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تاالب  (Esox lucius )های انگلی اردک ماهی  فراوانی و شدت آلودگیبررسی 
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  چكیده
تاالب انزلی و تاثیر آنها روی شاخص های بیومتریک ( Esox lucius) آلودگی های انگلی اردک ماهیدر تحقیق حاضر، 

 Ichthyophthirius mutifiliis: شامل مختلفگونه  11عدد انگل از  4338 در مجموع، مورد ارزیابی قرار گرفت.ماهی میزبان 
 Tetraonchus monenteron  (94/60 ،درصدHenneguya sp. (78/0 ) ،درصدTrichodina sp. (59/8) ،درصد( 88/21)

 Posthodiplostomum،درصدRhipidocotyle illense  (37/9)،درصدDiplostomum spathaceum (44/23) ،درصد(

cuticola  (78/0 )درصد، Raphidascaris acus (41/41 )درصد، Rhabdochona helichi (59/8 )درصد، 
Eustrongylides excisus (34/2 )و درصد Lernea cyprinacea (13/3 شناسایی د )آلودگی اردک ماهی به  .ندشدرصد

 ، میانگین وزن ماهیان آلوده ازکلبا افزایش طول برای اولین بار از تاالب انزلی گزارش می شود.   P. cuticolaگونه 
ک و شاخص گنادوسوماتی66/0±06/0ه ب 64/0±11/0از ، (K)گرم، فاکتور وضعیت 39/473±38/68 گرم به 94/12±54/26

(GSR)، ای  لحظه رسید. ضریب رشد 75/0±88/1به  15/0±55/0 از (G) بیشترین سال ماهیان سالم از  0+به  1+در گروه سنی
 سویی، از .ای دارای نوساناتی در گروههای مختلف سنی بود ( برخوردار بود. در ماهیان آلوده، ضریب رشد لحظه617/0رشد )

برخی با  فراوانی آلودگیبین . نسبت به سایر گروهها بود( 773/0)تری بیشای  ضریب رشد لحظهدارای سال  +به  +گروه سنی 
 (.p<05/0)شت دار آماری وجود دا اختالف معنی آلوده های بیومتریک در ماهیان شاخص

 
 های بیومتریک اردک ماهي، شاخصهای انگلي،  انزلي، آلودگي تاالب :كلیدی لغات
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 مقدمه
های طبیعی  ترین اکوسیستم با ارزشتاالب انزلی یکی از 

بزیان دارای آکه به لحاظ تنوع زیستی، اکوتوریسم و  است
این  (.1397زاده و همکاران،  سیف) ارزش اقتصادی است

های منحصربفرد در برقراری توازن  تاالب با ویژگی
اکولوژیک ماهیان، جانوران و پرندگان مهم است و یکی از 

یزی ماهیان مهم تجاری در های تخمر بزرگترین زیستگاه
اردک (.1397گذشته بوده است )عابدینی و همکاران، 

ترین ماهیان بومی و  با ارزش ، یکی از (E. luciusماهی )
تن در  50-300اقتصادی تاالب انزلی است که هر ساله 

عوامل (. 1396گردد )عباسی،  این تاالب صید می
از ا و قارچها زایی همچون انگلها، باکتریها، ویروسه بیماری

های ماهی در  جمله تهدیدات طبیعی جمعیت
ها از  که در بین آنها انگلباشند  میهای آبی  اکوسیستم

و ماهیان میزبان طیف وسیعی  ندشیوع بیشتری برخوردار
  (.Barber et al., 2000) شوند از این پاتوژنها می

بر زیادی تحقیقات انگل شناسی  گذشتهسالهای  طی
و همکاران  ستاری .استصورت گرفته انزلی  ماهیان تاالب

تاالب  اردک ماهیهای انگلی در  آلودگیبعضی از ، (1375)
 ،(2010)و همکاران   Tajbakhsh.را معرفی نمودندانزلی 

تاالب انزلی به  (B. bjoerkna)آلودگی ماهی سیم نما 
  Pazooki.دندکرگزارش ( را P. rischtaنماتود فیلومترا )

های انگلی در سیم  ، به مقایسه آلودگی(2011)و همکاران 
 ( تاالب انزلی پرداختند.H. leucisculus) نما و تیزکولی

انگل چشمی ،  آلودگی به (1390)خارا و همکاران 
دیپلوستوموم را در تعدادی از ماهیان تاالب سرخانکل 

، (1395)دقیق روحی و همکاران  انزلی گزارش کردند.
گونه از ماهیان بومی و غیربومی  11های انگلی در  آلودگی

این  در غالبتاالب انزلی را مورد مطالعه قرار دادند. 
ها یا میزبانان جدید در  تحقیقات، شناسایی و معرفی انگل

ها بر  ، اما به تاثیرآلودگیاست مورد توجه  بودهانزلی تاالب 
پارامترهای زیستی و رشد ماهیان میزبان کمتر پرداخته 

بیان  El-Matbouli  (2009)و  Shirakashi ه است.شد
 ی از طریقماهی سالمتبر قادرند  ها انگل نمودند که

باعث  و رندگذا ریتاثی بارورخسارت بر  وی کیزیف ،یکیمکان
 هایرفتار رییتغو  ءبقا وی بارور کاهش، رشدکاهش 

و همکاران  Lootبررسی  شوند. آلودهی در میزبانان جنس
( بر رشد L. intestinalisگوال )تاثیر انگل لی بر،  (2002)

( در کشور ترکیه یا تحقیق Rutilus rutilusماهی کلمه )
تاثیر  ( بر2007) Akmirzaمشابه در این کشور توسط 

 Rhodeusای ) بر میزان رشد ماهی مخرج لوله لیگوال

amarus )رشد میزان بر  مذکورتاثیر منفی انگل  بیانگر
 Parsa Khanghahحقیق . نتایج تاستبوده آلوده  انماهی

تاثیر منفی انگل لیگوال بر نشان از ، (2010)و همکاران 
( سد C. mossulensis) بافت گناد ماهی شاه کولی

جمال زاد فالح و بررسی نتایج . شتداوحدت کردستان 
بر را های انگلی  آلودگی منفی اثرات نیز (1393) همکاران

در  ید نمود.تایفاکتورهای خونی اردک ماهی تاالب انزلی 
 های انگلی آلودگیو شدت فراوانی  تعیین بهحاضر  پژوهش

ها  ارزیابی تاثیر انگل سوییو از اردک ماهی تاالب انزلی  در
شده میزبان پرداخته  انهای بیومتریک ماهی شاخصبر 

 است.
 

 كار مواد و روش

عدد اردک  128تعداد ، 1395زمستان  لغایتطی بهار 
تور تله ای مخروطی  ستفاده ازا با(، E. lucius) ماهی

(Fyke net( و پره ساحلی )Beach net)،  ایستگاه  3از
 (آبکنارغربی )و  (سرخانکلمرکزی )، (شیجانشرقی )

صورت زنده به آزمایشگاه انگل ه بو شدند صید تاالب انزلی 
شناسی بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده 

در آزمایشگاه  .ندمنتقل گردید آبهای داخلی آبزی پروری
و  گردیدندبیهوش  از طریق ضربه به سر ،ابتدا ماهیان

زیست سنجی و  Bagenal (1978) روش  مطابق سپس
میلی متر و  1فاکتورهای طول کل با دقت گیری  اندازه

ها نیز  و جنس نمونهصورت گرفت گرم  1/0وزن با دقت 
برای تخمین سن ماهیان از روش فلس  .شدمشخص 

روشهای بر اساس  .استفاده شد Nilolskii (1969) خوانی
 الزم ، آزمایشهایStoskopf (1993)متداول انگل شناسی 

 و انجام ماهیانبیرونی و اندامهای داخلی های  بخش بر
و با استفاده از دقت جداسازی ب انگل های مشاهده شده

برای شناسایی انگلهای   .فیکساتیوها تثبیت گردیدند
 های شناسایی معتبرجداسازی شده از کلید
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(Bychovskaya- Pavlovskaya et al., 1964 
Gussev,1985; Moravec, 1994;  .استفاده شد )

مقادیر میانگین شدت آلودگی، میانگین فراوانی انگل و 
و همکاران   Bushدرصد آلودگی با استفاده از فرمول 

 فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی. شدند محاسبه (1997)
(K)، دوسوماتیک یا نسبت رسیدگی جنسی شاخص گنا
(GSR) ای  و ضریب رشد لحظه(G)  نیز به کمک

 :(Biswas,1993) گردیدند برآورد های مربوطه فرمول

(W×10
5
 )/L³ 

K فاکتور وضعیت؛ :W ؛ (گرم): وزن بدنL طول کل بدن :
 (متر سانتی)

G.S.R=(G.W ×100)/B.W 
G.S.R شاخص گنادوسوماتیک ؛ :G.W : وزن گناد ماهی؛

B.Wوزن کل بدن : 

G=(ln W (t+1)-ln W (t))/∆t 
G لگاریتم طبیعی ای؛  : ضریب رشد لحظه :

  tلگاریتم طبیعی وزن : ؛ (گرم)ساله  t+1وزن 
 ساله  tو t+1: اختالف بین t∆؛ (گرم)ساله 
 .SPSS های حاصل از این تحقیق بوسیله نرم افزار داده

 مربع آزموناز  .شدند و کاربرد ریاضی و آمار آنالیز 10.13
 فقدانبرای تعیین وجود یا  (Chi-Squared test) کای

 وارتباط بین آلودگی به انگل با گونه و جنس ماهی میزبان 
برای ( Kruskal- Wallis test)از آزمون کروسکال والیس 

هاتعیین ارتباط آلودگی با سن میزبان و همچنین ایستگاه

و فصول مختلف استفاده شد. برای تعیین ارتباط آلودگی با 
و ضریب رشد  شاخص گنادوسوماتیک ،فاکتور وضعیت

 -Mannماهیان میزبان از آزمون من ویتنی )ای  لحظه

Whitney U test ) وp value   95در سطح اطمینان 
 استفاده گردید. درصد 

 
 نتایج

 5گونه و  11عدد انگل از  4338در نتیجه این بررسی، 
گونه تک یاخته ای:  3رده مختلف شامل: 

Ichthyophthirius mutifiliis (88/21 ،)درصد 
Trichodina sp. (59/8  و )درصدHenneguya sp. 

(780 ؛)مونوژنگونه  1 درصد : Tetraonchus 

monenteron (9460  ؛)گونه  3درصد
درصدDiplostomum spathaceum  (4423  ،):دیژن

Rhipidocotyle illense (379  و )درصد
Posthodiplostomum cuticola  (780 ؛)3 درصد 

 درصدRaphidascaris acus (4141 ،) :نماتودگونه 
Rhabdochona helichi  (598 )و  درصد

Eustrongylides excisus (342  )1در نهایت  ودرصد 
درصدLernea cyprinacea (133  )سخت پوست: ونه گ

آلودگی اردک شناسایی گردید. بررسی شده در ماهیان 
برای اولین بار  کوتیکوالماهی به انگل پوستودیپلوستوموم 

 (.1)جدول  می شوداز تاالب انزلی گزارش 
 

 
: شیوع، دامنه، میانگین شدت و 1جدول  اردک ماهی تاالب انزلی  میانگین فراوانی آلودگی های انگلی در   

Table 1: Prevalence, range, Mean of intensity and abundance of parasitic infections in Esox lucius of Anzali wetland. 
 گونه انگلی                   

 پارامترها
 

I. mutifiliis 
 

Trichodina  sp. 
 

Henneguya  sp. 
 

T. monenteron 
 

D. spathaceum 
 شیوع )درصد(

 دامنه تعداد )عدد(

 اف معیارانحر ± میانگین شدت

 انحراف معیار ±میانگین فراوانی

 88/21 

  60-1 

29/12±81/15 

78/3±37/10 

59/8 

 50-6 

55/21±52/16 

6/2±95/8 

78/0 

4 

- 

- 

94/60 

190-1 

54/41±15/40 

85/37±47/24 

44/23 

6-1 

77/1±60/2 

39/1±61/0 

 شیوع )درصد(

 دامنه تعداد )عدد(

 انحراف معیار ± میانگین شدت

 انحراف معیار ±وانیمیانگین فرا

37/9 

279-1 

73/79±58/26 

72/24±49/2 

78/0 

3 

- 

- 

41/41 

16-1 

57/3±58/3 

89/2±48/1 

59/8 

6-1 

51/1±09/2 

73/0±18/0 

34/2 

1 

0±1 

15/0±02/0 
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سال اردک  4+ الی  0+ایک در هر دو جنس و  سنین بین
ماهی مشاهده شد. باتوجه به آزمون مربع کای فقط بین 

دار وجود داشت  ماهی میزبان اختالف معنیآلودگی و سن 
(037/0=p، 214/10= χ

بنحوی که بیشترین آلودگی  (،2
سال  0+درصد( و کمترین در  1432سالگی ) 3+در سن 

(573  محاسبه گردید. تریکودینا در جنس نر و )درصد
تا  0+درصد(، سنین  4545و  5554ماده ماهی میزبان ) 

درصد(،  6463سال،   1+سن سال )با فراوانی بیشتر  4+
درصد( ، تابستان و پاییز )هرکدام  8281در فصل بهار )

099  درصد( و از ایستگاههای شرق، مرکزی و غرب به
درصد مشاهده و جداسازی  099و  1818 ،7372ترتیب 

 =p، 091/0=763/0)گردید. اختالف بین آلودگی و جنس
χ

یر موارد، اختالف (، اما در سا<05/0pمعنی دار نبوده ) (2
تترا اونکوس موننترون، در جنس  .(p<05/0)دار بود  معنی

 +تا  0+درصد( ، سنین  8744درصد( و ماده ) 1355) نر
درصد و کمتر در  9035سال،  1+سال )فراوانی بیشتر  در 

+  ، 69سال7  درصد( مشاهده شد. شیوع انگل در فصول
درصد و کمینه  1546مختلف سال )بیشینه در تابستان، 

درصد( و در هر سه ایستگاه نمونه  2610در زمستان، 
درصد( ، مرکزی  1546برداری بترتیب فراوانی غرب )

(6234 ( و شرق )23درصد19  .محاسبه گردید )درصد
دار نبود  اختالف بین آلودگی و جنس میزبان معنی

(05/0p>،اما با سن میزبان ،) دار  فصل و ایستگاهها معنی
بین آلودگی به دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم  .(p<05/0)د بو

p، 533/0= χ=465/0)و جنس ماهی 
 ،p=008/0)سن  (،2

66/13= χ
p، 067/11= χ=011/0)و فصل  (2

ختالف ا (2
ولی بین آلودگی  ،(p<05/0) شتدار آماری وجود دا معنی

p، 6/2= χ=273/0)برداری  های نمونه و ایستگاه
اختالف  (2

در  (. ریپیدوکوتیل ایلنس<05/0pرقرار نبود )دار ب معنی
درصد(، سنین  67/41درصد( و ماده ) 3358جنس نر )

 67/41سال،  3+سال )بیشترین فراوانی در  4+ الی 0+
ها(، فصول )بهار،  ساله 1+و  0+درصد و کمترین فراوانی در 

 25و زمستان،  6716، پاییز، 3333درصد، تابستان،  25
 ، مرکزی، 33/8ههای مختلف )شرق، درصد( و ایستگا

بین  درصد( مشاهده گردید. 33/58و غرب،  33/58
p، 1=df 333/0= χ=564/0)جنس  و آلودگی

، سن (2

(323/0=p، 4=df 667/0= χ
 p، 3=df=881/0)، فصل (2

667/0= χ
p، 2=df 5/4= χ=105/0)و ایستگاهها  (2

2) 
ریس (. رافیدآسکا<05/0p)دار وجود نداشت  اختالف معنی

 06/49 و 94/50آکوس نیز در هر دو جنس نر و ماده )
، 87/18، 85/39سال )بترتیب  4+ الی 1+درصد( ، سنین 

4226  43و9 ( و فصول بهار )73درصد37  ،)درصد
درصد( و زمستان  9816درصد( ، پاییز ) 0832تابستان )

(2113 و از تمامی ایستگاههای نمونه )برداری  درصد
درصد(   7337و غرب ،  0832مرکزی،  ؛1930)شرق، 

به این انگل و فصل  جداسازی گردید. بین آلودگی
(032/0=p، 3=df ،811/8= χ

وجود  دار اختالف معنی (2
 اما در سایر موارد شامل جنس ،(p<05/0)داشت 

(891/0=p، 1=df ،019/0= χ
، p، 4=df=008/0) سن ،(2

698/13= χ
 ،p=782/0) برداری نمونه و ایستگاههای (2

2=df 491/0= χ
(. <05/0p) دار نبود معنی اختالف (2
درصد و ماده،  55/54ها )نر،  در جنسرابدوکونا هلیچی 

سال )با  4+ الی 0+درصد( و سنین مختلف  45/45
درصد وکمترین در  45/45سال،  3+بیشترین فراوانی در 

 73/72فصل تابستان ) 3درصد(، در  09/9سال،  1+
درصد( و  18/18درصد( و زمستان ) 09/9درصد(، پاییز )

 64/63و  36/36ایستگاه مرکزی و غرب )به ترتیب   2از 
درصد جداسازی شد. براساس آزمون مربع کای بین 

p، 2=df ،718/7= χ=020/0)آلودگی و فصل  
 اختالف (2

در سایر موارد شامل: جنس  (،<05/0p)بود  معنی دار
(763/0=p، 1=df ،091/0= χ

، p، 4=df=297/0)، سن (2
909/4= χ

p، 1=df ،818/0= χ=366/0)و ایستگاه  (2
2) 

 (. <05/0p)اختالف معنی داری وجود نداشت 
شامل: لرنه آ سیپریناسه آ ،  ی شناسایی شدهسایر انگل ها

پوستودیپلوستوموم  هنگویا واسترونژیلیدس اکسیسوس ، 
 ،342  ،133قابل اغماض ) از فراوانی بسیارکم و کوتیکوال

780  78و0  درصد( در ماهیان بررسی شده برخوردار
( ، Wبا توجه به نتایج زیست سنجی ، مقادیر وزن )بودند. 

 ( در GSR( و شاخص گنادوسوماتیک )Kفاکتور وضعیت )

 20گروه طولی )کمتر از  4بر اساس  ماهیان سالم و آلوده
محاسبه شد. در گروه طولی  سانتی متر( 40تا بیش از 

سانتی متر فقط یک نمونه ماهی سالم و در  40-1/30



 1هشت/ شماره  مجله علمی شیالت ایران                                                                                              سال بیست و

73 

سانتی متر ، نمونه از ماهی سالم وجود  40گروه بیش از 
همزمان با افزایش طول، میانگین وزن ماهیان  .نداشت

گرم، فاکتور  39/472±38/68به  54/26±94/12آلوده از 
و شاخص  66/0±06/0به  64/0±11/0وضعیت از 

تغییر  75/0±88/1به  15/0±55/0گنادوسوماتیک از 
-30و  ≤20یافت.. در ماهیان سالم نیز در دو گروه طولی

به  24/26±80/15سانتی متر، میانگین وزن از  1/20
گرم رسید. مقدار فاکتور وضعیت در این  68/33±09/97

و شاخص  62/0±07/0به  63/0±13/0گروهها، از 
 11/0±17/0گنادوسوماتیک نیز همانند ماهیان آلوده، از 

روند افزایشی داشته است. در گروه اول  21/0±27/0به 
سانتی متر(، تفاوت بین میانگین وزن، فاکتور  ≤20)

وضعیت و شاخص گنادوسوماتیک بسیار کم و قابل چشم 
متر(، بین  سانتی 1/20-30پوشی بود، ولی در گروه دوم )

ماهیان سالم و آلوده از نظر میانگین وزن )به ترتیب 
گرم( و شاخص  91/110±52/28و  68/33±09/97

( 05/1±67/2و  21/0±27/0گنادوسوماتیک )بترتیب 
تفاوت فاکتور  در ضمناختالف معنی دار وجود داشت، 

 (.2است )جدول وضعیت بین این ماهیان نیز کم بوده 
 

 
 : میانگین وزن، فاکتور وضعیت و شاخص گنادوسوماتیک در گروههای مختلف طولی ماهیان سالم و آلوده2جدول 

Table 2: Average weight, condition factor and gonadosomatic index in different length groups of healthy and infected 

fishes. 

 گروههای طولی

 )سانتی متر(

 انحراف معیار ±شاخص گنادوسوماتیک انحراف معیار ±فاکتور وضعیت  انحراف معیار ±میانگین وزن

 ماهیان آلوده ماهیان سالم ماهیان آلوده ماهیان سالم آلوده نایماه سالم انیماه

20≥ 24/26±80/15 54/26±94/12 63/0±13/0 64/0±11/0 11/0±17/0 15/0±55/0 

30-120 09/97±68/33 91/110±52/28 62/0±07/0 59/0±09/0 21/0±27/0 05/1±67/2 

40-130 7/141 76/252±82/80 47/0 6/0±06/0 035/0 98/1±27/3 

40>  39/472±38/68  66/0±06/0  75/0±88/1 

 
( در رده های مختلف سنی Gنتایج ضریب رشد لحظه ای )

سال ماهیان  0+به  1+ماهیان نشان داد که گروه سنی 
( نسبت به  سایر گروهها 617/0سالم  از رشد بیشتری )

سال دارای  +به  +برخوردار بودند ، در مقابل گروه سنی 
( است، به عبارت دیگر در 225/0ضریب رشد ) کمترین

به  1+ای با افزایش سن از  ماهیان سالم ضریب رشد لحظه
سال، روند نزولی داشته است. در ماهیان آلوده، ضریب  3+

رشد لحظه ای از الگوی خاصی پیروی نکرده و دارای 
نوساناتی در گروههای مختلف سنی بود. در این ماهیان، 

سال ، دارای ضریب رشد بیشتری  +به  +گروه سنی 
( نسبت به سایر گروهها بود و کمترین ضریب 773/0)

سال تعلق داشت.  3+به  4+( به گروه سنی 316/0رشد )
به  1+ای در سایر گروههای سنی شامل  ضریب رشد لحظه

 بدست آمد. 707/0و  712/0سال بترتیب  1+به  2+و  0+
 

 

 بحث
گونه  5ر این تحقیق، گونه انگلی شناسایی شده د 11از 

 I. mutifiliis، Trichodina sp.، Henneguyaشامل: 

sp.، T. monenteron و    L. cyprinaceaءجز 
 .D) سایرینهای خارجی پوست و آبشش و  انگل

spathaceum ، P. cuticola، 
 R. helichi،  R. acusو E. excisesهای داخلی  ( از انگل

، 8821هنگویا بترتیب بودند. شیوع ایک، تریکودینا و 
598  78و0  درصد بود. دقیق روحی و همکاران

(، آلودگی اردک ماهی به ایک و تریکودینا  را 1395)
درصد گزارش نمودند. شیوع  7044و  3049بترتیب

تریکودینا در تحقیقات جمال زاد فالح و همکاران 
(1393 ،)333 .با توجه به پیشینه  درصد بیان گردید

 Henneguyaلودگی اردک ماهی به انگل هنگویا آتحقیق، 

sp. ستاری و  ، قبل از این مطالعه، فقط یک بار توسط
گزارش شد. تترا اونکوس موننترون در  (1375) همکاران
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، Sadrinejad et al., 2014 [گذشته توسط محققین
Sattari et al., 2007؛ جمال زاد فالح و 

بترتیب  ](1395)روحی و همکاراندقیق  (،1393)همکاران
درصد از اردک  6686و  3313 ،8689، 30 با شیوع

ماهی تاالب انزلی جداسازی شده، در این بررسی نیز شیوع 
درصد( بوده است. شیوع کم انگل  41/41آن زیاد )

درصد( در این  13/3آ ) آ سیپریناسه پوست لرنه سخت
تحقیق با نتایج مطالعات جمال زاد فالح و همکاران 

( که شیوع این 1395) و همکاراندقیق روحی و  (1393)
درصد  68/3 و  66/6انگل در اردک ماهی را بترتیب 

 گزارش نمودند، مطابقت دارد. 
در بین انگلهای داخلی شناسایی شده، انگل چشمی 
دیپلوستوموم اسپاتاسئوم جزو انگلهای شایع و شناخته 

ا و شده در ماهیان تاالب انزلی است و همانگونه که خار
کردند، این تاالب به علت  گزارش (1390)همکاران  

طور طبیعی ه شرایط ویژه اکولوژی و بیولوژی خود ب
 محیطی مساعد برای شیوع این انگل فراهم نموده است.

سوف حاجی طرخان، از ، اردک ماهیعالوه بر  مذکورانگل 
 نیز سیم، کاراس، کپور، فیتوفاگ و الی ماهی تاالب انزلی

 (.1385پازوکی وهمکاران، )و شناسایی شد  جداسازی
فقط در یک نمونه اردک  پوستودیپلوستوموم کوتیکوال

از ماهی  این انگل قبالًشد.  مشاهده درصد( 78/0ماهی )
و همچنین انگل  B. bjoerkna)   (سیم نما

Posthodiplostomum sp. ( از ماهی کپور معمولیC. 

carpio تاالب انزلی گزارش گردید ) Pazooki et al., 

اما تا پیش ، ( Daghigh Rooho et al., 2015؛  (2012
از این بررسی، گزارشی از آلودگی اردک ماهی تاالب انزلی 

ریپیدوکوتیل ایلنس در وجود ندارد.  P. cuticola به گونه
جمال زاد فالح   ،2007(و همکاران   Sattariهایبررسی

همکاران  و همچنین دقیق روحی و (1393)و همکاران 
درصد گزارش شد،  8266و 3313، 28، بترتیب (1395)

درصد( بود.  598)اما در این تحقیق شیوع آن کم 
و همکاران  Sattariرافیدآسکاریس آکوس در تحقیقات 

درصد؛ جمال زاد فالح و همکاران  84با شیوع ( 2007)
، (1395) درصد؛ دقیق روحی و همکاران 66/6، (1393)

، (2014)و همکاران   Sadrinejadدرصد و  55/87

درصد گزارش شد، در این بررسی نیز با شیوع  66/46
های شناسایی شده  شایع ترین انگل ءدرصد ، جز 41/41

های گذشته از ماهی  بررسی رابدوکونا هلیچی دربود. 
تاالب انزلی، اردک  و ( شیرودA.chalcoidesکولی ) شاه

و سه گونه   (C. capoeta)ماهی تاالب انزلی، سیاه ماهی
 (B. mursaو B. capito ، B. lacertaسس ماهی )

 Pazooki and)حوضه دریای خزر گزارش شده است

Masoumian., 2012)  . 
از شیوع کمی در اردک که   اکسیسوساسترونژیلیدس 

توسط نیز درصد(  برخوردار بود، قبالٌ   34/2ماهی )
Sattari  2007(و همکاران، همکاران  جمال زاد فالح و

از  (1395)همکاران  و همچنین دقیق روحی و (1393)
 اردک ماهی تاالب انزلی جداسازی و شناسایی شد. 

Pertierra وOstrowski  (1990) ،شاخص از 
 انگلزندگی  چرخه با رابطه در( G.S.R) گنادوسوماتیک

 باچون معتقد به ارتباط مداوم آن  کردند، یم استفاده
 Vazzoler  (1996)،از سوییودند. ب زبانیمی زندگ چرخه

( به عنوان شاخص کمی برای Kفاکتور وضعیت ) ازنیز 
 تعیین سالمتی ماهی نام برده است. 

، به وجود Bennett (1998) و   Heupelدر مطالعه
 شدت ومیزبان  سن با یماه طول نیب مثبت یهمبستگ
ی ماهی بردار نمونه نرویا ازاشاره شده است،  یانگل آلودگی

اساس  بر، در این راستا و است مهم مشابهی ها اندازهر د
نتایج حاصل از زیست سنجی ماهیان مورد مطالعه، ابتدا به 
گروههای طولی با فراوانی نزدیک به هم دسته بندی شدند 
و سپس مقادیر پارامترهای مورد نظر درآنها محاسبه شد. 

گروه طولی تعیین شده در اردک ماهی، همزمان   از بین
با افزایش طول ، میانگین وزن ماهیان آلوده از 

گرم ، فاکتور  39/472±38/68گرم به  94/12±54/26
و شاخص  66/0±06/0به  64/0±11/0وضعیت از 

رسید. در  75/0±88/1به  15/0±55/0گنادوسوماتیک از 
 1/20-30و  ≤20ماهیان سالم نیز در دو گروه طولی
به  24/26±80/15سانتی متر، میانگین وزن از 

گرم رسید. مقدار فاکتور وضعیت در این  68/33±09/97
و  62/0±07/0به  63/0±13/0گروهها نزدیک بهم  و از 

شاخص گنادوسوماتیک نیز همانند ماهیان آلوده، با روند 
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رسیده است.  21/0±27/0به  11/0±17/0افزایشی از 
تفاوت بین میانگین وزن، فاکتور وضعیت و شاخص 

گروه اول بسیار کم ولی در گروه دوم ،  گنادوسوماتیک در
بین ماهیان سالم و آلوده از نظر میانگین وزن )بترتیب 

گرم( و شاخص  91/110±52/28و  68/33±09/97
( 05/1±67/2و  21/0±27/0گنادوسوماتیک )بترتیب 

تفاوت فاکتور  در ضمن، .اختالف وجود داشته است
 (.<05/0p)وضعیت بین این ماهیان نیز کم بوده است 

افزایش وزن ماهیان آلوده به رغم پایین بودن پارامترهای 
توان به محیط زیست تاالب  آنها را می مورد سنجش در

ای  انزلی در طول این بررسی نسبت داد که شرایط تغذیه
اردک ماهی در زمان این بررسی بایستی بنحوی بوده باشد 

های  که به رغم آلوده شدن توسط چندین گونه از انگل
خارجی و داخلی و تاثیرات احتمالی ناشی از آنها، باز مانع 

باید  سویی،از  افزایش وزن ماهیان میزبان  نگردیده است.
اساس نتایج این تحقیق، تنوع، میانگین توجه داشت که بر 

های انگلی در اردک ماهی کم بوده  فراوانی و شدت آلودگی
، (1997)و همکاران  Bush نظر براساساست که 

 یها یآلودگ ءجز درصد 10 از کمترفراوانی  با ییها یدگآلو
 مورد چندان ییزایماریب نظر از و شوند می محسوب فیخف

  .ستندین توجه
(، در ماهیان آلوده نشان Gمقایسه ضریب رشد لحظه ای )

نسبت به  773/0سال، با رشد  2+به  3+داد که گروه سنی 
د و کمترین سایر گروهها از رشد سریعتری برخوردار بودن

سال تعلق  3+به  4+( به گروه سنی 316/0ضریب رشد )
ای با افزایش  رشد لحظه داشت. در ماهیان سالم ضریب

این نتایج با سال ، سیر نزولی داشته است.  3+به  1+ سن از
ای  تحقیقات مشابه در زمینه بررسی ضریب رشد لحظه

هیان ای بیشتر در ما ماهیان که در اغلب آنها به رشد لحظه
سیاری و رحمانی  جوانتر اشاره شد، مطابقت دارد.

ای در سنین مختلف  (، از مقایسه ضریب رشد لحظه1395)
( رودخانه رودبال Capoeta damascina) سیاه ماهی

 در ای لحظه رشد استان فارس، نتیجه گرفتند که مقدار

 این مقدار سن افزایش با بوده و مقدار ترین بیش ها یکساله

داشته است. گرجیان عربانی  یمحسوس ینزول درون شاخص
ای  (، در بررسی ماهی سفید رودخانه1391و همکاران )

(Squalius cephalus )مشاهده  ،تاالر مازندران رودخانه
 به 1+سنی گروه در دو ای لحظه رشد ضریب کردند که 

+0 
 به  2+  و

 سنی گروه و یکسان ای لحظه رشد سال دارای 1+
 به 3+

 گروه و  رشد میزان بیشترین رایدا سال 2+
 به 4+

+3 
در بود.  ای برخوردار لحظه رشد میزان کمترین سال از

سریعتر بچه توجیه این نتایج، عالوه بر عواملی مانند رشد 
تر و حضور کمتر در مناطق آلوده  ماهیان، تغذیه فعال

ها و  توان به نقش انگل تر، می نسبت به ماهیان مسن
تر آنها در ماهیان بزرگتر نسبت به فراوانی و شدت بیش

جوان که از جمله عوامل موثر بر میزان رشد  یماهیان
ماهیان میزبان هستند، توجه نمود. جاللی جعفری 

( معتقد است که در شرایط طبیعی از طریق 1377)
های مختلف بیولوژیک روابط متنوعی بین انگل و  مکانیسم

تعادل در سیستم  سبب معموالًگردد که  میزبان برقرار می
 Borgsteede  که همانگونهشود، اما  انگل می –میزبان

 یدیجد طیمح به ها انگل اگر، اشاره داشت بدان (1996)
وجود  ها انگل نیا به و حساس مناسب ننازبایم آن در که

 شوند. یم یجد مشکالت جادیا باعث گردند، یمعرف ،دارند
های انگلی  ی، پایش مداوم آلودگمذکوربا توجه به موارد 

ماهیان بومی تاالب انزلی با هدف تامین امنیت غذایی و 
پیشگیری جدی از ورود این ماهیان به استخرهای پرورش 

 ماهی حاشیه آن ضرورت دارد.
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Abstract 

Parasite communities of pike (Esox lucius L. 1758) were calculated  in  Anzali Wetland along with 

evaluating  their impacts on biometric characticties of the fish host. A total of 4338 parasites from 11 

diferent species were identified including: Ichthyophthirius mutifiliis (21.88%); Trichodina sp. 

(8.59%); Henneguya sp. (0.78%); Tetraonchus monenteron (60.94%); Diplostomum spathaceum 

(23.44%); Rhipidocotyle illense (9.37%);  Posthodiplostomum cuticola (0.78%);  Raphidascaris acus 

(41.41%); Rhabdochona helichi (8.59%); Eustrongylides excisus (2.34%) and Lernea cyprinacea 

(3.13%). The occurrence of  P.cuticola in E. lucius is  reported for the first time from Anzali Wetland. 

By increasing total length, the average weight of the infected fish raised from 26.54 ± 12.94 g to 

472.39 ± 68.38 g, the condition factor (K) from 0.64 ± 0.11 to 0.66 ± 0.06 and the gonadosomatic 

index (GSR) from 0.15±0.55 to 0.75±1.88. In healthy fish, the instantaneous growth rate (G) in the age 

groups of 1
+
 to 0

+
 years old was higher (0.617) than in the other groups, while in infected fish, the 

instantaneous growth factor had fluctuations in different age groups. On the other hand, the age groups 

of 3
+
 to 2

+
 years old had the highest growth rate (0.773). There were significant differences between 

the prevalence of parasites and some biometric characticties in infected fish (p<0.05). 
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