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 در  Rhabdochona denudataتعيين آلودگي انگل نماتد 

  (,9191Neogobius Pallasi Berg) گاوماهي شني
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 چکیده

 Neogobius Pallasi)در گاوماهي شني  Rhabdochona denudata انگلهدف از اين تحقيق تعيين ميزان آلودگي 

Berg, 1916 )نمونه  55و  03، 87بدين منظور . گل و شيرآباد بود هاي واسط انگل در نهرهاي كبودوال، زرين و ارتباط آن با ميزبان

درصد از گاوماهيان  35/55و   35/78، 78/03طوركلي  به. تشريح گرديدصيد و 7078ترتيب از نهرهاي مذكور در تابستان ماهي به

، اين انگل نماتد حاضر در تحقيق. شناسايي شدند Rhabdochona denudataگل و شيرآباد آلوده به انگل  نهرهاي كبودوال، زرين

 داري از لحاظ درصد شيوع،رابطه معني. انگل بود 00تا  7دامنه تعداد انگل . گزارش گرديد شني ماهيگاون از براي اولين بار در ايرا

كه در نهرهاي كبودوال و زرين گل با افزايش سن، درصد  طوري بهشت، سه نهر وجود داهر ين سن و داشتن آلودگي به اين انگل در ب

داري بين ميزان آلودگي به انگل و  ، اما رابطه معني(p<35/3)دار كاهش يافت  ور معنيط شيوع آلودگي افزايش و در نهر شيرآباد به

هاي  عنوان ميزبانهاي افمروپترا و تريکوپترا بهو فراواني نمف   رسد، حضور نظر مي به (. <35/3p)جنسيت گاوماهي مشاهده نگرديد 

ترين كه بيش طوري ر ميزان آلودگي به اين انگل نقش داشته باشد، بهتواند د ها، مي و ميزان تغذيه از آن  Rhabdochonaواسط انگل

 .دشترين فراواني نمف افمروپترا در محيط و نيز دستگاه گوارش گاوماهي شني نهر شيرآباد مشاهده آلودگي انگلي همراه با وجود بيش
 

  ب شیرینآ، گاوماهي شني، دنوداتا رابدکونالودگي انگلي، آ :کلمات کلیدی

 erfankarimian88@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول *
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 مهدمق

هاي موجود در هاي آبي و بررسي ماهي سازگان مطالعه بوم       
رفتارشناسي، حفاظت، مديرت منابع آبي  ،ها از لحاظ تکامليآن

که در طوري برداري ذخاير بسيار حائز اهميت است، به و بهره

ها قبل از هر چيز بايستي بررسي روي ماهيان صورت  مطالعه آب

 Jakubowski و Penczak(. Tesch ،1879و  Baegnal) گيرد

دست آوردن يک تصوير دقيق از معتقدند که براي به( 1881)

ماهيان يک رودخانه عالوه بر داشتن اطالعات الزم در مورد 

چنين بايد اطالعاتي از وضعيت برداري، هم هاي نمونه روش

 .در دست داشتها نيز  شناسي گونه زيست

شور  هاي کمريايي بوده و در آبهاي گاوماهيان، د گونه اکثر       

گونه و  77در درياي خزر حدود . شوندو خيلي شور ديده مي

، Rahimov) دارد وجود Gobiidae از خانواده گاوماهيان، زيرگونه

هاي آب دائمي در صورت هاي اين خانواده به گونه بعضي از (.1891

 ؛Barimani ،1877؛ Abdoli ،1888) کنند شيرين زندگي مي
Berg، 1811.) اوماهي گشيرين اين خانواده، هاي آب يکي از گونه

 داراي که است (Neogobius Pallasi Berg, 1916) شني

هاي منتهي به  پراکنش وسيعي در حوضه جنوبي خزر و رودخانه

 (. Naderi ،4111و  Abdoli)باشد آن مي

هزار گونه انگل در سطح يا داخل بدن ماهي  11در حدود        

خانواده تعلق داشته که  17نماتدهاي آبزيان به . کنند ي ميزندگ

ها اغلب  اين انگل. ها فقط به ماهيان اختصاص دارد خانواده آن 5

هاي داخلل حفلره    صورت کيست در عضالت، کبد، سطح اندام به

گيرنلد   ندرت در زيلر پوسلت ماهيلان قلرار ملي      بطني، روده و به

(Jalali ،1889 .)هاي ماهيان آب شليرين   مطالعه در مورد انگل

هاي تکثير  زمان با شروع فعاليتسال قبل هم 44ايران از حدود 

و پرورش چند گونه از ماهيان بومي و غيربومي آغاز شلده اسلت   

(Jalali ،1889.) 

و در  بودهانگل روده ماهيان آب شيرين  ،رابدوکوناجنس        

واسط  عنوان ميزبانها الرو حشرات آبزي به چرخه زندگي آن

خصوص هب انگل اين روي کمي مطالعات .(Jalali ،1889) هستند

و تغذيه ماهيان  واسط  عنوان ميزبانارتباط آن با کفزيان به

تر صورت گرفته است و بيش عنوان ميزبان نهاييبه خوار کفزي

هاي انگل  جنسشناسايي   اين مطالعات در ايران در زمينه

Rhabdochona از اين مطالعات . ده استماهيان مختلف بو در

در دستگاه  Rhabdochona denudataانگل گزارش  به توان مي

 رودتجن و گرگان( Leuciscus cephalus) ماهيعروسگوارش 

 (Cyprinus macrostomum) پهمکماهي روده چنينهم و رود 

 ،.Rhabdochona sp به آلودگي ،(Pazooki، 1881) هورشادگان

 (4111 و همکاران، Payghn) آباد هاي خرمرودخانه ماهيسياه در

دريافتند که نيز ، Aghlmandi (1889)و  Pazooki .اشاره کرد

درصد از گاوماهيان  1/1روده حدود   Dichelyne minutusنماتد

شني را که در رودخانه تجن استان مازندران در ايران مورد 

 Sattari چنينهم .آزمايش قرار گرفته بودند را آلوده ساخته بود

به را آلودگي اين گونه ( 4114) همکاران و  Sattari؛(4111)

غربي هاي جنوب در آب ،Eustrongylides excisesانگل نماتد 

 . درياي خزر گزارش کردند

با وجود اهميت اين ماهي و لزوم بررسي آلودگي انگلي        

آن، تاکنون آلودگي انگلي اين مناطق مورد بررسي قرار نگرفته 

بنابراين در اين تحقيق، با بررسي آلودگي انگلي در سنين  .تاس

تري از مطالعات  مختلف گاوماهي شني، سعي شد تا تصوير دقيق
دست آورده  زيستي جمعيت گاوماهي شني ساکن آب شيرين به

تر زمينه را براي مطالعه بيش ،و اميد است که اين تحقيق شود

در ارتباط با  خصوص بههاي تکاملي آن  اين انگل و چرخه

 .، فراهم سازدخوار هاي واسط مورد تغذيه ماهيان کفزي ميزبان

 

 هاشمواد و رو
گل و  مکان مورد مطالعه در نهرهاي کبودوال، زرين       

در ابتدا پس از . شيرآباد در استان گلستان واقع شده است

ها شناسايي مسير نهر و اطمينان از وجود گاوماهي، ايستگاه

املي از قبيل موانع موجود و امکان دسترسي به نهر و براساس عو

با توجه به طول کم نهرهاي کبودوال . جنس بستر تعيين گرديد

و شيرآباد ( 71˚57´و عرض جغرافيايي  51˚51´ جغرافيايي طول)

 7و  5ترتيب از   به( 71° 54'و عرض جغرافيايي 57°77')

تا  51˚58´51بين طول جغرافيايي)گل  ايستگاه و در نهر زرين

از ( شمالي 77˚11´تا  71˚55´14و عرض جغرافيايي 55˚15´

که  برداري انجام گرفت نمونه 1797ايستگاه در تابستان  11

سرشاخه ) 11ايستگاه  در فقط گل ذکر است در نهر زرينالزم به

در اين (. 1شکل )شني مشاهده گرديد  گاوماهي( فرعي نهر

دليل  به)در تابستان بار يکفقط برداري از ماهيان تحقيق نمونه
در هر يک از نهرهاي ( تر جريان آبتر و شفافيت بيشدبي کم

 .انجام شدگل و شيرآباد  کبودوال، زرين
گل و شيرآباد  توجه به نوع بستر نهرهاي کبودوال، زرين با       

 باشد، سنگ مي ها سنگالخي و پوشيده از قلوه در اغلب قسمت

کيلووات  7/1 قدرت با دستگاه الکتروشوکر هوسيلبه ماهي هاي نمونه
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و  Copp) ولت صيد گرديد 411و جريان مستقيم و ولتاژ 

   (.Baegnal، 1879؛ 4115، همکاران
 

 
 استان گلستان -گل و شيرآبادموقعيت منطقه مورد مطالعه در نهرهاي کبودوال، زرين: 9شکل 

 

 

هلا را بله   درصلد، آن  11بعد از تثبيت ماهيان در فرمالين        
آزمايشللگاه منتقللل نمللوده و وزن بللدن بللا اسللتفاده از تللرازوي  

گرم توزين و طول کل بدن با اسلتفاده از   1/1ديجيتالي با دقت 

در بررسلي  . گيلري شلد   متلر انلدازه   ميللي  11/1کوليس با دقت 

هاي داخللي   ها و اندام وضعيت پوست، آبشش، بالهآلودگي انگلي 

ه گوارش از لحاظ وجود يا عدم وجود انگل از جمله کبد و دستگا

محوطله دسلتگاه گلوارش،    چنلين  هم .مورد بررسي قرار گرفتند

هاي خورده شلده و   هاي داخلي، طعمه محوطه شکمي، بين اندام

هلا در   انگلل . کبد خارج و با استريوميکروسکوپ بررسلي شلدند  

از گليسرين نيز جهت درصد فيکس شدند و سپس  1فرمالدهيد 

و تثبيللت آن روي الم اسللتفاده شللد  هللا  نمونللهزي سللاشللفا 

(Caspeta ،4111 و همکللاران .)  کللار گللرفتن  سللپس بللا بلله

 توسلط  شناساييشناسي و به کمک کليدهاي خصوصيات زيست

(Dogiel  ،؛ 1889 و همکللارانJalali ،1889 ؛Bauer ،1877  ؛

Pavloskaya  وBykhoskaya ،1811) هلللا شناسلللائي  انگلللل

 از ملوارد زيلر اسلتفاده شلد     نيلز  مع انگليبراي شرح جوا .شدند

(Sattari ،1888): 

نسبت تعداد ماهيان آلوده به انگل به کل تعداد ماهيلان  : شيوع -الف

 برحسب درصد( اعم از آلوده و غير آلوده)
ميانگين تعداد کل يک گونله انگلل   : ميانگين شدت آلودگي -ب

 به تعداد ماهيان آلوده

ميانگين تعداد کل يک گونه انگل : ميانگين فراواني آلودگي -ج

 (.اعم از آلوده و غير آلوده)به کل ماهيان مورد آزمايش 

تعيين سن ماهيان از روي اتوليت بعد از سائيدن با کملک         

 با بزرگنملائي زير لوپ ها انگشت روي سنباده نرم و روئيت حلقه

 .انجام گرفت 15×

ان کفزي با استفاده مهرگبرداري از جمعيت بزرگ بينمونه       

هلاي جلاري و تنلد و از دو قلاب      از سوربر سمپلر، مخصوص آب

متلر، از سله نقطله    سلانتي  5/71×  5/71فلزي هر کدام به ابعاد 

قدر که شدت آب آنبراي اين) نهر راست و وسط چپ، جناح جناح

 يهلا نمونه. صورت گرفت( برداري گرددزياد نبود که مانع نمونه

 1و فرملالين   درصد 75 ر محلول الکل اتانولد ،آوري شدهجمع

دانشلگاه   محليط زيسلت   سپس به آزمايشگاهشده درصد تثبيت 

مطلابق بللا   انتقلال و  عللوم کشلاورزي و منلابع طبيعلي گرگلان     

 شلدند ، تلا حلد راسلته، خلانواده شناسلايي      شناسايي کليدهاي
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(Ahmadi  وNafisi ،4111 ؛Tachet ؛ 4111،  و همکلللللاران 

Quigely ،1891).  

، دسلتگاه  کفزيان مورد تغذيه گاوماهي شني نيزدر بررسي        

گوارش ماهي با اسلتفاده از قييلي کوچلک بلاز و محتويلات را      

داخل يک پليت ريختله و در زيلر للوپ دو چشلمي مطلابق بلا       

 .مورد شناسايي و شمارش قرار گرفت مذکور شناسايي کليدهاي

ن هلر سله نهلر بلا     مقايسه ميانگين وزن و طول کل ماهيا       

 چنلين  هلم . انجلام شلد   (ANOVA)طرفله  آزمون واريانس يک

جهت انجام مقايسه فراواني آلودگي در  جنس و سنين مختللف  

آزملون  از هلا بلا داشلتن يلا نداشلتن آللودگي،       و رابطه بلين آن 

و جللدول تللوافقي در سللطح    x2 (Chi-square) ناپارامتريللک

 .استفاده شد SPSS 17زار اف با استفاده از نرم α=15/1دار  معني

 

 جنتای
 Dujardin, 1845)، گونه انگل نماتد حاضر در تحقيق       

Rhabdochona denudata) بار در گونه در ايران براي اولين

 (. 7و  4شکل )گاوماهي شني گزارش گرديد 

 

 

 
 (نگارنده عکس از) (,Neogobius Pallasi Berg 9191( )ميمونگاوماهي )گاوماهي شني  :2شکل 

 

  
(عکس از نگارنده(  )91×عدسي ) دنوداتا رابدوکوناانگل  :3شکل   

 
تعيين ميزان آلودگي انگل در اين تحقيق جهت 

نمونه ماهي  55و  71، 79در گاوماهي شني  دنوداتا رابدوکونا

 در تابستان  گل و شيرآباد کبودوال، زرينترتيب از نهرهاي به

کل و وزن گاوماهيان   رسي ميانگين طولبر .تشريح گرديد 1797

به  گل و شيرآباد هاي کبودوال، زريننهربرداري شده در  نمونه

گل در  هاي نهر زرين نشان داد که نمونههاي سني  تفکيک گروه

هاي  کل و وزن نسبت به نمونه از نظر طول هاي سني تمامي گروه

هاي  ا نمونهتري بودند امنهر کبودوال و شيرآباد داراي مقادير کم

هم نزديک بودند از اين لحاظ تقريباً بهنهر کبودوال و شيرآباد 

 (.1جدول )
  

گل و شيرآباد برداري شده در هر گروه سني در نهر کبودوال، زرينوزن کل گاوماهيان نمونهميانگين طول و  :9 جدول

 شيرآباد گل زرين کبودوال صفات سن
 b71/8 ± 45/58 b47/8 ± 1/51 a58/1 ± 91/71 (مترميلي)طول کل  1+

 b19/1 ± 51/4 b17/1 ± 88/1 a11/1 ± 14/1 (گرم)وزن 
 a8/11 ± 97/117 b48/17 ± 11/95 a7/11 ± 48/117 (مترميلي)طول کل  4+

 a91/1 ± 74/14 b81/4 ± 47/9 a71/1 ± 51/14 (گرم)وزن 
 a48/7 ± 78/147 b77/7 ± 78/111 a74/7 ± 1/147 (مترميلي)طول کل  7+

 a87/4 ± 87/41 b47/4 ± 11/15 a11/5 ± 87/41 (گرم)وزن 
 a87/4 ± 91/171 b85/7 ± 7/111 a15/7 ± 11/171 (مترميلي)طول کل  1+

 a14/1 ± 11/71 b11/1 ± 11/19 a51/7 ± 5/48 (گرم)وزن 

 .اشدبمي ٪5دار در سطح دهنده تفاوت معنيحرو  غيرمشابه در هر ستون نشان: تذکر
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ترين گروه سني و ساله غالب 1+در هر سه نهر ماهيان        

خود ترين درصد فراواني ماهيان را بهساله کم 1+ماهيان 

 (.1شکل )اختصاص دادند 

 
يرآبادشبرداري شده در نهرهاي کبودوال، زرين گل و فراواني نسبي گاوماهيان نمونه :4شکل   

 
، رابدکوناانگل به کبودوال  در نهراوماهيان گ آلودگي تعيين با       

در محوطه داخلي دستگاه گوارش جنس نر و ماده گاوماهيان، 

در تمامي سنين در جنس مشخص شد که آلودگي به اين انگل 

گل و در  در نهر زرينآلودگي انگلي . تر از جنس نر بودماده بيش

ر سنين مختلف جنس نر و ماده متفاوت بود، يعني آلودگي د

تر از جنس ماده و در ماهيان ماده دو ساله بيش ماهيان نر يک

تر از جنس نر بود، ماهيان سه ساله مورد بررسي ساله بيش 

همگي ماده و آلوده به انگل اما آلودگي در ماهيان چهار ساله نر 

اما آلودگي به اين انگل در نهر شيرآباد . و ماده با هم برابر بودند

گل  نر و ماده در مقايسه با نهر زرين و در سنين مختلف جنس

که آلودگي در ماهيان نر دو و سه  طوري کامالً متفاوت بود، به
با  اما .بودين ترساله و چهارساله بيش ساله و ماهيان ماده يک

مشاهده  x2 (Chi-square)استفاده از جدول توافقي و آزمون 

جنسيت داري بين آلوده شدن به انگل و گرديد که رابطه معني

جدول ) (<15/1p) گاماهي، در هر سه نهر مورد مطالعه وجود ندارد

4.) 
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 نهر سن

 جنس

 ماده نر

 وضعيت

 آلوده مسال آلوده سالم

 9 11 4 1 کبودوال 
 1 1 7 5 زرين گل 1+

 15 4 1 1 شيرآباد 

 1 11 9 15 کبودوال 
 1 4 1 7 زرين گل 4+
 9 1 1 1 شيرآباد 

 4 1 4 4 کبودوال 
 1 1 1 1 زرين گل 7+
 4 7 4 1 شيرآباد 

 4 1 1 1 کبودوال 
 1 1 1 1 زرين گل 1+
 1 1 1 1 شيرآباد 
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آلودگي به انگل  فاکتورهاي مختلفبطه بين سن و در بررسي را       

در نهر کبلودوال بلا اسلتفاده از     Rhabdochona denudataنماتد 

مشلاهده گرديلد کله     x2 (Chi-square)جدول توافقي و آزملون  

عبلارتي بلا افلزايش سلن،      ها وجود دارد، بهداري بين آنرابطه معني

( ظر گرفتن جنسليت بدون در ن)ميزان آلودگي به انگل در اين ماهي 

کله ايلن افلزايش بلراي درصلد شليوع        طوري افزايش يافته است، به

دار  آلودگي، ميانگين شدت آلودگي و ميانگين فراواني آلودگي معنلي 

تر از بقيه سنين بيش 4+دامنه تعداد انگل در ماهيان  (.>15/1P) بود

درصد از گاوماهيان نهلر کبلودوال آللوده بله      17/71طورکلي  به. بود

گلل   در نهر زرين (.7جدول )شناسايي شدند  دنوداتا رابدوکوناانگل 

داري  معنلي بين سن و داشتن آللودگي   ارتباطکه  شدنيز مشاهده 

عبارتي با افلزايش سلن، درصلد شليوع آللودگي در حلد        ، بهبود

امللا ميللانگين شللدت (. >15/1p)دار افللزايش يافتلله بللود  معنلي 
رابر، در ماهيان سه سلاله  ساله و دوساله ب آلودگي در ماهيان يک

کاهش و در ماهيان چهارساله افزايش يافت، اما ايلن افلزايش و   

ميانگين فراواني آلودگي نيز با (. p>15/1)دار نبود  کاهش معني

دامنله  (. p>15/1)دار نبود  افزايش سن افزايش يافت ولي معني

کلي طلور  به .تعداد انگل در ماهيان آلوده، تقريباً با هم برابر بودند

 رابدوکوناگل آلوده به انگل  درصد از گاوماهيان نهر زرين 15/17

شناسايي شدند که اين آلودگي نسبت بله نهلر کبلودوال     دنوداتا

 (.7جدول ) افزايش يافت

بين سن و داشلتن آللودگي بله نماتلد      نيز، در نهر شيرآباد       

داري مشلاهده گرديلد؛ يعنلي بلا      رابطله معنلي   دنوداتا رابدوکونا

دار کاهش يافت  فزايش سن، درصد شيوع آلودگي در حد معنيا

(15/1>p .)      ميانگين شدت آللودگي در ماهيلان بسليار بله هلم

 نشلان داد نزديک بود فقط در ماهيان سه سلاله کملي افلزايش    

(15/1<p .)   ميانگين فراواني آلودگي نيز با افزايش سلن کلاهش

داد انگلل در  اما دامنله تعل  (. p>15/1)دار نبود  يافت، ولي معني

تلرين دامنله را   کم 1+تر و ماهيان از بقيه سنين بيش 1+ماهيان 

درصلد از گاوماهيلان نهلر شليرآباد      15/58طلورکلي  به. داشتند

شناسلايي شلدند کله نسلبت بله        دنوداتا رابدوکوناآلوده به انگل 

داري از خود نشان داد  گل افزايش معنينهرهاي کبودوال و زرين
(15/1>p( ) 7جدول .) 
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 (1/1)سالم  (1/1)آلوده  دامنه ميانگين فراواني آلودگي ميانگين شدت آلودگي درصد شيوع (درصد سني جمعيت) نهر سن

 71/71 59/11 1-5  77/1  9/4  11/79 (%75/14)کبودوال  
 11/71 11 4-1 99/1 1 44/44 (%81/54)گل  زرين 1+

 17/11 17/49 1-19 11/7 51/1 11/11 (%11/14) شيرآباد  

 47/49 94/19 4-77 15/4 17/7 11 (%15/17)کبودوال  
 11/11 11/11 7-5 4 1 51 (%54/47)زرين گل  4+
 17/11 9/44 4-11 7 5/1 11/11 (%91/71)شيرآباد  

 75/4 7/1 4-41 5/1 75/8 11/11 (%15/7)کبودوال  
 1 77/17 4-1 77/7 77/7 111 (%11/17)زرين گل  7+

 77/9 11/7 4-11 99/4 5/1 11/11 (%75/15)شيرآباد  

 17/1 75/4 1-41 77/8 11 11/11 (%54/7)کبودوال  
 1 11/1 1-5 5/1 5/1 111 (%99/5)زرين گل  1+

 5/7 75/1 5 11/1 5 77/77 (%41/5)شيرآباد  

 77/1 19/71 (%111)کبودوال  
 

17/4 77-1 19/71 54/17 

 85/54 15/17 4-1 94/1 97/7 15/17 (%111)زرين گل  کل ماهيان

 75/11 15/58 1-19 81/4 87/1 15/58 (%111)شيرآباد  
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 بحث
شوند  زا دچار ناتواني يا مرگ مياثر عوامل بيماري ها برماهي       

که موجب کاهش قدرت رقابت ماهي در کسب طعمه و افزايش 

، Wootton) شودرشد مي کاهش چنينهم و انيشکارچ صيد مقدار

عنوان ميزبان واسط استفاده نماتدهائي که از ماهي به (.1881

کنند، داراي خطرات و اهميت اقتصادي زيادتري نسبت به  مي

ها ميزبان  هستند که ماهي در چرخه زندگي آننماتدهايي 

ها در بعضي از  مهاجرت الرو اين انگل نيزآن  علت بوده و نهائي

چنين الرو هم. هاي حفره بطني و ضايعات حاصله است اندام

، Jalali) هايي در انسان شوند باعث ايجاد عفونت تواند مي نماتدها،

 گاوماهي شنيهاي  نمونههاي انجام شده روي  با بررسي (.1889

 گل و شيرآباد تنها انگل کبودوال، زرين نهر از شده صيد

denudata Rhabdochona  از محوطه داخلي دستگاه گوارش

شناسايي ( غذايي تر در معده همراه با ذراتروده و بيش) ها نمونه

و آلودگي گاوماهي شني به اين انگل براي اولين بار در ايران 
 Rhabdochona اوماهي شني به انگلآلودگي گ .گزارش گرديد

denudata شده بود گزارش نيز آزو  و سياه درياي در (Smirnov ،

 (.Najdenova ،1871 ؛1891
هاي ماهي  يک انگل معمول در گونه دنوداتا رابدوکونا       

آيد  حساب ميبهبسياري از کپورماهيان و بعضي ماهيان ديگر 

اند  ايي از آسيا گسترش يافتهه طور وسيعي در اروپا و بخش که به

(Moravec ،1881.) گونه از اين جنس در ماهيان  5 طورکلي به

اي  الرو گونهتوان به  است که از آن جمله مي  ايران گزارش شده

 ماهيگاواز اين جنس در روده ماهي بني رودخانه کارون و روده 

 Moghnimi  ؛Pazooki، 1881) تجن رودخانه نئوگوبيوس جنس

در  fortunatowi Rhabdochonaانگل  ،(1881، ارانو همک

روده عروس ماهي رود تجن و ، (Mokhayer ،1891)سفيدرود 

 Pazookiروده ماهي پهمک هور شادگان توسط ، رود گرگان

 Sayyarباربوس ماهيان حوضه ارس توسط  در، (1881)

هاي اين  گزارش آلودگي گونهاولين  به چنينو هم( 4111)

ماهي و بوتک در  حمري، شيربت، برزم، اسبله درماهيان جنس

( 4117، و همکاران Seyyed mortezaei) استان خوزستان

 chubدر روده ماهي  R. denudataچنين نماتد هم .اشاره کرد

و همکاران،  Aydogh) است شده گزارش ترکيه و چک کشورهاي در

 (. Moravec ،1898؛ Huffman ،4111و  Moravec؛ 4111

دهنللد،  طورکلله مطالعلات انجللام گرفتله نشللان ملي   ملان ه       

پراکندگي وسليعي در دنيلا و    رابدوکوناهاي مختلف جنس  گونه

دارند که اين موضلوع اهميلت مطالعلات دقيلق     مخصوصاً ايران 

 9در حلال حاضلر   . کنلد  را دوچندان ملي  رابدوکوناجنس   انگلي

از ماهيلان آب شليرين مکزيلک شناسلائي شلده       رابدوکوناگونه 

از  Rhabdochona spاخيلراً نماتلد   (. Caspeta ،4111)است 

و آريزونلللللا ( Wongsawad ،4115و  Boonchot) تايلنلللللد

(Choudhry ،4111 )  گلللزارش شللده اسلللت  نيللز(Kakar  و

مطالعلله پيغللان و همکللاران در چنللين هللم (.4111 همکللاران،

سلياه  در را  .Rhabdochona spآللودگي بله نماتلد    ، (4111)

و ( درصلد  47/17)ترتيلب   ماهي و در ماهي برزم للب پهلن بله   

 ملاهي شليربت    قطعله  41املا از   گلزارش کلرد  ( درصد 41/41)

 آللودگي نداشلتند   .Rhabdochona  spنماتلد  کلدام بله   هلي  

(Peyghan 4111، و همکاران.) 

 نشان R. denudata انگلهاي واسط  در تعيين ميزبان       

 هاي واسط افمروپترا الرو آلوده ميزبان در گونه،داده شد که اين 
از الروهاي  R. hellichi انگل هاي اروپائي الرو گونه چنينو هم

توسط ( Hydropsyche)طور طبيعي تريکوپتراي آلوده به

(Vojtkova ،1871) ( اشتباهاً به نامR. denudata ) گزارش

ي انگلي ماهيان آب نماتدها(. Moravec ،1885)شده بود 

 Rhabdochona denudata honshuensisشيرين 

(Moravec  وNagasawak ،1898 ) وR. coronacauda  در

ژاپن گزارش  Mountainتريکوپتراي نهر و  هاي افمروپترا نمف

 اتمطالعچنين هم(. Urabe ،4117و  Hirasawa) شده است

 ابدوکونارهاي مختلف جنس  گونهکامل يا ناقص زندگي    چرخه

 .R و R. denudata ،R. ergensi  هاي اروپائي گونهشامل 

phoxini ،Moravec (1819)  و در آمريکاي شمالي، گونهR. 

canadensis ،Moravec  وArai (1871 )در شرايط 

 ( Tricorythodes sp)از افمروپترا با استفاده و  گاهيآزمايش
 رابدوکوناهاي  نهگو  هاي واسط آزمايشگاهي همه عنوان ميزبانبه

(Barger  وJanovy ،1881)  که درجه اختصاصي  دادندنشان

 بودن در سطح ميزبان واسط در اين نماتد نسبتاً پائين است، 

هاي متعلق به راسته افمروپترا  که ديگر خانواده طوريبه

براي . عنوان ميزبان واسط مورد استفاده قرار گيرندتوانند به مي

 Hybroleptoides modestaفمروپترا دو گونه نمف امثال 

(Hagen)  وHabrophlebia lauta (Eaton)  از خانواده

(Leptophlebiidae) ميزبان واسط آزمايشگاهي مناسب  عنوانبه

استفاده  Palareacticکپورماهيان  در  R. denudataاي روده انگل

، Academy of Sciences of the Czech Republic)شدند 

 رابدوکونا جنس هاي ين اين يافته براي ديگر گونهچنهم(. 4117

، Moravec؛ Janovy ،1881و  Baeger)مصداق داشته است 

 (. Moravec ،1871 ؛1898
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مهرگان کفزي نهرهاي کبودوال،  در بررسي بزرگ بي       

هاي کفزي را  گل و شيرآباد مشاهده گرديد که غالب نمونه زرين

با اين . دادندتشکيل مي ترادو جمعيت غالب ديپترا و افمروپ

تفاوت که فراواني افمروپترا در نهر شيرآباد نسبت به نهرهاي 

پس از آن، تريکوپترا از . گل بسيار باالتر بود کبودوال و زرين

هاي  نمف بااليبررسي تراکم . فراواني نسبتاً بااليي برخوردار بود

واند ت ميافمروپترا در ارتباط با شيوع و شدت آلودگي انگلي 

ترين  فراوان کفزي، که اين موجودات حاکي از اين باشد

در اين مناطق  R. denudataهاي واسط طبيعي براي  ميزبان

نشان ( 1889) و همکاران  Mori .حساب آيند بهمورد مطالعه 

در ميزبان نهائي ماهي از بهار تا  R. denudataدادند که شيوع 

فراواني  نتيجه را بان اوايل تابستان افزايش يافته است، که اي

 . دانسته است مرتبط هاي واسط در آن زمان  ميزبان يباال
ها در ارتباط  فون انگلي ماهيان، معموالً با عادات غذائي آن       

اي شامل  تغذيه کبودوال موجودات در نهر (.Holčik ،1898) است

بعد از ديپترا ( درصد 14/5)، تريکوپترا (درصد 54/47)افمروپترا 

 اما در نهر. ترين فراواني بودند، داراي بيش(درصد 17/11)

، (درصد 17/11)اي شامل افمروپترا  گل موجودات تغذيه زرين

 81/11و در نهر شيرآباد افمروپترا با ( درصد 59/41)تريکوپترا 

شده توسط گاوماهي  ترين فراواني طعمه تغذيهدرصد داراي بيش

الي بودن معده، گاوماهي چنين با توجه به شاخص خهم. بودند

ترتيب يک گونه گل، کبودوال و شيرآباد به شني در نهر زرين

رسد که  نظر ميبه .خور، نسبتاً پرخور و پرخور شناخته شدکم

شدت آلودگي انگلي در ارتباط با شدت و نوع تغذيه در نهرهاي 

که درصد شيوع در نهر کبودوال  طوري مختلف متفاوت باشد، به

ترين تري از افمروپترا صورت گرفته بود، داراي کممکه تغذيه ک
اگرچه گاوماهي شني در نهر . ترين بودو در نهر شيرآباد بيش

خور شناخته شد، اما  گل به داليل ناشناخته يک گونه کم زرين

عنوان ميزبان واسط تر آن از افمروپترا بهدليل تغذيه بيشبه

اين نهر، نسبت به نهر  درصد شيوع انگل در گاوماهيان رابدوکونا

که گاوماهي که يک  جائي تر و در نهر شيرآباد از آنکبودوال بيش

تر از افمروپترا صورت گرفت، گونه پرخور بوده و تغذيه بيش

اما ميانگين . تر از دو نهر ديگر بوددرصد شيوع آلودگي بيش

گل  زرين انگل در نهر ترين دامنه تعدادنتيجه کم آلودگي در شدت

تواند ناشي از تغذيه کم اين  تر بود که ميدو نهر ديگر کماز 

هاي نماتد اکثراً عامل مرگ و مير نيستند و  انگل. ماهي باشد

و از اين نظر  بودهها کاهش ارزش غذائي ماهيان آلوده  نقش آن

 (.Mokhayer ،1891)بسيار حائز اهميت هستند 

روهاي افمروپترا الرسد که  نظر ميفوق، به مطالعات براساس       

 ديدگاهاز و اين  باشند R. denudataو تريکوپترا منبع آلودگي 

 در تحقيق حاضر،، چرا که استشناسي بسيار مهم  انگل

. شني بودند افمروپترا و تريکوپترا رژيم اصلي غذائي گاوماهي

طور وسيعي ماهيان آب شيرين را  به R. denudataاگرچه گونه 

تکامل   کنون اطالعات بسيارکمي دربارهآلوده کرده است، ولي تا

باشد و بررسي آلودگي به اين موجود مي  و چرخه زندگي آن

در . گونه ماهي صورت نگرفته استانگل در سنين مختلف هي 

تحقيق افزايش شيوع آلودگي در گاوماهيان نهرهاي کبودوال  اين

گل همراه با افزايش سن و افزايش ميانگين شدت  و زرين

 تواند  هاي با سنين باالتر در هر سه نهر، مي گاوماهيآلودگي 

لحاظ  به)هاي باال  دليل افزايش آلودگي تجمعي انگل در سنبه

، Mejiaو  Caspeta. )باشد( طوالني بودن زمان مواجهه با انگل
 .R ترين ميانگين شدت آلودگي به الرو انگل، بيش(4111

canadensis  را در ماهيNotropis boucardi ماه  در دي

ترين تعداد نر و ماده و گزارش کرد وقتي که بيش( ژانويه)

يعني دو ماه قبل از ( نوامبر)ماه هاي بالغ اين انگل در بهمن تخم

بته عکس افزايش شيوع آلودگي همراه با ال. آن وجود داشتند

تواند  هاي نهر شيرآباد ديده شد که مي افزايش سن در گاوماهي

ها و يا  هاي سه و چهار ساله گاوماهي ونهخاطر تعداد کم نمبه

 . باشدعوامل ناشناخته ديگري 

عنلوان  هاي افمروپترا و تريکلوپترا بله  و فراواني نمف   حضور       

هللا،  و ميلزان تغذيله از آن   رابلدوکونا هلاي واسلط انگلل     ميزبلان 

تواند در ميزان آللودگي بله ايلن انگلل نقلش داشلته باشلد،         مي

تلرين  ن آلودگي انگلي همراه با وجلود بليش  تريکه بيش طوري به

فراواني نمف افمروپترا در محيط و نيز دستگاه گوارش گاوماهي 
چنين مشلاهده گرديلد کله    هم .شني نهر شيرآباد مشاهده گرديد

ملاهي، در  وداري بين آلوده شدن به انگلل و جنسليت گا   رابطه معني

يزان آللودگي  م رسد نظر ميبه. هر سه نهر مورد مطالعه وجود ندارد

عنلوان  تر در ارتباط با تغذيه گاوماهي بله به اين انگل نماتد بيش

 از . کننلده از الرو حشلرات قابلل بحلث اسلت     يک گونله تغذيله  

 زاي طبيعللي و انسللاني و  عوامللل محيطلي و تللنش  کلله جلائي آن

چنين ترکيب جمعيتي ميزبان، حضور فلون محللي انگلل يلا     هم

، Kestingو  Zander)نلد  کترکيب جمعيتي آن را تعيلين ملي  

هاي  عنوان شاخصهاي ماهيان به ، امکان استفاده از انگل(1889

توانلد ملورد توجله     زيستي براي تعيين عادات غذائي ماهيان مي

 .قرار گيرد

تعيين آلودگي انگل   باتوجه به تحقيقات گذشته در زمينه       

در ارتباط با نمف  Rhabdochona denudataنماتد 
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هاي  ميزبانعنوان کفزي افمروپترا و تريکوپترا به مهرگان بي بزرگ

و براساس افزايش آلودگي به اين انگل در  واسطاصلي 

دليل افزايش کفزيان مذکور در محيط هگاوماهيان مورد مطالعه ب

 تر جهت تعيين دقيقگردد که  و دستگاه گوارش، پيشنهاد مي

 طيتکاملي آن   اصي اين انگل و بررسي چرخههاي اختص ميزبان

و هم در مهرگان کفزي  بزرگ بيهاي  فصول مختلف هم در گونه

 .تري صورت گيردخوار، مطالعات بيش ماهيان کفزيديگر 
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