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 برداري و پرورش آبزیان بهره نشریه

  1391 زمستان چهارم،، شماره اولجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  (Acipenser persicus)  ماهی ایرانی تاس  مولدین هاي انگلشیوع   مطالعه
  1388سال  طی غربی دریاي خزر سواحل جنوب صید شده از

 
  ،4زاده مهدي معصوم، 3 ماسوله ورعلیرضا شنا، 2 بابا مخیر ،1مقدم  بازاري  سهیل*

  5مهدي علیزادهو  5 پور جلیل جلیل
ماهیان  المللی تاس هاي مؤسسه تحقیقات بین دانشجوي دکتراي تخصصی و پژوهشگر ارشد بخش بهداشت و بیماري1

ضو هیأت دکتراي تخصصی بهداشت آبزیان، ع3هاي آبزیان، دانشگاه تهران،  استاد گروه بهداشت و بیماري2دریاي خزر، 
دکتراي 4ماهیان دریاي خزر،  المللی تاس هاي مؤسسه تحقیقات بین علمی و پژوهشگر ارشد بخش بهداشت و بیماري

ماهیان دریاي خزر،  المللی تاس هاي مؤسسه تحقیقات بین اي دامپزشکی، پژوهشگر ارشد بخش بهداشت و بیماري حرفه
 ماهیان دریاي خزر المللی تاس یقات بینهاي مؤسسه تحق پژوهشگر ارشد بخش بهداشت و بیماري5

 31/2/91تاریخ پذیرش:  ؛ 6/12/90تاریخ دریافت: 

  1چکیده
غربی دریاي خزر  ماهی ایرانی، صید شده از سواحل جنوب تاس عدد مولد 20  بر روي  مطالعه  این

  انجامبهشتی  در مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر شهید دکتر 1388سال   تکثیر بهاره  طی  (استان گیالن)
درصد تعیین و نیز   ماهی ایرانی تاس  مولدین  هاي انگل  شناسایی،  بررسی  این  از انجام  . هدف پذیرفت

مطالعه   در این . بودي جداسازي شده  ها انگل  ) (دومینانس  غالبیت  شاخصنیز و   آلودگی  ، شدت شیوع
ها  بششآجداسازي کامل  وتهیه گردیده پوست هاي مرطوب از سطح  الم ، مولدین  سنجی  زیست پس از

  . سپسپذیرفتانجام   گوارش  دستگاهو خارج نمودن   بطنی  حفره  و بررسی  کالبد گشایی. سپس انجام شد
در بررسی . ندگردید  آمیزي رنگ و  ، تثبیت ، شمارش جداسازي  ها انگل،  متداول  هاي روش  اساسبر

  : کوکوالنوس هاي نام هب  انگل  گونه  چهارنیز و از دستگاه گوارش  تومدیکلوبوتریوم آرماها انگل  آبشش
اوبوتریوم و  لپتورینکوئیدس پالژي سفالوس،  آرماتوس  سمی  ، اسکریابینو پسولوس  اسفرو سفالوس

  مولدیندستگاه گوارش از   جدا شده  هاي انگل  ترین مطالعه، شایعاین گردید. در  سازيجدا آسیپنزرینوم
  سمی  ترماتود اسکریابینوپسولوس  از آن  و پس  اسفروسفالوس  ، نماتود کوکوالنوس ماهی ایرانی تاس

                                                
  soheilbm274@gmail.com مکاتبه:مسئول *
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  این  جمعیت  میزان  شدند. زیاد بودن می  را شامل  انگلی  جمعیت درصد 28/83از   بیش  که  بوده  آرماتوس
ها) در  (اولیگوکت تار کم  هاي و کرم ها) تک (پلی پرتار نرئید  هاي کرم  با میزان لاحتماطور  به،  دو انگل

بستگی پیرسون وجود ارتباط مستقیم و مثبت  آزمون ضریب همبراساس نتایج ارتباط دارد.   غذایی   رژیم
  مشاهده گردید.هاي جداسازي شده  انگل آماري بین سن مولدین ماده و نر با تعداد

  

  مولدینیوع، شدریاي خزر، ،  ماهی ایرانی تاس، انگل کلیدي: هاي واژه
  

 مقدمه
زا و  افزون بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري سبب گردیده تا لزوم شناخت عوامل بیماريتوسعه روز

ترین عوامل  عنوان یکی از مهم هنیز بها  تري قرارگیرد. انگل ها مورد توجه بیش نحوه راهیابی و انتقال آن
در مراحل و سنین مختلف باعث  یا غیرمستقیمطور مستقیم  هب توانند می کننده ماهیان خاویاري آلوده

هاي جلدي،  کاهش وزن، الغري، کاهش بازده تولیدمثلی یا عقیمی، کوري، رفتارهاي غیرطبیعی، زخم
تواند ضرر و زیان اقتصادي زیادي را به دنبال  مینیز گردند که خود  مانندنارسایی آبششی و عالیمی از 

هاي ثانویه قارچی، باکتریایی و ویروسی را  توانند عفونت لدي میهاي ج بر آن انگل داشته باشد. عالوه
  زاي دیگر عمل کنند. ها و عوامل بیماري ها، ویروس عنوان ناقل باکتري در پی داشته باشند و یا به

 هاي انگلی توجه به اهمیت این موضوع، تاکنون مطالعات گوناگونی در ارتباط با شناسایی آلودگی با
 مقدم بازاري ؛)1999ستاري ( ؛)1994غروقی ( ؛)1993پورغالم ( ؛)1985رحمانی ( ماهیان توسط تاس

دوکیل و بایووسکی  در ایران و )2006( و همکاران زاده معصومو  )2004پازوکی و معصومیان ( ؛)2002(
در سایر ) 2002بائور و همکاران (و  )1984)؛ ریکوا (1974)؛ اسکرجابینا (1954)؛ اسکالمن (1939(

پرورش ماهیان خاویاري در کشور،  روزه با توجه به توسعه روزافزونجهان صورت پذیرفته است. ام نقاط
در سواحل جنوبی  )Acipenser persicus( ماهی ایرانی تاس آگاهی از وضعیت آلودگی انگلی مولدین

طالعاتی در یابی به ا مطالعه را با هدف دست ، انجام اینو لزوم انجام مونیتورینگ ساالنه دریاي خزر
  انگلی ضروري نمود. خصوص بررسی و میزان تغییرات فون

  
  ها  روش مواد و

صید عدد مولد نر)  10عدد مولد ماده و  10ماهی ایرانی ( عدد مولد تاس 20 بر روي پژوهشاین 
هاي فروردین  (طی ماهبهاره ظور تکثیر نم بی دریاي خزر (استان گیالن) که بهغر شده از سواحل جنوب
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 درانتقال یافته بودند به مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري شهید دکتر بهشتی ) دیبهشتو ار
 ،(کیلوگرم) وزنشامل تعیین مولدین  نجیس تسابتدا زیمطالعه   در این. پذیرفتانجام  1388 سال

پس از ین سن منظور تعی ه. ب)1(جدول  و تعیین سن انجام گردید  متر) (سانتی کل  طولگیري  اندازه
مورد  یهاي سن حلقهو  اي گردید ها، اقدام به برش اولین شعاع سخت باله سینه گذاري باله شماره

ها،  (بالهرطوب از سطح پوست هاي م ها اقدام به تهیه الم  لمنظور مطالعه انگ هب. شمارش قرار گرفتند
ها  اسازي کامل آبششها و جد گردیده و پس از خارج نمودن چشم سطوح پشتی، جانبی و شکمی)

پس از بررسی دقیق ماکروسکوپیک محوطه شکمی و  خارج نمودن کامل امعا و احشا اقدام به
پس از انتقال . گرفتزیر سر تا مخرج صورت ناحیه برش شکمی از  ها، با برداري از تخمک نمونه
مرطوب از هر اندام و هاي  با تهیه المتخمک، کبد، کیسه صفرا ها به آزمایشگاه، بررسی بر روي  نمونه

هاي ماکروسکوپی، شستشوي کامل محتویات لوله گوارش  نیز برش کامل لوله گوارش، جداسازي انگل
  گوارشی  هاي انگل ، متداول  هاي روش  اساسبر. انجام پذیرفت دست آمده بهو مطالعه کامل شیرابه 

سستودها، ترماتودها و   آمیزي  . رنگ)1993استوکوپ، ( گردید  آمیزي  و رنگ  ، تثبیت ، شمارش جداسازي
از   شد. پس  استفاده  نماتودها از الکتوفنل  کردن  شفاف  و براي  از استو کارمین  ها بااستفاده آکانتوسفال

مقادیر درصد شیوع، میانگین شدت، دامنه شدت  ،هاي جداسازي شده و شناسایی انگل ها آزمایش  اتمام
بستگی بین سن  منظور بررسی میزان هم هگونه انگل تعیین گردید. ب و دومینانس (شاخص غالبیت) هر

چنین  و هم بستگی پیرسون هاي جداسازي شده از آزمون ضریب هم مولدین نرو ماده با تعداد انگل
 هاي جداسازي شده از مولدین نر و ماده از آزمون انگلتعداد دار بین  منظور بررسی ارتباط معنی  هب

t-test از  اطالعات  و تحلیل  منظور تجزیه هب د.استفده گردی  SPSS Ver.17 و براي ترسیم نمودارها نیز
  .گردید  استفاده Excel 2007 افزار نرم از

  
  غربی دریاي خزر ماهی ایرانی صید شده از سواحل جنوب سنجی مولدین ماده و نر تاس زیست -1جدول 

  جنسیت
  ردیف

  )n=10( نر  )n=10ماده (
  سن (سال)  )kgوزن (  )cmطول کل (  سن (سال)  )kgن (وز  )cmطول کل (

 ± انحراف معیار
  میانگین

49/6±7/172  64/3±4/26  92/1±8/15  7/2±6/162  16/2±4/17  1±13  
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   نتایج
ماهی ایرانی انگلی جداسازي  مطالعه از پوست، چشم، تخمک، کبد و کیسه صفرا مولدین تاس  ایندر 

و از  )Leuckart, 1835 Diclobothrium armatum( یوم آرماتومدیکلوبوترها انگل  نگردید. از آبشش
 اسفروسفالوس  کوکوالنوس :  هاي نام هب  انگل  گونه  چهارماهی ایرانی نیز  گوارش مولدین تاس لوله

)Rudolfi, 1809 Cucullanus sphaerocephalus( ، آرماتوس  سمی  اسکریابینوپسولوس 
)Molin, 1858 Skrjabinopsolus semiarmatus( ، لپتورینکوئیدس پالژي سفالوس 
)Westrumb, 1821  Leptorhynchoides plagicephalus سیپنزرینومآ  اوبوتریوم) و 
 )Cholodkovsky, 1918 Eubothrium acipenserinum( )ین بررسی در ا ).6 تا 1 هاي شکل

ترین دومینانس را به  یشهاي کوکوالنوس اسفروسفالوس و اسکریا بینوپسولوس سمی آرماتوس ب انگل
  .)2 جدول( اند خود اختصاص داده

  
  )=20nماهی ایرانی ( وضعیت آلودگی انگلی مولدین تاس -2جدول 

 دومیناس
 )درصد(

تعداد 
 انگل

دامنه 
 شدت

  میانگین شدت
 انحراف معیار ±

درصد 
 شیوع

تعداد ماهیان 
 آلوده

 نام انگل

84/49 328 35 -3 09/10 ± 4/16 100  20  Cucullanus 
sphaerocephalus 

44/33 220 25 -4 94/5 ± 11 100 20 Skrjabinopsolus 
semiarmatus 

52/1 10 2 -1 15/1 ± 67/1 30  6 Eubothrium 
acipenserinum 

91/0 6 2 -1 71/0 ± 5/1 20 4 Leptorhynchoides 
plagicephalus 

29/14 94 43 -4 58/17 ± 5/23 20 4 Diclobothrium 
armatum 

  
گونه مطالعه در این جنس، مشاهده عدد از مولدین ماده بوده که نتایج  10 مطالعهن در ای

جداسازي و نیز در آبشش  )Leuckart, 1835 Diclobothrium armatum(دیکلوبوتریوم آرماتوم 
 ،  )Rudolfi, 1809 Cucullanus sphaerocephalus( اسفروسفالوس  کوکوالنوسهاي  گونه

 ،  )Molin, 1858 Skrjabinopsolus semiarmatus( آرماتوس  یسم  اسکریابینوپسولوس
) و Westrumb, 1821  Leptorhynchoides plagicephalus( پالژي سفالوس لپتورینکوئیدس

از لوله گوارش بوده ) Cholodkovsky, 1918 Eubothrium acipenserinum(  سیپنزرینومآ  اوبوتریوم
  ).3(جدول  است
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  )=10nماهی ایرانی ( ماده تاس ی انگلی مولدینوضعیت آلودگ -3جدول 
 دومیناس

 )درصد(

تعداد 
 انگل

دامنه 
 شدت

  میانگین شدت
 انحراف معیار ±

درصد 
 شیوع

تعداد ماهیان 
 آلوده

 نام انگل

56/48 202 35 -3 87/12 ± 2/20 100  10  Cucullanus 
sphaerocephalus 

93/26 112 14 -6 11/3 ± 2/11 100 10 Skrjabinopsolus 
semiarmatus 

96/0 4 1 ERR ± 1 40 4 Eubothrium 
acipenserinum 

96/0 4 2 ERR ± 2 20 2 Leptorhynchoides 
plagicephalus 

59/22 94 43 -4 58/17 ± 5/23  40 4 Diclobothrium 
armatum 

  
 ، فالوساسفروس  کوکوالنوسهاي  ماهی ایرانی نیز همانند مولدین ماده، انگل در جنس نر مولدین تاس

جداسازي   سیپنزرینومآ  اوبوتریوملپتورینکوئیدس پالژي سفالوس و  ، آرماتوس  سمی سکریابینوپسولوسا
  نگردید. جداسازيهاي مورد مطالعه انگلی  اما در آبشش و سایر اندام ).4(جدول  ندگردید

  
  )=10nماهی ایرانی ( نر تاسوضعیت آلودگی انگلی مولدین  -4جدول 

 دومیناس
 )درصد(

تعداد 
 انگل

دامنه 
 شدت

  میانگین شدت
 انحراف معیار ±

 درصد شیوع
تعداد ماهیان 

 آلوده
 نام انگل

07/52  126 21 -8 22/5 ± 6/12 100  10  Cucullanus 
sphaerocephalus 

62/44 108 25 -4 35/8  ±8/10 100 10 Skrjabinopsolus 
semiarmatus 

83/0 2 1 ERR ± 1 20 2 Leptorhynchoides 
plagicephalus 

48/2 6 3 ERR ± 3 20 2 Eubothrium 
acipenserinum 

  
ماهی ایرانی نیز  هاي جداسازي شده و سن مولدین تاس در این مطالعه بررسی ارتباط تعداد انگل

هاي  بستگی پیرسون بین تعداد انگل صورت پذیرفت. بر این اساس با استفاده از آزمون ضریب هم
 >01/0P(ماهی ایرانی  و مولدین نر تاس )=818/0R و >01/0P( ن مادهجداسازي شده  با سن مولدی

که که با افزایش سن مولدین ماده  طوري هب .) ارتباط مثبت و مستقیم آماري مشاهده گردید=848/0R و
  ها نیز افزایش یافت. هاي جداسازي شده از آن و نر تعداد انگل



 1391 زمستان) 4ماره ()، ش1برداري و پرورش آبزیان ( بهره نشریه
 

 74

نر  دو جنس ماده و درهاي جداسازي شده  انگلتعداد  انجام شده بین t-testاساس آزمون بر
در این دو جنس ها  بین انگلدار آماري   که اختالف معنی ماهی ایرانی مشخص گردید مولدین تاس

  .)<05/0P( است نداشته وجود
  

    
  )x40ناحیه قدامی ( -کوکوالنوس اسفروسفالوس -1شکل 

  
  )x40اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس ( -2شکل 

  

    
  )x40ژي سفالوس، ناحیه قدامی ( لپتورینکوئیدس پال -3شکل 

 

  )x40ژي سفالوس، ناحیه خلفی ( لپتورینکوئیدس پال -4شکل 
  

   
  )x40دیکلوبوتریوم آرماتوم، ناحیه خلفی ( -6شکل  )x40اوبوتریوم آسیپنزرینوم، ناحیه قدامی ( -5شکل 
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   بحث
مخیر   که طوري ه، ب یافته  کاهش  قبل  سال 30حدود   به  بتها نس انگل  تنوع  دهد که  می  نشان  ها همطالع

  )، غروقیماهی روسی تاسو  ماهی ایرانی تاس(  ماهی از تاس  داخلی  کرمی  انگل  گونه 8) 1973(
و گزارش نمودند   ماهی ایرانی تاساز   گونه شش) 1999( ستاري ،ماهی ایرانی تاساز   گونه سه) 1994(

  توان مین  اگرچه سازي گردید. جدا  ماهی ایرانی تاس  از مولدینداخلی   انگل  گونه 4نیز این پژوهش  در
نامساعدتر را بتوان به   آن  شاید علت  ولی قطعی نمودنظر اظهار  انگلی  تنوع  کاهش  ربارهد  آسانی  به

با توجه به . نوان نمودعها  آن  داخل  ها به ماهی  مهاجرت  امکان نبود ها و  رودخانه  شرایط زیستی  شدن
 .است  تر شده کمنیز دارند   شیرین  آب منشا  که  هایی انگل  به  آلودگی  امکان این امر
توان  برون می ازون مانندهایی  ماهی ایرانی با گونه هاي داخلی مولدین تاس مقایسه تنوع انگلدر 

تنوع   به نسبت جداسازي گردید که گونه انگل داخلی از مولدین  4تنها   این بررسیبیان نمود که در 
تري برخوردار  از میزان کم )2003گونه انگل) (شناورماسوله و همکاران،  7(  رونب ازون  مولدینانگلی 

  ماهی ایرانی تاس  کردن  عمل  و انتخابی  برون  در ازون  غذایی  رژیم  تنوع  تواند به  میاین امر . است بوده
  ستاريتوسط   شده  انجام  هاي ). بررسی1989  ،یککمربوط شود (هل تر) کم  ع(تنو  طعمه شکار  در هنگام

  ماهیان  هاي  گونه سایرنسبت به  ماهی ایرانی تاسدر   کرمی  هاي انگل  تر کم  تنوع گربیاننیز ) 1999(
  .باشد می  خاویاري
  ، نماتود کوکوالنوس انیماهی ایر تاس  از مولدین  جدا شده  هاي انگل  ترین ، شایع مطالعهاین در 

 100 با شیوع(  آرماتوس  سمی  درصد) و ترماتود اسکریابینوپسولوس 100شیوع با (  اسفروسفالوس
شدند. زیاد  می  را شامل  ماهی ایرانی تاس  مولدین  انگلی  جمعیت درصد 28/83از   بیش  که  رصد) بودهد

  هاي ها) و کرم  کت (پلی پرتار نرئید  هاي کرم  با میزان احتمالطور  به،  دو انگل  این  جمعیت  نمیزا  بودن
و  )1994مراوك، (  اسفروسفالوس  واسط کوکوالنوس  هاي میزبان  ترتیب هب کهها)  (اولیگوکت تار  کم

  .)1998ها ارتباط دارد (ستاري،  با رژیم غذایی آن )1973 ،(مخیر  آرماتوس  سمی  اسکریابینوپسولوس
از میزان   سیپنزرینومآ  اوبوتریوملپتورینکوئیدس پالژي سفالوس و هاي  انگل در این بررسی نیز

هاي انجام شده توسط  ها برخوردار بوده که در بررسی تري نسبت به سایر انگل شیوع و شدت کم
  ) نیز مقادیر کمی را به خود اختصاص داده بودند.1999)، ستاري (1994غروقی (
ترماتود منوژن دیکلوبوتریوم آرماتوم جداسازي گردید. اویاري آبشش ماهیان خاز  پژوهشاین در 

غربی تا رودخانه   هاي اروپاي بین تمامی ماهیان خاویاري اروپا و آسیا از رودخانه در این انگل
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Kolyma حوزه  وAmur حوزه دریاي آرال). این  جز در بخش شرقی روسیه گسترش یافته است (به
گیري  . اهمیت همه)1998هافمن، ( شود یافت مینیز ري شمال آمریکا چنین در ماهیان خاویا گونه هم

باشد. خطر ایجاد شیوع آلودگی زمانی بروز  کم می عمومطور  به Diclybothrium armatumانگل 
اي منتقل شود که ماهیان خاویاري این  ماهیان از یک منطقه پاك به منطقه نماید که تعدادي از تاس می

  ).2002بائور و همکاران، آلوده بوده باشند (منطقه به این انگل 
شرقی دریاي خزر گزارش   در ماهیان خاویاري صید شده از سواحل جنوب ایران این انگلدر 

ماهی ایرانی صید شده از  این انگل براي اولین بار از تاس پژوهشاین اساس نتایج . برگردیده بود
  گردد. غربی دریاي خزر گزارش می سواحل جنوب

هاي جداسازي شده و سن  ین مطالعه وجود ارتباط مثبت و مستقیم آماري بین تعداد انگلدر ا
با افزایش سن و نیاز به  تواند این امر میماهی در هر دوجنس نر و ماده مشاهده گردید.  مولدین تاس

انتقال  امکان ،هاي مختلف دامنه وسیعی از غذاهاي زنده در اندازهماهی و استفاده تر توسط  تغذیه بیش
گی آلودها،  چرخه زندگی این انگل و با گذشت زمان و تکمیل افزایش یافتهها  هاي واسط انگل میزبان
  ).1998جعفري،  (جاللی تري در ماهی مشاهده گردد بیش

ها در فصول مختلف سال متغیر بوده  نمود که شدت برخی از انگل اعالم) 2002بائور و همکاران (
شدت انگل اسکریا بینوپسولوس سمی آرماتوس طی فصول بهار و زمستان  طور مثال هکه ب طوري هب
فقط بر روي مولدین  پژوهشاین که  باشد. با توجه به این تر از فصول پاییز و تابستان می ترتیب بیش هب

توان در ارتباط با  نمی بنابراینغربی دریاي خزر صورت پذیرفته است  تکثیر بهاره در سواحل جنوب
نظر نمود فصول مختلف در این مطالعه اظهار هاي شناسایی شده در رات شیوع و شدت انگلمیزان تغیی

  و این امر نیاز به بررسی آلودگی انگلی مولدین در فصول مختلف دارد. 
  

  سپاسگزاري
المللی  محمد پورکاظمی ریاست محترم انستیتو تحقیقات بین مساعدت آقاي دکتر وسیله از  ینه اب

شهید دکتر  بازسازي ذخایرنیز از پرسنل بخش تکثیر مجتمع تکثیر و و دکتر دادمان ماهیان خاویاري 
  آید. عمل می هها ما را یاري نمودند، تقدیر و تشکر ب بهشتی که در تهیه نمونه
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Abstract2 

This survey was done on 20 Persian sturgeon (Acipernser persicus) spawners 
caught in the southwest coasts of the Caspian Sea (Guilan Province) from April 
through June 2009 to identify the parasitical fauna  and prevalence, intensity  
and dominance of these parasites. The specimens under study were measured  
and their biometric characteristics were recorded. Standard methods of sampling 
and parasitological examinations  were used to identify parasites in organs (skin, 
gills, eyes, eggs, liver, gall bladder and digestive tract). In this study, any parasites 
didn't find in skin and eyes. Diclobothrium armatum Leuckart, 1835 was observed 
in gills. Four types of internal helminthes parasites were identified in A. persicus 
brood fish caught in each year that include, Cucullanus sphaerocephalus Rudolphi 
1809, Skrjabinopsolus semiarmatus Molin 1858, Eubothrium acipenserinum 
Cholodkovsky 1918 and Leptorhynchoides plagicephalus Westrumb 1821. It is 
evident from the results obtained that Cucullanus sphaerocephalus, 
Skrjabinopsolus semiarmatus showed the highest dominance (83.28%) in the 
Persian sturgeon brood fish under study. The increase in these two parasite 
communities may be related to the occurrence of Nereids (polychaeta) and 
Oligochaeta. Results of Pearson correlation coefficient test showed that there is a 
direct and positive correlation between age and parasitic counts in A.persicus 
females and males. 
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