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 چکیده

دریاچه نئور اردبیل مورد بررسی قرار   Carassius gibelio (Bloch, 1782)ایماهی کاراس نقره های انگلیدر این مطالعه، آلودگی

دلیل سرمای شدید و یخ بستن هبار انجام شد. بصورت هر فصل یکهو ب 1395هار تا پاییز سال عدد ماهی، طی ب 128برداری از گرفت. نمونه

عدد  108و از نظر جنسی،   سال 3تا  1ها بین برداری در این فصل وجود نداشت. دامنه سنی نمونهسطح دریاچه در زمستان، امکان صید و نمونه

دست آمد. در هسانتی متر ب 54/6±15گرم و  56/91±71/77عیار( وزن و طول ماهیان به ترتیب انحراف م± عدد نر بودند. میانگین ) 20ماده و 

در آبشش ماهیان مورد مطالعه جداسازی و شناسایی  (Dactylogyrus anchoratus)نتیجه این بررسی، ترماتود منوژن داکتیلوژیروس انکوراتوس 

عدد در هر فصل بود. این اولین گزارش از  1درصد و دامنه تعداد آن  57/6و  88/5تیب ترشد. شیوع این انگل در دو فصل بهار و تابستان به

 آلودگی ماهی کاراس دریاچه نئور به انگل داکتیلوژیروس آنکوراتوس است. بررسی مجدد وضعیت آلودگی ماهیان دریاچه، پیش از هرگونه فعالیت

 پروری در آن ضروری است.آبزی
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 مقدمه

شرقی اردبیل جنوب هکتار در 2۱۰بالغ بر  نئور با مساحتی دریاچه       

متری از سطح  2۵۰۰های کوهستان باغرو و در ارتفاع و در یکی از دره

دریا قرار دارد. این دریاچه شامل دو دریاچه کوچک و بزرگ است که 

آورند وجود میای واحد را بهند و دریاچهپیوندهم میدر فصل بهار به

(http://www.makanbin.com/ardabil/place.) با میانگین  نئور دریاچه

های کم عمق بوده، از طرفی دارای متر جزو دریاچه 67/۱±38/۰عمق 

های مشابه با بخش از این نظرطوالنی و  های یخبندانها و دورهزمستان

ندوشن و شمالی و سردسیری منطقه معتدله کره زمین است )موسوی

های گسلی فراوانی وجود در اطراف دریاچه چشمه (.۱39۰همکاران،

ها برحسب مقادیر نزوالت برفی سالیانه و دارد که دبی آب این چشمه

باشد. وجود می وتها، متفاو موقعیت آن ایام گرم ها درچال پایداری برف

ترین منابع تامین دریاچه نئور از مهم حوضه آبریزهای متعدد چشمه

 ,Carassius gibelio (Blochماهی کاراس  .رودشمار میآب دریاچه به

شود، از خانواده شناخته می Prussian Carpبا نام  عموماً که ۱782)

های مهاجم ترین گونه( بوده و یکی از موفقCyprinidaeکپورماهیان )

محیطی و اقتصادی نسبت تاثیر زیست تریندارای بیش که اروپا است در

 (.Nentwig، 2۰۱۵ و Van der Veer) باشدهای مهاجم میگونه دیگر به

آرام است  هایی با جریانیها، استخرها و رودخانهدریاچه گونه ساکن ینا

کند. این مهرگان کفزی تغذیه میها، مواد گیاهی و بیو از پالنکتون

ماهی در شرق آسیا و سیبری وجود داشته و به اروپا و آسیا معرفی 

تحمل قابل  قدرت دارای کاراس (.Karakişi، 2۰۱6 و Demirشده است )

تواند در آبگیرهایی که گیاهان ای در محیط زندگی بوده و میهمالحظ

زیاد وکاهش شدید اکسیژن و آلودگی نسبتاً باالیی دارند،  زندگی  آبزی

نماید. از طرفی پدیده بکرزایی در فراگیر شدن این ماهی در مناطق 

تر این ماهی در بیش(. Berg ،۱949سدی مؤثر است ) تاالبی و پشت

صورت دستی همراه داخلی کشور پراکنش داشته و بههای منابع آب

با کپور ماهیان پرورشی به بسیاری از نقاط کشور ازجمله حوضه خزر، 

دجله و ارومیه معرفی شده است. این گونه ارزش اقتصادی کمی دارد 

های راکد ویژه در آبجمعیت زیاد به دلیل غیربومی بودن و تشکیلو به

 دید با ماهیان بومی و نوع تولیدمثل، شدیداً ها و رقابت شمانند تاالب

های مختلف انگلی، در بین رده(. ۱39۵مضر است )کیوانی و همکاران، 

ای داشته و اغلب به ( موقعیت ویژهMonogenea) ترماتودهای منوژن

در  ها انگل بوده و عمدتاًصورت انگل خارجی هستند. تمام منوژن

کنند، ولی خارجی زندگی میصورت انگل ها بهآبشش و پوست ماهی

های قدامی لوله گوارش و ها در قسمتمحل زندگی تعداد کمی از آن

این جنس  (.۱377)اسالمی،  خارجی مخرج و انشعابات آن است پوست

رابط  2یا  ۱جفت قالب میانی و  ۱ای و جفت قالبک حاشیه 7دارای 

جفت  2 وسیله وجودراحتی بههدر دیسک چسبنده خود است و ب میانی

رنگدانه سیاه حساس به نور در انتهای قدامی و نیز غدد ویتیلن موجود 

های مختلف این شود. گونهها تفریق میسایر جنس محوطه بطنی از در

وسیله شکل و اندازه اندام جفتگیری و نیز اندازه قالب میانی جنس به

 Bychovskayaشوند )ای از یکدیگر متمایز میهای حاشیهو قالبک

Pavlovskaya  ،ها هرمافرودیت هستند. تمام منوژن (.۱964و همکاران

طور نسبی ها بهگذار مانند داکتیلوژیروسانواع تخم آ درمنوژنه هایتخم

های بالغ دارند. کمی تخم بسیار ها رحم تعداداغلب گونه بوده و در بزرگ

ها بسیار متغیر است. تکامل جنین مستقیم است یعنی شکل تخم

 ندارند )جاللی واسطه میزبانبه نیاز خود زندگی چرخه طی برای هاوژنمن

با  (۱964) همکاران و Bychovskaya Pavlovskaya (.۱377 جعفری،

های داکتیلوژیروس و انسیروسفالوس گونه منوژن از جنس 4گزارش 

در آبشش ماهیان رودخانه کرخه، جزو اولین محققینی بودند که به 

، Jalali (۱992)و  Molnar پرداختند. ایران ماهیان یهامنوژن شناسایی

های منوژن در ماهیان ایران را مورد بررسی قرار داده و تعداد انگل

های منوژن ها، انگلداکتیلوژیروس. ها را گزارش نمودندمتنابهی از آن

توانند ( که می Yanovi  ،2۰۰9و Knipes) گونه هستند 9۰۰با بیش از 

شیرین عمل های پرورش ماهیان آببیماریزا در سیستمعاملی  عنوانبه

های انگلی متعددی بر روی آلودگی هایبررسی (.Ogawa ،2۰۰2) کنند

ستاری و . ماهی کاراس در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است

گونه از ماهیان  ۱۰های انگلی (، در بررسی آلودگی۱374همکاران )

 %24( را با فراوانی R. acusس آکوس )تاالب انزلی ، نوزاد رافید آسکاری

(، ۱38۱نسب و پازوکی )میرهاشمی از ماهی کاراس جداسازی کردند.

گونه دیگر از ماهیان  ۱2پوست در ماهی کاراس و های سختانگل

نسب میرهاشمی دریاچه سد مخزنی مهاباد را مورد بررسی قرار دادند.

کاراس دریاچه شورابیل در ماهی  انگلی هایآلودگی (،۱386) و همکاران

(، آلودگی انگلی ماهی ۱386خارا و همکاران ) اردبیل را بررسی کردند.

 Daghighماهیان تاالب بوجاق کیاشهر را مطالعه نمودند. دیگر و کاراس

Roohi  انگلی در ماهی  هایآلودگی فراوانی و شدت ،(2۰۱6) و همکاران

های مختلف انگلی ز ردهگونه ا ۱۱کاراس تاالب انزلی را بررسی کرده و 

سخت  ۱منوژن و  6ترماتود دیژن،  ۱نماتود،  ۱ای، تک یاخته 2شامل 

براساس جستجوهای انجام گرفته و سوابق  .پوست را شناسایی کردند

های انگلی ماهیان دریاچه نئور بررسی نشده مطالعاتی، تاکنون آلودگی

 فت.بار در این دریاچه انجام گرو این تحقیق برای اولین

 

 هامواد و روش

 دریاچه نئور در محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه:       

طول  48˚36́ 3۰˝تا   48˚32́شمالی و   عرض 38˚۱́تا   37˚۵۵́ 3۰˝

http://www.makanbin.com/ardabil/place
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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کیلومتری جنوب خاوری اردبیل واقع شده است. این  48در  شرقی،

دریاچه یک گرابن یا چاله فرو افتاده است که در اثر تأثیر عوامل 

 تکتونیک و در دوره ائوسن باالیی پدید آمده است )مددی و همکاران،

 (.۱( )شکل ۱383

برداری ماهیان دریاچه نئور با استفاده از دام نمونه روش کار:       

( Fyke netمتری  و تله مخروطی )میلی 2۰تا  ۱۵( Gill netگوشگیر )

های مستقر در ت فصلی صید انجام و ماهیان زنده به آکواریومصورهو ب

 (.3و 2های بانی دریاچه نئور منتقل شدند )شکلایستگاه محیط
 

 
 صید ماهیان دریاچه نئور با دام گوشگیر :2شکل

 

 
 ماهی کاراس صید شده از دریاچه نئور اردبیل :3شکل 

 

 ،(Bagenalروش هیان بهسنجی نمونه مادر آزمایشگاه، زیست       

متر و وزن با سانتی ۱/۰انجام و فاکتورهای طول کل با دقت  )۱978

گیری شدند. برای تخمین ماهیان، از روش فلس گرم اندازه ۱/۰دقت 

 تعیین هانمونه چنینهم شد، استفاده (Nikolsky، ۱969) خوانی

عه برای شناسایی جنس و گونه ماهیان مورد مطال جنسیت گردیدند.

( ۱39۵ )کیوانی و همکاران، های داخلی ایرانماهیان آب کتاب اطلس از

شناسی ماهیان مورد مطالعه از پوست برای بررسی انگل استفاده شد.

زیر میکروسکوپ نوری بررسی  در و تهیه (Wet mount) مرطوب الم هاآن

 پت پاستور  برداشته شدای با استفاده از پییاختههای تکانگلشدند. 

شوند و سپس و با مایع همراه آن بین یک الم و المل قرار داده می

الم و المل تزریق و از سمت مقابل آب اضافه  به فضای بین %4فرمالین 

نهایت اطراف المل توسط چسب  شود. درصافی برداشته می کاغذ توسط

منظور بررسی (. به۱377جعفری، )جاللی شودکانادا بالزام چسبانده می

های آبششی نیز ابتدا از صفحات آبششی الم مرطوب تهیه و با انگل

گیرند، در ادامه صفحات آبششی میکروسکوپ مورد بررسی قرار می

چنین روی کمان آبششی ها وخارهای آبششی و همجدا و بین شعاع

وسیله میکروسکوپ مشاهده هدقت بهاز هر دو سطح خارجی و داخلی ب

استفاده از پیپت پاستور جدا و بر روی شده و در صورت وجود انگل با 

ها از گلیسرین ژالتین یا برای تثبیت مونوژن شوند.الم قرار داده می

%  4 انگلی از فرمالین هاینمونه سایر کردن الکل و برای فیکس گلیسرین

های تهیه شده نیز از چسب برای چسباندن حاشیه الم شود.می استفاده

های برای مشاهده انگل گردد.استفاده میکانادا بالزام یا الک ناخن 

را بین دو الم له کرده و یا به سازی عدسی آنچشمی، پس از خارج

شوند. له می  کمک اسکالپل آن را بر روی یک الم خراش داده و کامالً

طرف هدر مرحله بعد با استفاده از قیچی از نزدیکی سوراخ مخرج ب

سی وضعیت محوطه شکمی های ماهی برش داده و پس از بررآبشش

های قرار ماهی، لوله گوارش از ابتدا و انتها قطع کرده و داخل تشتک

صورت طولی باز و محتویات هشوند، سپس لوله گوارشی را بداده می

و پس  دیش تخلیهیک پتری در طور کاملهیک اسکالپل ب وسیلههآن را ب

بررسی و در صورت  سازی در چند نوبت با استفاده از بینوکوالراز رقیق

)با دمای  سرم فیزیولوژی شستشو در ها را جدا و پس ازمشاهده انگل آن

، Stoskopfگردند )داری مینگه  %4درجه سلسیوس( در فرمالین  6۰

 Bychovskayaشناسائی ) کلید از هاانگل ایگونه شناسایی برای (.۱993

Pavlovskaya  ،هر عدد از  برای شود.( استفاده می۱964و همکاران

ها به تفکیک گونه یا جنس شمارش ماهیان مورد بررسی، تعداد انگل

ها و وارد پس از شناسایی انگل گردند.می های مخصوص ثبتو در فرم

در رایانه، مقادیر میانگین شدت آلودگی، میانگین فراوانی  هاداده نمودن

ول محاسبه ها با استفاده ازفرمانگل، میزان شیوع و دامنه فراوانی آن

 :(۱997و همکاران،  Bushشوند )می

میانگین شدت آلودگی =
تعداد کل  انگل شمارش شده

تعداد ماهیان آلوده به همان انگل
 

 

 
 نمایی از دریاچه نئور اردبیل :1شکل 
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میانگین فراوانی انگل =
تعداد کل  انگل شمارش شده

تعداد ماهیان مورد بررسی قرار گرفته
 

 

درصد آلودگی =
تعداد ماهیان آلوده به انگل

تعداد کل ماهیان مورد آزمایش
× ۱۰۰ 

 SPSS افزارهایبرای انجام محاسبات و رسم نمودارها از نرم       

(Version17)  وExcel 2010 ت دسههای باستفاده شد. با توجه به داده

 .ها، از آمار توصیفی استفاده گردیدنمونه آمده و آلودگی خفیف
 

 نتایج
ترین %( و کم 38/۵9) ترین تعداد ماهیان در فصل تابستانبیش       

علت برداری شدند، در فصل زمستان به%( نمونه ۰6/۱4تعداد در پاییز )

وجود نداشت. میانگین  صید امکان دریاچه سطح بستن یخ و شدید سرمای

 ۵6/9۱±7۱/77ترتیب انحراف معیار( وزن و طول کل ماهیان به ±)

بودند.  سال 3تا  ۱متر و در دامنه سنی سانتی ۵4/6 ±۱۵گرم و 

 (.۱ها نر بودند )جدول % آن 62/۱۵% این ماهیان ماده و  37/84

 

سنجی ماهی کاراس دریاچه نئور و تعداد بررسی شده در فصول مختلفاسم علمی و انگلیسی و مشخصات زیست :1جدول   

های صید نمونه تمامی روی مرسوم بر روششناسی به انگل عملیات       

های های مختلف بیرونی و اندامشده، انجام گرفت. نتیجه بررسی بخش

نحوی که هها بود، بآلودگی بسیار خفیف آن ، بیانگرهاداخلی نمونه

 Dactylogyrusنام داکتیلوژیروس آنکوراتوسهفقط یک گونه منوژن ب

anchoratus (Dujardin, 1854) ای گردید. گونه شناسایی ماهیان این در

آبشش ماهیان مورد های خارجی است، در این ترماتود که جزو انگل

 (. 4مطالعه مشاهده و جداسازی شد )شکل 
 

 
( D. anchoratusانگل داکتیلوژیروس آنکوراتوس ) :4شکل 

 ×(20جداسازی شده از آبشش ماهی کاراس دریاچه نئور)
 

لکه سیاه رنگ در انتهای راسی و شکل  4این انگل از نظر وجود        

قابل شناسایی  خود خاص جفتگیری اندام و ایحاشیه هایقالبک ها،قالب

 49/۰-6/۰است. طول این انگل بین های آن بیضی شکل بوده و تخم

میکرون است. فراوانی و دامنه آلودگی  9۵تا  ۵8ض آن متر و عرمیلی

% با  88/۵نحوی که شیوع آن در بهار )هبه این انگل بسیار کم بود، ب

عدد( بوده، ضمن  ۱% و دامنه  ۵7/6عدد( و در فصل تابستان ) ۱دامنه 

دیده نشد. آلودگی ماهی کاراس دریاچه نئور اردبیل  پاییز فصل در کهآن

 شود.بار گزارش میروس آنکوراتوس برای اولینبه انگل داکتیلوژی
 

 حثب
ها از ها و قارچها، ویروسها، باکتریزا مانند انگلبیماریعوامل        

هستند.  آبی هایاکوسیستم در ماهی هایجمعیت طبیعی تهدیدات جمله

تری برخوردار بوده و ماهیان میزبان ها از شیوع بیشدر این میان، انگل

 (. 2۰۰۰و همکاران،  Barberباشند )ها میز این پاتوژنطیف وسیعی ا

(، تنها گونه C. gibelioگونه که در نتایج آمده، ماهی کاراس )همان

 بر اساس گزارش  .صید شده از دریاچه نئور در زمان این مطالعه بود

Karimpoor و Haghighi (۱994،) همراه  تصادفی طوربه کاراس ماهی

خود را با  خوبی توانسته استهکشور شده و ب وارد با کپورماهیان چینی

های نتیجه بررسی .خود را تجدید نماید سازگار و نسل شرایط اکولوژیک

ماهی مورد مطالعه نشان از فراوانی و شدت آلودگی  بر روی شناسیانگل

داکتیلوژیروس آنکوراتوس  منوژن انگل فقط که نحویهب داشت، آن خفیف

ترتیب در دو فصل تابستان و بهار از ماهیان به % 88/۵و  ۵7/6با فراوانی 

 فصل پاییز مشاهده نشد. در به این انگل آلودگی گردید. جداسازی میزبان

( D. anchoratusهای شدید با داکتیلوژیروس آنکوراتوس )آلودگی

تواند باعث هیپرتروفی بافت آبشش و در نهایت مرگ میزبان گردد می

(Borisov، 2۰۱3.) آلو( دگی ماهی کاراسC. gibelio تاالب انزلی به )

؛ ۱379منجیلی و همکاران، اسدزادههای منوژن توسط محققین )انگل

هایی نیز از گزارش گیالن، عالوه بر گردید. ( گزارش۱39۵روحی، دقیق

تهران و فارس وجود دارد )پازوکی  ،خوزستان شناسایی انگل نامبرده در

  (C. gibelio)چنین از ماهی کاراسانگل هم این (.۱38۵و همکاران، 

 (.Colak  ،2۰۱3( ترکیه شناسایی شد )Sığırcıدریاچه سیقرجی )

Daghigh Roohi (2۰۱6) همکاران و ،D. anchoratus دیگر  گونه 3 و

 ۵4/49ن فراوانی میانگی با D. vastator، D. baueri، D. formusus شامل

استخرهای  C. auratusرمز عدد را از ماهی ق ۱-2۵و تعداد  درصد

 بردارینمونه و تعدادزمان  جمع
 علمینام  انگلیسینام  انحراف معیار ±وزنیانگین م انحراف معیار ±کل طول میانگین

128 
 بهار تابستان پاییز

34 76 ۱8 ۱۵± ۵4/6 7۱/77±۵6/9۱ Prussian carp Carassius gibelio 
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اساس نتایج تحقیقات، بسیاری بر کردند. جداسازی گیالن استان پرورش

گذارند و ها تاثیر میانگل شیوع فراوانی و عوامل زیستی بر میزان از

اثرگذار بر  ترین فاکتورهایمهم حرارت یکی از درجه در بین این عوامل،

جعفری ه که جاللیگونهمان زیست است.رابطه انگل، میزبان و محیط

در زمانی که دمای آب  تابستان در های منوژن( اشاره دارد، انگل۱377)

نتایج  یابند.شدت شیوع میبهرسد، گراد میدرجه سانتی 24-28به 

فصل نقش  فاکتور که داد نشان ،(2۰۱3)و همکاران   Khurshidبررسی

ها شته و این انگلدا هند شالبوگ تاالب های کرمیانگل عفونت در مهمی

دقیق  دهند.می نشان را محیطی تغییرات با مرتبط فصلی تغییرات

( نیز با تایید بر وجود ارتباط بین فصل و ۱39۵روحی و همکاران )

های منوژن که دارای چرخه زندگی مستقیم هستند، درصد شیوع کرم

رجه ها را متاثر از دابتالء و شدت عفونت ماهیان به این گروه از انگل

ندوشن و همکاران گونه که موسویازطرفی همانحرارت آب دانستند. 

های یخبندان ها و دورهزمستان دارای نئور دریاچه کردند، اذعان (۱39۰)

های شمالی و طوالنی است و از نظر شرایط آب و هوایی به بخش

سردسیری منطقه معتدله کره زمین شباهت دارد، بنابراین کم بودن 

ماهیان این دریاچه نسبت به دیگر  انگلی در هایدت آلودگیو ش فراوانی

(، منوژنیازیس ۱377جعفری )جاللی مناطق کشور، دور از ذهن نبود.

طبیعی و های انگلی در ماهیان منابعترین آلودگیرا یکی از شایع

گونه  6۰های پرورشی ایران معرفی کرده و به شناسایی بیش از محیط

 Dogiel شیرین ایران اشاره کرده است.ان آبداکتیلوژیروس در ماهی

های طبیعی ، بروز منوژنیازیس در منابع آبBauer (۱987)( و ۱96۱)

شناختی این منابع که سبب تکثیر بیش از حد را ناشی از تغییرات بوم

که پازوکی و معصومیان طوریدانند. از طرفی هماناند، میها شدهانگل

سرعت تکثیر کرده و ها بههای منوژن( نیز بیان کردند، انگل۱389)

Paperna  (۱963 )اماسازند. را آلوده می ماهی واسط، میزبان به نیاز بدون

طبیعی بین میزبان و انگل تعادل وجود  هایمنابع آب است که در معتقد

 رود.شمار نمیدارد و عفونت حاصله اغلب تهدیدی جدی برای ماهی به

ها  ها و حلزونتنوع و تراکم سیکلوپس، کاهش پراکنش کم پرندگان

جمله دالیل کامل توانند ازای ماهیان میچنین نبود تنوع گونهو هم

از طرفی  باشند، نئور دریاچه شرایط فعلی ها درنشدن چرخه زندگی انگل

چنین از طریق ای و همتر به حالت ثقلی و چشمهآب دریاچه نئور بیش

مر نیز تا حدود زیادی از روند گردد که این انزوالت جوی تامین می

ها از طریق مبادی ورودی آب های آزاد و سایر آلودگیانتقال انگل

هم اشاره شد،  بیماریزایی  گونه که قبالًهمان کند.می جلوگیری دریاچه

مثل استخرهای  محصور هایمحیط به نسبت طبیعی هایآب ها درمنوژن

یعی طی مرور زمان به تر بوده و معموالٌ در منابع طبپرورش ماهی کم

رسند، که مطالب بیان شده حالت تعادل پویا با میزبانان خود می

تاییدی بر نتایج حاصل از این تحقیق است که در 

آن تنوع و فراوانی آلودگی در ماهیان کاراس دریاچه نئور بسیار کم 

با توجه به احتمال تغییر در شرایط کنونی دریاچه ارزیابی شده است. 

برداری در ساز، تکرار نمونههای طبیعی یا انساناثر فعالیت نئور بر

تر و پایش وضعیت بهداشتی ماهیان فصول مختلف برای بررسی دقیق

ها حائز اهمیت  دریاچه و توجه به مصارف انسانی ناشی از مصرف آن

ها باید قبل از هرگونه معرفی ماهی جدید است. مجموعه این فعالیت

 پرورشی( به این دریاچه اعمال گردد.)گرمابی  یا سردآبی 
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