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 چکیده
عمان انجام شد. در  یایفارس و در جیخل یآب ها در دهیشور یماه اختهیپر یانگل ها یو  بررس سهیبه منظور مقا قیتحق نیا

از سه استان خوزستان،  93تا بهار  92ترال کف و قالب از تابستان  ر،یتوسط تور گوشگ یبه صورت فصل یعدد ماه 318مجموع 
طول  یریزه گمنتقل شدند پس از اندا شگاهیشدند. نمونه ها بالفاصله منجمد شده و به آزما دیو بلوچستان ص ستانیهرمزگان و س
در  یمتفاوت انگل یگونه  20انجام شد. در مجموع  انیماه یو خارج یداخل یاندامها یبر رو یانگل شناس یها یو وزن، بررس

دو منطقه حضور  ای کیتنها در  یو برخ قهاز انگل ها در هر سه منط یدر مناطق مذکور مشاهده شد که برخ دهیشور یماه
را در سه منطقه به خود اختصاص  یفراوان نیشتریب ژنیمنوژن و د ینشان داد که انگل ها قیقتح نیحاصل از ا جیداشتند. نتا
نشان داد که  یآمار یها یحاصل از بررس جیرا در هر منطقه داشتند. نتا یکمتر یدرصدها یانگل یگروه ها ریدادند و سا

نر و ماده و  یجنس ها نیب یدار یاختالف معن نیانگل ها در فصول مختلف وجود دارد. همچن یفراوان نیب یدار یمعن اختالف
 یو بلوچستان وجود داشت. فراوان ستانیدر خوزستان، منوژن و سستود در هرمزگان و نماتود در س ژنید یانگل ها یفراوان

 ت باشند.فاکتورها در سه منطقه متفاو نیواسطه آنها دارد که احتمال دارد ا زبانیو حضور م یطیمح طیبه شرا یانگل ها بستگ
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 مقدمه
انگل شناسی ماهیان یکی از رشته های بسیار مهم در علوم 
آبزی پروری می باشد. انگل ها نقش عمده ای را در تنوع 

ه می شود که  بیش زیستی دریا ایفا می کنند. تخمین زد
 (Jakobاز صد هزار گونه انگل ماهی وجود داشته باشد 

& Palm, 2006 .( 

انگل ها می توانند سالمت میزبان شان را از طریق     
کاهش مقاومت بدن در برابر استرس های محیطی تحت 
تاثیر قرار دهند. آنها همچنین موجب تغییر ساختار 

پسندی ماهیان شده  جمعیتی میزبان و کاهش میزان بازار
و برخی از آنها تهدیدی برای سالمت عمومی جامعه به 

 ,Hemmingsen & Mackenzie).شمار می آیند 

ماهی شوریده از جمله ماهیان بازار پسند و ممتاز  (2001
شیالتی محسوب می شود که بررسی آلودگی های آن از 
نظر میزان سالمت آن و همچنین سالمت غذای جامعه 

ماهی شوریده ساکن آبهای ساحلی کم عمق رد. اهمیت دا
سانتی  70متر بوده که بیشینه طول آن به  40تا عمق 

متر هم می رسد و به طور عمده از ماهی ها و میگو ها 
تغذیه می کنند و در طول سواحل اقیانوس هندو غرب 
اقیانوس آرام، غرب تا جنوب آفریقا، شرق تا جنوب چین و 

 ,Carpenter & Niem)راکنده اندکوئینزلند استرالیا  پ

مطالعات جامع و گسترده ای در دنیا در زمینه   . (2001
شناسایی انگل های ماهیان دریایی به ویژه گونه های 

است که برخی از  مختلف شوریده ماهیان صورت گرفته
 آنها عبارتند از:

(Williams, 1989; Timi & Etchegoin, 1996; 

Kritsky et al., 2000; Santos et al., 2002; 

Nahhas & Sey, 2002; Bartoli et al., 2004; 

Amin & Christison, 2005; Boeger et al., 2006; 

Sudhakar et al., 2009; Casal et al., 2009; Timi 

et al., 2009; Rameshkumar et al., 2011, 2014; 

Cardenas et al., 2012; Vijayakumar & 

Veerappan, 2012; Moravec & Manoharan 

2013). 

در ایران تحقیقات و مطالعات پراکنده و محدودی در     
زمینه انگل های ماهیان دریایی وجود دارد که از جمله 

 ;1385و  1383آنها می توان به پیغان و همکاران در سال 

پازوکی و همکاران در  ;1388عبدی و همکاران در سال 
 ;Khaleghzadeh et al., 2009و   1393سال 

Bagherpour et al., 2011; Eslami et al., 

2011; Haseli et al., 2011; Moravec et al., 

2013; Moravec et al., 2014 .در این  اشاره کرد
مطالعه سعی شده میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و 
فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده در آبهای خلیج 
فارس و دریای عمان و درحاشیه ساحلی آبهای مذکور 

ل استان های خوزستان، هرمزگان و سیستان و شام
بلوچستان را به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار داده 

 شود. 
 

 مواد و روش ها
از سه  93تا بهار  92ها به صورت فصلی از تابستان نمونه 

عرض  30° 14′منطقه هندیجان با موقعیت جغرافیایی )
 27° 11′طول شرقی(، بندر عباس ) 49° 42′شمالی و 

 25° 17′طول شرقی( و چابهار ) 56° 16′عرض شمالی و 
طول شرقی( توسط تور گوشگیر،  60° 38′عرض شمالی و 

ترال کف و قالب صید شدند. سپس نمونه ها در پودر یخ 
گذاشته شده و به صورت منجمد به آزمایشگاه تحقیقات 
آبزیان دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی انتقال 

از خارج کردن نمونه ها  از حالت انجماد و  یافتند. پس
ثبت اطالعات زیست سنجی از جمله وزن و طول کل، 
بررسی های  انگل شناسی انجام شد. تمامی اندام های 
داخلی و خارجی میزبان در پتری دیش های جداگانه که 
حاوی سرم فیزیولوژی بودند قرار داده شد و توسط 

ر گرفت. برای بررسی استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرا
ها گسترش تهیه شد ودر زیر  دقیق تر از نمونه

میکروسکوپ با درشت نمایی های مختلف مشاهده شد. 
انگل های یافت شده توسط پیپت پاستور جدا شده و برای 
شناسایی نهایی تثبیت شدند. برای تثبیت منوژن ها از 
 گلیسرین ژالتین استفاده شد و سایر انگل ها در فرمالین

% نگهداری شدند. انگل های تثبیت شده بر اساس 10
ویژگی های مورفولوژی و اندازه گیر ی خصوصیات 
مورفومتری که درتشخیص آن ها واجد اهمیت هستند و 
همچنین مقایسه و تطبیق آن ها با کلیدهای شناسایی 
معتبر شناسایی شدند. منابع مورد استفاده برای منوژن ها 
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Yamaguti, 1963ها  ،  دیژن Gibson et al., 

2002; Jones et al., 2005 آکانتوسفال ها ،Amin, 

و سخت  Moravec, 2013, 2014، نماتودها 1998
تمامی نمونه ها به وسیله  بودند. Pillai, 1985پوستان 

کالیبره شده مجهز به  Nikon YS100میکروسکوپ 
عکس گرفته و  SSC- DC 378Pمدل  Sonyدوربین 

 اندازه گیری شدند.  Axo Vision Elتوسط نرم افزار 

  16.0در این تحقیق برای آنالیزهای آماری از نرم افزار
SPSS  ،برای بررسی ارتباط  فراوانی انگل ها با جنسیت ،

و  Whitney U - Mannاز آزمون غیر پارامتری 
همچنین برای بررسی فراوانی انگل ها در فصول مختلف از 

استفاده شد و   Kruskal -Wallisآزمون غیر پارامتری 
 رسم گردیدند.   Excel 2007نمودارها با برنامه

   
 نتایج

ماهی به ترتیب شامل  318در این تحقیق در مجموع 
ماهی در مناطق خوزستان، هرمزگان و  90و  118، 110

سیستان بلوچستان مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند 
های  گروه که نتایج مربوط به تعداد و درصد هر یک از

آورده شده  1انگلی جدا شده به تفکیک منطقه در جدول 
 است.

 
 

 : تعداد انگل های جدا شده و درصد آلودگی ماهی شوریده در سه استان خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان1جدول

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

17/5 359 0 0 0 0 0/6 2 35/6 128 0 0 36/9 133 26/7 96 تابستان 92

22/0 451 0 0 0/4 2 0 0 5/8 26 0 0 45/7 206 48/1 217 پاییز 92

14/1 288 0 0 0 0 0/3 1 1/7 5 0 0 50/9 146 47/4 136 زمستان 92

46/4 950 0 0 0/1 1 1/4 13 19/1 182 0 0 29/2 278 50/1 476 بهار 93

100 2048 0 0 0/1 3 0/8 16 16/6 341 0 0 37/2 763 45/1 925 جمع

19/3 258 0 0 0/4 1 1/6 4 8/1 21 0/8 2 24/0 62 65/1 168 تابستان 92

31/6 422 0/2 1 0/2 1 2/4 10 3/6 15 8/5 36 6/6 28 78/4 331 پاییز 92

34/4 459 0 0 0/2 1 3/1 14 8/1 37 1/7 8 4/4 20 82/6 379 زمستان 92

14/6 195 0/5 1 0 0 1/0 2 23/6 47 0 0 58/3 116 14/6 29 بهار 93

100 1334 0/1 2 0/2 3 2/2 30 9/0 120 3/4 46 16/9 226 67/8 907 جمع

12/8 368 1/1 4 1/9 7 5/3 20 2/7 10 20/1 75 15/5 58 51/9 194 تابستان 92

38/8 1118 0/2 2 0 0 0/7 8 3/4 38 29/8 333 7/0 78 58/9 659 پاییز 92

44/2 1272 0/5 7 0 0 0/9 12 6/5 83 3/8 49 18/4 234 69/6 887 زمستان 92

4/2 120 0 0 0 0 3/3 4 1/7 2 7/5 9 57/5 69 30/0 36 بهار 93

100 2878 0/5 13 0/2 7 1/5 44 4/6 133 16/1 466 15/2 439 61/5 1776 جمع

جمع کلسستود آکانتوسفال ایزوپود کوپه پود نماتود

ان
ست

وچ
 بل

ن و
ستا

سی

دیژن منوژن نوع انگل

  منطقه                فصل 

ان
ست

وز
خ

ان
زگ

رم
ه

 
 

همانطور که مالحظه می گردد بیشترین تعداد انگل های 
به استان سیستان و  مشاهده شده در ماهی شوریده مربوط

انگل است و استانهای خوزستان و  2878بلوچستان با 
در جایگاه های  1334و  2048هرمزگان به ترتیب با 

بعدی قرار دارند. بیشترین تنوع گونه ای انگل در استان 

گونه، استان های هرمزگان و  20سیستان و بلوچستان با 
د که اسامی گونه انگل بودن 11و  18خوزستان به ترتیب با 

شدت  یانگینم یوع،ش یزانجدا شده، م یانگلگونه های 
در  یدهشور یو اندام آلوده ماه ، فراوانی SD±یآلودگ

 آورده شده است. 2ذکر شده در جدول  طقامن
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منطقه سیستان و ، فراوانی و اندام آلوده ماهی شوریده در سه ± SD: انگل های جدا شده، میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی2جدول

  93و  92بلوچستان، هرمزگان و خوزستان در سال های 

شیوع )%(
میانگین شدت 

آلودگی
فراوانی شیوع )%(

میانگین شدت 

آلودگی
فراوانی شیوع )%(

میانگین شدت 

آلودگی
فراوانی

Diplectanum sp1.
آبشش و درپوش 

آبششی
66/66 7/51±8/07 5/01 36/44 6/04±5/16 2/20 1/81 1±0/13 0/01

Diplectanum sp2.
آبشش و درپوش 

آبششی
78/88 10/67±1/18 8/42 64/40 50/80±5/80 3/73 80/90 6/22± 8/10 5/03

Pleorchis sciaenae روده 28/88 4/88±5/77 1/41 16/10 5±3/15 0/80 0/90 1±0/09 0/01

Stephanostomum  sp. روده 58/88 5/09±5/40 3 24/57 1/34±0/77 0/33 54/54 3/13±2/46 1/70

Erilepturus hamati آبشش، معده 5/55 1/40±0/37 0/07 30/50 2/19±1/41 0/66 84/54 5/96±6/21 5/03

Prosorhynchus sp. آبشش، معده 3/33 1/66±0/34 0/05 2/54 1±0/15 0/02 6/36 2±0/52 0/12

Bucephalus  sp. آبشش، معده 8/88 1/25±0/38 0/11 _ _ _ _ _ _

Didymozoid metacercariae آبشش، معده 8/88 1/37±0/41 0/12 _ _ _ _ _ _

Pterobothrium lesteri 
محوطه بطنی و 

روده
45/55 3/92±4.19 1/78 2/54 1/33±0/22 0/03 _ _ _

Tetraphyllidean metacestodes روده و معده 18/88 17/94±9/56 3/38 5/93 6±2/39 0/35 _ _ _

Trajectura sp. روده 6/66 2±0/63 0/13 0/84 1±0/09 0/01 _ _ _

Serrasentis  sp. محوطه بطنی 2/22 1/05±0/23 0/03 1/69 1/5±0/20 0/02 _ _ _

Philometra otolithi گناد 24/44 4/86±3/57 1/18 13/55 2/06±0/83 0/13 12/72 12±7/71 1/52

Dichelyne spinigerus روده 5/55 1/80±0/47 0/1 22/88 2/07±1/24 0/47 46/36 2/98±2/33 1/38

Hysterothylacium sp. (Larvae) 
معده، روده و 

محوطه بطنی
12/22 1/45±0/57 0/17 11/86 2/07±1/24 0/14 13/63 1/40±0/55 0/19

Clavinemoides annulatus باله دمی 1/11 1±0/10 0/01 5/08 2/07±1/24 0/06 _ _ _

Parabrachiella otolithi آبشش 12/22 1/72±0/90 0/21 7/62 1/44±0/46 0/11 7/27 1/25±0/34 0/09

Lernanthropus otolithi آبشش 2/22 1±0/14 0/02 3/38 1±0/18 0/03 _ _ _

Caligus sp. آبشش 7/77 1/57±0/46 0/12 1/69 1±0/12 0/01 _ _ _

Is
o
p

o
d

a

Gnathia sp.
آبشش و درپوش 

آبششی
5/55 1/4±0/37 0/07 1/69 1±0/12 0/01 2/72 1±0/16 0/02

C
o
p

ep
o
d

a

هرمزگان سیستان و بلوچستانخوزستان

 منطقه

گونه انگل اندام آلوده

N
em

a
to

d
a

A
ca

n
th

o
ce

p
h

a
la

C
es

to
d

a
D

ig
en

ea
M

o
n

o
g
en

ea
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این نتایج همچنین نشان  داد که در کل سه منطقه، انگل 
های منوژن بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده 
بودند و سایر گروه های انگلی درصد های متفاوتی را در 

طقه هر منطقه نشان می دادند به طوری که در من
و  2/37خوزستان انگل های دیژن و نماتود به ترتیب با 

درصد بعد از گروه های منوژن قرار داشتند و کوپه  6/16
پودها و ایزوپود ها نیز درصد ناچیزی را به خود اختصاص 

، الف(. در منطقه هرمزگان نیز  انگل 1داده بودند )شکل 
د از درصد بع  9و  9/16های دیژن و نماتود به ترتیب با 

گروه های منوژن قرار داشتند. نکته قابل توجه در این 
منطقه حضور سستودها بود که درصد قابل توجهی را به 

درصد(. کوپه پود ها،  4/3خود اختصاص داده بودند )با 
ایزوپودها و آکانتوسفال ها هم در رده های بعدی به لحاظ 

، ب(.  افزایش درصد 1درصد آلودگی قرار داشتند )شکل 
درصد( در منطقه  1/16راوانی انگل های سستود )با ف

سیستان و بلوچستان به طوری که به لحاظ رتبه بندی 
جایگزین گروه های دیژن در مقایسه با دو منطقه قبلی 
شده بودند از جمله نتایج بارز بررسی درصد فراوانی 
آلودگی ماهی های شوریده در این منطقه بود. انگل های 

درصد در رتبه های  6/4و  2/15ترتیب با  دیژن و نماتود به
بعدی قرار داشتند. کوپه پود ها، آکانتوسفال ها و ایزوپودها  
هم درصد ناچیزی را به لحاظ آلودگی به خود اختصاص 

، ج(.  نتایج تجزیه و تحلیل های 1داده بودند )شکل 
آماری نشان داد که بین فراوانی انگل های پریاخته )به 

دها( در سه منطقه مذکور اختالف معنی استثناء ایزوپو
    (.p<0.05داری وجود دارد )
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درصد حضور انگل های ذکر شده در فصول  2در شکل 
مختلف سال و در سه منطقه آورده شده است. همانطور که 

ه می گردد فراوانی برخی از انگل ها )مانند منوژن و مالحظ
دیژن( تقریبا در تمام فصول سال و در هر سه منطقه قابل 
مالحظه بوده است. در حالی که فراوانی انگل های نماتود 
در مناطق خوزستان و هرمزگان بیش تر در فصول بهار و 
تابستان و در منطقه سیستان و بلوچستان بیش تر در 

ییز و زمستان مشاهده شده است. فراوانی انگل فصول پا
های سستود که در این تحقیق تنها در مناطق هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان مشاهده شده اند بیش تر در فصل 
پاییز بوده است. سایر انگل ها نیز درصدهای متفاوتی در 
فصول مختلف سال داشته اند. نتایج بررسی های آماری 

نی داری در فراوانی انگل های هم وجود اختالف مع
(. p<0.05مشاهده شده در فصول مختلف را نشان داد )

هر چند که موارد استثنائی در سه استان خوزستان )دیژن 
و ایزوپود(، هرمزگان )ایزوپود و آکانتوسفال( و سیستان و 
بلوچستان )دیژن و آکانتوسفال( وجود داشت که اختالف 

مچنین نتایج آزمون غیر معنی داری را نشان ندادند. ه
نشان داد که اختالف  U  Whitney - Mannپارامتری

معنی داری بین جنس های نر و ماده ماهی و  فراوانی 
گروه های انگلی در مناطق خوزستان )به جزء دیژن(، 
هرمزگان )منوژن و سستود( و سیستان و بلوچستان 

 (.p>0.05) )نماتود( وجود نداشت
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از جمله نتایج این مطالعه مقایسه درصد آلودگی اندام های 
شوریده به انگل های پریاخته در سه منطقه  مختلف ماهی

آورده شده است.   3مورد بررسی بود که نتایج آن در شکل 
بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت که آبشش ها 
مستعد ترین اندام برای حضور انگل های پر یاخته به ویژه 
انگل های منوژن می باشند. سایر اندام های آلوده بر 

بررسی اندکی متفاوت بود به طوری که  اساس مناطق مورد

در منطقه خوزستان و بر اساس درصد آلودگی به ترتیب 
معده، روده و گناد در منطقه هرمزگان به ترتیب روده، 
معده و گناد بیشترین درصد آلودگی پس از آبشش ها را 
به خود اختصاص داده بودند. در حالی که در منطقه 

ها  به ترتیب روده،  سیستان و بلوچستان پس از آبشش
حفره بطنی و گنادها مستعد ترین اندام حضور انگل های 

 پریاخته بودند.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف(                                                                          ب(
 
 
 
 
 

 

 

 

 ج( 

 دیجان ب( بندرعباس ج( چابهاردرصد آلودگی انگلی در اندام های مختلف میزبان الف( هن :3شکل 

 
 بحث

ماهیان دریایی به عنوان میزبانان قطعی و یا حد واسط در  
چرخه زندگی بسیاری از انگل ها نقش دارند و انگل ها بر 
روی سالمت، رشد، رفتار، هماوری و مرگ و میر میزبان 
اثر می گذارند. آنها همچنین پویایی جمعیت و ساختار 

-نیز تحت تاثیر قرار می اجتماعات میزبان را

. لذا شناسایی انگل ها ی  (Marcogliese, 2004)دهند
ماهیان از دیدگاه بیوسیستماتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک 
و سالمت اجتماعی حائز اهمیت است. در این پژوهش در 

ماهی از مناطق خوزستان، هرمزگان و  318مجموع 
سی سیستان بلوچستان در چهار فصل مختلف مورد برر

انگل شناسی قرار گرفتند که بر اساس نتایج به دست آمده 



 ...در دهیورش یماه اختهیپر یانگل ها یو فراوان یشدت آلودگ نیانگیم وع،یش زانیم سهیمقاو همکاران           خوش اقبال 

8 
 

گونه انگل متعلق به شاخه های کرم های  20در مجموع 
پهن، کرم های گرد، آکانتوسفال ها و سخت پوستان جدا 
سازی شد که همگی از نظر طبقه بندی و سیستماتیک 

 حائز اهمیت می باشند. 
وتیالسیوم در در این تحقیق الروهای نماتود هیستر    

معده، روده و محوطه بطنی ماهیان مشاهده شد. این انگل 
متعلق به خانواده آنیزاکیده می باشد. انگل های خانواده 
آنیزاکیده پراکنش جهانی دارند و بیشتر گونه ماهیان به 
عنوان میزبان واسط این انگل ها به شمار می روند 

(Bomker, 1982)هش . حضور آنها در بافت باعث کا
ارزش تجاری میزبان شده و در اثر مصرف ماهیان خام و یا 
نیم پخته، افزایش ریسک آلودگی به این انگل وجود دارد 

(Dion et al., 2014) از این انگل ها به عنوان .
نشانگرهای زیستی جهت شناسایی ذخایر و زیر جمعیت 
های ماهیان پالژیک و دمرسال استفاده می شود 

(Mattiucci, 2006) همچنین آنها به عنوان .
نشانگرهای زیستی آلودگی دریا محسوب می شوند به 

برابر  300طوری که میزان تجمع فلزات سنگین در آنها 
 .(Hogue & Peng, 2003)میزبانشان می باشد 

یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که آبشش ها     
اندام مستعدترین اندام برای حضور انگل ها هستند و سایر 

ها از قبیل معده، روده، گناد و حفره بطنی در رده های 
بعدی قرار دارند هرچند که ترتیب قرارگیری آن ها بر 
اساس مناطق مورد مطالعه متفاوت بوده و درصدهای 
مختلفی را نشان دادند. اندام های خارجی ماهیان به دلیل 
این که ارتباط مستقیم با آب دارند، بیشتر از اندامهای 
داخلی مورد هجوم انگل ها و سایر عوامل بیماریزا قرار می 
گیرند و آبشش ها وسیع ترین منطقه مرتبط با آب را در 
ماهیان تشکیل می دهند و به دلیل مجاورت مستمر 
آبشش و محیط آبی و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین محیط 
داخلی و خارجی ماهی و ساختار ظریف آن، آبشش ماهیان 

نش دفاعی موثر علیه عوامل زیان آور خارجی قادر به واک
 (. 1377جاللی جعفری، Klontz, 1979 ;نیست )

در این مطالعه مشخص گردید که انگل های منوژن     
بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. سایر 
گروه های انگلی در هر منطقه درصد های متفاوتی را نشان 

قه خوزستان به ترتیب در منط می دادند به طوری که

های دیژن، نماتود، کوپه پودها و ایزوپود ها  و در انگل
منطقه هرمزگان نیز به ترتیب انگل های دیژن، سستودها، 
کوپه پود ها، ایزوپودها و آکانتوسفال ها در رده های بعدی 
قرار داشتند. در منطقه سیستان و بلوچستان نیز فراوانی 

با این تفاوت که گروه های  انگل ها به همین ترتیب بود
سستود به لحاظ رتبه بندی جایگزین گروه های دیژن در 

 مقایسه با دو منطقه قبلی شده بودند. 
همانطور که اشاره شد در بین انگل های جدا شده،     

منوژن ها بیشترین درصد آلودگی را داشتند. آلودگی بیش 
 تر آبشش ها به منوژن ها ممکن است به این واقعیت

نسبت داده شود که آبشش ها به دلیل فعالیت تنفسی که 
دارند در تماس مستقیم با محیط خارجی می باشند 

(Robert, 1978 )و در نتیجه امکان آلوده شدن آبشش-

ها به انگل هایی که چرخه زندگی مستقیم دارند وجود 
شیوع  1963 در سال Papernaدارد. طبق نظریه 

ش ماهیان، ماهیت فصلی کرمهای منوژن در پوست و آبش
دارد و درجه حرارت آب تاثیر اساسی در درصد ابتال و 
شدت آلودگی ماهیان به این گروه از انگل ها دارد. 

دما را یکی از  2005و همکاران در سال  Ernstهمچنین 
فاکتورهای غیرزیستی در تعیین نوسانات ماهانه منوژن ها 

در  Rohdeریه و پویایی فصلی آن ها دانستند. بنا بر نظ
ماهیان در عرضهای پایین تر فون منوژن های  1978سال 

 غنی تری نسبت به ماهیان در عرضهای باالتر دارند.
در  و همکاران Simkovaاز طرفی طبق نظر     
زیستگاه میزبان، ممکن است در غنای گونه ای  2001سال

انگل های خارجی آن موثر باشد. انگل هایی که چرخه 
یم دارند معموال آب های ساکن و آرام را زندگی مستق

ترجیح می دهند. در واقع ماهیانی که در آبهای آرام ویا 
نزدیک به بستر )بنتیک( زندگی می کنند انگل های 
خارجی در آنان بیشتر از ماهیانی است که پالژیک بوده و 
یا در آبهای متالطم و رودخانه ها زندگی می کنند. عالوه 

 1985در سال Zitnan و  Hanzelova طبق نظربر این 
ماهیان در دوره تخم ریزی خود بیشتر در معرض آلودگی 
با منوژن ها قرار می گیرند. شاید یکی از دالیل احتمالی 
افزایش آلودگی به منوژن ها در این مطالعه بالغ بودن 

 اغلب ماهیان مورد بررسی باشد.
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بین فراوانی انگل های گزارش شده در فصول مختلف 
اختالف معنی داری وجود داشت به طوری که انگل های 
منوژن و دیژن تقریبا در تمام فصول سال مشاهده شدند 
در حالی که فراوانی انگل های نماتود در مناطق خوزستان 
و هرمزگان بیش تر در فصول بهار و تابستان و در منطقه 
سیستان و بلوچستان بیش تر در فصول پاییز و زمستان 

انی انگل های سستود که در این تحقیق تنها در بود. فراو
مناطق هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشاهده شده اند 
بیش تر در فصل پاییز بوده است. سایر انگل ها نیز 

این   درصدهای متفاوتی در فصول مختلف سال داشته اند.
اختالف می تواند ناشی از تاثیر رژیم غذایی و چگونگی 

واسط، تاثیر درجه حرارت محیط بر  پراکنش میزبان های
چرخه زندگی انگل و میزان مقاومت و ایمنی ماهی ها در 
برابر بیماری های عفونی باشد. برخی از ماهیان ممکن 
است طی فصول مختلف، رژیم غذایی خود را تغییر دهند و 
برای این منظور به الیه های عمیق تر و یا سطحی تر آب 

در رژیم غذایی ممکن است مهاجرت کنند چنین تغییری 
به تغییر در فون انگلی این ماهیان منجر شود. بدین ترتیب 
آلودگی برخی ماهیان در فصول خاص به برخی انگل ها و 
تغییر این فون در سایر فصول توجیه می شود )جاللی 

نشان داد که اثر  1975در سال  Amin(.  1377جعفری، 
است: یکی اثر فصل بر روی آلودگی انگلی به دو طریق 

تغییرات شرایط جوی بر روی میزبان قطعی که منجر به 
تغییرات فیزیولوژیکی در میزبان شده که به نوبه خود 
منجر به حضور جمعیت انگل می شود و دیگری اثر فصل 
بر روی دسترسی به میزبان واسط مناسب می باشد. 
فراوانی فصلی انگل های کرمی تحت تاثیر فاکتورهای 

ز جمله زمستان خوابی میزبان، دوره تخمریزی مختلفی ا
میزبان، تغییر در پاسخ ایمنی ماهیان در دماهای مختلف و 

 ;Chubb, 1977).رژیم غذایی ماهیان می باشد 

Hanzelova & Zitnan, 1985)    همچنین
Kabata  اظهار داشت که دما میتواند به  1981در سال

ر انگل ها از عنوان مهمترین فاکتور غیرزیستی برای حضو
جمله کوپه پودها باشد. عالوه بر آن شوری نیز یک فاکتور 
محیطی مهم در پراکنش بسیاری از موجودات دریایی 

 ;Gunter, 1961).آبهای ساحلی شناخته شده است 

Schmidt et al., 2003) 
تفاوت شدت آلودگی در فصول مختلف ممکن است به     

غییرات فیزیولوژیکی دلیل عادت غذایی، دسترسی به غذا، ت
 .(Siddiqui, 2014)و شرایط هیدروبیولوژیکی باشد 

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که بین فراوانی 
انگل های پریاخته )به استثناء ایزوپودها( در سه منطقه 
مذکور اختالف معنی داری وجود دارد. اصوال پراکنش انگل 

متفاوت است که این ها از یک زیستگاه به زیستگاه دیگر 
می تواند به دلیل رابطه انگل میزبان و فاکتورهای غیر 

باشد  pHزیستی از قبیل اکسیژن محلول، دما و 
(Anderson, 1992) همچنین دامنه جغرافیای  .

زیستی میزبان هم ارتباط مثبتی با غنای گونه ای انگل 
در این تحقیق نیز در  (Aho & Bush, 1993).دارد 

گونه ی انگلی از ماهی شوریده در سه منطقه  20مجموع 
جداسازی شد که برخی از انگل ها در هر سه منطقه و 
برخی تنها در یک یا دو منطقه حضور داشتند. بیشترین 
تنوع گونه ای انگل مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
و کمترین آن مربوط به استان خوزستان بود. نکته قابل 

وزستان علی رغم تنوع گونه ای توجه این که استان خ
کمتر، بعد از سیستان و بلوچستان دارای بیشترین تعداد 

بیان  1377انگل های مشاهده شده بود. جاللی در سال 
کرد که یک گونه ماهی که در دو منطقه جغرافیایی 
متفاوت زیست می کند ممکن است از لحاظ فون انگلی 

طقه جغرافیایی دارای تفاوت های جزیی یا آشکار در دو من
باشد. تفاوت های شیمیایی و فیزیکی آب، حضور و عدم 
حضور میزبان های واسطه برخی انگل ها و عوامل متعدد و 
پیچیده دیگری در این اختالف سهیم می باشند. با توجه 
به شرایط جغرافیایی و اکولوژیکی متفاوت دو اکوسیستم 

ت و خلیج فارس و دریای عمان و وجود ذخائر عظیم نف
گاز، احداث پاالیشگاه ها و نیروگاه ها، پوشش جنگل های 
مانگرو، گسترش شهرنشینی و توسعه سواحل، ورود 
پسابهای شهری و صنعتی به دریاها و ... شاید یکی از 
دالیل اصلی تفاوت در تعداد و تنوع گونه های انگلی 
مشاهده شده در سه منطقه را بتوان توجیه نمود. همچنین 

Mladineo  اظهار داشت که ویژگی های  2005در سال
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تغذیه ای متنوع و گسترده ماهیان دریایی، پارامتر اولیه 
و   Mollerبرای تعیین ساختار جوامع آنها می باشد.

Anders  بیان کردند ماهیانی که در آبهای  1986در سال
آلوده زیست می کنند انگل های داخلی بیشتری دارند 
نسبت به ماهیانی که در آبهای با آلودگی کمتر زندگی می 

عنوان کرد مجموعه ای از  1990در سال  Holmesکنند. 
فاکتورهای زیستی و غیر زیستی در تجمع انگل ها در 

از جمله می توان به تحرک میزبان، میزبان نقش دارد که 
ترکیب غذایی، پیچیدگی دستگاه گوارش، اندازه و فیلوژنی 

 میزبان اشاره کرد. 
همچنین اختالف معنی داری بین جنس های نر و ماده     

در برخی از گونه های انگلی مانند دیژن در خوزستان، 
منوژن و سستود در هرمزگان و نماتود در سیستان و 

وجود داشت به طوری که ماده ها به انگل های  بلوچستان
 و   Williamsمذکور بیشتر آلوده بودند. طبق نظر  

Jones شدت آلودگی بیشتر در جنس ماده  1994در سال
می تواند به شرایط اکولوژیک، عادات تغذیه ای میزبان، 
اشتهای بیشتر ماده ها و تفاوت در شرایط فیزیولوژیک آن 

طرفی اختالف پراکنش انگل ها بین ها مربوط باشد. از 
جنس های مختلف تنها به یک فاکتور بستگی ندارد بلکه 
به خاطر ترکیبی از چندین عوامل مختلف از جمله رژیم 
غذایی میزبان و شرایط فیزیولوژی بدن میزبان ارتباط دارد 

(Siddiqui, 2014) به عبارت دیگر این اختالف، به .
کمیت و کیفت هورمونهای  علت تغییرات فیزیولوژیکی در

استروییدی از جمله آندروژنها در نرها و استروژن در ماده 
همچنین مشخص گردیده .  (Siddiqui, 2014)ها باشد 

که فراوانی میزبان به عنوان یک فاکتور مکانی بر روی 
 ;Polyanski 1961)غنای گونه انگل های آن موثر است

Sasal et al., 1997) .  تر میزبان پراکنش گسترده
 .امکان آلوده شدن آن را با گونه های انگل بیشتر می کند 

(Bell & Burt 1991)  به عبارت دیگر غنای گونه ای
انگل ارتباط مثبت با فراوانی مکانی میزبان داشته به دلیل 
اینکه میزبان فراوانتر جمعیت انگلی بیشتری را در بر می 

 ,Bell & Burt, 1991; Poulin & Morand)گیرد  

. در این تحقیق نیز تعداد ماده ها به طور تصادفی  (1999
بیشتر از نرها بود که شاید بتوان یکی از دالیل آلودگی 

 بیشتر ماده ها را به این علت تعمیم داد. 

به طور کل می توان گفت که تغییرات در میزان شیوع و 
میانگین شدت آلودگی ممکن است تحت تاثیر عوامل 

ه دمای آب، آلودگی آب، وضعیت هورمونی مختلفی از جمل
میزبان، پاسخ ایمنی میزبان، زیست شناسی انگل، مهاجرت 
میزبان، تغییر در عادات غذایی میزبان و دسترسی به 

 ;Pennycuick, 1971). میزبانان حد واسط آلوده باشد 

Hanzelova & Zitnan, 1985; Simkova et al., 

دت آلودگی باال به برخی با توجه به فراوانی و ش  (2005 
از انگل ها در ماهیان شوریده ی صید شده از خلیج فارس 
و دریای عمان می توان این احتمال را داد که شرایط 
مناسبی برای حضور و پراکنش انگل ها در این محیط 
وجود دارد. در برنامه های توسعه ای سازمان شیالت در 

ه این نکته جهت تکثیر و پرورش ماهیان دریایی باید ب
توجه شود که این گونه بررسی ها باید در سایر ماهیان نیز 
انجام گیرد تا چنانچه به محیط های بسته پرورشی وارد 
شدند منجر به بیمار کردن ماهیان و زیان های اقتصادی 

 نشوند. 
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از آقایان اشکان اژدها کش، محمد مومنی، 

خانم دکتر معصومی زاده برای دکتر محسن صفایی و 
مساعدت و همکاری شان در تهیه نمونه ها سپاسگزاری و 

 قدردانی می شود.  
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Abstract 

This study was carried out to comparison and survey on metazoan parasites of Otolithes ruber 

in coastal waters of Persian Gulf and Sea of Oman. Totally 318 fish specimens were 

seasonally caught by gill net, bottom trawl and hook in Khozestan, Hormozgan and Sistan and 

Baluchestan Provinces from summer 2013 to spring 2014. Specimens immediately were 

frozen and transferred to laboratory and after measuring fish weight and length, 

parasitological survey conducted on external and internal organs. Totally, 20 different 

parasites species were observed from O. ruber in mentioned areas that some of them occurred 

in all three regions and the others were only in one or two areas. The results of this study 

showed that monogeneans and digeneans had the highest occurrence in three regions while 

other groups were less abundant in each area. The results of statistical analyses showed 

significant differences among parasites abundance in different seasons. As well as a 

significant differences were found between male and female and parasites abundance of 

Digenea in Khozestan, Monogenea and Cestoda in Hormozgan and Nematoda in Sistan and 

Baluchesta Provinces. The prevalence of parasites depends on environmental conditions and 

presence of intermediate hosts that these factors are likely to be different in the three regions. 

 

Keywords: Persian Gulf, Sea of Oman, Platyhelminthes, Acanthocephala, Nematoda, 

Crustacea 
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