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هاّی خیاطِ یکی اص گًَِّای خاًَادُ کپَسهاّیاى
( )Cyprinidaeهَخَد دس ایشاى هیتاؿذ .پشاکٌؾ ایي هاّی دس
ػشاػش اسٍپای هشکضی ،ػَاحل اقیاًَع اطلغ تا دسیای خضس ٍ
ًَاحی ؿشقی آى گضاسؽ ؿذُ اػت ( .)11هاّی خیاطِ دس ایشاى
ٍ دس حَصُ خٌَتی دسیای خضس اص فشاٍاًی ًؼثتاً خَتی تشخَسداس
اػت ( ٍ )1تِ تغییشات ػاختاسی سٍدخاًِّا تؼیاس حؼاع
هیتاؿذ (.)10
حفاظت صیؼتگاّی سٍدخاًِ دس ػالّای اخیش اص اّویت
تاالیی تشخَسداس اػت ،اص ایيسٍ تشسػی آلَدگیّای اًگلی اص
خولِ هَاسدی اػت کِ هیتَاًذ هَسد تَخِ قشاس گیشد .حؼيپَس
ٍ ّوکاساى دس هؼشفی ػِ گًَِ اًگلی پشیاختِ دس کپَسهاّیاى
( )Cyprinidaeسٍدخاًِّای تدي ٍ تاتلشٍدً ،واتَد Hepaticola
 petruschewskiiاص هاّی خیاطِ سا خوغآٍسی ٍ ؿٌاػایی
کشدًذ ( .)4ؿوؼی اص هاّی خیاطِ سٍدخاًِ ؿیشٍد ،هتاػشکش
تشهاتذ  Clinostomum complantumسا گضاسؽ ًوَد (.)5
گضاسؽّای اًذکی اص تشٍص ػفًَتّای ًاؿی اص دٍکفِایّای

اًگل هاّیاى آبؿیشیي ایشاى ٍخَد داسد .هخیش ( )7ایي گشٍُ
اًگلّا سا هؼشفی ٍ خاللی ( )3گًَِّایی اص ایي ؿاخِ سا دس
آتـؾ هاّیاى کپَس ػیاُ ٍاسد ؿذُ اص کـَس چیي تِ ایشاى
گضاسؽ ًوَدُ اػت .قشتاًضادُ ( )6دس ػال ً 1374یض ایي
آلَدگی سا دس ػیاُهاّیاى صسیٌِسٍد هؼشفی ًوَدُ اػت.
صًذگی اًگلی تًِذست دس تیي ًشمتٌاى دیذُ هیؿَد ٍ
تیؾ اص صذ ّضاس گًَِ ؿٌاختِ ؿذُ ،تؼذاد کوی صًذگی اًگلی
داؿتِ ٍ اغلة هشحلِ السٍی صذفّای دٍکفِای خاًَادُ
یًَیًَیذُ ٍ خٌغ یًَیَ ،اًگل هاّیاى آب ؿیشیي ٍاقغ هیؿًَذ.
ایي ًشمتٌاى داسای دٍسُ صًذگی تؼیاس پیچیذُای ّؼتٌذ ٍ السٍ
آىّا کِ تِ ًام گلَؿیذیا خَاًذُ هیؿَد ،یک هشحلِ اًگلی
اخثاسی سا دس هاّیاى هیگزساًذ .صهاًی کِ تِ هاّی ّدَم
هیآٍسًذ ،تِصَست یک داًِ اسصى ،حتی تا چـن غیشهؼلح ًیض
قاتل سٍیت ّؼتٌذ ٍ اغلة دس آتـؾّا ٍ تالِّا ٍ تًِذست دس
ػطح پَػت کپَسهاّیاى دیذُ هیؿًَذ (.)2
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گلَؿیذیا داسای دٍکفِ هثلثی ؿکل اػت کِ تٍِػیلِ دٍ
لیگاهاى قاتل استداع تِ یکذیگش هشتثط ؿذُ ٍ دس صَست ًیاص
کفِّا سا اص ّن تاص هیکٌذ .ؿکل آصاد اًگل قثل اص ّدَم تِ
هاّی داسای دٍکفِ ٍ یک سؿتِ خاسجؿذُ اص آى اػت .طَل آى
حذٍد  1/5ػاًتیهتش ٍ اًتْای آى چؼثٌذُ اػت .چٌیي اتضاسی
تِ دٍکفِای کوک هیکٌذ کِ دس هشحلِ اٍل تْاخن دس اًذام
هَسد ّدَم ،خَد سا هؼتقش ػاصد .ایي السٍ دّاى ٍ یا پا ًذاسد ٍ
هظُّای حؼاع ٍیظُای دس لةّای گلَؿیذیا ٍخَد داسد کِ تِ
هحض اٍلیي تواع دٍکفِای تا اًذام حؼاع هاّی تاػث تؼتِ
ؿذى کفِّا هیؿَد .دس گلَؿیذیای هتؼلق تِ خٌغ یًَیَ،
دٍکفِای داسای ؿکل هتفاٍتی اص ػایش گًَِّاػت .لثِی قذاهی
ّش کفِ گشد تَدُ ٍ فاقذ دًذاًِ اػت ،اها لثِ آى حالت تیض داسد
(.)2
صهاًی کِ دٍکفِای هادُ السٍّا سا اص ػیفَى ٍاتشاى خَد
تِخاسج تشاًذ ،السٍّا یا ػشیغ خَد سا تِ هاّی هیضتاى
هی چؼثاًٌذ ٍ یا تِ قؼش آب فشٍ سفتِ ٍ تا صهاًی کِ فشصت
هٌاػثی سا تشای حولِ تِ هاّیاًی کِ اص کٌاس آىّا هیگزسًذ
تیاتٌذ ،تا دّاًِ تاص دس تؼتش آب قشاس هیگیشًذ .گًَِّای هتؼلق
تِ خٌغ یًَیَ اغلة تِ آتـؾ هاّیاى حولِ هیکٌٌذ .السٍ پغ
اص دػتیاتی تِ اًذام حؼاع ،اپیتلیَم تافت سا دس تش گشفتِ ٍ تِ
آساهی کفِّای اى تؼتِ هیؿَد .تافت اپیتلیَم دس اثش ایي ػول
تحشیک ؿذُ ٍ یک ٍاکٌؾ پشٍلیفشاػیَى دس اطشاف هحل قشاس
گشفتي گلَؿیذیا تٍِقَع هیپیًَذد .دس صَست ّدَم گلَؿیذیا
تِ آتـؾ هاّی ،ػول تٌفغ هاّی هختل ؿذُ ٍ تا  10الهالی
آتـؾ هیتَاًذ تٍِػیلِ یک گلَؿیذیا ًاتَد ؿَد .تِ صَستی کِ
دس ًْایت تاػث پَػیذُ ؿذى گلَؿیذیا تَػط ػلَلّای
پشٍلیفشُ هیؿَد .ایي فشآیٌذ  2-4ػاػت طَل هیکـذ ،ػپغ
صذف ؿشٍع تِ سؿذ ٍ تکاهل کشدُ تا تِ حذی کِ تِ یک
دٍکفِای کاهل تثذیل هیؿَد .هتاهَسفَص هوکي اػت چٌذیي
ّفتِ تا چٌذیي هاُ طَل تکـذ .هذت صهاًی کِ گلَؿیذیا
تِػٌَاى اًگل دس اًذامّای حؼاع صشف هیکٌذ ،تِ ؿشایط
هحیطی ٍ تِطَسػوذُ دسخِ حشاست آب تؼتگی داسد .تشای
هثال ،دس گًَِ آًَدًٍتا پیؼیًالیغ 1دس  8-10دسخِ ػاًتیگشاد
تا  80سٍص ،دس  16-18دسخِ ػاًتیگشاد پغ اص  20سٍص ٍ دس 20
دسخِ ػاًتیگشاد پغ اص  12سٍص ،گلَؿیذیای خَاى سؿذ یافتِ ٍ
تِ یک دٍکفِای کاهل تثذیل ؿذُ ٍ پغ اص ػَساخ کشدى تافت
اطشاف خَد هاّی سا تشک هیکٌذّ .نچٌیي طَل هذت

هاًذگاسی گلَؿیذیا تِهحل اًگل ٍ یا تِػثاست دقیقتش تِ ؿشایط
تغزیِای اًگل ،اًذاصُ ٍ گًَِ هاّی هیضتاى ٍ ؿذت ػفًَت حاصلِ
تؼتگی داسد (ؿکل.)2( )21
دس ایي تحقیق طی تشسػی ظاّشی هاّیاى خیاطِ
سٍدخاًِ ػفیذسٍد تِحضَس ًوًَِای اص السٍ گلَؿیذیا دس ایي
هاّیاى پی تشدُ ؿذ.

شکل  :1مراحل تکاملی الرو Glochidia

ًوًَِتشداسی اص خوؼیت هاّی خیاطِ سٍدخاًِ ػفیذسٍد (اػتاى
گیالى 37 ،دسخِ ؿوالی ٍ  49دسخِ ؿشقی) (تِ تؼذاد 25
ًوًَِ) دس تْاس  1391تٍِػیلِ دػتگاُ الکتشٍؿَکش صَست
پزیشفت (ؿکل .)2
ًوًَِّا دس الکل  96دسصذ تثثیت ؿذُ ٍ تِ آصهایـگاُ
هاّیؿٌاػی داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى
اًتقال یافتٌذ .تؼذ اص تشسػی کیؼتّای ػطحی ًوًَِّا تا تْیِ
الم هشطَب ٍ هـاّذُ صیش هیکشٍػکَج ،اص تشخی ًوًَِّا السٍ
گلَؿیذیا خذا گشدیذ .هاّیّای آلَدُ اص لحاظ اًذاصُ ،ػي ٍ
خٌؼیت ًیض هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ :طَل هاّیّا تٍِػیلِ
خطکؾ هیلیهتشی اًذاصُگیشی ؿذ ،تشای تؼییي ػي ًوًَِّا،
اص ّش هاّی اص قؼوت صیشیي تالِ پـتی تا خط خاًثی تؼذادی
فلغ خذا ؿذُ ٍ تؼذ اص ؿؼتٍؿَ ،دس صیش هیکشٍػکَج تشسػی
گشدیذًذ ٍ ػپغ تا تَخِ تِ تؼذاد حلقِّای هَخَد تش سٍی
فلغّا ػي ًوًَِّا تِدػت آهذ ،خٌؼیت ًوًَِّا ًیض تا
2

Anodonta piscinalis
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ؿکافتي ًاحیِ ؿکوی ٍ تشسػی ظاّشی گٌادّا تؼییي گشدیذ.
طَل ٍ استفاع السٍّای خذاػاصی ؿذُ ًیض تَػط هیکشٍػکَج
هدْض تِ لٌض هذسج اًذاصُگیشی ؿذ .تؼذاد ً 3وًَِ اص  25هاّی
آلَدُ تِ گلَؿیذیا تَدًذ .ایي هاّیاى هَسد صیؼتػٌدی قشاس
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گشفتٌذ (خذٍل  .)1خٌؼیت هاّیاى آلَدُ ،هادُ تَدُ اػت .دس
ؿکل  3هحل قشاسگیشی گلَؿیذیا تش سٍی تذى هاّیّا هـخص
گشدیذُ اػت.

شکل  :2موقعیت جغرافیایی رودخاوه سفیذرود

1

جذول  :1طول و سه ماهیهای آلوده

ًوًَِ
طَل (ساوتیمتر)
ػي

1

2

3

10/8 10/6 11/6
2+
3+
2+

شکل :3محل قرارگیری گلوشیذیا بر روی بذن ومووههای آلوده

شکل  :4گلوشیذیای جذاسازی شذه از ماهیها

http://fa.wikipedia.org
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اص ًوًَِّای ّ 3 ٍ 1ش کذام یک السٍ خذا گشدیذ ،اها دس
ًوًَِ  ،3ػِ السٍ هـاّذُ ؿذ .حذاکثش طَل السٍّای خذاػاصی
ؿذُ 1/6هیلیهتش ٍ حذاقل طَل  0/8هیلیهتش ،حذاکثش استفاع
آىّا  0/9هیلیهتش ٍ حذاقل استفاع  0/5هیلیهتش تِدػت آهذ.
ؿکل  4گلَؿیذیای خذاػاصیؿذُ اص ًوًَِّای آلَدُ سا دس صیش
هیکشٍػکَج ًـاى هیدّذ.
ػفیذسٍد هْنتشیي ٍ تضسگتشیي سٍدخاًِ ػَاحل خٌَتی
دسیای خضس هیتاؿذ کِ پغ اص هـشٍب کشدى صهیيّای گیالى
تِ دسیای خضس هیسیضد ( ٍ )9تا تاهیي دسصذ صیادی اص آب اػتاى
گیالى ،اص هٌاتغ آتی هْن گیالى تِؿواس هیسٍد.
ؿٌاخت ٍضؼیت اًگلی هاّیاى حَضِ ػفیذسٍد دس تؼییي
ػشًَؿت تچِهاّیاى تکثیشؿذُای کِ ّوِ ػالِ تَػط ؿیالت
ؿوال دس ػفیذسٍد سّا هیؿًَذ ،اّویت صیادی داسد (.)8
آلَدگی تا اًگل گلَؿیذیا دس ایشاى ،دس هاّیاى ًظیش ػیاُ هاّی،
ػَف ،تٌی ،ؿیشتت ٍ ًیض هاّیاى ٍحـی ایشاى ٍ ّنچٌیي هاّی
کپَسػیاُ کِ اص کـَس چیي تِ فَى هاّیاى ایشاى هؼشفی ؿذُاًذ،
دیذُ ؿذُ اػت ( .)2قثل اص آىکِ هٌـا ایي ؿکل السٍی ؿٌاختِ
ؿَد تِػٌَاى کشمّای اًگلی دس هاّی هیضتاى تَصیف هیؿذًذ،
تا ایيکِ تحت ؿشایط طثیؼی ،گلَؿیذیا تِ هاّی آػیة ًویسػاًذ،
آلَدگیّای ؿذیذ تا آى هوکي اػت تَاًایی تٌفغ هیضتاى سا تا
حذ صیادی کاّؾ دّذ کِ ػلت آى ایداد صخن دس تافتّایی
اػت کِ تِؿذت تا ایي السٍ پَؿاًذُ هیؿًَذ (.)12
ایي اًگل تِطَس هؼوَل داسای ٍیظگی اًذاهی ٍ هیضتاًی
صیادی هیتاؿذ .اتتال تِ آى تا ػالیوی هاًٌذ ًذٍلّای کیؼِای
ؿکل تِسًگ ػفیذ یا خاکؼتشی دس پَػت ،آتـؾ ٍ تالِّای
هاّیاى آلَدُ تـخیص دادُ هیؿَد ٍ تِدلیل ایي کِ گلَؿیذیا
خَد سا دس صیش الیِّایی اص ػلَلّای اپیتلیال پشٍلیفشُ ؿذُ
هخفی هیکٌذ ّیچ هادُ ضذػفًَیکٌٌذُای قادس تِ تواع تا
اًگل ًیؼت .یکی اص گًَِّای هؼشٍف کِ آتـؾ آصادهاّیاى سا
آلَدُ هیػاصد ،صذف هاسگاسیتاًا هاسگاسیتیفشا 1اػت کِ آلَدگی
ؿذیذی سا دس ایي هاّیاى ایداد هیکٌذ ،اها تِ هاّیاى تضسگ
صذهِ کنتشی ٍاسد هیػاصد .هاّیاى تضسگ قادسًذ حتی تا پاًصذ
ػذد گلَؿیذیا سا دس آتـؾ خَد تحول کٌٌذ ،اها تچِهاّیاى
حؼاػیت تیؾتشی داسًذ ٍ هشگ هاّیاى اغلة تِدلیل کوثَد
اکؼیظى ،ػفًَتّای ثاًَیِ تاکتشیایی ٍ قاسچی سخ هیدّذ (.)2
تا تَخِ تِ اّویت سٍدخاًِ ػفیذسٍد ،الصم اػت چگًَگی
ساُیاتی ایي اًگل تِ خوؼیت هاّیاى ایي سٍدخاًِ هَسد تشسػی

قشاس گیشدّ ،نچٌیي الصم تِرکش اػت کِ تـخیص دقیق گًَِ

ایي دٍکفِای ًیاصهٌذ تحقیقات تیؾتشی دس صهیٌِ ًشمتٌاى دسیای
خضس هیتاؿذ.

تشکر و قدردانی
تذیي ٍػیلِ اص ّوکاسی صویواًِ خٌاب آقای هٌْذع
ػلی خافش ٍ ػشکاس خاًن هٌْذع فاطوِ ػثاػی تـکش ٍ قذسداًی
هیگشدد.
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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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