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  چکیده
 6به مدت )Boleophthalmus dussumieri(هاي خارجی و دستگاه گوارش ماهی گل خوركبررسی انگلتحقیق حاضر به منظور 

 ماهی به روش ينمونه69،طول تحقیقدر . حل بندرعباس انجام شداخورآبی س يدر منطقه 1391تا خرداد ماه  1390ماه از دي ماه 
و  تیثبت%4فرمالین محلول در از دستگاله گوارش شده سازي هاي جداانگل .گردیدبه آزمایشگاه منتقل صورت زنده ه بدستی صید و 

Quadrigyrusانگل بالغ ،بررسی يدر طول دوره. منتقل شد%70اتانول  به منظور نگهداري به persicus)Acanthocephala(و هم-
Trypanorhynchaو  Trematodaهاي چنین الرو انگل (cestode) کودینا از آبشش میزبان جدا تری يیاختهاز دستگاه گوارش و تک

ان چنین نتایج نشهم. داشتترین فراوانی را در خرداد ماه بیشجدا شدماهی گل خورك  ازبار اولینکه.Quadrigyrus spانگل .شدند
 .Qفراوانی انگل   ،دست آمدهه اساس نتایج ببر.داشتندترین فراونی را در ماه فروردین رماتود بیشهاي تریکودینا و تداد که انگل

persicus 05/0(مثبت دارد  يطول کل رابطه باp≤،41/0r=( . در تحقیق حاضر انگلQ. persicus جدید انگلی است که براي  يگونه
دهد که تغییرات فصلی و طول کل میزبان فاکتورهاي نتایج نشان میچنین تجزیه و تحلیل هم . جدا و ثبت شده است در جهان اولین بار

.باشندهاي دستگاه گوارش ماهی گل خورك میثري روي فراوانی انگلؤم

Boleophthalmus dussumieri، Quadrigyrusانگل، گل خورك، : کلمات کلیدي persicus، بندرعباس

  مقدمه
گاو ماهیان  يماهی گل خورك متعلق به خانواده.

)Gobidae (يو زیر خانوادهOxudercinae) 10داراي 
ان مناطق جزر و مدي ساکنجزء)گونه 40جنس و 

Jaafar and(ست هاي حراجنگل Larson 2008, Murdy 

در مناطق گرمسیري  Oxudercinaeيزیر خانواده.)1989
و نیمه گرمسیري در سواحل جذر و مدي با بستري نرم 

 و انداقیانوس آرام پراکنده-در آفریقاي غربی و نواحی هند
و  Oxudercinaeهاي بسیار نزدیکی بین تمام گونه يرابطه

و مدي گرمسیري گلی جزر هاياکوسیستم مانگرو و پهنه

دانشجوي کارشناسی ارشد شیالت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس *1
دانشیار گروه شیالت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس 2
تهرانپزشکیعلومدانشگاهبهداشت،يدانشکدهشناسی،انگلگروهاستاد 3
دانشجوي دکتراي تخصصی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران 4
کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه  يدریا، دانشکدهپروري و زیستاستادیار گروه آبزي5

Clayton(وجود دارد  جزر و  يو محدود به منطقه) 1993
Graham(ندغیرمهاجر مدي دارند و تقریباً 1997,

Al-Behbehani and Ebrahim هاي جنگلدر ).2010
Periophthalmusجنس  3بندرعباس  حرا و ساحل گلی

sp.)Bloch and Schneider 1801( ،Boleophthalmus

sp.)Valenciennes Scartelaosو ) 1837 sp.

)Swainson کننداز ماهیان گل خورك زیست می) 1839
.)1387عبدلی (
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Boleophthalmusيگونه dussumieri) به ) 1شکل
) و مديمیان جزر(ستر نرم بفراوانی در سواحل با 

Polgar(شود مشاهده می et al. Bماهی ). 2009

.dussumieri غالب  صورته خوار بوده و بگیاه يیک گونه
و  )1387عبدلی (کندبنتیک تغذیه میهاي اپیاز دیاتوم

ها، در رژیم غذایی آن  سیانوباکتريمواردي  چنینهم
هیان استخوانی دیگر مشاهده شده هاي ماها و تخمآلگ
Pankow and(است Huq 1979, Sarker et al. 1980.(

تان هرمزگان به فراوانی یافت شده این گونه در سواحل اس
قابلیت تنفس پوستی و  به توانو از خصوصیات آن می

).1387عبدلی (فعالیت در بیرون از آب اشاره کرد 

.Bماهی : 1شکل  dussumieri  صید شده از سواحل
  بندرعباس

تاکنون مطالعات انجام شده روي ماهی گل خورك در 
عبدلی و همکارن (شناسی و تغذیه بوده زیست يزمینه

 آلودگی انگلی روي تحقیقیو ) 1390محمودي ،1390
کشورهاي در و  گاوماهیان در ایران صورت نگرفته است

موجود است اندکیهايگزارشنیز فارس خلیج يحوضه
 يحضور کوپهبه  ،این گونه يو تنها گزارش موجود درباره

 Boleophthalmusيگونهروي آبشش Ergasilidaeپودا 

dussumieri اشاره داردالبصره در عراق يدر جلگه
)Adday and Ali 2011 .(

اگرچه از نظر اقتصادي اهمیت خاصی  ،این ماهی
ماهیان اقتصادي و یا پرندگان  يتواند طعمهولی می ،ندارد
چنین زیستگاه و هم) Polgar 2008(قرار بگیرد یدریای

نوزادگاهی براي  يیک منطقه) جنگل حرا(این ماهی 

توانند باعث انتقال و ماهیان گل خورك می ماهیان است
ها شناسایی آلودگی انگلی در آنبنابراین ؛انگلی گردند

تحقیق حاضر به منظور بررسی . بسیار ضروري است
به ) B. dussumieri(آلودگی انگلی ماهی گل خورك 

در  1391خرداد ماهتا  1390ماه از دي ماه 6مدت 
.خورآبی ساحل بندرعباس انجام شد يمنطقه

  مواد و روش کار
تا خرداد 1390از دي ماه  ،ماه 6برداري به مدت نمونه

جنوب (احل بندرعباسسخورآبی  يمنطقهدر  1391
به .گردیدنجام ا )المللی بندرعباسشرقی فرودگاه بین

هاي برداري در جنگلدلیل محدودیت زیست ماهی، نمونه
ثیر رود فصلی و عاري از أحراي خورآبی که تحت ت

، نمونه 69(ها نمونه. انجام شد ،هاي انسانی بودفعالیت
ه ب))11(، خرداد)23(، فروردین )15(، اسفند )20(دي 

و جداگانه درون در هنگام جزر کامل صید صورت دستی 
آزمایشگاه  و زنده به شدند پالستیکی قرار داده هايکیسه

 دقبل از تشریح، طول کل و طول استاندار. گردیدندمنتقل 
) گرم 1/0ومتر سانتی 1/0دقتبه(و وزن کل ماهی 

هاي خارجی و براي بررسی انگل .گیري شداندازه
ها از پوست، آبشش و سرپوش آبشش الم یاختهتک

هاي درونی، بررسی انگل برايسپس  ،گردیدمرطوب تهیه 
ماهی از مخرج به سمت جلو به صورت مورب شکم 

هاي داخلی ماهی با کمک پنس به پتري بریده شد و اندام
هاي روش(دیش حاوي سرم فیزیولوژي منتقل گردید 

,Kabataاساسشناسی برانگل ).انجام شده است 1985
پتري دیش حاوي سرم فیزیولوژي  بهدستگاه گوارش 

وپ نوري، روده باز و سپس در زیر میکروسکمنتقل %) 9(
ها بعد از جداسازي، انگل. و مورد بررسی قرار گرفتشد 
و سپس براي نگهداري به % 4شدن به فرمالین  ثابتبراي

 ،شدن ثابتها قبل از آکانتوسفال .منتقل شد% 70الکل 
براي خروج خرطوم از پذیرنده خرطوم در آب خنک قرار 

ها از میکروسکوپ مجهز به براي ترسیم انگل. ندداده شد
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 يوسیلهه ها بسایی انگلشنا.ترسیم استفاده شد يلوله
بر موجود در منابع علمی انجام شدکلیدهاي معت

)Thatcher 1993, Yamaguti 1963, Coleman 1993.(

بررسی آماري
، شدت متوسط)P(چون شیوعشناسی همشرایط انگل

)MI = تقسیم بر تعداد میزبان تعداد کل یک انگل خاص
در سال و همکاران  Bushها از و فراوانی انگل )آلوده

آوري در پایان آزمایش پس از جمع. کردپیروي  1997
ها با استفاده از آزمون  بودن داده معمولابتدا  ،اطالعات

. مورد بررسی قرار گرفتف واسمیرن-کولموگروف
هاي مختلف با فراوانی انگل ماهیان در ماه يمقایسه

ANOVA(طرفه استفاده از آنالیز واریانس یک One-

Way( براي تخمیین ارتباط فراوانی انگل و  .انجام شد
از و شیوع انگلی و طول کل میزبان طول کل ماهی 

. استفاده شد پیرسونهمبستگی 

نتایج
متر سانتی 1/18تا  5/4طولی ماهیان بررسی شده  يدامنه

داري بین طول کل نشان داد که اختالف معنیو نتایج بود 
هاي از کل نمونه. برداري وجود نداردهاي نمونهدر ماه

انگلی  يوسیله یک گونهه نمونه حداقل ب 65،بررسی شده

و فراوانی متوسط %) 92=شیوع(تر آلوده شده است یا بیش
 به B. dussumieriو شدت متوسط انگلی براي ماهی 

سه  ،بود و در طول تحقیق 81/10و 18/10برابر با ترتیب 
آکانتوسفال  یک گونه(.شدماهی جدا  يگونه انگل از روده

)Quadrigyrinus persicus( یک گونه ترماتودها و یک ،
 Q.persicusانگل ).)Trypanorhyncha(گونه سستودها 

ماهی  این يبرداري از رودههاي نمونهدر تمامی ماهکه 
درصد بود  26/78داراي شیوع کلی  ،)2شکل (جدا شد

.دوششامل میهاي جدا شده را درصد از کل انگل 66که
/ 511تا  260/و عرض آن  198/2تا  21/1انگلاین طول 
 يهمانند ماده ،خرطوم جنس نر نیز. باشدمتر میمیلی

قالب چنین روي آن اي شکل است و هماستوانه - کروي
 100و عرض آن  130طول خرطوم . قرار گرفته است

خرطوم که خرطوم را در خود  يپذیرنده. استمیکرومتر 
 75میکرومتر و عرض آن  275طول آن  ،دهدجاي می

 يمرغی شکل در منطقههاي تخمبیضه .استمیکرومتر 
 380جلویی يطول بیضه .میانی قرار گرفته است
 .استمیکرومتر   306عقبی  يمیکرومتر ولی طول بیضه

طولی  ،سیمانی که در زیر بیضه قرار گرفته است يغده
 324میکرومتر دارد و طول لمنیسک  105با برابر 

خارهاي بدنی تنها در قسمت جلویی . باشدمیکرومتر می
.استبدن قرار گرفته است و بخش عقبی فاقد خار 

  هاي در ماه) انحراف معیار  ±میانگین( B. dussumieriهاي کرمی دستگاه گوارش ماهی انگل : 1 جدول
  مختلف مورد بررسی در خور آبی بندرعباس

خرداد
1391

فروردین
1391

اسفند
1390

دي
1390

برداريماه نمونه
انگل

45/9±04/5a 9/6±05/5ab 13/6±48/4ab 65/3±2/3b persicusuadrigyrus Q

27/0±64/0a 04/1±42/1a 13/1±64/1a 75/0±16/1a Termatoda

45/0±82/0a 08/1±47/1a 06/1±27/1a 45/0±82/0a Trypanorhyncha (Pr)

36/0±80 /a 3/1±09/2a 2/2±34/2a 9/1±99/1a Trypanorhyncha (Pl)

.)Pl=، پلروسرکوئیدPr=پروسرکوئید). (≥05/0p(استدار اختالف معنی يدهندهنام نشاندر هر ردیف حروف التین غیرهم
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   يهاي دستگاه گوارش در گونهانگلشیوعمیزان : 1 نمودار
B. dussumieri خورآبی  هاي بررسی شده دربه تفکیک ماه

بندرعباس

هاي دستگاه گوارش در انگل میزان شدت متوسط: 2 نمودار
 هاي بررسی شده دربه تفکیک ماه B. dussumieri يگونه

خورآبی بندرعباس

ترین میزان شیوع و بیش 2و  1با توجه به نمودار 
در خرداد ماه مشاهده  Q.persicusشدت متوسط انگل 

طرفه نشان داد که بین شد و نتایج آنالیز واریانس یک
برداري اختالف هاي نمونهدر ماه Q.persicusفراوانی 

، فراوانی انگلی در دي )≥05/0p(داري وجود دارد معنی
) ≥05/0p(داري وجود داردماه و خرداد ماه اختالف معنی

داري برداري با هم اختالف معنیهاي نمونهو دیگر ماه
).1جدول (ندارند 

متعلق به  ،انگل دوم که از روده ماهی جدا گردید
الروي  ياین انگل که در مرحله. کالس ترماتودها بود

شناسایی نشده و به منظور شناسایی جنس و  ،قرار دارد
. ناسی تهران منتقل شدشانگل يانگل به موزه يگونه

شده از دستگاه انگلی جدا يانگل ترماتود دومین گونه
داري نتایج نشان داد که اختالف معنی. گوارش ماهی بود

دربرداري وجود نداهاي نمونهبین فراوانی این انگل در ماه
ترین میزان شیوع بیش ،1با توجه به نمودار . )1جدول (

ترین و کم) =P%4/66(ماه مشاهده آ در اسفند ژنهانگل دي
، =5/1MI(میزان شدت متوسط در خرداد ماه مشاهده شد 

انگلی جدا شده از دستگاه  يسومین گونه.)2نمودار 
سستودها  يمتعلق به شاخه B.dussumieriگوارش ماهی 

پروسرکوئید و  يانگل تریپانورینکا در هر دو مرحله .بود
بررسی نشان داد  .شدجدا  ماهی يپلروسرکوئید از روده

برداري، انگل تریپانورینکا در هاي نمونهکه در تمامی ماه
وع شی ترین میزانتکامل وجود دارد که بیش يهر دو مرحله

گردیداسفند ماه مشاهد پروسرکوئید در  يانگل در مرحله
)3/53%P= پلروسرکوئید در  يانگل در مرحله). 1رنمودا

دو فصل دي ماه و اسفند ماه شیوع بیشتري داشت که به 
). 1نموادر (درصد بود 6/66و  65ترتیب داراي شیوع 

نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که فراوانی انگل 
ندارد داري برداري اختالف معنیهاي نمونهدر بین ماه

 .Bآبششی ماهیها و سرپوش پوست، باله). 1جدول(

dussumieri تک اما  بودآلوده نشده  هاانگليوسیلهه ب
.گردیدیاخته تریکودینا از آبشش این ماهی جدا 

نشان داد که بین میزان فراوانی  همبستگی پیرسوننتایج 
مثبت  يو طول کل ماهی یک رابطه Q.persicusانگل 

هاي گونهاما ). 2جدول()=p≤،410/0r/01(وجود دارد 
؛داري با طول کل ندارندمعنیي بطهانگلی دیگر را

چنین نشان داد بین شیوع انگلی و طول کل ماهی هم
.)2ل وجد(داري وجود نداردارتباط معنی
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دی اسفند فروردین خرداد
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براي ارزیابی ) r(میزان ضریب همبستگی پیرسون   :2 جدول
هاي درونی و طول کل ارتباط بین فراوانی و شیوع انگل

Boleophthalmusماهی  dussumieri خورآبی  يدر منطقه
  بندرعباس

انگل
فراوانیشیوع

rPrP

Quadrigyrus persicus092/814/410/01/*

Trematoda218/574/006/964/
Trypanorhyncha(Pr)445/231/089/466/
Trypanorhyncha(Pl)201/604/209/088/

، Pr=پروسرکوئید. داري استمعنی/ 05تر از کم pمقادیر  *
Pl=پلروسرکوئید

Quadrigyrusویر انگل اتص: 2شکل  persicus  
  زن سیمان، مخ -4ها بیضه -3لمنیسک،  -2خرطوم،  يدهگیرن -1
  بورس -6 خرطوم و خارهاي خرطوم  -5

  بحث
Quadrigyrus سه گونه انگل persicus ،Trematoda و

Trypanorhyncha (cestode)  در طول تحقیق از دستگاه
متعلق به  Q. persicusانگل . گوارش این ماهی جدا شد

جدید انگلی است که براي  يها گونهآکانتوسفال يشاخه
 يشناسی دانشکدهانگل ياولین بار شناسایی و درموزه

 ياین گونه. ثبت شد :722IDدامپزشکی دانشگاه تهران با 
 يائوآکانتوسفاال، راسته يانگلی متعلق به رده

توکل و (کوادریژیریده است  يجیرآکانتوسفاال، خانواده
.)1387همکاران 

روي  1387در سال در مروري که توکل و همکاران 
هیچ  ،هاي ایران انجام دادندهاي آکانتوسفال آبانگل

وجود ندارد  .Quadrigyrus spگزارشی از حضور جنس 
هاي ایران جدا شده و این جنس نیز براي اولین بار از آب

.Qانگل بالغ  . است persicus ماهی  ياز روده
B. dussumieri يجدا شد و مطالعات نشان داد خانواده

Quadrigyridae  براي اولین بار از گاوماهیان جدا شده
توانند اما مطالعات پیشین نشان داد گاوماهیان می . است

مثالً ،ها باشندمیزبان نهایی و یا حامل براي آکانتوسفال
Mhaisen  وAl-Maliki  ماهی 1996در سالP.waltoni 

Neoechinorhynchusرا میزبان نهایی براي انگل  sp. 
بررسی روي گاوماهیان دریاي بالتیک نشان . معرفی کرد

Neogobiusداد که ماهی  melanostomus يوسیلهه ب 
Acanthocephalusهاي بالغ انگل lucii ،

Pomphorhynchus laevis  ،Echinorhynchus gadi 
ها تواند میزبان حامل براي آکانتوسفالاند و میآلوده شده

Kvach and(باشد  Skóra 2007(.
دهد که ماهی بررسی در مناطق دیگر نشان می

Hopliasma labaricus انگليوسیلهه بQuadrigyrus

machadoi  درصد آلوده شده  5/87با فراوانی بیش از
.Rosim et al(است چنین ماهیان و هم) 2005

Hoplerythrinus unitaeniatus وHoplias malabaricus 
 Upper Paranaو Salobra ،Mato Grossoدر مناطق 

River/Paran عنوان میزبان نهایی براي انگل ه ب
Quadrigyrus brasiliensis  نقش دارند)Machado Filho

1960, Thatcher 1991, Pavanelli et al. این ). 2004
توانند میزبان نهایی یا دهد ماهیان میا نشان میهگزارش

باشند و  .Quadrigyrus spانتقال دهنده براي جنس 
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 .Quadrigyrus spچنین در تحقیق حاضر انگل بالغ هم
میزبان را آلوده کرده است اما در طول تحقیق تکامل 

هد نشان می موضوع جنسی در انگل مشاهده نشد که این
د میزبان انتقال دهنده براي این نتوانخورك میماهیان گل 
.جنس باشند

انگلی که از روده میزبان جدا شد، الرو ي دومین گونه
شناسی انگل يدر موزه :722IDبا (بود  تریپانورینکاانگل 

مطالعات پیشین نشان داد ). دانشگاه تهران ثبت گردید
Gobionellusماهی  oceanicus انگل  يوسیلهه ب

Rhinebothrium Linton, 1890 (Tetraphyllidea)
)Palm 1997 ( و ماهیانClevelandia ios ،Quietula y-

cauda ،Ilypnus gilbert تریپانورینکا  يرده يوسیلهه ب
)Callitetrarhynchus Pintner 1931, tetraphyllidean (

 يمطالعه). Brooks and Brothers 1974(اند آلوده شده
Proterorhinusآلودگی انگلی ماهیان  marmoratus  وP. 

semilunaris الرو  يوسیلهه نشان داد بTriaenophorus

crassus  وProteocephalus gobiorum اند آلوده شده
)Kvach and oguz 2009 .(

هاي ایران از کفشک تیزدندان در آب تریپانورینکاالرو 
Penaeusو میگوي  semisulcatus  مال(جدا شده است-

چرب خلیج فارس بررسی هامورو ) 1382الهی 
Epinephelus coioides آلودگی  ترین درصدنشان داد بیش

مربوط به سستودهاست که یکی از سستودهاي جدا شده 
Tetrarhynchusاز ماهی، کیست  sp.  پیغان و (بود

کیستصورتبهشدهجداسستودهاي)1382راد حقوقی
حاضر  يکه در مطالعه داشتند قرارمختلفهاياندامدر
.صورت کیست مشاهده شده ب تریپانورینکاانگل  ،نیز

پلروسرکوئید نوزاديفرمحاويواقعدرهاکیستاین
واسطمیزباننیزمطالعهموردهايماهیوباشندمی انگل

تواندمیاین سستودهامیزبان. اندمذکورسستودهاي
پستاندارانیاو) سپرماهیانوکوسه(غضروفیماهیان
.Palm et al(باشند دریایی که اینایندلیلبه). 2009

است شدهمشاهدهماهیمختلفهايگونهدرانگل
انگل ایننوزاديفرمرسدمینظربه،)هامیزبانکثرت(

توانند میوندارنداختصاصیواسطمیزبانبهنیازي
انتخاب واسطمیزبانعنوانبهراماهیانمختلفهايگونه
.کنند

در میزان شدت و فراوانی انگلی  ،تحقیقاین در طول 
تغییرات زمانی و مکانی در ؛تغییرات ماهانه مشاهده شد

یک جمعیت با تغییرات آب و هوا، شرایط محیط زیست 
 شود،دیده میاي که در اکوسیستم و روابط بین گونه

.Bauer et al(بستگی دارد  هاي انگلی بی جمعیت). 2006
به  ارتباط با این تغییرات نیستند و در یکی از مراحل زندگی

هاي الگوهاي زمانی در جمعیت. نداشرایط محیطی وابسته
ثیر بیولوژي میزبان و أها و ساختار جامعه تحت تانگل

هایی که با خصوص آنههاي محیط زیست بویژگی
,Poulin 2006(وابسته است ،تغییرات سالیانه ارتباط دارد

Rohde and Heap چندین جمعیت  مثالً ؛)1998
Helisoترماتودهاي حلزون  maanceps ترین شیوع را بیش

در حالی  ؛)Negovetich and Esch 2007(در بهار داشتند 
Cervusکه جمعیت نماتودها  elaphus ترین شیوع و بیش

.Santín-Durán et al(فراوانی را در فصل زمستان دارند 

ها نسبت به شرایط هاي متفاوت انگلجمعیت). 2008
فصلی، الگوي یکسانی ندارند و ممکن است یک گروه از 

اما  ،ها در یک فصل و یا ماه داراي فراوانی باال باشندانگل
Dissostichusدر  مثالً ؛گروه دیگر برعکس باشند

eleginoides  راوانی را در ترین فها بیشبرخی از انگل
ترین فراوانی را زمستان و برخی دیگر در تابستان بیش

.Brickle et al(داشتند  2005(.
فراوانی انگل  که این تحقیق نشان داد نتایج

Q.persicus در ماهیB.dussumeri چنین فراوانی و هم
با طول   P.waltoniو ترماتود در ماهی  تریپانورینکاانگل 

آلودگی  يدر مطالعهنتایج .مثبت دارد يکل میزبان رابطه
Acestrorhynvhusماهی  lacustris  فراوانی  که نشان داد
Quadrigyrusانگل  torquatus  ارتباط منفی با طول کل

 يهچنین میزان شیوع آن با طول کل رابطمیزبان دارد و هم
Carvalho(مثبی ندارد  et al. چنین بررسی و هم) 2003

نشان داد  Neogobius kessleriی ماهی آلودگی انگل
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مثبت دارد  يفراوانی کل انگلی با طول کل میزبان رابطه
)Ondračková et al. و ارتباط مثبت بین فراوانی ) 2009

و طول  B.Vetulaو  B.capriscusهاي درونی ماهیان انگل
.Dimitri et al(کل میزبان مشاهده شده است   و در) 2005

در سال  McCarthyو Conneelyمطالعات دیگري مانند 
1986،Machado و 1994و همکاران در سال

Takemoto  وPavanelli  و  1994در سالPaperna  در
مثبت بین طول کل میزبان و فراوانی  يرابطه 1975سال 

در Shotterهاي با توجه به گفته.انگل مشاهده شده است
یکی  ،بازتابی از سن ماهی استطول ماهی که 1973سال 

انگلی و تجمع انگلی در  يثر روي جامعهؤاز فاکتورهاي م

افزایش سن باعث چندین  .استطول زندگی میزبان 
ثر از سطوح أمت شود که عمدتاًتغییر در بیولوژي میزبان می

ه رژیم غذایی و شرایط فیزیولوژي میزبان است که ب
خصوص هب ،صورت مستقیم روي ترکیب فون انگلی

ثر است ؤم ،شودهایی که از طریق غذا منتقل میانگل
)Polyanskip 1961.(

ه دهد ماهی بطور کلی نتایج این تحقیق نشان میه ب
هاي درونی نقش عنوان میزبان حامل یا واسط براي انگل

چون تغییرات فصلی و طول کل دارد و فاکتورهایی هم
.استبر فراوانی انگل اثرگذار  ،میزان
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Abstract
The present study was conducted to investigate the ecology of the ectoparasites and 

gastrointestinal parasites of Mudskipper fish in coastal waters of Bandar- Abbas from late Dec 
2011 to Jun 2012. 69 specimens of fish species (Boleophthalmus dussumieri) were collected 
and transported to the laboratory. The isolated parasites were fixed in 4% formalin and 
preserved in 70% ethanol. Three species of endoparasites (Quadrigyrus (Acanthogyrus)
persicus (Acanthocephala), Termatoda, Trypanorhyncha (cestode)) and one species of 
protozoa (trichodina) were separated from intestine and gill of hosts, respectively.The results 
indicated that the highest average intensity and abundance of Quadrigyridae which was first 
isolated from Mudskipper, was observed in June, and the highest average intensity of 
Termatoda and Trypanorhyncha was observed in March and April. A positive correlation was 
obtained between the Q. persicus abundance and the host’s total length. At present study 
Quadrigyrus (Acanthogyrus) persicus was recorded as new species of parasite. Also, this 
study showed that some factors: such as seasonal variation and the total length of the host 
affect on the abundance and intensity of gastrointestinal parasites.

Keywords: Parasite, Mudskipper,  Boleophthalmus dussumieri, Quadrigyrus persicus,
Bandar- Abbas
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