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 اولین گزارش آلودگی به گلوشیدیا در جمعیت ماهی خیاطه

 Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863)  رودخانه سفیدرود 
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  سفیدرود، گلوشیدیارودخانه خیاطه، ماهی کلمات کليدي:

 

 

 کپَسهاّیاى ّای خاًَادُخیاطِ یکی اص گًَِ هاّی        

(Cyprinidae) تاؿذ. پشاکٌؾ ایي هاّی دس هَخَد دس ایشاى هی

ػشاػش اسٍپای هشکضی، ػَاحل اقیاًَع اطلغ تا دسیای خضس ٍ 

(. هاّی خیاطِ دس ایشاى 11گضاسؽ ؿذُ اػت ) ًَاحی ؿشقی آى

خَتی تشخَسداس  خٌَتی دسیای خضس اص فشاٍاًی ًؼثتاً ٍ دس حَصُ

 ّا تؼیاس حؼاع تِ تغییشات ػاختاسی سٍدخاًِ ( 1ٍاػت )

 (.10تاؿذ )هی

ّای اخیش اص اّویت حفاظت صیؼتگاّی سٍدخاًِ دس ػال        

ّای اًگلی اص ػی آلَدگیسٍ تشستاالیی تشخَسداس اػت، اص ایي

پَس حؼيتَاًذ هَسد تَخِ قشاس گیشد. خولِ هَاسدی اػت کِ هی

ٍ ّوکاساى دس هؼشفی ػِ گًَِ اًگلی پشیاختِ دس کپَسهاّیاى 

(Cyprinidaeًِسٍدخا )ّای تدي ٍ تاتلشٍد، ًواتَد Hepaticola 

petruschewskii آٍسی ٍ ؿٌاػایی اص هاّی خیاطِ سا خوغ

. ؿوؼی  اص هاّی خیاطِ سٍدخاًِ ؿیشٍد، هتاػشکش (4) کشدًذ

 .(5) سا گضاسؽ ًوَد Clinostomum complantumتشهاتذ 

 ّایایدٍکفًِاؿی اص  ّایػفًَتّای اًذکی اص تشٍص گضاسؽ        

( ایي گشٍُ 7ؿیشیي ایشاى ٍخَد داسد. هخیش )اًگل هاّیاى آب

ایي ؿاخِ سا دس ّایی اص ( گ3ًَِّا سا هؼشفی ٍ خاللی )اًگل

ؿذُ اص کـَس چیي تِ ایشاى  آتـؾ هاّیاى کپَس ػیاُ ٍاسد

ًیض ایي  1374( دس ػال 6گضاسؽ ًوَدُ اػت. قشتاًضادُ )

 سٍد هؼشفی ًوَدُ اػت.هاّیاى صسیٌِآلَدگی سا دس ػیاُ

ؿَد ٍ تٌاى دیذُ هیًذست دس تیي ًشمصًذگی اًگلی تِ        

تیؾ اص صذ ّضاس گًَِ ؿٌاختِ ؿذُ، تؼذاد کوی صًذگی اًگلی 

ای خاًَادُ ّای دٍکفِداؿتِ ٍ اغلة هشحلِ السٍی صذف

ؿًَذ. یًَیًَیذُ ٍ خٌغ یًَیَ، اًگل هاّیاى آب ؿیشیي ٍاقغ هی

 ای ّؼتٌذ ٍ السٍصًذگی تؼیاس پیچیذُ تٌاى داسای دٍسُایي ًشم

ؿَد، یک هشحلِ اًگلی ّا کِ تِ ًام گلَؿیذیا خَاًذُ هیآى

 گزساًذ. صهاًی کِ تِ هاّی ّدَم اخثاسی سا دس هاّیاى هی

صَست یک داًِ اسصى، حتی تا چـن غیشهؼلح ًیض آٍسًذ، تِهی

ًذست دس ّا ٍ تِّا ٍ تالِقاتل سٍیت ّؼتٌذ ٍ اغلة دس آتـؾ

 (.2)ؿًَذ هاّیاى دیذُ هیػطح پَػت کپَس
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ٍػیلِ دٍ گلَؿیذیا داسای دٍکفِ هثلثی ؿکل اػت کِ تِ        

لیگاهاى قاتل استداع تِ یکذیگش هشتثط ؿذُ ٍ دس صَست ًیاص 

گل قثل اص ّدَم تِ کٌذ. ؿکل آصاد اًّا سا اص ّن تاص هیکفِ

ؿذُ اص آى اػت. طَل آى کفِ ٍ یک سؿتِ خاسجهاّی داسای دٍ

آى چؼثٌذُ اػت. چٌیي اتضاسی  هتش ٍ اًتْایػاًتی 5/1حذٍد 

کٌذ کِ دس هشحلِ اٍل تْاخن دس اًذام ای کوک هیتِ دٍکفِ

هَسد ّدَم، خَد سا هؼتقش ػاصد. ایي السٍ دّاى ٍ یا پا ًذاسد ٍ 

ّای گلَؿیذیا ٍخَد داسد کِ تِ ای دس لةّای حؼاع ٍیظُهظُ

ای تا اًذام حؼاع هاّی تاػث تؼتِ هحض اٍلیي تواع دٍکفِ

ؿَد. دس گلَؿیذیای هتؼلق تِ خٌغ یًَیَ، ّا هیفِؿذى ک

ی قذاهی ّاػت. لثِای داسای ؿکل هتفاٍتی اص ػایش گًَِدٍکفِ

 آى حالت تیض داسد ّش کفِ گشد تَدُ ٍ فاقذ دًذاًِ اػت، اها لثِ

(2.) 

ای هادُ السٍّا سا اص ػیفَى ٍاتشاى خَد صهاًی کِ دٍکفِ        

 ػشیغ خَد سا تِ هاّی هیضتاى  خاسج تشاًذ، السٍّا یاتِ

چؼثاًٌذ ٍ یا تِ قؼش آب فشٍ سفتِ ٍ تا صهاًی کِ فشصت هی

گزسًذ ّا هیهٌاػثی سا تشای حولِ تِ هاّیاًی کِ اص کٌاس آى

ّای هتؼلق گیشًذ. گًَِتیاتٌذ، تا دّاًِ تاص دس تؼتش آب قشاس هی

 کٌٌذ. السٍ پغتِ خٌغ یًَیَ اغلة تِ آتـؾ هاّیاى حولِ هی

تلیَم تافت سا دس تش گشفتِ ٍ تِ یاتی تِ اًذام حؼاع، اپیاص دػت

تلیَم دس اثش ایي ػول ؿَد. تافت اپیّای اى تؼتِ هیآساهی کفِ

تحشیک ؿذُ ٍ یک ٍاکٌؾ پشٍلیفشاػیَى دس اطشاف هحل قشاس 

پیًَذد. دس صَست ّدَم گلَؿیذیا ٍقَع هیگشفتي گلَؿیذیا تِ

الهالی  10ّی هختل ؿذُ ٍ تا تِ آتـؾ هاّی، ػول تٌفغ ها

ی کِ تیک گلَؿیذیا ًاتَد ؿَد. تِ صَس ٍػیلِتَاًذ تِآتـؾ هی

ّای دس ًْایت تاػث پَػیذُ ؿذى گلَؿیذیا تَػط ػلَل

کـذ، ػپغ ػاػت طَل هی 2-4ؿَد. ایي فشآیٌذ پشٍلیفشُ هی

صذف ؿشٍع تِ سؿذ ٍ تکاهل کشدُ تا تِ حذی کِ تِ یک 

ؿَد. هتاهَسفَص هوکي اػت چٌذیي یای کاهل تثذیل هدٍکفِ

 ّفتِ تا چٌذیي هاُ طَل تکـذ. هذت صهاًی کِ گلَؿیذیا 

کٌذ، تِ ؿشایط ّای حؼاع صشف هیػٌَاى اًگل دس اًذامتِ

طَسػوذُ دسخِ حشاست آب تؼتگی داسد. تشای هحیطی ٍ تِ

گشاد دسخِ ػاًتی 8-10دس  1ًالیغپیؼی آًَدًٍتاهثال، دس گًَِ 

 20سٍص ٍ دس  20گشاد پغ اص دسخِ ػاًتی 16-18دس سٍص،  80تا 

سٍص، گلَؿیذیای خَاى سؿذ یافتِ ٍ  12گشاد پغ اص دسخِ ػاًتی

ای کاهل تثذیل ؿذُ ٍ پغ اص ػَساخ کشدى تافت تِ یک دٍکفِ

چٌیي طَل هذت کٌذ. ّناطشاف خَد هاّی سا تشک هی

                                                           
1
 Anodonta piscinalis 

ِ ؿشایط تش تػثاست دقیقهحل اًگل ٍ یا تِهاًذگاسی گلَؿیذیا تِ

اًگل، اًذاصُ ٍ گًَِ هاّی هیضتاى ٍ ؿذت ػفًَت حاصلِ  ایتغزیِ

 (.2( )12تؼتگی داسد )ؿکل

دس ایي تحقیق طی تشسػی ظاّشی هاّیاى خیاطِ         

دس ایي ای اص السٍ گلَؿیذیا حضَس ًوًَِسٍدخاًِ ػفیذسٍد تِ

 هاّیاى پی تشدُ ؿذ. 

 

 
 Glochidiaمراحل تکاملی الرو  :1شکل 

 

 

تشداسی اص خوؼیت هاّی خیاطِ سٍدخاًِ ػفیذسٍد )اػتاى ًوًَِ

 25دسخِ ؿشقی( )تِ تؼذاد  49دسخِ ؿوالی ٍ  37گیالى، 

ٍػیلِ دػتگاُ الکتشٍؿَکش صَست تِ 1391ًوًَِ( دس تْاس 

 (.2پزیشفت )ؿکل 

 دسصذ تثثیت ؿذُ ٍ تِ آصهایـگاُ  96ّا دس الکل ًوًَِ

سصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى ؿٌاػی داًـگاُ ػلَم کـاٍهاّی

ّا تا تْیِ ّای ػطحی ًوًَِاًتقال یافتٌذ. تؼذ اص تشسػی کیؼت

ّا السٍ هیکشٍػکَج، اص تشخی ًوًَِهشطَب ٍ هـاّذُ صیش  الم

ّای آلَدُ اص لحاظ اًذاصُ، ػي ٍ هاّیگلَؿیذیا خذا گشدیذ. 

ٍػیلِ ّا تِخٌؼیت ًیض هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ: طَل هاّی

ّا، گیشی ؿذ، تشای تؼییي ػي ًوًَِهتشی اًذاصُهیلیکؾ خط

اص ّش هاّی اص قؼوت صیشیي تالِ پـتی تا خط خاًثی تؼذادی 

 تشسػی ٍؿَ، دس صیش هیکشٍػکَجفلغ خذا ؿذُ ٍ تؼذ اص ؿؼت
ّای هَخَد تش سٍی گشدیذًذ ٍ ػپغ تا تَخِ تِ تؼذاد حلقِ

ًیض تا ّا دػت آهذ، خٌؼیت ًوًَِّا تِّا ػي ًوًَِفلغ

                                                           
2
http://www.216.27.39.101/NewsArchives09/032409_Mu

ssel_Propagation_Program_Aims_to_Restore_and_to_Ed

ucate.htm 
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 ؿکافتي ًاحیِ ؿکوی ٍ تشسػی ظاّشی گٌادّا تؼییي گشدیذ.

طَل ٍ استفاع السٍّای خذاػاصی ؿذُ ًیض تَػط هیکشٍػکَج 

هاّی  25ًوًَِ اص  3تؼذاد  گیشی ؿذ.هدْض تِ لٌض هذسج اًذاصُ

ػٌدی قشاس هَسد صیؼتآلَدُ تِ گلَؿیذیا تَدًذ. ایي هاّیاى 

لَدُ، هادُ تَدُ اػت. دس خٌؼیت هاّیاى آ(. 1گشفتٌذ )خذٍل 

ّا هـخص هحل قشاسگیشی گلَؿیذیا تش سٍی تذى هاّی 3 ؿکل

 اػت. گشدیذُ

 

 
1: موقعیت جغرافیایی رودخاوه سفیذرود2شکل   

 

 های آلوده : طول و سه ماهی1جذول 

 3 2 1 ًوًَِ

 8/10 6/10 6/11 (مترساوتیطَل )

  2+ 3+ 2+ ػي
 

 
 های آلودهمحل قرارگیری گلوشیذیا بر روی بذن ومووه :3شکل

 

   

 هاگلوشیذیای جذاسازی شذه از ماهی :4شکل 

                                                           
1 http://fa.wikipedia.org 
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ّش کذام یک السٍ خذا گشدیذ، اها دس  3ٍ  1ّای اص ًوًَِ        

 طَل السٍّای خذاػاصیحذاکثش  ػِ السٍ هـاّذُ ؿذ. ،3ًوًَِ 

، حذاکثش استفاع هتشهیلی 8/0ٍ حذاقل طَل  هتشهیلی6/1ؿذُ 

دػت آهذ. تِ هتشهیلی 5/0ٍ حذاقل استفاع  هتشهیلی 9/0ّا آى

ّای آلَدُ سا دس صیش ؿذُ اص ًوًَِگلَؿیذیای خذاػاصی 4ؿکل 

 .دّذهیکشٍػکَج ًـاى هی

اًِ ػَاحل خٌَتی تشیي ٍ تضسگتشیي سٍدخػفیذسٍد هْن        

 ّای گیالى تاؿذ کِ پغ اص هـشٍب کشدى صهیيدسیای خضس هی

( ٍ تا تاهیي دسصذ صیادی اص آب اػتاى 9سیضد )تِ دسیای خضس هی

 سٍد. ؿواس هیگیالى، اص هٌاتغ آتی هْن گیالى تِ

ؿٌاخت ٍضؼیت اًگلی هاّیاى حَضِ ػفیذسٍد دس تؼییي         

ای کِ ّوِ ػالِ تَػط ؿیالت تکثیشؿذُهاّیاى ػشًَؿت تچِ

(. 8ؿًَذ، اّویت صیادی داسد )ؿوال دس ػفیذسٍد سّا هی

آلَدگی تا اًگل گلَؿیذیا دس ایشاى، دس هاّیاى ًظیش ػیاُ هاّی، 

چٌیي هاّی ػَف، تٌی، ؿیشتت ٍ ًیض هاّیاى ٍحـی ایشاى ٍ ّن

ًذ، اکپَسػیاُ کِ اص کـَس چیي تِ فَى هاّیاى ایشاى هؼشفی ؿذُ

 ؿٌاختِکِ هٌـا ایي ؿکل السٍی قثل اص آى(. 2دیذُ ؿذُ اػت )

ؿذًذ، ّای اًگلی دس هاّی هیضتاى تَصیف هیػٌَاى کشمؿَد تِ

، سػاًذًوی آػیةتِ هاّی  گلَؿیذیا، طثیؼی ؿشایطکِ تحت تا ایي

ّای ؿذیذ تا آى هوکي اػت تَاًایی تٌفغ هیضتاى سا تا آلَدگی

ّایی ػلت آى ایداد صخن دس تافتحذ صیادی کاّؾ دّذ کِ 

 (. 12ؿًَذ )ؿذت تا ایي السٍ پَؿاًذُ هیاػت کِ تِ

طَس هؼوَل داسای ٍیظگی اًذاهی ٍ هیضتاًی ایي اًگل تِ        

ای ّای کیؼِتاؿذ. اتتال تِ آى تا ػالیوی هاًٌذ ًذٍلصیادی هی

ّای سًگ ػفیذ یا خاکؼتشی دس پَػت، آتـؾ ٍ تالِؿکل تِ

دلیل ایي کِ گلَؿیذیا ؿَد ٍ تِدادُ هی تـخیصآلَدُ   هاّیاى

ؿذُ  تلیال پشٍلیفشُّای اپیّایی اص ػلَلخَد سا دس صیش الیِ

ای قادس تِ تواع تا کٌٌذُکٌذ ّیچ هادُ ضذػفًَیهخفی هی

ّای هؼشٍف کِ آتـؾ آصادهاّیاى سا اًگل ًیؼت. یکی اص گًَِ

اػت کِ آلَدگی  1اسیتیفشاػاصد، صذف هاسگاسیتاًا هاسگآلَدُ هی

کٌذ، اها تِ هاّیاى تضسگ ؿذیذی سا دس ایي هاّیاى ایداد هی

ػاصد. هاّیاى تضسگ قادسًذ حتی تا پاًصذ تشی ٍاسد هیصذهِ کن

هاّیاى ػذد گلَؿیذیا سا دس آتـؾ خَد تحول کٌٌذ، اها تچِ

دلیل کوثَد تشی داسًذ ٍ هشگ هاّیاى اغلة تِحؼاػیت تیؾ

 (.2دّذ )ّای ثاًَیِ تاکتشیایی ٍ قاسچی سخ هیًتاکؼیظى، ػفَ

 تا تَخِ تِ اّویت سٍدخاًِ ػفیذسٍد، الصم اػت چگًَگی 

یاتی ایي اًگل تِ خوؼیت هاّیاى ایي سٍدخاًِ هَسد تشسػی ساُ

                                                           
1 Margaritana margaritifera 
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The first report of Glochidia infection in Alburnoides eichwaldii 

(Bloch, 1782) population in Sefidroud River 
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Abstract 
Sefidroud is one of the important water resources of Gilan province and recognition of 

parasitic condition of this river’s fishes, is very important in determination of juvenile’s 

destination that are released every year by North Fisheries. In a study of 25 samples of Spirlin 

in Sefidroud River that were caught in spring 1391, in 3 fishes Glochidia were found. The 

glochidia is a special microscopic larval stage of some freshwater mussels, aquatic bivalve 

mollusks in the family’s Unionidae and Margaritiferidae, the river mussels and European 

freshwater pearl mussels. These fishes were studied of biology, age and sexuality. Also the 

size and position of larvae were studied. Fishes were 2
+
 and 3

+
 and all of them were female. 

Maximum length of larvae was 1.6 mm and minimum length was 0.8 mm, also maximum 

height of these larvae was 0.9 mm and minimum height was 0.5 mm. 
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