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  )linnaeus, 1785 Esox lucius (ماهی هاي انگلی اردك میزان شیوع و شدت آلودگی
  تاالب انزلی

  
  2بورانیو محمد صیاد 2روحی جواد دقیق، 1، حسین خارا1زادفالح فرزین جمال*

   ایران،الهیجان، گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهیجان،1
   ایران،هاي داخلی کشور، بندرانزلی پروري آب پژوهشکده آبزي2

  18/3/1390: ؛ تاریخ پذیرش 20/9/1389: تاریخ دریافت
  1چکیده

صورت  ماهی به  قطعه اردك120، تعداد )Esox lucius(ماهی تاالب انزلی  هاي انگلی اردك  آلودگیتعیینمنظور  به
صورت زنده به پژوهشکده  به مخازن آب مجهز به کپسول اکسیژنبه کمک اي مخروطی صید و  تصادفی توسط تور تله

 1389  تا تابستان1388ییز سال از پا مدت یک که به  پژوهش از ایندف ه.ندهاي داخلی کشور منتقل شد پروري آب آبزي
شدت آلودگی، فراوانی و شاخص  صورت گرفت، بررسی وضعیت آلودگی این ماهی و همچنین تعیین میزان شیوع،

این در  .ی مورد آزمایش قرار گرفتندیهاي متداول کالبدگشا اساس روشسنجی بر ماهیان پس از زیست. ها بود غالبیت انگل
 گونه نماتود Lernaea cyprinicea(، 2 و Argulus foliaceus (پوست گونه سخت 2  گونه انگل شامل10 ررسیب
)Eustrongylides exisus وRaphidascaris acus( ،2 ترماتود مونوژن گونه) Tetraonchus monenteron  و

Dactylogyrus sp( ، ترماتود دیژنیک) Diplostomum spathaceum(، اختهی  تکیک) Tricodina sp(، خارسریک  
)Corynosoma strumosum (گونه کرم پهنیک  و) Rhipdocotyle illense (هاي  اساس بررسیبر. جداسازي شدند

)  درصد33/3(ترین میزان شیوع  کم و E. exisus مربوط به )درصد 66/26( ترین میزان شیوع با صورت گرفنه بیش
و حداقل میانگین  R. illenseمربوط به )  عدد5/88( حداکثر میانگین شدت آلودگی با .دبو Tricodina spمربوط به 

و  R. illenseمربوط به )  عدد8/11(ترین میانگین فراوانی با  بیش L. cypriniceaمربوط به ) 75/1(شدت آلودگی با 
 مربوط به)  عدد3- 300( منه تعداد انگلیترین دا ، بیشA. foliaceus مربوط به)  عدد09/0(ترین میانگین فراوانی با  کم

R. illense مربوط به)  عدد1-3(ترین دامنه تعداد انگلی  و کم L. cyprinicea و A. foliaceus این پژوهش نتایج.بود  
 ،)>05/0P( داشته ارتباط وجوداالب انزلی ماهی ت هاي انگلی اردك آلودگی ین مطلب بوده که بین فصل و سن با ابیانگر
  این بررسی انگل که در  ضمن این.)<05/0P( ارتباط وجود نداردها  هاي انگلی آن آلودگیبین جنس و ولی 

C. strumosum اي و فراوانی   با توجه به تنوع گونه.شود انزلی در ایران گزارش میماهی تاالب  ي اولین بار از اردكبرا
ل بهداشتی و سالمتی این ماهی یانزلی لزوم توجه به مساماهی تاالب  هاي آلوده شده در اردك ها و همچنین اندام انگل

 وابسته بودن ذخایر این ماهی حدودي خواري و تا ی گوشتیغذادلیل عادت  ماهی به ، زیرا اردكرسد نظر می ضروري به
 نیاز براياله بخشی از مولدین مورد س که هر  همچنین با توجه به این.باشد پذیر می فرآیند تکثیر مصنوعی بسیار آسیببه 

ها جدي گرفته شده و اقدامات اساسی  شود باید حضور این انگل تکثیر این گونه با ارزش از تاالب انزلی تهیه و تامین می
  .هاي انگلی صورت پذیرد گیري از بروز بیماري در زمینه کنترل و پیش

  
  ماهی، انگل، تاالب انزلی اردك :هاي کلیدي واژه

                                                
  farzin_jamalzade@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 



 ...ماهی هاي انگلی اردك میزان شیوع و شدت آلودگی                                                                                          19 بهار، اولره م، شماششسال 

 150

  مقدمه
مین را آب فرا گرفته  درصد کره ز70بیش از 

ن پهنه آبی اکوسیستم تاالب داراي جایگاه در ای .است
تاالب انزلی  ).1373صنعتی،  نجات(باشد  اي می ویژه

ران است که در هاي مهم آبی در ای سازگان یکی از بوم
 در غرب دلتاي غربی دریاي خزر، ساحل جنوب

انزلی در استان سفیدرود و در جنوب شهرستان بندر
این تاالب  .)1369منوري، ( واقع شده استگیالن 

 ارزشی است که از پرندگان بازیستگاه ماهیان، آبزیان و
 .باشند میاکولوژیک و اقتصادي درخور توجه نظر

زمره   تاالب انزلی از نقاط ثبت شده دربنابراین
باشد  میRamsar Site المللی  هاي بین تاالب

 60ش از کلی بیطور ه ب).1386خسروي و همکاران، (
 آن در )اعم از ماهیان مهاجر و بومی (گونه ماهی

         علمیامماهی با ن  اردك.کنند زیست می
linnaeus Esox lucius )1785 (قیمت  یک منبع گران

بقایاي  .ها بوده است قرنی براي یباارزش غذا و
 هاي هاي وابسته به پژوهش برداري خاك ازماهی  اردك
شده که به زمان  نگلستان پیداشناسی در یورك ا باستان

این ماهی در ). Carig ،1996( گردد رم باستان برمی
 ماهی ، راسته اردكProtacanthptergii فوق راسته

 ماهیان اردك خانواده و Esociformes شکالن
Esocidae ي با ها یکی از گونهماهی  اردك .باشد می

هاي آبی دنیا   گسترهتر پراکنش وسیع بوده که در بیش
خش جزیره ایبري، ب  شبهغیر از هب و شود یافت می

در سایر مناطق اروپا الکان جنوب ایتالیا و جنوب ب
 ماهی از ن ای.)1382، روحی دقیق( پراکنده است

هاي شمال ایران  ماهیان بومی ایران است که در تاالب
هاي حوزه دریاي خزر  دست برخی از رودخانه و پایین

ید آن تنها در تاالب مشاهده ولی جمعیت عمده و ص
عباسی و ؛ 1386عباسی، ( انزلی وجود دارد

طول کل این گونه . )Coad ،2011؛ 1387، رحیمصیاد
 کیلوگرم و طول عمر آن 35، وزن تا متر  سانتی150تا 

، Pauly و Froese( رسد می سال 30به بیش از 
 خصوص در رویه به  صید بیمشکالتی مانند). 2011

خریب  تمحیطی، ودگی زیستآل مناطق حفاظت شده،
ح آب و پایین آمدن سط)  انزلیتاالب(زیستگاه اصلی 

آیند آن از بین ، که بردریاي خزر طی چند دهه گذشته
ماهی  ی اردكیها و کاهش منابع غذا رفتن میکروزیستگاه

، منجر به کاهش شدید ذخایر هاي اخیر بوده  سالدر
حال   ولی با این،انزلی شده است آن در تاالب

ترین ماهی  ترین و اقتصادي  مهمچنان ماهی هم اردك
 50-110اقتصادي در تاالب انزلی بوده که ساالنه بین 

؛ عباسی 1387عباسی،  (شود صید میتن در این تاالب 
هاي آبی   آبزیان اکوسیستم).1387، رحیمو صیاد

ض تهدید عوامل مختلف طبیعی و همواره در معر
ها از جمله  ها انگل بین ایندر  .باشند می طبیعیغیر

عث  از موارد بادر بسیاري عوامل طبیعی هستند که
ماهی تاالب انزلی  اردك .شوند می کاهش نسل ماهیان

ان این تاالب اهیترین م ارزشترین و با فراوان ه ازک
کلی طور به .باشد  میها الاست از بارزترین مث

دلیل  هب ی خاص خودیدلیل رژیم غذا ماهی به اردك
  وبودهخوار   ماهیترجیحاًخوار و  اي متنوع گونه که این

؛ Carig ،1996( یایهرم غذ  در باالي آنقرار گرفتن
Froese و Pauly ،2011(، هاي متعددي  گلداراي ان

هاي  ر روي انگل مطالعات متعددي بکنونتا. باشد می
اساس  در ایران نیز بر.صورت گرفته استماهی  اردك

 گونه 14 ،ان مختلفمحققمطالعات انجام گرفته توسط 
که  طوري ه ب،ماهی جداسازي شده است اردكانگل از 

 ،)1372مرادي، (  Chilodonella spهاي انگل
Trichodina sp ) ،؛ 1385خارا و همکاران

 Henneguya، )1372مرادي، ؛ 1374منجیلی،  اسدزاده

sp) 1375 و فرامرزي، ستاري( ،Dactlogyrus sp 
مرادي،  (Gyrodactylus elegans، )1372مرادي، (

1372( ،Tetraonchus menontern) Eslami و 
  اسدزاده؛ 1375 و شفیعی، ستاري؛ 1972همکاران، 
 Asymphylodora،)1372؛ مرادي، 1374منجیلی، 

tincae  ) ،1374غروقی و پورغالم(، Diplostomum 

spathaceum)  ،ستاري و ؛1381ستاري و همکاران 
 ،)1386 همکاران، خارا و؛ 1375 همکاران،
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Triaenophorus crassus)  ،؛ 1386خارا و همکاران
 ،)1374؛ ستاري، 1381ستاري و همکاران، 
Eustrangilidies exisus )؛ 1381همکاران،  ستاري و

 Raphidascaris acus، )1386خارا و همکاران، 
  ؛1385خارا و همکاران، ؛ 1379ستاري و همکاران، (

Diani ،؛1374ستاري و همکاران،  ؛1996و همکاران 
 hellichi، )1380پازوکی و معصومیان، 

Rhobdochona)  ،1380پازوکی و معصومیان( ،
Argulus foliaceus )،؛ خارا و همکاران، 1372 مرادي

1385( ،Lernaea sp ) ،و ستاري ؛ 1372مرادي
 اسدزاده؛ 1385خارا و همکاران، ؛ 1375شفیعی، 

خسروي و ( camallanus lacustris، )1374منجیلی،  
خسروي و همکاران،  (Pisciola sp، )1386همکاران، 

1386( ،Anisakis sp) Eslami ،1972 و همکاران( ،
Contracaeum osculatum) Eslami ،و همکاران 

که  با توجه این. ماهی گزارش شده است از اردك) 1972
ورد مصرف این ماهی داراي اهمیت شیالتی بوده و م

ه  شد در این بررسی تالشگیرد بنابراین  میرارانسانی ق
ماهی تاالب  است که وضعیت جمعیت انگلی اردك

، میزان شیوع آلودگی به اي انزلی از نظر تنوع گونهبندر
میانگین شدت آلودگی و میانگین  ها، یک از گونه هر

 هاي ل فصسنین و ها، جنسیت ها در فراوانی انگل
  .رار گیردبررسی ق مورد برداري، مختلف نمونه

  
  ها روش مواد و

ماهیان  هاي انگلی اردك  آلودگیمنظور بررسی به
ماهی   اردك عدد120تعداد ، Esox lucius االب انزلیت

 ییزاي مخروطی از پا صورت تصادفی توسط تور تله به
گاه به کمک   آن صید گردیده و1389 تا تابستان 1388

به صورت زنده  بهمخازن آب مجهز به کپسول اکسیژن 
 بندرانزلیهاي داخلی  پروري آب پژوهشکده آبزي

ها،  آنسنجی  پس از زیستدر آزمایشگاه  .شدندمنتقل 
 شناسی، انگل و ییهاي متداول کالبدگشا براساس روش

هاي  ، اندامهاي الزم بر روي پوست، آبشش آزمایش
دستگاه گوارش و چشم ماهیان  ، عضالت،احشایی

، Pavlovsky( ها انجام شد براي جداسازي انگل
شده پس از شستشو با فرمالین  هاي جدا  انگل.)1964

رمن آمیزي، رنگ آلوم کا  درصد تثبیت و براي رنگ10
ها از  یاخته  تثبیت تک براي.مورد استفاده قرار گرفت

ها با استفاده از  محلول بوئن استفاده شده و سپس انگل
 .ی قرار گرفتندیمورد شناسا  معتبرییکلیدهاي شناسا

، ربوطهي مها در نهایت پس از ثبت اطالعات در فرم
 افزار رمها وارد رایانه شده با استفاده از ن داده

Microsoft Excel میزان شیوع (درصد آلودگی (
 ، میانگین فراوانی انگل وانگل، میانگین شدت آلودگی

در انتها براي  .ها محاسبه شدند دامنه تعداد انگل
جنسیت و سن از  صل،ها بر حسب ف مقایسه آلودگی

و با توجه به نرمال  ver 18 SPSS افزار آماري نرم
 95  در سطح اطمینان،کايمربع ها از آزمون  نبودن داده

  .گردید استفاده) ≥05/0P( درصد
  

  نتایج
ماهیان تاالب  در بررسی انجام شده بر روي اردك

یی شدند که  گونه انگل در این ماهی شناسا10انزلی 
، Argulus foliaceus ،Lernaea cypriniceaشامل 

Eustrongylides exisus ،Raphidascaris acus ،
Tetraonchus monenteron ،Dactylogyrus sp ،

Diplostomum spathaceum ،Tricodina sp ،
Corynosoma Strumosumو  Rhipdocotyle 

illense ،ه تهاي صورت گرف اساس بررسیبر. بودند
  بهمربوط ) درصد 66/26( با ترین میزان شیوع بیش

E. exises درصد33/3 (ترین میزان شیوع کم و  (
، حداکثر میانگین شدت Tricodina spمربوط به 
 و R. illenseمربوط به )  عدد5/88(آلودگی با 

   مربوط به) 75/1(حداقل میانگین شدت آلودگی با 
L. Cyprinicea8/11(با  ترین میانگین فراوانی ، بیش 

ترین میانگین فراوانی  کم و R. illense  بهمربوط) عدد
ترین  بیش، A. foliaceus مربوط به)  عدد09/0(با 

            مربوط به)  عدد3-300( دامنه تعداد انگلی
R. illense عدد1-3(ترین دامنه تعداد انگلی  و کم  (
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 بودA. foliaceus  و L. Cyprinicea مربوط به
  .)1جدول (

االب ماهیان ت انگلی اردكهاي  ن آلودگیهمچنی
 مختلف، هاي لفص و سنین ها، جنسیت  درانزلیبندر
  ).4 و 3، 2هاي  ولجد (گرفت قراربررسی  مورد

هاي مورد بررسی قرار   نمونهدر طی این پژوهش
 عدد 32که  طوري ه ب، فصل صید گردیدند4گرفته در 

 عدد در فصل 30 ،)درصد 6/26( 88یز یدر فصل پا
 89عدد در فصل بهار  25، )درصد 25( 88زمستان 

 5/27( 89 عدد در فصل تابستان 33و ) صد در8/20(
، بین دو کايمربع اساس آزمون  بر.صید شدند) درصد

 دار آماري وجود متغیر فصل و سالمتی اختالف معنی
 و =001/0P< ()000/0P= ،3df( شتدا

347/23=2x( .ترین میزان آلودگی در  که بیش طوري هب
ترین میزان آن در فصل زمستان  ن و کمفصل تابستا

  .بررسی مشاهده گردید
ماهیان مورد مطالعه داراي   عدد از اردك64تعداد 

عدد از  56 تعداد  جمعیت ودرصد 7/51جنس نر، که 

 جنس ماده بودند متعلق بهماهیان مورد مطالعه  اردك
 جمعیت ماهیان مورد بررسی را درصد 3/48که 

، کايمربع اساس آزمون کلی برطور به. ادندد تشکیل می
آماري  دار سالمتی اختالف معنی بین دو متغیر جنس و

  و=05/0P>) (502/0P=، 1df( شتندا وجود
451/0=2x.(  

 ،ند داشتتعلق گروه سنی 6ماهیان مورد مطالعه به 
ماهیان مورد مطالعه   عدد از اردك4که تعداد  طوري هب

 ،)درصد 20( ساله 2 عدد 24 ،)درصد 3/3(ساله  یک
 3/3( ساله 4 عدد 4 ،)درصد 50( ساله 3 عدد 60

 6 عدد 8 و) درصد 7/16( ساله 5 عدد 20 ،)درصد
، کايمربع اساس آزمون بر. بودند )درصد 7/6(ساله 

 دار آماري وجود بین سن و سالمتی اختالف معنی
  و=001/0P< ()000/0P=، 5df (داشت

778/37=2x(، 4 ه وال س2ماهیان  اردك که در طوري هب 
که   در حالی،گونه آلودگی انگلی مشاهده نشد ساله هیچ

  .دید ساله مشاهده گر5حداکثر آلودگی در ماهیان 

  
مـاهی   ردكاستاندارد، دامنـه تعـداد انگـل در ا     انحراف   ±، میانگین شدت آلودگی      جنس یا گونه انگل، جایگاه، میزان شیوع       -1جدول  

  )120تعداد (تاالب انزلی 

  جایگاه  انگلجنس یا گونه 
درصد 
  آلودگی

میانگین شدت  ± استاندارد انحراف
  آلودگی

  دامنه 
  تعدادانگل

میانگین  ±استاندارد انحراف 
  فراوانی

L. cyprinicea 11/0±49/0  1- 3  75/1±89/0  66/6  پوست  
E. exisus 76/3±36/11  1- 60  125/14±56/18  66/26  روده  
Dactylogyrus sp  13/0±61/0  1- 5  2±41/1  66/6  آبشش  
A. foliaceus 09/0±39/0  1- 3  375± 12/6  66/6  پوست  
D. spathaceum 3/0±90/0  1- 4  25/2±34/1  33/13  چشم  
R.illense 8/11±  25/54  3- 300  5/88±91/26  33/13  روده  
C. strumosum 49/0±37/2  1- 18  375/7±12/6  66/6  روده  
Tricodina sp 14/0±86/0  1- 7  25/4±50/2  33/3  پوست  
T. monenteron 7/4±59/14  2- 60  5/35±88/22  33/13  آبشش  
R. acus 19/0±88/0  1- 7  875/2±10/2  66/6  روده  
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بـا   (بـرداري  انزلی و فصل نمونهماهی تاالب بندر اردك هاي مختلف جداسازي شده از  وجود یا نبود ارتباط بین انگل      بررسی   -5جدول  
  )کار بردن آزمون مربع کاي هب

P  P value df  2x  نام انگل  
05/0>  163/0  9  986/12  L. cyprinicea 

*05/0<  002/0  24  175/48  E. exises 
05/0>  245/0  12  943/14  Dactylogyrus. sp  
05/0>  570/0  9  650/7  A. foliaceus 

*05/0<  007/0  9  759/22  D. spathaceum 
*05/0<  007/0  12  236/27  R. illense 

05/0>  545/0  21  624/19  C. strumosum 
05/0>  543/0  12  836/10  Tricodina. sp 

*05/0<  020/0  12  047/24  T. monenteron 
05/0>  739/0  15  191/11  R. acus 

05/0P> ، *05/0 P≤ 001/0*** وP≤.  
  

ـ (ماهی تاالب بندرانزلی و جنس  اردك هاي مختلف جداسازي شده از  ارتباط بین انگل وجود یا نبود   بررسی   -5جدول   کـار بـردن    هبا ب
  )مربع کايآزمون 

P  P value df  2x  نام انگل  
*05/0<  045/0  3  074/8  L. cyprinicea 
***001/0<  000/0  8  084/32  E. exises 
*05/0<  044/0  4  796/9  Dactylogyrus. sp  

05/0>  206/0  3  574/4  A. foliaceus 
*05/0<  045/0  3  029/8  D. spathaceum 
*05/0<  001/0  4  008/18  R. illense 

05/0>  200/0  7  796/9  C. strumosum 
05/0>  316/0  4  729/4  Tricodina. sp 

*05/0<  003/0  4  038/16  T. monenteron 
05/0>  103/0  5  163/9  R. acus 

05/0P> ، *05/0 P≤ 001/0*** وP≤.  
  

  )مربع کايکار بردن آزمون  هبا ب(االب بندرانزلی و سن ماهی ت هاي مختلف جداسازي شده ازاردك  ارتباط بین انگلبررسی وجود یا نبود - 5جدول 
P  P value df  2x  نام انگل  
05/0>  899/0  15  571/8  L. cyprinicea 

*05/0<  002/0  40  818/69  E. exises 
05/0>  895/0  20  571/12  Dactylogyrus. sp  

***001/0<  000/0  15  333/81  A. foliaceus 
*05/0<  004/0  15  231/33  D. spathaceum 
***001/0<  000/0  20  462/50  R. illense 

05/0>  000/1  35  571/8  C. strumosum 
05/0>  000/1  20  138/4  Tricodina. sp 

*05/0<  032/0  20  231/33  T. monenteron 
*05/0<  015/0  25  857/42  R. acus 

05/0P> ، *05/0 P≤ 001/0*** وP≤.  
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  ×10ی ینما بزرگ Tricodina sp انگل -1شکل 

  
  ×10ی ینما بزرگ Argulus foliaceus انگل -2شکل 

    
  ×10ی ینما بزرگ Raphidascaris acusانگل  -3 شکل

  
  ×10ی ینما بزرگ Lernaea.cypriniceaانگل  -4شکل 

    
  ×10ی ینما بزرگ Diplostomum spathaceumانگل  -6شکل   ×10ی ینما بزرگEustrongylides exisus   انگل-5شکل 

  

    
  ×10ی ینما بزرگTetraonchus monenteron   انگل-7شکل 

  

  ×10ی ینما بزرگ Dactylogyrus spانگل  -8شکل 

    
  ×10ی ینما بزرگ Rhipdocotyle illenseانگل  -10شکل   ×10ی ینما بزرگ Corynosoma Strumosum انگل -9شکل 
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  گیري و نتیجهبحث
هاي  انگلروي   مطالعات مختلفی برتاکنون

ستاري و  (ماهیان تاالب انزلی انجام شده است اردك
خارا و همکاران، ؛ 1386رشیدي، ؛ 1381همکاران، 

خارا و همکاران،  ؛1383خارا و همکاران، ؛ 1386
، منجیلی اسدزاده؛ 1380  و معصومیان، پازوکی؛1385
در این . )Pavlovsky ،1964؛ 1372، مرادي؛ 1374

 تا تابستان 1388ل از پاییز سا مدت یک  که بهبررسی
ماهی تاالب انزلی   نمونه اردك120 بر روي 1389

ن ماهی جداسازي  گونه انگل از ای10، صورت گرفت
 Corynosoma  ، آلودگی به انگلشد که در این بین

strumosum ،ماهی  براي اولین بار از روده اردك
کرم بالغ این انگل در  ،تاالب انزلی گزارش شده است

کند و گاهی در   پستانداران دریایی زیست میروده
در  ،الرو انگل. شوند خوار یافت می روده ماهیان ماهی

یا ) عنوان میزبان واسطه به(پودها  محوطه بطنی آمفی
عضالت و حفره بطنی ماهیان مختلف دریایی و آب 

یافت  ،کنند ها مهاجرت می شیرین که به دهانه رودخانه
یزبانان مخزن انگل محسوب شوند و در واقع این م می
،  انگل از ماهی اسبله تاالب انزلیالبته این. شوند می
 ،معمولی( گونه کیلکاي 3، ماهی دریاي خزر فیل

الباش و دریاي خزر، چ) درشت چشم و آنچوي
ماهی رودخانه چمخاله  برون و همچنین اردك ازون

 پازوکی و همکاران،(لنگرود نیز گزارش شده است 
که این انگل  طوري هب .)1386  همکاران، و خارا؛1385

 البته این. درصد جداسازي گردید 66/6 با میزان شیوع
ماهی دریاي  ، فیلانگل از ماهی اسبله تاالب انزلی

 و آنچوي ،معمولی(  گونه کیلکاي3، خزر
 و برون الباش و ازوندریاي خزر، چ) درشت چشم

نیز  لنگرود ماهی رودخانه چمخاله همچنین اردك
پازوکی ؛ 1386خارا و همکاران، ( ارش شده استگز

 توجه در خصوص  نکته قابل.)1385و همکاران، 
، زیاد ماهی در تاالب انزلی هاي انگلی اردك آلودگی

، در مقایسه با ها در این ماهی اي انگل بودن تنوع گونه
سایر ماهیان شکارچی این تاالب از جمله سوف 

ر مورد سوف که د طوري به. باشد طرخان می حاجی
هاي انگلی جداسازي شده  طرخان تعداد گونه حاجی

 و پازوکی(گردد   عدد محدود می5تر از  تنها به کم
، مرادي؛ 1381؛ ستاري و همکاران، 1380 معصومیان،

 دو ماهی ذکر شده شکاري که هر رغم این به). 1372
ماهی  ، اما از آنجا که بیشینه طول و وزن اردكهستند

که در مورد  کیلوگرم است، در حالی 8 متر و 1به 
 350متر و   سانتی30ترتیب  طرخان به سوف حاجی

ها در سوف  اي انگل کم بودن تنوع گونه ،رسد گرم می
ماهی تاالب انزلی قابل  طرخان نسبت به اردك حاجی

ماهی تاالب  تر بودن اندازه اردك بزرگ .تفسیر است
ذیه از شود که این ماهی قادر به تغ انزلی باعث می

ماهیان ها مانند کپور ماهیان میزبان واسط بعضی انگل
تر بودن اندازه سوف  که کوچک باشد در حالی

سوف نیز   به آن بچهکه اصطالحاً(طرخان  حاجی
هی به تغذیه از شود که این ما باعث می) گویند می

پوستان  سخت ،ها آبی از جمله کرمجانوران بسار ریز
هیان دیگر اکتفا کرده و ما نوزاد حشرات و تخم ،ریز

 .)1387عباسی و صیادرحیم، ( ها تغذیه نماید از آن
هاي انگلی  نکته مهم دیگر در خصوص آلودگی

یکسان بودن تنوع انگلی ماهی تاالب انزلی،  اردك
کالیه الهیجان اهی در تاالب انزلی و تاالب امیرم اردك

 78که در بررسی انجام شده روي  طوري هب. باشد می
 گونه انگلی 10ماهی تاالب امیرکالیه نیز   اردكنمونه
 ،Raphidascaris acus  گونه نماتود3: شامل

Camallanus spو  Eustrongylides exisus یک ،
 یک گونه ،Trianophrus crassus گونه سستود

، یک گونه مونوژن Tricodina spیاخته  تک
Tetraonchus monenteron،  یک گونه ترماتود دي

، دو گونه Diplostomum spathaceumژن 
و یک گونه  Argulus sp، Lernaea spپوست  سخت
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خارا و همکاران، ( دست آمد هب Pisciola spزالو 
هاي  شباهتعلت  بهتواند   که این مشابهت می.)1383
ظر خصوصیات سازگان مهم آبی از ن  این دو بومگیر چشم

یایی لوژي و جغراف، فیتواکوژیکفیزیکوشیمیایی، مورفولو
هاي   در خصوص آلودگی اهمیت دیگرنکته داراي. باشد

، میزان ماهی تاالب انزلی این است که انگلی اردك
هاي انگلی این ماهی در تاالب انزلی نسبت به  آلودگی

. افزونی را داشته استگیر و روز گذشته رشد چشم
را و خاکه در بررسی انجام شده توسط  طوري هب

ماهی تاالب انزلی در  اردك عدد 120روي   برهمکاران
دو گونه :  گونه انگلی شامل4 در مجموع 1383سال 
 Raphidascaris acus، Eustrongylides نماتود

exisusیک گونه سستود ، Trianophrus crassus  و
 Tetraonchus monenteronیک گونه مونوژن 

سط خارا همچنین در بررسی انجام شده تو .دست آمد هب
 رودخانه ماهی  عدد اردك123وي ر برو همکاران 

 گونه انگلی 7 در مجموع 1382در سال چمخاله لنگرود 
، Lernaea sp ،Triaenophorus crassus :شامل

Corynosoma strumosum ،Monenteron 
Tetraonchus ،Camallanus lacustris ،

Diplostomum Spathaceum   وRaphidascaris 

acus ر بررسی انجام شدهبر این د دست آمد عالوه هب 
ماهی   عدد اردك78روي  برتوسط خارا و همکاران 

 10 در مجموع 1382کالیه الهیجان در سال امیرتاالب 
 :شاملتر  انگلی ولی با شدت آلودگی کمگونه 

Raphidascaris acus ،Camallanus lacustris ،
 Eustrongylides exisus ،Triaenophorusنوزاد 

crassus ،Tricodina sp ،monenteron 
Tetraonchus ،Diplostomum spathaceum ،
Lernaea sp ،Argulus sp  وpisciola sp دست  هب

 در تاالب ماهی  آلودگی اردك که این افزایش میزانآمد
تواند ناشی از افزایش میزان ورود انواع    انزلی می

رویه  ها، در پی توسعه صنایع و افزایش بی آالینده

دنبال آن توسعه مناطق  تاالب و بهجمعیت در حاشیه 
، استفاده از سموم دفع آفات و کودها که کشاورزي

هاي شهري و  موجب شده تا میزان زیادي از فاضالب
هاي کشاورزي وارد این  صنعتی و همچنین پساب

منحصر به فرد شده و وضعیت آبزیان این اکوسیستم 
ماهی را که جمله ماهیان با  خصوص اردك هتاالب و ب

ارزش این تاالب است را در وضعیت بحرانی قرار 
که تاالب انزلی یک تاالب  با توجه به این زیرا دهد

ین معنی است که خود داراي ه ایوتروف است و این ب
افزون زیاد است که با توجه به ورود روزبار فسفات 

  هاي گوناگون که برآین آن افزایش بیش از  آالینده
شد سبب افزایش دادن منحنی با پیش از فسفات می

خواهی محیط خواهد شد که در نتیجه افزایش  اکسیژن
 بینی باشد یشپتواند قابل  شیوع میزان آلودگی می

 انگل دیگري که از روده .)1385نظامی و همکاران، (
 Eustrongylides شد انگلاین ماهی جداسازي

exisus ،66/26  میزان شیوعکه این انگل با طوري هب بود 
ماهی  این انگل از اردك. درصد جداسازي گردید

؛ ستاري، 1375ستاري و همکاران، (تاالب انزلی 
خارا و (ماهی تاالب امیرکالیه الهیجان   و اردك)1374

معده  انگل بالغ در پیش. جداسازي شد) 1383همکاران، 
 واسط میزبان. وجود دارد غاز قره جمله از پرندگان آبزي

تار و میزبان واسط دوم اجباري آن  هاي کم ن انگل کرمای
و گاوماهیان ) خصوص کلمه به(خوار  کپور ماهیان کفزي

حساب   بهماهی میزبان حامل این انگل هستند و اردك
که میزان شیوع و شدت آلودگی  با توجه به این. آید می

ها  ، این انگلباشد ماهی تاالب انزلی زیاد می در اردك
شوند و  ب بافت عضالنی ماهی میباعث تخری

در حفره شکمی و ، مشاهده انگل بر این عالوه
کنندگان به  کننده بوده و مصرفعضالت ماهی مشمئز

محض مشاهده ماهی این انگل از مصرف ماهی آلوده 
 الزم به توضیح است که این انگل از. ورزند اجتناب می

 ماهی برون و فیل برون و اوزون چالباش، شیپ و قره
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، گاوماهیان خزري، )1381ستاري و همکاران، (
ستاري و (، سس و ماش ماهی سربزرگ و شنی

  .شده است جدا) 1381همکاران، 
در بررسی که بر روي میزان شیوع آلودگی به 
نوزاد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان 

 ماهی، اردك کپور،(استخوانی دریاي خزر شامل 
کولی،  ، سیاهخانطر سوف حاجی کاراس، سیم،

اوماهی خزري و ، گماهی ، ماشماهی کولی، سسسفید
، گاوماهی شنی و گاوماهی سربزرگ انجام شده

آلودگی به این انگل در مشاهده شده است که 
بیش از سایر  و گاوماهی شنی گاوماهی خزري

عنوان واسط دوم این انگل  گاوماهیان به(هاست  گونه
ماهی که آلودگی به  ، ولی در اردك)آیند حساب می به

این انگل را از طریق بلعیدن ماهیان میزبان دوم ماهی 
 نوشی و. شود کنند، میزان آلودگی کم می کسب می
شیوع آلودگی به این انگل را در  ،)1379(نوشالی 

 درصد و خارا و همکاران 5ماهی تاالب انزلی  اردك
ماهی  ، شیوع آلودگی به این انگل را در اردك)1382(

اند   درصد گزارش کرده6/2کالیه الهیجان ب امیرتاال
دهد آلودگی به این انگل در تاالب انزلی  که نشان می

کالیه و همچنین افزایش میزان تر از تاالب امیر بیش
آلودگی به این انگل نسبت به سالیان گذشته است که 

تر آب تاالب  بیش شاید علت این امر فراغنی بودن
کالیه الهیجان و وفور رسبت به تاالب امیانزلی ن

 )کپورماهیان(ان میزبان واسط دوم اجباري تر ماهی بیش
ها و باال  و همچنین افزایش میزان ورود انواع آالینده

انگل . افزون میزان آلودگی تاالب انزلی باشدرفتن روز
دیگري که از عدسی چشم این ماهی جداسازي شد 

 Diplostomum spathaceumمتاسرکر ترماتود 
که این انگل  طوري هل کوري انگلی در ماهی بود بعام

جداسازي گردید، همان   درصد33/13 با میزان شیوع
گونه که مشخص است هم میزان شیوع به این انگل 

از آنجا که این  .باشد ماهی تاالب انزلی کم می در اردك

ان شکارچی انتظاري است و در ماهی جزو ماهی
 کمین کرده و هاي میانی آب در پشت گیاهان الیه

به همین  ،تر با کف بستر در تماس است  کممعموالً
ها یا سرکر انگل  خاطر احتمال دسترسی آن به حلزون

 پایین بودن میزان بنابراین. تر از ماهیان کفزي است کم
ر تاالب انزلی بیش از شیوع و شدت آلودگی به این د

تر  کم کالیه است و علت این امر احتماالًتاالب امیر
 )میزبان واسط دیپلوستوموم( یدآهاي لیمنه   حلزوندنبو

 در داخل کشور البته این انگل. باشد در تاالب انزلی می
طرخان، سیم،  ، سوف حاجیکمان آالي رنگین از قزل

کلفت ،  سر و لب ماهی بزرگ ، سسکولی، ماهی خیاطه
، کولی ، شاهماهی، ماهی حوض، آمور ، سیاههد بیگ

ماهی، ماهی سفید، کلمه و  ، اليکپور، فیتوفاگ
پازوکی و ( ماهی شنی نیز گزارش شده استگاو

 انگل دیگري که از روده این ماهیان .)1385همکاران، 
  بود،Raphidascaris acus جداسازي شد انگل

  درصد66/6که این انگل با میزان شیوع  طوري هب
ماهی در   نیز از اردكاین انگل قبالً .جداسازي گردید

؛ 1380پازوکی و معصومیان،  (رش شده بودایران گزا
 خارا و ؛1996 و همکاران، Diani؛ 1374ستاري، 
ستاري . )1379؛ ستاري و همکاران، 1385 همکاران،

 میزان شیوع آلودگی به این انگل )1372(و همکاران 
 درصد 72ماهی تاالب انزلی   قطعه اردك43را در 

وع  نیز شی)1370(گزارش کردند، نوشالی و نوشی 
ماهی تاالب   قطعه اردك60آلودگی به این انگل را در 

 و خارا و) 1370 نوشالی و نوشی،( درصد 84انزلی 
شیوع آلودگی به این انگل در  )1382(همکاران 

 درصد گزارش 9/26کالیه ماهی تاالب امیر اردك
 در خصوص آلودگی به  مقایسه این بررسی.اند کرده

دهد که   نشان میالهاي با این انگل با نتایج گزارش
آلودگی به این انگل در ماهیان تاالب انزلی تفاوت 

تر   تنوع بیشدهد احتماالً گیري را نشان می چشم
این انگل ) ماهیانکپور(هاي میزبان واسط اجباري  گونه
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و همچنین کالیه را در تاالب انزلی نسبت به امیر
 در تاالب انزلی جاي ماهیانکاهش نیافتن ذخایر کپور

البته این انگل از سوف  .تري دارد  بیشل و پژوهشمأت
ماهی نیز گزارش  باله و الي ، سرخ سیم،طرخان حاجی

 انگل دیگري .)1385پازوکی و همکاران، ( شده است
که از آبشش این ماهی جداسازي شد انگل 

Dactylogyrus sp که این انگل با میزان  طوري ه، ببود
ن انگل توسط ای . درصد جداسازي گردید66/6 شیوع

اهی تاالب انزلی جداسازي م  از اردك)1372(مرادي 
روي آبشش  که این انگل بر ، با توجه به اینشده بود

شود موجب صدمه دیدن بافت  ماهیان مستقر می
آبشش شده و باعث اختالل در فرآیند تنفس ماهی 

که در نتایج بیان شد طور در هر صورت همان .گردد می
 انگل در رتبه پایینی قرار داشت میزان آلودگی به این

زر در کننده آب دریاي خدلیل اثر محدود تواند به که می
برداري  هاي مختلف نمونه لتاالب انزلی با توجه به فص

البته این . اشد سرد سال بهاي لخصوص در فص هو ب
کولی، آمور، کپور، فیتوفاگ،  شاه ،انگل از ماهی حوض

، ماهی ، سیاهماهی الي،  ماهی سفید، کلمه،کپور سرگنده
پازوکی و ( سیم و مروارید ماهی نیز گزارش شده است

 انگل دیگري که از آبشش این ماهی .)1385همکاران، 
 Tetraonchus monenteron جداسازي شد انگل

  درصد33/13 که این انگل با میزان شیوع طوري هب ،بود
ماهی تاالب انزلی  این انگل از اردك. جداسازي گردید

 از ماهی صید شده ، اردك)1375  و شفیعی،اريست(
 و )1379(شاخه غربی سفیدرود توسط ابوالقاسمی 

خارا و همکاران، (کالیه الهیجان ماهی تاالب امیر اردك
 )1372(ستاري و همکاران . جداسازي شد) 1383

 قطعه 43 به این انگل را در میزان شیوع آلودگی
ولی د کردن درصد گزارش 72ماهی تاالب انزلی  اردك

ان شیوع آلودگی به این میز) 1383(خارا و همکاران 
 5/19ماهی تاالب امیرکالیه   قطعه اردك43 در انگل را

 )1386(خارا و همکاران اند و  درصد گزارش کرده

ماهی  میزان شیوع آلودگی به این انگل را در اردك
باال  .اند  درصد گزارش کرده6/20رودخانه چمخاله 

ودگی به این انگل در سالیان گذشته در بودن میزان آل
دلیل تحمل  تاالب انزلی نسبت به سایر نواحی شاید به

هاي آلوده باشد که با  باالي این انگل شاخص محیط
توجه به باال رفتن بار آلودگی در تاالب انزلی جاي تامل 

انگل دیگري که از روده این . تري دارد بررسی بیش و
 Rhipdocotyle illense ماهی جداسازي شد انگل

درصد  33/13  شیوعکه این انگل با میزان طوري هبود، ب
این انگل فقط توسط ستاري . جداسازي گردید

، ستاري (جداسازي شد  از ماهیان تاالب انزلی)1374(
انگل دیگري که از سطح بدن این ماهی . )1374

که  طوري هبود، ب Tricodina spجداسازي شد انگل 
. درصد جداسازي گردید 33/3 ان شیوعمیزاین انگل با 

منجیلی،  اسدزاده( ماهی تاالب انزلی این انگل از اردك
 ماهی تاالب بوجاق و اردك) 1372 مرادي،؛ 1374

البته جداسازي شد، ) 1385خارا و همکاران، ( کیاشهر
، در داخل کشور از ماهی شیزوتوراکساین انگل 

ماهی،  اه، سیطرخان ، سوف حاجیکمان آالي رنگین قزل
 و ، کپور، فیتوفاگ، آمورکولی حوض، شاه ، ماهیکفال

پازوکی و ( کپور سرگنده نیز گزارش شده است
 انگل دیگري که از سطح بدن این .)1385همکاران، 

بود،  Argulus foliaceusماهی جداسازي شد انگل 
 درصد 66/6 که این انگل با میزان شیوع طوري هب

ماهی تاالب انزلی   اردكاین انگل از. جداسازي گردید
ماهی تاالب امیرکالیه الهیجان  و اردك) 1372 مرادي،(
این انگل در  .جداسازي شد) 1383خارا و همکاران، (

داخل کشور به کرات از ماهیان پرورشی در مناطق 
انگل دیگري که از . مختلف کشور گزارش شده است

 Lernaea  سطح بدن این ماهی جداسازي شد انگل

cyprinicea که این انگل با میزان شیوع  طوري هبود، ب
ماهی  این انگل از اردك.  درصد جداسازي گردید66/6

 و) 1372  مرادي،؛1374منجیلی،  اسدزاده(تاالب انزلی 
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خارا و همکاران، (ماهی تاالب امیرکالیه الهیجان  اردك
، البته این انگل در داخل کشور از جداسازي شد) 1383
پازوکی (و کپور نیز گزارش شده است ماهی، آمور  سیاه

 با توجه به اینکه آلودگی به سه .)1385و همکاران، 
 و Lernaea cyprinicea ،Argulus foliaceus انگل

Tricodina sp  هاي سطح خارجی بدن  جزو انگلکه
آیند نیز کم بوده است که  حساب می ماهی به اردك

امر نقش  کاهش یافتن آب تاالب انزلی در این احتماالً
  . داشته است
 تر ، بیشماهیان تاالب انزلی مورد بررسی كدر ارد

ماهیان ماده آلوده  بودن میزان فراوانی انگلی در اردك
آلوده مشاهده گردیده است  ماهیان نر نسبت به اردك

تر جنس ماده طی مراحل تکامل  زیرا که حضور بیش
هاي  تر با میزبان ریزي باعث تماس بیش گنادي و تخم

تر ماهیان ماده  واسط اولیه و در نتیجه آلودگی بیش
  .)1386رشیدي، (گردد  می

ماهیان تاالب انزلی مورد بررسی  همچنین در اردك
ماهیان صید   بودن میزان فراوانی انگلی در اردكتر بیش
تر   بیشها ل در فصل تابستان نسبت به سایر فصشده
ا ه  درجه حرارت محیط در جمعیت انگل، چرا کهبود

که با باال رفتن دما میزان جمعیت  طوري هثر است بؤم
  ).1385پازوکی و همکاران، ( یابد انگلی افزایش می

تـرین میـزان فراوانـی انگلـی در         بیش بر این   عالوه
ماهیـان در سـایر     ساله نـسبت بـه اردك    3ماهیان   اردك

 ماهی معموالً سنین مشاهده گردید زیرا که آلودگی اردك
  ).Coad ،2011(شود  تر دیده می یشدر سنین میانی ب

اي با توجه به تنوع  در مجموع با توجه به تنوع گونه
هاي آلوده  ها و همچنین اندام اي و فراوانی انگل گونه

ل یماهی تاالب انزلی لزوم توجه به مسا شده در اردك
رسد  نظر می بهداشتی و سالمتی این ماهی ضروري به

خواري و  ی گوشتیادلیل عادت غذ ماهی به زیرا اردك
 فرآیند تکثیر  ماهی بهحدودي وابسته بودن ذخایر این تا

باشد، همچنین با توجه به  پذیر می مصنوعی بسیار آسیب
اله بخشی از مولدین مورد نیاز براي تکثیر س که هر این

شود  ارزش از تاالب انزلی تهیه و تامین میاین گونه با
 و اقدامات ها جدي گرفته شده باید حضور این انگل

هاي  گیري از بروز بیماري اساسی در زمینه کنترل و پیش
  .انگلی صورت پذیرد

  
  تشکر و قدردانی

وسیله از جناب آقاي دکتر فریبرز  بدین
هاي فراوان و تمامی  دلیل مساعدت فالح بهزاد جمال
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