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 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

در مرکز بازسازی ذخایر شهید مرجانی استان گلستان به جهت بررسی وضعیت آلودگی به  1396و  1395های این تحقیق در سال 

مولد ماده تکثیر شده با میانگین  11از دستگاه گوارش تعداد  95ماهی ایرانی انجام گرفت. در سال های انگلی در دستگاه گوارش مولدین تاسکرم

 Skrjabinopsolusو Cuculanus sphaerosephalus کیلوگرم دوگونه  62/31±72/6متر و سانتی 54/160±6/8ترتیب هطول و وزن ب

semiarmatus  کیلوگرم تنها گونه جدا  3/29±9/4و  مترسانتی 3/158±1/1ترتیب همولد ماده با میانگین طولی ووزنی  ب 12از  96و درسال

 27درصد و درصد شیوع اسکریابینوپسولوس  72، 1395 نمونه سال 11بود. درصد شیوع انگل کوکوالنوس در  C. sphaerosephalusشده 

 12محاسبه شد. درصد شیوع انگل کوکوالنوس در 3±64/2و میانگین شدت اسکریابینوپسولوس  6±87/2کوکوالنوس  درصد، میانگین شدت

ودگی انگلی به کوکوالنوس ترین شدت آلمحاسبه گردید. بیش 17/3±25/3و میانگین شدت آلودگی  درصد 50، 1396نمونه صید شده در سال 

های گذشته در ت به سالببرون نسهای گوارشی در ماهی قرهاسفراسفالوس تعلق داشت. این تحقیق نشان داد که تعداد و نوع آلودگی به انگل

 رژیم غذایی و کاهش میزبان واسط باشد. تواند حاصل تغییرشرقی دریای خزرکاهش داشته است که میسواحل جنوب

  های کرمی گوارشی، دریای خزر، دستگاه گوارشماهی ایرانی، انگلتاس لیدی:ک کلمات
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 مقدمه
كه  گونه ماهي خاوياري وجود دارد 27هاي جهان حدود در آب       

نظير ونه بيگ 5ها از ميان آن كنند.مي زندگي كره شمالينيم منحصراً در

كل  %90هاي درياي خزر وجود دارند كه در مجموع حدود در آب

واردي كه جمله مازدهند. ذخاير ماهيان خاوياري جهان را تشكيل مي

توان د ميها را بيان نمايعنوان لزوم مطالعه دائمي روي آنهتوان بمي

ها فرد بودن آنهاعال و منحصر ب به قدمت اين كهن ماهيان، خاويار

اي ژهوي ها از نظر بهداشتي از اهميتاشاره نمود. لذا بررسي دائمي آن

واردي متوان بههاي انگلي ميداليل و ضرورت بررسي است. از برخوردار

 ماهيستا ذخاير به هاانگل چونهم) رسانآسيب عوامل نظير تعيين

 ونه(،گ اين فراواني كاهشي روند در هاآن نقش و خزر درياي در ايراني

 گسترش صنعت پرورش ماهياندليل هنياز به شناخت عوامل انگلي ب

حل تعيين شيوع انگلي دستگاه گوارش ماهيان خاوياري سوااوياري، خ

هاي موجود شرقي درياي خزر به جهت كمي اطالعات و دادهجنوب

وژي تر در زمينه بيولدستيابي به شناخت بيش، مربوط در اين ناحيه

گونه و ارتباط آن با نوع آلودگي انگلي دستگاه و رژيم غذايي غالب اين

فس قكه از كانديدهاي پرورش ماهي در ود. مضاف ايناشاره نم گوارش

آبزي  هايدستور كار اقتصاد مقاومتي قرار داشته و جزو اولويت كه در

ه كه اين ماهيان ضمن تغذي ندسته باشد ماهيان خاوياريپروري مي

اين  همين دليلنمايند بهتغذيه مي از غذاي زنده دريا نيز ،از پلت

ها نآور مستقيم و غيرمستقيم سالمت و رشد طهتواند بها ميبيماري

انه بودن دليل چندميزبهنشان نمود ب دهد. بايد خاطر را تحت تاثير قرار

غييرات تغذايي،  رژيم در بررسي تواندها ميمطالعه آن ها،انگل از بسياري

عداد تتاحدي تغييرات تنوع و  ( و1393)مازندراني و ميرقائد،  هاآن

نگل اهاي انجام شده روي كمک كند. ازجمله فعاليتها به ما ميزبان

(، 1995) (، غروقي1973) توان به تحقيقات مخيرماهيان خاوياري مي

 و معصوميان پازوكي (،2010) همكاران و خارا (،2001) همكاران و ستاري

 (1393) ميرقائد و مازندراني (،1391) همكاران شناورماسوله و (،2004)

نيز  (1386پرست و همكاران )( اشاره نمود. حق2010) مقدمبازاري و

 ماهي ايرانيهاي كرمي دستگاه گوارش تاسدر تحقيقي برروي انگل

 سه گونه را از اين ماهي جدا نمود.

 

 هامواد و روش

 25روي  بر 1396و  1395 دو سال پياپي بهار اين تحقيق در       

برون مولد قره( ماهي 1396عدد سال  12و  1395عدد سال  11) عدد

دستگاه  ابتدا. شيالت گلستان انجام گرديد صيد شده از ناحيه چهار

گذاري )شامل معده و روده تا انتهاي مخرج( جداسازي و اتيكت گوارش

انجام شد، جهت مشاهده  %4هاي انگل در فرمالين داري نمونهشد. نگه

ه شد. سازي استفادها در زير ميكروسكوپ از گليسيرين براي شفافآن

درصد(  96،70،50،35) درصدهاي با الكل ها ازآميزي انگلرنگ منظوربه

گيري جهت نمونه رنگ كارمن اسيد، سالسيالت دومتيل، استفاده شد.

المعدي و ها ابتدا با تيغ معده و سپس زائده بابكردن نمونهو فيكس

 هاي ماكروسكوپيانگل با پنس مخصوص و گرديد نهايت روده شكافته در

درون مخاط گوارشي و يا چسبيده به ديواره را جدا نموده و درون 

 %4قوطي فيلم حاوي سرم فيزيولوژي خوابانده و سپس در فرمالين 

هاي نخي شكل جلوگيري شود. فيكس نموده تا از جمع شدن كرم

باشد گذارده شده رنگ ميها را در ظرفي كه محتوي محلول رقيقكرم

 20گ شدن كرم نسبت به ضخامت آن بين و مدت زمان الزم براي رن

 50ها را در الكل باشد. بعد از رنگ شدن كرمدقيقه تا چند ساعت مي

هاي با درصد قرار داده تا رنگ اضافي شسته شود و سپس در الكل

دقيقه قرار  5-10ترتيب به فاصلهبه درجه 96 و 85 ،70 درجات مختلف

درجه  96لوط مساوي الكل گرفته تا آب آن گرفته شود نمونه را در مخ

نمايد. سپس گذاشته، اين محلول كرم را روشن مي دومتيل ساليسيالت

كرم در ساليسيالت دومتيل خالص قرار گرفت تا كامالً روشن و شفاف 

شناسايي معتبر جهت تعيين  هايكليد (. سپس از1372)مويدي،  گردد

)جاللي،  سازي شده استفاده گرديدهاي كرمي جداجنس و گونه انگل

مينانس شيوع و ميانگين و دامنه شدت و دو درصد جهت تعيين (.1377

 و Schmidt) ها از روابط ذيل استفاده گرديد)شاخص غالبيت( انگل

Roberts، 1989): 

 

 

 

 

 
 

 نتایج

 1395ميانگين طول و وزن مولدين ماده مورد مطالعه درسال        

ترتيب هب 1396 سال و در 62/31±72/6و  54/160±6/8ترتيب هب

 گونه دو 95 سال در گرديد. محاسبه 3/29±9/4 و 1/1±3/158

Cucullanus sphaerocephalus  وSkrjabinopsolus semiarmatus 

تنها  96سال  سازي شد، اين درحالي بود كه درجدا (5 و4 ياه)شكل

 كوكوالنوس اسفروسفالوس مولد ماهيان گوارش شده از دستگاهجدا گونه

 ( بود.  3،2،1هاي )شكل
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 قطعه( 11)تعداد ماهی  1395ماهی ایرانی در سال شیوع انگلی تاس :1جدول

 بحث
شده از سواحل هاي صيدبرونروي قره گرفته بر تحقيقات انجام در       

غربي خزر عنوان شده است كه شيوع و شدت آلودگي به انگل جنوب

C. sphaerocephalus كه  تر از ساير ماهيان خاوياري بوده استبيش

تحقيقي كه توسط  در. تايج  تحقيق حاضر مطابقت دارداين مورد با ن

روي شيوع انگلي دستگاه گوارش   ( بر1385) همكاران پرست وحق

انجام گرديد سه  شرقي درياي خزربرون در سواحل جنوبمولدين قره

 Skrjabinopsolusو  Cucullanus sphaerocephalusنوع انگل كرمي 

semiarmatus و Leptorhynchoides plagicephalus سازي گرديد. جدا

داري بين شيوع انگلي چنين نشان داد كه تفاوت معنياين محقق هم

( بر 1378) توسط ستاري تحقيقي نيز ماده وجود دارد. در جنس نر و

 نيزاكيسگونه آ 2گرفت كه  ماهي ايراني انجامتاس هاي كرميانگل روي

Sp. سواحل غرب برون هاي قرهو استرونگليديس اگزوسيوس از نمونه

 1384هاي سال هايبررسي كدام دركه هيچ شناسايي و گزارش نمود را

در تحقيقي  (،2005) و همكاران Masoumzadeh .نشد مشاهده 1396تا 

شرقي درياي خزر ماهي ايراني در سواحل جنوببر روي مولدين تاس

 Eubothrium آن نادر گونه دو كه نمودند شناسايي انگل نوع 4 و داده انجام

acipenserium  وCorynosoma strumosom معرفي گرديد كه در 

، انگل كرمي داخلي همانند 2003سال  در .نشد مشاهده حاضر تحقيقات

 دامنه شدت میانگین شدت دومینانس درصد شیوع سال نمونه برداری تعداد نمونه ماهی)قطعه( نام انگل

 3-11 6±87/2 84 72 1395 11 اسفروسفالوس كوكوالنوس

 1-6 3±64/2 16 27/27 1395 11 سمي آرماتوس اسكريابينوپسولوس

 1-9 17/3±25/3 100 50 1396 12 اسفروسفالوس كوكوالنوس
       

 
  

 Cuculanus sphaerosephalus انگل قدامی قسمت :1 شکل

ماهی ایرانی صید شده دستگاه گوارش تاسجدا شده از 

 1396سال  شرق دریای خزر دردر سواحل جنوب

در  Cuculanus sphaerosephalusانگل : نمونه 2شکل 

ماهی ایرانی صید شده در بافت دستگاه گوارش تاس

 1396سال  شرق دریای خزر درسواحل جنوب

 Cuculanus sphaerosephalus انگل خلفی قسمت :3 کلش

ماهی ایرانی صید شده دستگاه گوارش تاسجدا شده از 

 1396سال  شرق دریای خزر دردر سواحل جنوب
   

 

 

های دهان و )ناحیه قدامی شامل بادكش Skrjabinopsolus semiarmatus :4شکل 

شرقی دریای خزر ماهی ایرانی صید شده درسواحل جنوبشکمی( از مولدین تاس

  (1385پرست و همکاران، )حق اسید كارمن آمیزینوری با رنگ با میکروسکوپ

میانی شامل روده و تشکیالت تناسلی(  ناحیهSkrjabinopsolus semiarmatus  :5شکل 

 میزی كارمن اسیدبرون دریای خزر با میکروسکوپ نوری با رنگمولدین قره از

  (1385پرست و همکاران، )حق
  



  ....سواحلبرون صید شده از های کرمی گوارشی در مولدین قرهمطالعه انگل                                                    مقدم و عقیلیآقایی

166 
 

از مولدين جدا شد. در  L. plagicephalusسال قبل و يک گونه جديد 

 E. acipenserium, C. spherocephalus) مختلف انگل نوع 4 نيز 2004 سال

(A. foliacea, S. semiarmatus ماهي ايراني در سواحل از مولدين تاس

بررسي  ( در1391) مقدم و همكارانبازاري شرقي جدا گرديد.جنوب

 چهار خزر درياي غربيجنوب ماهيان ايراني سواحلتاس گوارش دستگاه

 ،آرماتوسسمي پسولوساسكريابينو ،سفالوساسفرو كوكوالنوس انگل گونه

 جداسازي آسيپنزرينوم اوبوتريوم و سفالوس پالژي لپتورينكوئيدس

 گوارش دستگاه از شده جدا هايانگل ترينشايع مطالعه، اين در .نمود

 آن از پس و اسفروسفالوس كوكوالنوس نماتود ايراني ماهيتاس مولدين

 سمي آرماتوس بود. اسكريابينوپسولوس ترماتود
 

 دست آمده از پارامترهای مختلف محاسبه شدههنتایج ب :2جدول 

هاي كرمي انگل روي بر كه تحقيقي در (1392) مازندراني و ميرقائد       

شرقي ماهي ايراني صيد شده در سواحل جنوبدستگاه گوارش تاس

درصد شيوع  با كوكوالنوس اسفراسفالوسگونه  دو دادند انجام خزر درياي

درصد  28وع حدود درصد و اسكريابينوپسولوس با درصد شي 59حدود 

حاسبه م 14و  86 ترتيبهرا ب هاي فوقو غالبيت انگل جداسازي نمود را

 روي شيوع تحقيقي كه بر ( نيز در1393مقدم و همكاران )آقايينمود. 

 خون و پوست گوارش، دستگاه ايلوله و داركشدبا كرمي هايانگل

ماهي مولد تاس 31روي  بر خزر درياي شرقجنوب خاوياري در مولدين

جداسازي  C. sphaerocephalus و S. semiarmatusايراني انجام داد 

 در رين شيوع را متعلق به كوكوالنوس محاسبه نمودند.تنموده و بيش

 هايانگل روي ( بر1384) همكاران و پرستحق توسط شده انجام بررسي

 كه شدند جدا انگل گونه 3 برونقره قطعه 131 گوارش دستگاه كرمي

 اين كرمي انگل ترينشايع C. sphaerocephalus گونه هاآن ميان از

 اول درجه در  S. semiarmatusانگل لودگيآ شدت لحاظ از و بوده ماهي

 96 سال در گونه يک و 95 سال در گونه 2 به تنوع اين كه داشت قرار

ترين نشان داده شده است بيش 5طوركه در جدول همان. يافت كاهش

 .Sو C. sphaerocephalus انگل دو به متعلق انگلي آلودگي ميزان

semiarmatus اين تواندمي هاانگل اين بودن ميزبانه دو. باشدمي 

 نرئيد كرم پرتار ماهي  از تغذيه اين  دليلهب كه كند تقويت را احتمال

 هايكرم و اسفروسفالوس كوكوالنوس واسط ميزبان كه (هاكيتپلي)

آرماتوس سمي اسكريابينوسپولوس واسط ميزبان كه (هااليگوكيت) تاركم

ي انگلي متعلق (، شيوع اصل1384همكاران،  پرست و)حق باشندمي

برون به تنها گزارش از آلودگي ماهي قره است. به اين دو گونه انگل

( انجام گرفت 1378غربي توسط ستاري )آنيزاكيس درسواحل جنوب

واسط نظير ماهيان  دارتوان آن را به محدود بودن مصرف مهرهكه مي

 نظربه  .(1384همكاران،  پرست و)گاوماهيان( نسبت داد )حق كفزي

 شرقيجنوب نواحي در خزر درياي آب تربيش شوري به توجه با سدرمي

 خصوصاً  انگلي آلودگي ها،انگل واسط هايميزبان كاهش نتيجه در و

 است ذكربه الزم باشد غربيجنوب سواحل از تركم ايگونه تنوع نظر از

 خاوياري ماهيان در هاانگل به آلودگي خزر، درياي شمالي ناحيه در كه

 سواحل از تربيش ،نواحي آن در آب شوري درجه بودن پايين لحاظبه

 نيز شيرين آب به مربوطه هايانگل به خاوياري ماهيان و است جنوبي

تر به شايد بتوان افزايش تعداد انگل را در ميزبان مسن .شوندمي آلوده

مشاهده  4جدول  كه درطورهمان داد. نسبت مواجه تر بودن دورهطوالني

 يافته كاهش هاانگل تنوعساله  15دوره مطالعه با بررسي يک شودمي

تواند مي نيز ايآلودگي و استراتژي تغذيه نوسانات اقليمي، احتماالً است.

 تغييراتي را در  تعداد و نوع آلودگي انگلي ماهيان خاوياري ايجاد كند. 
 

 های مختلفه در سالهای كرمی گوارشی مشاهده شدهای انگل: تعداد گونه3جدول 

 شرق درياي خزرهاي جدا شده از ماهيان صيد شده از منطقه جنوبنمونه *

 نتایج
 های تحقیقسال

1395 1396 

 50 27 نگل بودندهايي كه فاقد ادرصد نمونه

 50 45 وده بودندهايي كه تنها به يک نوع انگل آلدرصد نمونه

 0 27 نوع انگل آلوده بودند 2هايي كه به درصد نمونه
 33 27 عدد بود. 5تر از ها كمهاي آنگلهايي كه تعداد اندرصد نمونه
 25 36 عدد بود. 10تا  5بين ها هاي آنكه تعداد انگل هاييدرصد نمونه
 0 18 بود. عدد 15تا  10بين ها هاي آنتعداد انگل كه هاييدرصد نمونه

 25 57 هاي شمارش شده در كل ماهيانجمع انگل
   

 گونه
 های تحقیقسال

 1396 1395 1392 (1386حق پرست و همکاران ) 1384 1383 1382

Cuculanus sphaerosephalus * * * * * * * 

Skrjabinopsolus semiarmatus * * * * * *  

Corinosoma strumosom   *     

Eubothrium acipenserinum * * *     

Leptorhyncoides plagicephalus *   *    

Amphilina foliacea * *      
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 و قدردانیتشکر 

وسيله از كليه همكاران مركز بازسازي ذخاير شهيد مرجاني بدين       

تان آقاي شناسي دانشگاه گلس، دانشجويان گرامي رشته زيستگرگان

 .دكمال تشكر را دار ميرفندرسكيزاده و خانم احمدي، خانم رسولي

 

 منابع

و  .پورامینی، م ؛.پازوكی، ج ؛پرست، س.حق ؛مقدم، ع.آقایی .1

 و داركشدبا كرمي هايانگل شيوع .1393بسطامی، ک.، درویش

 جنوب خاوياري در مولدين خون و پوست گوارش، دستگاه ايلوله

 شناسيزيست )مجله جانوري هايپژوهش مجلهخزر.  درياي شرق

 .12 ات 1 صفحات ،1 شماره ،27 ايران(. جلد

زاده، معصوم ؛ماسوله، ع.شناور ؛مخیر، ب. ؛مقدم، س.بازاری .2

 هايانگل شيوع مطالعه .1391پور، ج. و علیزاده، م.، جلیل ؛م.

 سواحل از شده صيد (Acipenser persicus) ايراني ماهيتاس مولدين

 پرورش و برداريبهره . نشريه1388سال طي خزر درياي غربيجنوب

 ،1 جلد آبزيان. دانشگاه علوم كشاروزي و منابع طبيعي گرگان.

  .79 ات 69صفحات  ،4 شماره

 .هاي انگلي ماهيان آب شيرينها و بيماريانگل ،1377، .ب ،جاللی .3

 صفحات .معاونت تكثير و پرورش آبزيان، اداره كل آموزش و ترويج

 .415 ات 331

 ؛.پهلونی، ه ؛.مرادلو، عحاجی ؛مقدم، ع.آقایی ؛س. ،پرستحق .4

بررسي شيوع  .1384 ،طاهری، ع. و محمدخانی، ح. ؛امینی، ک.

شرقي درياي سواحل جنوب برون درمولدين قره انگلي دستگاه گوارش

خزر. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي. موسسه تحقيقات علوم شيالتي 

 حه.صف28كشور. 

 ؛.پهلونی، ه ؛.مرادلو، عحاجی ؛مقدم، ع.آقایی ؛س. ،پرستحق .5

بررسي فراواني  .1386طاهری، ع. و محمدخانی، ح.،  ؛امینی، ک.

هاي كرمي  دستگاه گوارش  مولدين قره برون در سواحل جنوب انگل

 ،3شماره  ،16علمي شيالت ايران. سال شرقي درياي خزر. مجله 

 .64 ات 55 صفحات

هاي انگلي داخلي ماهيان بررسي شيوع آلودگي .1381، .ستاری. م .6

نامه پايان .غربي درياي خزرخاوياري صيد شده از سواحل جنوب

دانشكده دامپزشكي  .هاي آبزياندكتراي تخصصي بهداشت و بيماري

 .هحفص 280تهران،  .دانشگاه تهران

هاي كرمي لوله گوارش و خوني شناسايي انگل .1373، .قی. اوغر .7

برون در سواحل جنوبي درياي مازندران با موسسه تحقيقات هقر ماهي

 و آموزش شيالت ايران.

 كرمي هايانگل بررسي .1392میرقائد، ع.، و طاهری م. مازندرانی، .8

 در (Acipenser persicus) ايراني ماهيتاس مولدين گوارش دستگاه

 شناسيماهي هايپژوهش نشريه خزر. درياي شرقيجنوب سواحل

  .32 ات 23 صفحات ،1 شماره ،2 دوره .كاووسگنبد دانشگاه .كاربردي

ماهيان هاي ماهيان خاوياري )تاسفهرست انگل ،1359، .مخیر. ب .9

Acipenseridae1 هرامش .نامه دانشكده دامپزشكيناياپ .( ايران ،

 .11 ات 1 تاحفص

برداري، فيكس هاي مختلف نمونهجزوه روش ،1372، .موبدی. ا .10

 وسيلههب شده يگردآور ماهيان هايانگل آميزيرنگ و كردن

كارشناسان اداره كل بهداشت و درمان و تغذيه آبزيان از برنامه 

انتشارات معاونت و تكثير شيالت و  .شناسي ماهيانتدريس انگل

 پرورش ايران.

11. Masoumzadeh, M.; Masoumian, M.; Sattari, M.; 

Shenavar Masouleh, A.; Jalilpour, J. and Bazari 

Moghaddam, S., 2005. Study on helminth parasites of 

Acipenser persicus broodfish caught in the southwest of the 

caspian sea (2002-2004) , international sturgeon Research 
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