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چكیده
در تحقیق حاضر ،آلودگی های انگلی اردک ماهی ( )Esox luciusتاالب انزلی و تاثیر آنها روی شاخص های بیومتریک
ماهی میزبان مورد ارزیابی قرار گرفت .در مجموع 4338 ،عدد انگل از  11گونه مختلف شاملIchthyophthirius mutifiliis :
( 21/88درصد)8/59( Trichodina sp. ،درصد) 0/78( Henneguya sp. ،درصد)60/94( Tetraonchus monenteron ،
درصد)23/44( Diplostomum spathaceum ،درصد)9/37( Rhipidocotyle illense ،درصد)Posthodiplostomum ،
 0/78( cuticolaدرصد) 41/41( Raphidascaris acus ،درصد) 8/59( Rhabdochona helichi ،درصد)،
 2/34( Eustrongylides excisusدرصد) و  3/13( Lernea cyprinaceaدرصد) شناسایی شدند .آلودگی اردک ماهی به
گونه  P. cuticolaبرای اولین بار از تاالب انزلی گزارش می شود .با افزایش طول کل ،میانگین وزن ماهیان آلوده از
 26/54±12/94گرم به  473/39±68/38گرم ،فاکتور وضعیت ) ،(Kاز 0/64±0/11به 0/66±0/06و شاخص گنادوسوماتیک
) ،(GSRاز  0/15±0/55به  0/75±1/88رسید .ضریب رشد لحظهای ) (Gدر گروه سنی  1+به  0+سال ماهیان سالم از بیشترین
رشد ( )0/617برخوردار بود .در ماهیان آلوده ،ضریب رشد لحظهای دارای نوساناتی در گروههای مختلف سنی بود .از سویی،
گروه سنی  +به  +سال دارای ضریب رشد لحظهای بیشتری ( )0/773نسبت به سایر گروهها بود .بین فراوانی آلودگی با برخی
شاخصهای بیومتریک در ماهیان آلوده اختالف معنیدار آماری وجود داشت (.)p>0/05
لغات كلیدی :تاالب انزلي ،آلودگيهای انگلي ،اردک ماهي ،شاخصهای بیومتریک
*نویسنده مسئول
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مقدمه
تاالب انزلی یکی از با ارزشترین اکوسیستمهای طبیعی
است که به لحاظ تنوع زیستی ،اکوتوریسم و آبزیان دارای
ارزش اقتصادی است (سیفزاده و همکاران .)1397 ،این
تاالب با ویژگیهای منحصربفرد در برقراری توازن
اکولوژیک ماهیان ،جانوران و پرندگان مهم است و یکی از
بزرگترین زیستگاههای تخمریزی ماهیان مهم تجاری در
گذشته بوده است (عابدینی و همکاران.)1397 ،اردک
ماهی ( ،)E. luciusیکی از با ارزشترین ماهیان بومی و
اقتصادی تاالب انزلی است که هر ساله  50-300تن در
این تاالب صید میگردد (عباسی .)1396 ،عوامل
بیماریزایی همچون انگلها ،باکتریها ،ویروسها و قارچها از
جمله تهدیدات طبیعی جمعیتهای ماهی در
اکوسیستمهای آبی میباشند که در بین آنها انگلها از
شیوع بیشتری برخوردارند و ماهیان میزبان طیف وسیعی
از این پاتوژنها میشوند (.)Barber et al., 2000
طی سالهای گذشته تحقیقات انگل شناسی زیادی بر
ماهیان تاالب انزلی صورت گرفته است .ستاری و همکاران
( ،)1375بعضی از آلودگیهای انگلی در اردک ماهی تاالب
انزلی را معرفی نمودند Tajbakhsh .و همکاران (،)2010
آلودگی ماهی سیم نما ( )B. bjoerknaتاالب انزلی به
نماتود فیلومترا ( )P. rischtaرا گزارش کردندPazooki .
و همکاران ( ،)2011به مقایسه آلودگیهای انگلی در سیم
نما و تیزکولی ( )H. leucisculusتاالب انزلی پرداختند.
خارا و همکاران ( ،)1390آلودگی به انگل چشمی
دیپلوستوموم را در تعدادی از ماهیان تاالب سرخانکل
انزلی گزارش کردند .دقیق روحی و همکاران (،)1395
آلودگیهای انگلی در  11گونه از ماهیان بومی و غیربومی
تاالب انزلی را مورد مطالعه قرار دادند .در غالب این
تحقیقات ،شناسایی و معرفی انگلها یا میزبانان جدید در
تاالب انزلی مورد توجه بوده است ،اما به تاثیرآلودگیها بر
پارامترهای زیستی و رشد ماهیان میزبان کمتر پرداخته
شده است Shirakashi .و  )2009( El-Matbouliبیان
نمودند که انگلها قادرند بر سالمتی ماهی از طریق
مکانیکی ،فیزیکی و خسارت بر باروری تاثیر گذارند و باعث
کاهش رشد ،کاهش باروری و بقاء و تغییر رفتارهای

جنسی در میزبانان آلوده شوند .بررسی  Lootو همکاران
( ،)2002بر تاثیر انگل لیگوال ( )L. intestinalisبر رشد
ماهی کلمه ( )Rutilus rutilusدر کشور ترکیه یا تحقیق
مشابه در این کشور توسط  )2007( Akmirzaبر تاثیر
لیگوال بر میزان رشد ماهی مخرج لولهای ( Rhodeus
 )amarusبیانگر تاثیر منفی انگل مذکور بر میزان رشد
ماهیان آلوده بوده است .نتایج تحقیق Parsa Khanghah
و همکاران ( ،)2010نشان از تاثیر منفی انگل لیگوال بر
بافت گناد ماهی شاه کولی ( )C. mossulensisسد
وحدت کردستان داشت .نتایج بررسی جمال زاد فالح و
همکاران ( )1393نیز اثرات منفی آلودگیهای انگلی را بر
فاکتورهای خونی اردک ماهی تاالب انزلی تایید نمود .در
پژوهش حاضر به تعیین فراوانی و شدت آلودگیهای انگلی
در اردک ماهی تاالب انزلی و از سویی ارزیابی تاثیر انگلها
بر شاخصهای بیومتریک ماهیان میزبان پرداخته شده
است.
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مواد و روش كار
طی بهار لغایت زمستان  ،1395تعداد  128عدد اردک
ماهی ( ،)E. luciusبا استفاده از تور تله ای مخروطی
( )Fyke netو پره ساحلی ( ،)Beach netاز  3ایستگاه
شرقی (شیجان) ،مرکزی (سرخانکل) و غربی (آبکنار)
تاالب انزلی صید شدند و به صورت زنده به آزمایشگاه انگل
شناسی بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده
آبزی پروری آبهای داخلی منتقل گردیدند .در آزمایشگاه
ابتدا ماهیان ،از طریق ضربه به سر بیهوش گردیدند و
سپس مطابق روش  )1978( Bagenalزیست سنجی و
اندازهگیری فاکتورهای طول کل با دقت  1میلی متر و
وزن با دقت  0/1گرم صورت گرفت و جنس نمونهها نیز
مشخص شد .برای تخمین سن ماهیان از روش فلس
خوانی  )1969( Nilolskiiاستفاده شد .بر اساس روشهای
متداول انگل شناسی  ،)1993( Stoskopfآزمایشهای الزم
بر بخشهای بیرونی و اندامهای داخلی ماهیان انجام و
انگل های مشاهده شده بدقت جداسازی و با استفاده از
فیکساتیوها تثبیت گردیدند .برای شناسایی انگلهای
جداسازی شده از کلیدهای شناسایی معتبر
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(Bychovskaya- Pavlovskaya et al., 1964

; )Moravec, 1994; Gussev,1985استفاده شد.
مقادیر میانگین شدت آلودگی ،میانگین فراوانی انگل و
درصد آلودگی با استفاده از فرمول  Bushو همکاران
( )1997محاسبه شدند .فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی
( ،)Kشاخص گنادوسوماتیک یا نسبت رسیدگی جنسی
( )GSRو ضریب رشد لحظهای ( )Gنیز به کمک
فرمولهای مربوطه برآورد گردیدند (:)Biswas,1993
(W×105 )/L³

 :Kفاکتور وضعیت؛  :Wوزن بدن (گرم)؛  :Lطول کل بدن
(سانتیمتر)
G.S.R=(G.W ×100)/B.W

 :G.S.Rشاخص گنادوسوماتیک ؛  :G.Wوزن گناد ماهی؛
 :B.Wوزن کل بدن
G=(ln W (t+1)-ln W (t))/∆t

 :لگاریتم طبیعی
 : Gضریب رشد لحظهای؛
 :لگاریتم طبیعی وزن t
وزن  t+1ساله (گرم)؛
ساله (گرم)؛  :∆tاختالف بین  t+1و  tساله
دادههای حاصل از این تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS.
 10.13و کاربرد ریاضی و آمار آنالیز شدند .از آزمون مربع
کای ( )Chi-Squared testبرای تعیین وجود یا فقدان
ارتباط بین آلودگی به انگل با گونه و جنس ماهی میزبان و
از آزمون کروسکال والیس ( )Kruskal- Wallis testبرای
تعیین ارتباط آلودگی با سن میزبان و همچنین ایستگاهها

و فصول مختلف استفاده شد .برای تعیین ارتباط آلودگی با
فاکتور وضعیت ،شاخص گنادوسوماتیک و ضریب رشد
لحظهای ماهیان میزبان از آزمون من ویتنی ( Mann-
 )Whitney U testو  p valueدر سطح اطمینان 95
درصد استفاده گردید.
نتایج
در نتیجه این بررسی 4338 ،عدد انگل از  11گونه و 5
رده مختلف شامل 3 :گونه تک یاخته ای:
 21/88( Ichthyophthirius mutifiliisدرصد)،
 8/59( Trichodina sp.درصد) و Henneguya sp.
Tetraonchus
( 078درصد)؛  1گونه مونوژن:
گونه
3
درصد)؛
(6094
monenteron
دیژن 2344( Diplostomum spathaceum :درصد)،
 937( Rhipidocotyle illenseدرصد) و
 078( Posthodiplostomum cuticolaدرصد)؛ 3
گونه نماتود 4141( Raphidascaris acus:درصد)،
 859( Rhabdochona helichiدرصد) و
 234( Eustrongylides excisusدرصد) و در نهایت 1
گونه سخت پوست 313( Lernea cyprinacea :درصد)
در ماهیان بررسی شده شناسایی گردید .آلودگی اردک
ماهی به انگل پوستودیپلوستوموم کوتیکوال برای اولین بار
از تاالب انزلی گزارش می شود (جدول .)1

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

21/88
1-60
15/81±12/29
10/37±3/78

8/59
6-50
16/52±21/55
8/95±2/6

0/78
4
-

60/94
1-190
40/15±41/54
24/47±37/85

23/44
1-6
2/60±1/77
0/61±1/39

شیوع (درصد)
دامنه تعداد (عدد)
میانگین شدت  ±انحراف معیار
میانگین فراوانی ±انحراف معیار

9/37
1-279
26/58±79/73
2/49±24/72

0/78
3
-

41/41
1-16
3/58±3/57
1/48±2/89

8/59
1-6
2/09±1/51
0/18±0/73

2/34
1
1±0
0/02±0/15
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ایک در هر دو جنس و سنین بین 0+الی  4+سال اردک
ماهی مشاهده شد .باتوجه به آزمون مربع کای فقط بین
آلودگی و سن ماهی میزبان اختالف معنیدار وجود داشت
( ،)χ2 =10/214 ،p=0/037بنحوی که بیشترین آلودگی
در سن  3+سالگی ( 3214درصد) و کمترین در  0+سال
( 357درصد) محاسبه گردید .تریکودینا در جنس نر و
ماده ماهی میزبان (  5455و  4545درصد) ،سنین  0+تا
 4+سال (با فراوانی بیشتر سن  1+سال 6364 ،درصد)،
در فصل بهار ( 8182درصد)  ،تابستان و پاییز (هرکدام
 909درصد) و از ایستگاههای شرق ،مرکزی و غرب به
ترتیب  7273 ،1818و  909درصد مشاهده و جداسازی
گردید .اختالف بین آلودگی و جنس(=0/091 ،p=0/763
 )χ2معنی دار نبوده ( ،)p>0/05اما در سایر موارد ،اختالف
معنیدار بود ( .)p>0/05تترا اونکوس موننترون ،در جنس
نر ( 5513درصد) و ماده ( 4487درصد)  ،سنین  0+تا +
سال (فراوانی بیشتر در  1+سال 3590 ،درصد و کمتر در
 +سال  769 ،درصد) مشاهده شد .شیوع انگل در فصول
مختلف سال (بیشینه در تابستان 4615 ،درصد و کمینه
در زمستان 1026 ،درصد) و در هر سه ایستگاه نمونه
برداری بترتیب فراوانی غرب ( 4615درصد)  ،مرکزی
( 3462درصد) و شرق ( 1923درصد) محاسبه گردید.
اختالف بین آلودگی و جنس میزبان معنیدار نبود
( ،)p>0/05اما با سن میزبان ،فصل و ایستگاهها معنیدار
بود ( .)p>0/05بین آلودگی به دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم
و جنس ماهی ( ،)χ2 =0/533 ،p=0/465سن (،p=0/008
 )χ2 =13/66و فصل ( )χ2 =11/067 ،p=0/011اختالف
معنیدار آماری وجود داشت ( ،)p>0/05ولی بین آلودگی
و ایستگاههای نمونهبرداری ( )χ2 =2/6 ،p=0/273اختالف
معنیدار برقرار نبود ( .)p>0/05ریپیدوکوتیل ایلنس در
جنس نر ( 5833درصد) و ماده ( 41/67درصد) ،سنین
 0+الی  4+سال (بیشترین فراوانی در  3+سال41/67 ،
درصد و کمترین فراوانی در  0+و  1+سالهها) ،فصول (بهار،
 25درصد ،تابستان ،3333 ،پاییز 1667 ،و زمستان25 ،
درصد) و ایستگاههای مختلف (شرق ، 8/33 ،مرکزی،
 58/33و غرب 58/33 ،درصد) مشاهده گردید .بین
آلودگی و جنس ( ،)χ2 =0/333 df=1 ،p=0/564سن

( ،)χ2 =0/667 df=4 ،p=0/323فصل (df=3 ،p=0/881
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 )χ2 =0/667و ایستگاهها ()χ2 =4/5 df=2 ،p=0/105
اختالف معنیدار وجود نداشت ( .)p>0/05رافیدآسکاریس
آکوس نیز در هر دو جنس نر و ماده ( 50/94و 49/06
درصد)  ،سنین  1+الی  4+سال (بترتیب ،18/87 ،39/85
 2642و  943درصد) و فصول بهار ( 3773درصد)،
تابستان ( 3208درصد)  ،پاییز ( 1698درصد) و زمستان
( 1321درصد) و از تمامی ایستگاههای نمونهبرداری
(شرق3019 ،؛ مرکزی 3208 ،و غرب  3773 ،درصد)
جداسازی گردید .بین آلودگی به این انگل و فصل
( )χ2 =8/811 ،df=3 ،p=0/032اختالف معنیدار وجود
داشت ( ،)p>0/05اما در سایر موارد شامل جنس
( ،)χ2 =0/019 ،df=1 ،p=0/891سن (،df=4 ،p=0/008
 )χ2 =13/698و ایستگاههای نمونهبرداری (،p=0/782
 )χ2 =0/491 df=2اختالف معنیدار نبود (.)p>0/05
رابدوکونا هلیچی در جنسها (نر 54/55 ،درصد و ماده،
 45/45درصد) و سنین مختلف  0+الی  4+سال (با
بیشترین فراوانی در  3+سال 45/45 ،درصد وکمترین در
 1+سال 9/09 ،درصد) ،در  3فصل تابستان (72/73
درصد) ،پاییز ( 9/09درصد) و زمستان ( 18/18درصد) و
از  2ایستگاه مرکزی و غرب (به ترتیب  36/36و 63/64
درصد جداسازی شد .براساس آزمون مربع کای بین
آلودگی و فصل ( )χ2 =7/718 ،df=2 ،p=0/020اختالف
معنی دار بود ( ،)p>0/05در سایر موارد شامل :جنس
( ،)χ2 =0/091 ،df=1 ،p=0/763سن (،df=4 ،p=0/297
 )χ2 =4/909و ایستگاه ()χ2 =0/818 ،df=1 ،p=0/366
اختالف معنی داری وجود نداشت (.)p>0/05
سایر انگل های شناسایی شده شامل :لرنه آ سیپریناسه آ ،
استرونژیلیدس اکسیسوس  ،هنگویا و پوستودیپلوستوموم
کوتیکوال از فراوانی بسیارکم و قابل اغماض (،313 ، 234
 078و  078درصد) در ماهیان بررسی شده برخوردار
بودند .با توجه به نتایج زیست سنجی  ،مقادیر وزن (، )W
فاکتور وضعیت ( )Kو شاخص گنادوسوماتیک ( )GSRدر
ماهیان سالم و آلوده بر اساس  4گروه طولی (کمتر از 20
تا بیش از  40سانتی متر) محاسبه شد .در گروه طولی
 30/1-40سانتی متر فقط یک نمونه ماهی سالم و در
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به  0/21±0/27روند افزایشی داشته است .در گروه اول
( ≥20سانتی متر) ،تفاوت بین میانگین وزن ،فاکتور
وضعیت و شاخص گنادوسوماتیک بسیار کم و قابل چشم
پوشی بود ،ولی در گروه دوم ( 20/1-30سانتیمتر) ،بین
ماهیان سالم و آلوده از نظر میانگین وزن (به ترتیب
 97/09±33/68و  110/91±28/52گرم) و شاخص
گنادوسوماتیک (بترتیب  0/21±0/27و )1/05±2/67
اختالف معنی دار وجود داشت ،در ضمن تفاوت فاکتور
وضعیت بین این ماهیان نیز کم بوده است (جدول .)2

گروه بیش از  40سانتی متر  ،نمونه از ماهی سالم وجود
نداشت .همزمان با افزایش طول ،میانگین وزن ماهیان
آلوده از  26/54±12/94به  472/39±68/38گرم ،فاکتور
وضعیت از  0/64±0/11به  0/66±0/06و شاخص
گنادوسوماتیک از  0/15±0/55به  0/75±1/88تغییر
یافت ..در ماهیان سالم نیز در دو گروه طولی ≥20و -30
 20/1سانتی متر ،میانگین وزن از  26/24±15/80به
 97/09±33/68گرم رسید .مقدار فاکتور وضعیت در این
گروهها ،از  0/63±0/13به  0/62±0/07و شاخص
گنادوسوماتیک نیز همانند ماهیان آلوده ،از 0/11±0/17

جدول  : 2میانگین وزن ،فاکتور وضعیت و شاخص گنادوسوماتیک در گروههای مختلف طولی ماهیان سالم و آلوده
Table 2: Average weight, condition factor and gonadosomatic index in different length groups of healthy and infected
fishes.
فاکتور وضعیت  ±انحراف معیار شاخص گنادوسوماتیک ±انحراف معیار
میانگین وزن ±انحراف معیار
گروههای طولی

(سانتی متر)

ماهیان سالم

ماهیان آلوده

ماهیان سالم

ماهیان آلوده

ماهیان سالم

ماهیان آلوده

≥20
201-30

15/80±26/24
33/68±97/09

12/94±26/54
28/52±110/91

0/13±0/63
0/07±0/62

0/11±0/64
0/09±0/59

0/17±0/11
0/27±0/21

0/55±0/15
2/67±1/05

301-40

141/7

80/82±252/76

0/47

0/06±0/6

0/035

3/27±1/98

>40



68/38±472/39



0/06±0/66



1/88±0/75

بحث
از  11گونه انگلی شناسایی شده در این تحقیق 5 ،گونه
شاملHenneguya ،Trichodina sp. ،I. mutifiliis :
جزء
 T. monenteron ،sp.و L. cyprinacea
انگلهای خارجی پوست و آبشش و سایرین ( D.
،P.
cuticola
،spathaceum
 R. acus ،R. helichiو  )E. excisesاز انگلهای داخلی
بودند .شیوع ایک ،تریکودینا و هنگویا بترتیب ،2188
 859و  078درصد بود .دقیق روحی و همکاران
( ،)1395آلودگی اردک ماهی به ایک و تریکودینا را
بترتیب 4930و  4470درصد گزارش نمودند .شیوع
تریکودینا در تحقیقات جمال زاد فالح و همکاران
( 333 ،)1393درصد بیان گردید .با توجه به پیشینه
تحقیق ،آلودگی اردک ماهی به انگل هنگویا Henneguya
 ،sp.قبل از این مطالعه ،فقط یک بار توسط ستاری و
همکاران ( )1375گزارش شد .تترا اونکوس موننترون در

نتایج ضریب رشد لحظه ای ( )Gدر رده های مختلف سنی
ماهیان نشان داد که گروه سنی  1+به  0+سال ماهیان
سالم از رشد بیشتری ( )0/617نسبت به سایر گروهها
برخوردار بودند  ،در مقابل گروه سنی  +به  +سال دارای
کمترین ضریب رشد ( )0/225است ،به عبارت دیگر در
ماهیان سالم ضریب رشد لحظهای با افزایش سن از  1+به
 3+سال ،روند نزولی داشته است .در ماهیان آلوده ،ضریب
رشد لحظه ای از الگوی خاصی پیروی نکرده و دارای
نوساناتی در گروههای مختلف سنی بود .در این ماهیان،
گروه سنی  +به  +سال  ،دارای ضریب رشد بیشتری
( )0/773نسبت به سایر گروهها بود و کمترین ضریب
رشد ( )0/316به گروه سنی  4+به  3+سال تعلق داشت.
ضریب رشد لحظهای در سایر گروههای سنی شامل  1+به
 0+و  2+به  1+سال بترتیب  0/712و  0/707بدست آمد.
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 46/66درصد گزارش شد ،در این بررسی نیز با شیوع
 41/41درصد  ،جزء شایع ترین انگلهای شناسایی شده
بود .رابدوکونا هلیچی در بررسیهای گذشته از ماهی
شاهکولی ( )A.chalcoidesشیرود و تاالب انزلی ،اردک
ماهی تاالب انزلی ،سیاه ماهی ) (C. capoetaو سه گونه
سس ماهی ( B. lacerta ،B. capitoو )B. mursa
حوضه دریای خزر گزارش شده است (Pazooki and
).Masoumian., 2012
استرونژیلیدس اکسیسوس که از شیوع کمی در اردک
ماهی ( 2/34درصد) برخوردار بود ،قبالٌ نیز توسط
 Sattariو همکاران ) ،2007جمال زاد فالح و همکاران
( )1393و همچنین دقیق روحی و همکاران ( )1395از
اردک ماهی تاالب انزلی جداسازی و شناسایی شد.
 Pertierraو  ،)1990( Ostrowskiاز شاخص
گنادوسوماتیک ( )G.S.Rدر رابطه با چرخه زندگی انگل
استفاده میکردند ،چون معتقد به ارتباط مداوم آن با
چرخه زندگی میزبان بودند .از سویی)1996( Vazzoler ،
نیز از فاکتور وضعیت ( )Kبه عنوان شاخص کمی برای
تعیین سالمتی ماهی نام برده است.
در مطالعه  Heupelو  ،)1998( Bennettبه وجود
همبستگی مثبت بین طول ماهی با سن میزبان و شدت
آلودگی انگلی اشاره شده است ،از اینرو نمونهبرداری ماهی
در اندازههای مشابه مهم است ،در این راستا و بر اساس
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.
از بین  گروه طولی تعیین شده در اردک ماهی ،همزمان
با افزایش طول  ،میانگین وزن ماهیان آلوده از
 26/54±12/94گرم به  472/39±68/38گرم  ،فاکتور
وضعیت از  0/64±0/11به  0/66±0/06و شاخص
گنادوسوماتیک از  0/15±0/55به  0/75±1/88رسید .در
ماهیان سالم نیز در دو گروه طولی ≥20و 20/1-30
سانتی متر ،میانگین وزن از  26/24±15/80به
 97/09±33/68گرم رسید .مقدار فاکتور وضعیت در این
گروهها نزدیک بهم و از  0/63±0/13به  0/62±0/07و
شاخص گنادوسوماتیک نیز همانند ماهیان آلوده ،با روند

گذشته توسط محققین] ،Sadrinejad et al., 2014
Sattari et al., 2007؛ جمال زاد فالح و
همکاران( ،)1393دقیق روحی و همکاران( [)1395بترتیب
با شیوع  8986، 1333 ،30و  8666درصد از اردک
ماهی تاالب انزلی جداسازی شده ،در این بررسی نیز شیوع
آن زیاد ( 41/41درصد) بوده است .شیوع کم انگل
سختپوست لرنهآ سیپریناسهآ ( 3/13درصد) در این
تحقیق با نتایج مطالعات جمال زاد فالح و همکاران
( )1393و دقیق روحی و همکاران ( )1395که شیوع این
انگل در اردک ماهی را بترتیب  6/66و  3/68درصد
گزارش نمودند ،مطابقت دارد.
در بین انگلهای داخلی شناسایی شده ،انگل چشمی
دیپلوستوموم اسپاتاسئوم جزو انگلهای شایع و شناخته
شده در ماهیان تاالب انزلی است و همانگونه که خارا و
همکاران ( )1390گزارش کردند ،این تاالب به علت
شرایط ویژه اکولوژی و بیولوژی خود به طور طبیعی
محیطی مساعد برای شیوع این انگل فراهم نموده است.
انگل مذکور عالوه بر اردک ماهی ،از سوف حاجی طرخان،
سیم ،کاراس ،کپور ،فیتوفاگ و الی ماهی تاالب انزلی نیز
جداسازی و شناسایی شد (پازوکی وهمکاران.)1385 ،
پوستودیپلوستوموم کوتیکوال فقط در یک نمونه اردک
ماهی ( 0/78درصد) مشاهده شد .این انگل قبالً از ماهی
و همچنین انگل
سیم نما ) (B. bjoerkna
 Posthodiplostomum sp.از ماهی کپور معمولی ( C.
 )carpioتاالب انزلی گزارش گردید Pazooki et al.,
) 2012؛  ،)Daghigh Rooho et al., 2015اما تا پیش
از این بررسی ،گزارشی از آلودگی اردک ماهی تاالب انزلی
به گونه  P. cuticolaوجود ندارد .ریپیدوکوتیل ایلنس در
بررسیهای  Sattariو همکاران ) ،2007جمال زاد فالح
و همکاران ( )1393و همچنین دقیق روحی و همکاران
( ،)1395بترتیب 1333 ،28و  6682درصد گزارش شد،
اما در این تحقیق شیوع آن کم ( 859درصد) بود.
رافیدآسکاریس آکوس در تحقیقات  Sattariو همکاران
( )2007با شیوع  84درصد؛ جمال زاد فالح و همکاران
( 6/66 ،)1393درصد؛ دقیق روحی و همکاران (،)1395
 87/55درصد و  Sadrinejadو همکاران (،)2014
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( )Squalius cephalusرودخانه تاالر مازندران ،مشاهده
کردند که ضریب رشد لحظهای در دو گروه سنی 1+به 0+
و  2 +به  1+سال دارای رشد لحظهای یکسان و گروه سنی
 3+به  2+سال دارای بیشترین میزان رشد و گروه  4+به 3+
سال از کمترین میزان رشد لحظهای برخوردار بود .در
توجیه این نتایج ،عالوه بر عواملی مانند رشد سریعتر بچه
ماهیان ،تغذیه فعالتر و حضور کمتر در مناطق آلوده
نسبت به ماهیان مسنتر ،میتوان به نقش انگلها و
فراوانی و شدت بیشتر آنها در ماهیان بزرگتر نسبت به
ماهیانی جوان که از جمله عوامل موثر بر میزان رشد
ماهیان میزبان هستند ،توجه نمود .جاللی جعفری
( )1377معتقد است که در شرایط طبیعی از طریق
مکانیسمهای مختلف بیولوژیک روابط متنوعی بین انگل و
میزبان برقرار میگردد که معموالً سبب تعادل در سیستم
میزبان– انگل میشود ،اما همانگونه که Borgsteede
( )1996بدان اشاره داشت ،اگر انگلها به محیط جدیدی
که در آن میزبانان مناسب و حساس به این انگلها وجود
دارند ،معرفی گردند ،باعث ایجاد مشکالت جدی میشوند.
با توجه به موارد مذکور ،پایش مداوم آلودگیهای انگلی
ماهیان بومی تاالب انزلی با هدف تامین امنیت غذایی و
پیشگیری جدی از ورود این ماهیان به استخرهای پرورش
ماهی حاشیه آن ضرورت دارد.
منابع
پازوکی ،ج ،.معصومیان ،م ،.و جعفری ،ن. 1385 ،.
فهرست اســــامی انگلهای ماهیان ایران .انتشارات
وزارت جهاد کشاورزی ،موسسه تحقیقات شیالت
ایران 202 ،صفحه.
جاللی جعفری ،ب .1377 ،.انگلها و بیماریهای انگلی
ماهیان آب شیرین ایران .انتشارات معاونت تکثیر و
پرورش آبزیان ،اداره کل آموزش و ترویج  564 .صفحه
.
جمال زاد فالح ،ف ،.خارا ،ح ،.دقیق روحی ،ج .و
صیاد بورانی ،م .1393 ،.میزان شیوع و شدت
آلودگی های انگلی اردک ماهی تاالب انزلی .مجله

سال بیست و هشت /شماره 1

افزایشی از  0/11±0/17به  0/21±0/27رسیده است.
تفاوت بین میانگین وزن ،فاکتور وضعیت و شاخص
گنادوسوماتیک در گروه اول بسیار کم ولی در گروه دوم ،
بین ماهیان سالم و آلوده از نظر میانگین وزن (بترتیب
 97/09±33/68و  110/91±28/52گرم) و شاخص
گنادوسوماتیک (بترتیب  0/21±0/27و )1/05±2/67
اختالف وجود داشته است .در ضمن ،تفاوت فاکتور
وضعیت بین این ماهیان نیز کم بوده است (.)p>0/05
افزایش وزن ماهیان آلوده به رغم پایین بودن پارامترهای
مورد سنجش در آنها را میتوان به محیط زیست تاالب
انزلی در طول این بررسی نسبت داد که شرایط تغذیهای
اردک ماهی در زمان این بررسی بایستی بنحوی بوده باشد
که به رغم آلوده شدن توسط چندین گونه از انگلهای
خارجی و داخلی و تاثیرات احتمالی ناشی از آنها ،باز مانع
افزایش وزن ماهیان میزبان نگردیده است .از سویی ،باید
توجه داشت که بر اساس نتایج این تحقیق ،تنوع ،میانگین
فراوانی و شدت آلودگیهای انگلی در اردک ماهی کم بوده
است که براساس نظر  Bushو همکاران (،)1997
آلودگیهایی با فراوانی کمتر از  10درصد جزء آلودگیهای
خفیف محسوب میشوند و از نظر بیماریزایی چندان مورد
توجه نیستند.
مقایسه ضریب رشد لحظه ای ( ،)Gدر ماهیان آلوده نشان
داد که گروه سنی  3+به  2+سال ،با رشد  0/773نسبت به
سایر گروهها از رشد سریعتری برخوردار بودند و کمترین
ضریب رشد ( )0/316به گروه سنی  4+به  3+سال تعلق
داشت .در ماهیان سالم ضریب رشد لحظهای با افزایش
سن از  1+به  3+سال  ،سیر نزولی داشته است .این نتایج با
تحقیقات مشابه در زمینه بررسی ضریب رشد لحظهای
ماهیان که در اغلب آنها به رشد لحظهای بیشتر در ماهیان
جوانتر اشاره شد ،مطابقت دارد .سیاری و رحمانی
( ،)1395از مقایسه ضریب رشد لحظهای در سنین مختلف
سیاه ماهی ( )Capoeta damascinaرودخانه رودبال
استان فارس ،نتیجه گرفتند که مقدار رشد لحظهای در
یکسالهها بیش ترین مقدار بوده و با افزایش سن مقدار این
شاخص روند نزولی محسوسی داشته است .گرجیان عربانی
و همکاران ( ،)1391در بررسی ماهی سفید رودخانهای
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عباسی ،ک .1396 ،.ماهیان گیالن .دانشنامه فرهنگ و
تمدن گیالن .انتشارات :فرهنگ ایلیا رشت206 .
صفحه.
گرجیان عربانی ،م.ح ،.حسینی ،س.ع ،.روحی ،م،.
پاتیمار ،ر ،.وطن دوست ،ص .و علیخانپور ،ا،.
 .1391ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سفید رودخانه
ای ( ) S.cephalusدر سر شاخه توجی رودخانه تاالر
استان مازندران .مجله علمی شیالت ایران:)3(21 ،
.107-118

شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر:)1(6 ،
.149-164
خارا ،ح ،.نظامی ،ش ،.احمدی ،م .ر ،.ستاری ،م،.
دقیق روحی ،ج ،.احمدنژاد ،م ،.باالالنفرد ،ز،.
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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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