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liza(بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز  klunzingri (هاي  در آب
سواحل بندرعباس

4ایوب سلیمانی و 3، ایرج موبدي2، احسان کامرانی*1فاطمه نظري

2/3/97: تاریخ پذیرش24/9/96:  تاریخ دریافت

چکیده 
Liza(هاي دستگاه گوارش ماهی گاریز  تحقیق حاضر به منظور بررسی انگل klunzingri ( مدت نه ماه صورت فصلی در به) از

نمونه ماهی صید و در آزمایشگاه مورد  51تحقیق  يدر طول دوره. در سواحل بندرعباس انجام شد) 1392تا دي  1392اردیبهشت 
در پایان تحقیق . درصد نگهداري شدند 70اتانول  سپس درصد و 4در فرمالین  ابتدا ها پس از جداسازي بررسی قرار گرفت و انگل

Neoechinorhynchusي، گونههاي انگل zabensis (Acanthocephala) يخانوادهو(Trematoda)Haploporinaeهمچنین  و
Contracaecumوانگل الر sp. (Nematoda)هاي بررسی  از کل نمونه .میزبان جداسازي شد)و معده قسمت روده(از دستگاه گوارش

و فراوانی متوسط انگلی براي ماهی گاریز )درصد 90شیوع (تر آلوده شده بودند یک گونه انگلی یا بیش ينمونه حداقل به وسیله 46شده 
هاي مختلف  ها نشان داد که میزان فراوانی انگل در ماه تجزیه و تحلیل داده. بود 19/25و شدت متوسط انگلی برابر  72/22برابر با 

در دي N.zabensisترین فراوانی انگل  بیش ماه و در مهر Haploporinaeترین فراوانی انگل  به طوري که بیش .داري دارد اختالف معنی
هاي دستگاه گوارش ثر روي فراوانی و شدت انگلؤدهد که تغییرات فصل یکی از فاکتورهاي متجزیه و تحلیل نتایج نشان می.  ماه بود

.باشدمی

بندرعباسماهی گاریز،،دستگاه گوارش انگل،: کلمات کلیدي

مقدمه
هاي متراکم ماهیان محیط مناسب براي  حضور جمعیت.

ها  انگل ها ایجاد کرده است و باعث افزایش جمعیت انگل
زندگی  يدر چرخه). Rueckert et al. 2008(گردد  می

تواند به عنوان میزبان نهایی، میزبان  ها، ماهی می انگل
هاي  ها و بیماري انگل. واسط و یا میزبان اتفاقی باشد

باشند که با  ها در ماهیان می ترین بیماري انگلی از شایع
همچنین ایجاد اختالل در تغذیه و تنفس ماهی و 

هاي فیزیولوژي و مکانیکی نقش مهمی در کاهش  آسیب
 .Azadikhah et al(کنند  مثل ماهیان ایفا میرشد و تولید

 ياز خانواده) Liza Klunzingri(ماهی گاریز). 2012

دانشگاه  علوم و فنون دریایی،دانشکده  کارشناسی ارشد زیست دریا، يآموختهدانش*1

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشکده دانشیار گروه شیالت،  2
، تهران، ایراناستاد گروه انگل شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
دانشکده تولید و بهره برداري آبزیان، ،دانشجوي دکتري تخصصی شیالت 4

هاي  است که در تمام اقیانوس) Mugilidae(ماهیان کفال
ماهیان از  کفال. شود معتدله و گرمسیري یافت می

اند و هر  هاي گذشته ماهیان مهمی براي تغذیه بوده انزم
ها زیاد بوده است به صورت تجاري صید  جا فراوانی آن

.Fisher et al(شدند  می به  این ماهیان معموالً).1987
عمق یافت شده  هایی در آب شور، کدر، کم صورت گروه

هاي مسطح حضور دارند  و در طول خط ساحلی و صخره
)Chen et al. ) Liza Klunzingri(ماهی گاریز ). 1999

ماهیان با ارزش شیالتی است که داراي  یکی از انواع کفال
و داراي) Kashi et al. 2009(پسندي صید باال و بازار

، ایرانهرمزگان، بندرعباس
E-mail: Fn.nazari1987@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(

، ایرانبندرعباس

ایران بندرعباس، ،دانشگاه هرمزگانعلوم و فنون دریایی،
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طرفداران ایران  جنوب کشورگوشت لذیذي است که در 
Hakimelahi(زیادي دارد et al. ها کفال.)2010

)Muugilds ( در مناطق ساحلی فراوان هستند و
این ماهیان  .کنند هاي متنوع زیادي را اشغال می زیستگاه

اي از جمله  هاي تغذیه اي از موقعیت در انواع گسترده
پالنکتون و شکارچیان  توخوار، فی چیز خوار، همه گیاه

 Cardona(شوند  بندي می پوستان کوچک طبقه سخت

هاي این گونه هیچ گونه  در ایران روي انگل). 1999
هاي موجود در  گزارش.اي صورت نپذیرفته است مطالعه

ماهیان  کفال يآلودگی انگلی در خانواده ين دربارهایرا
و ) Liza abu(هاي بیاح  ،گونه .Liza spمتعلق به جنس 
و Taghavi. باشد می) Liza auratus(کفال طالیی 

ی با بررسی کفال طالی 2011در سال  همکاران
)L.auratus (هاي  زردي مازنداران، انگل يدر رودخانه

Ichthyobodo necator وIchthyophthriu multifillis و
Trichodina Sp پوست و آبشش و انگل  از

Saccocoelium obesum این ماهی شناسایی و  ياز روده
در سال و همکارانSeidmortezaee . نداگزارش کرده

Lizaدر ماهی  2006 abu )هاي استان  در رودخانه) بیاح
Proleptinaeخوزستان دوگونه نماتود  Sp.  و

Contracaecum Sp. با توجه به موارد .شناسایی نمودند
 يماهیان در زنجیره فوق و همچنین نقش حدواسطی کفال

پرندگان و دیگر ماهیان  يغذایی و تغذیه به وسیله
)Fisher et al. 1987(هاي این گونه  ، اهمیت بررسی انگل

.دهد را نشان می

روش کارمواد و
از (فصلی در مدت نه ماهاین مطالعه به صورت 

در سواحل شهر ) 1392تا دي  1392اردیبهشت 
، صورت )سورو قدیم(بندرعباس، پارك جهانگردي

از  )1تصویر()Liza klunzingri(این گونه  .گرفت
تا  14که داراي طول متوسط زي ریز است ماهیان سطح

 2پشتی به تعداد  يباله.متر در زمان بلوغ است سانتی 18
 4پشتی  يباله. اند از هم جدا شده عدد است که کامالً

تر هستند و به یکدیگر  سه تاي اولی بلند.خار دارد
. شعاع نرم دارد 9خار و  3مخرجی  يباله. ترند نزدیک

مخرجی به مقدار کم در قسمت  يدوم پشتی و باله يباله
ه است جلو و در طول قاعده از فلس پوشیده شد

)Fischer 1987 .(38تا  32هاي جانبی  ها در ردیف فلس 
ها و  پشت به رنگ سبز خاکستري و پهلو.باشند عدد می

اطراف چشم طالیی است و انتهاي  .اي هستند شکم نقره
اي  هاي پشتی، دمی و سینه باله. رنگ است ماکزیل سیاه

.دشان دارن سیاه بسیار ریز روي نیمی از قاعدههاي  لکه
در نواحی ساحلی پراکنش دارد و براي کاهش ، این گونه

ها به صورت  ها، صید نمونه اثرات صید صنعتی بر نمونه
مشتا نوعی روش .سنتی و توسط مشتا صورت گرفت

این نوع صید با . صید سنتی آبزیان در جنوب کشور است
در این روش . شود استفاده از جزر و مد انجام می

ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور، هایی در  چوب
شود که هنگام باال آمدن آب تعدادي  حصاري ایجاد می

آبزي وارد آن شده و با پایین رفتن آب، آبزیان که در 
ها صید  اند توسط صاحبان مشتاها به دام افتاده حصار

 ينمونه از گونه 51تحقیق  يدر طول دوره. شوند می
Liza(ماهی گاریز  klunzingri( ،) نمونه، تیر  13اریبهشت

صید و به ) نمونه 11نمونه و دي  14نمونه، مهر  13
هاي پالستیکی قرار داده شده و  صورت جداگانه در نایلون

 10به آزمایشگاه انتقال یافت و در یخچال با دماي زیر 
قبل از . زدگی نگهداري شدند درجه و با محافظت از یخ

) TL(کلتریک ماهی شامل طولهاي مرفوم تشریح، داده
و وزن خالی ) TW(و وزن کل) SL(و طول استاندارد

براي ماهی به صورت جداگانه تا مقیاس یک دهم 
جهت بررسی . متر و یک صدم گرم ثبت شد سانتی
هاي دستگاه گوارش، شکم ماهی به صورت مورب  انگل

از مخرج به سمت جلو تا سرپوش آبششی بریده شد و 
داخلی با پنس خارج گردیده و درون پتري دیش  هاي اندام

-روش(درصد بود منتقل شد  9که حاوي سرم فیزیولوژي 

شدهانجامKabata 1985اساس شناسی برهاي انگل
سپس محتویات روده و معده با دقت در زیر  ).است
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هاي استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت و نمونه
4ن به فرمالینهاي جدا شده جهت فیکس شد انگل

براي. منتقل شدند درصد70و سپس به اتانول  درصد
ترسیم  يبه لولهمجهزمیکروسکوپازهاانگلترسیم

کلیدهاي معتبر  يها به وسیلهشناسایی انگل .استفاده شد
 ,Thatcher 1993(موجود در منابع علمی انجام شد

Yamaguti 1963, Coleman 1993(.

Liza(گاریز  ماهی: 1تصویر klunzingri(

نسبت ) (P(شناسی همچون شیوع شرایط انگل
ها  هاي آلوده در یک زمان خاص، به تعداد کل نمونه نمونه

تعداد کل یک ) (MI(، شدت متوسط )در ابتداي همان زمان
و فراوانی ) هاي آلوده انگل خاص تقسیم بر تعداد میزبان

هاي جدا شده از یک انگل خاص  تعداد کل نمونه(ها  انگل
هاي ماهی آزمایش  در یک میزبان خاص تقسیم بر کل نمونه

.کند پیروي می 1997در سال و همکاران  Bushاز ) شده
ها با  ودن دادهابتدا نرمال ب ،آوري اطالعاتپس از جمع

مورد بررسی قرار استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف 
 -هاي نمونهفراوانی انگل ماهیان در ماه يمقایسه. گرفت

در انجام شد و 1والیس با استفاده از آزمون کروسکالبرداري 
فراوانی  يدار براي مقایسهصورت وجود اختالف معنی

 2ویتنی از آزمون مان هاي مختلفهاي انگلی بین ماه نمونه
افزارجداول و نمودارها با استفاده از نرم. ستفاده شده استا

Excel-2010افزار ها به کمک نرم ند و آنالیز دادهترسیم شد
spss19 انجام شد.

1- Kruskal–Wallis
2- Mann–Whitney

نتایج 
نمونه حداقل به  46هاي بررسی شده  از کل نمونه

تر آلوده شده بودند انگلی یا بیش يیک گونه يوسیله
و فراوانی متوسط انگلی براي ماهی )درصد 90شیوع (

 19/25و شدت متوسط انگلی برابر  72/22گاریز برابر با 
هاي انجام شده بر روي دستگاه گوارش  در بررسی. بود

، سه گونه انگل از روده و )Liza klunzingri(ماهی گاریز
شامل یک گونه آکانتوسفالگردید که معده ماهی جدا

)Neoechinorhynchus zabensis(و یک گونه ترماتود
)Haploporinae (و یک گونه نماتود)Contracaecum

sp. (انگل .بوده استNeoechinorhynchus zabensis 
بالغ  يالروي و هم مرحله يکه هم در مرحله)2تصویر(

ها  آکانتوسفال يماهی جدا شد از شاخه ياز روده
داراي خرطوم متوسط،  N.zabensisانگل. باشد می

شکمی  -ضخیم که بخش پشتی  ياي با دیوارهاستوانه
پوستی  بزرگ زیر يهسته 2قابل تشخیص نیست و معموالً

 . ها ریشه دارند ردیف يهاي خرطوم در همه قالب.  دارد
تر و تا حدي  ی به طور متناوب بزرگهاي جلوی قالب

ها در دومین و سومین ردیف نسبت به  نحنا دارند و قالبا
این گونه با داشتن . تر هستند هاي قدامی کمی کوتاه قالب

هیچ . شود واژینال متمایز می-یک جفت ضمائم پارا
هاي  اي در رشته گزارشی مبنی بر وجود قطعات هسته

خرطوم در  يهاي موجود در حفره عصبی یا ساختار
گونه دیگر جنس  88از توصیف هیچ کدام 

 .Amin et al(نئواکینورینکوس مشاهده نشده است 

برداري مشاهده شد  دوره نمونه 4این انگل در هر ).2003
درصد کل  2درصد بود که تقریباً 23و داراي شیوع کلی 

 1با توجه به نمودار . شود هاي جدا شده را شامل می انگل
این انگل در  ترین میزان شیوع و شدت متوسط بیش 2و 
والیس نشان  کروسکالماه مشاهده شد و نتایج آزمون دي

هاي جدا شده در بین  داد که بین فراوانی آکانتوسفال
داري وجود ندارد  هاي مختلف اختالف معنی ماه

)05/0≥P(.
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Neoechinorhynchusانگل  :2تصویر zabensis

ماهی جدا  يبالغ از روده يانگل دوم که در مرحله
بود  Haploporinaeها  ترماتود يگردید متعلق به رده

منفذ دفعی در  Haploporidaeيخانوادهدر ).3تصویر (
. در نزدیکی اندام خلفی قرار دارد عقب حلق و معموالً

فولیکولی و داراي  ها غیر کشیده و ویتالریوم معموالً بیضه
داراي بادکش شکمی و . باشد هرمافرودیت می يکیسه

بادکش دهانی است و به ندرت در حالت ابتدایی و اولیه 
با داشتن یک  Hoploporinaeيخانوده زیر.قرار دارد

حلق خلفی متمایز، ویتالریوم متشکل از یک یا دو گروه 
 يفولیکول متصل به هم در تخمدان که به سطح کیسه

بعضی از . شوند رسد، مشخص می هرمافرودیت می
نازك،  يکوچک با پوسته خانواده نسبتاً اعضاي این زیر

این انگل در .شمی هستندچ يلکههاي اپرکول و دو تخم

برداري مشاهده شد و داراي شیوع   هاي نمونه تمامی دوره
هاي جدا  درصد کل انگل 96درصد بود که تقریباً 74کلی 

 . شود صید در این منطقه را شامل می يشده در کل دوره
ترین میزان شیوع و شدت  بیش2و  1با توجه به نمودار 

نتایج آنالیز نشان داد که بین . ماه بود متوسط انگل در مهر
برداري  هاي نمونه ي جدا شده بین ماه ها فراوانی ترماتود

و همچنین نتایج  )P≥05/0(دار وجود دارد اختالف معنی
کند که بین فراوانی انگلی در  ویتنی بیان می مان آنالیز یو

ماه و همچنین بین فراوانی انگلی در  ماه و تیراردیبهشت
ماه و ماه و بین فراوانی انگلی اردیبهشتماه و دي تیر
داري وجود دارد ولی بین فراوانی  ماه اختالف معنیمهر

داري  ماه هیچ اختالف معنیماه و ديانگلی در اردیبهشت
. وجود ندارد
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  Haploporinaeانگل :3تصویر 

الروي از دستگاه  يانگلی که در مرحله يسومین گونه
جدا شده بود، از ) Liza klunzingri(گوارش ماهی گاریز

تصویر (باشد  می) .Contracaecum sp(نماتودها  يشاخه
ها بزرگ با  لب  Contracaecumانگل جنس در ). 4

اند که در موقعیت قدامی که در انتها گسترش پیدا کرده
 ها معموالً لب. شود جهت طولی افزایش ضخامت دیده می

اند و هر لب تعداد زیاد یا کم  گانه را احاطه کرده غدد شش
برابر  هاي نا ها در اندازه اسپیکول. هاي متوسط دارند دندانه
با توجه به درصد بود و  21شیوع کلی این انگل .هستند

ترین درصد  درصد بیش 61ماه با  در تیر2و  1نمودار 
نتایج همچنین نشان داد که بین . آلودگی را نشان داد
دار وجود هاي مختلف اختالف معنی فراوانی انگل در ماه

ویتنی نشان داد که بین  مان همچنین نتایج آنالیز یو. دارد
هاي اردیبهشت و تیر و بین فراوانی  فراوانی انگل در ماه

هاي تیر و دي و بین فراوانی انگل در تیر و  هانگل در ما
داري وجود دارد ولی بین فراوانی  مهر نیز اختالف معنی

داري  برداري اختالف معنی هاي نمونه انگلی در دیگر ماه
.وجود ندارد

Contracaecumانگل   :4تصویر  sp.)10بزرگنمایی×(
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هاي بررسی شده در ایستگاه بندرعباس هاي دستگاه ماهی گاریز به تفکیک ماه میزان شدت متوسط انگل :2نمودار

بحث 
بر اساس نتایج که باال ذکر شده است سه گونه انگلی، 

Neoechinorhynchusآکانتوسفال  zabensis ، ترماتود
Haploporinaeنماتود وContracaecum sp.  از دستگاه
.جدا شد )Liza klunzingri(گاریزگوارش ماهی 

 يها و راستهآکانتوسفال ياز شاخه N.zabensisانگل 
ها داراي  نئواکینورینکیدا است که در این راسته آکانتوسفال

اعضاي ).Tavakol et al. 2008(هستند تنه بدون خار
نئواکینورینکیده داراي بدن باریک و ظریف،  يخانواده

خرطوم کروي با تعداد اندکی خار است که در جنس 
 18نئواکینورینکوس داراي یک خرطوم کروي است که 

 .دارد) قالب 6هر ردیف در(قالب در سه ردیف 
تر از  جلوي خرطوم بزرگ يهاي ردیف اول ناحیه قالب

از سوم  هاي ردیف دوم ردیف دوم و همچنین قالب

و همگی انگل ماهیان ) jalali jafari 1998(ترند  بزرگ
.)Woo 2006(هستند 

کنون بر روي ماهیان ایران صورت در مطالعاتی که تا 
نئواکینورینکیده با  يگرفته است سه گونه انگل از خانواده

Neoechinorhynchusهاي علمی  نام rutili  و
Neoechinorhynchus tylosuri )Tavakol 2008 ( و
Neoechinorhynchus zabensis )Oğuz et al. 2012 (

در سال و همکارانSeidmortezaee.جدا شده است
هاي کرمی برخی از ماهیان  طی بررسی فون انگل 2000

عدد ماهی  15هاي استان خوزستان از    آب شیرین آبگیر
51عدد ماهی بیاح،  93و از ) 6/6فراوانی (عدد 1شلج، 

. یافت N.tylosuriرا مبتال به انگل ) 8/54فراوانی (عدد
درصد و  100در ماهی بیاح درصد آلودگی در فصل بهار 
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درصد و در زمستان  25درصد، در پاییز  8/21در تابستان 
و یک مورد هم ماهی بنی آلوده درصد بوده است 3/33

تنها گزارش از حضور . مربوط به فصل زمستان بوده است
در  و همکاران  OĞUZر ایران توسط د N.zabensisانگل 
Capoetaدز در ماهی  ياز رودخانه 2012سال 

Valenciennes باشد و گزارشی از حضور این انگل در  می
موجود نیست و این گونه براي ) Mugilidae(ماهیان کفال

به طور کلی . مشاهده شده است ماهیان اولین بار در کفال
ماهیان در  ها باعث آسیب در کفال آکانتوسفالهیچ یک از 

ماهیان میزبان تصادفی  اند و کفال هاي طبیعی نشده محیط
.Paperna et al(براي این انگل هستند در ). 1981

زندگی نئواکینورینکیده،  يترین چرخه شناخته شده
ها و  ها به عنوان میزبان واسط و حلزون استراکود
 Kennedy(ن تصادفی هستند ها به عنوان میزبا خرچنگ

ماهیان به  زندگی کفال يبا توجه به ثبات چرخه.  )2006
ها از راه خوردن  آکانتوسفال رسد احتماالً نظر می

ها وارد بدن میزبان خود  پودها و حلزون استراکودها و کوپه
).Paperna et al. 1981(شوند  می

هاي مورد بررسی در  در نمونه N.zabensisانگل 
دهد به دلیل تغذیه  بالغ قرار داشت که نشان می يمرحله

از . هاي حد واسط در ماهیان وارد شده است از میزبان
ماهیان را میزبان نهایی این انگل  توان کفال این رو می

. دانست
ها  الروي از روده نمونه يانگل دومی که در مرحله

Contracaecumانگل جنس جدا گردیده است  sp. 
Contracaecumباشد انگل می sp.  نماتودا  يشاخهاز

)nematoda(يو ردهSecernenteaاین جنس .باشد می
نماتودهایی با سه لب در (Ascarididaيانگلی از راسته
این باشد میAnisakidaeيو خانواده) انتهاي قدامی

خانواده انگل پستانداران دریایی بوده و این موجودات 
ها  ماهی کهها هستند در حالی این انگلمیزبان اصلی 

از .  )0220Gibson(باشند  میزبان واسط این خانواده می
ماهیان صورت گرفته  ایران روي کفال مطالعاتی که در

Liza(است این گونه انگلی از ماهی بیاح  abu ( با فراوانی

العظیم در  شادگان و هور هور يدرصد در منطقه 8/30
Seidmortezaee(استان خوزستان جدا شده بود  et al.

2006 .(Al-Zubaidy با بررسی ماهی بیاح  2009در سال
درصد آلودگی به انگل  9/25هاي عراق،  در آب

contracaecum sp.  را گزارش نموده است که میزان
درصد در تابستان عنوان  6/47در زمستان و  9/11آلودگی 
کند که شیوع و  عنوان می2014در سال  Dione. شده بود

تر از فصول  شدت آلودگی انگلی در فصل خشک باال
بارانی بوده است و شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط مانند 

به عنوان میزبان (دما یا شوري و حضور پرندگان دریایی 
نیز تغییرات در فراوانی انگلی ) قطعی نماتودها

contracaecum انگل . دهد را توضیح میcontracaecum 

sp. همچنین در دیگر ماهیان ایران نیز گزارش شده است .
Golchin menshadi 170، 2013در سال و همکاران 

Barbus(هاي حمري  قطعه ماهی شامل گونه luteus ( و
Capoeta(ارژنی  دشت barroisipersica (گر  و رفته

)Garraruffa obtusa (بیدي  و برگ)Chalcolburnus

sellal (و بوتک)Cyprinionmacrostomus tenairidias(
و عنوان پریشان را مورد بررسی قرار داد  يدر دریاچه

هاي انگلی در  کند که فراوانی انگل در تمامی گونه می
 .تر از فصول سرد سال بوده است فصول گرم سال بیش

به صورتی  .در این تحقیق نیز نتایج مشابهی مشاهده شد
ترین  در فصل گرم بیش .contracaecum spکه انگل 

ماه با متوسط فراوانی میزان فراوانی را داشت که در تیر
ترین میزان فراوانی را نشان درصد بیش 61و شیوع  38/1
در ) Liza klunzingri(این انگل در ماهی گاریز . داد می

تخم انگل گونه . الروي مشاهده شده بود يمرحله
تبدیل شدن به الرو کنتراسکوم پس از دفع در آب و 

کند و پس از ورود به بدن  دوم آزادانه شنا می يمرحله
) پوستان پالنکتونی اعضاي جوان سخت(میزبان اول واسط 

شود که باعث عفونت در  سوم تبدیل می يبه الرو مرحله
شود و بعد از ورود به  می) میزبان حدواسط دوم(ماهی

سه اینچ یا  يازهکند و به اند ها مهاجرت می روده به بافت
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، در این حالت از ماهی )Muñoz 2008(رسد  تر میبیش
).Petit et al.1991(به ماهی دیگر قابل انتقال است 

 يماهی جدا گردید از رده يانگل دیگري که از روده
 Haploporidaeيو خانواده) Termatoda(ترماتودها 

و  Hoploporinaeهاي  خانواده زیر.باشد می
Waretrematinaeماهیان دارند  ترین اثر را روي کفال بیش

دهند  و ارتباط تنگاتنگی با این ماهیان نشان می
)Overstreet and Curra 2005 .( از مطالعاتی که روي

نیز Haploporidaeماهیان در ایران صورت گرفته خانواده 
Moghinami(اند ماهیان ایران گزارش شده در کفال

Saccocoeliumانگلی  يگونه). 1995 obseum  از
در و همکاران Taghaviتوسط  Haploporidaeيخانواده
 10ی در فصل بهار با از ماهی کفال طالی 2011سال 

زردي مازندران جداسازي  يدرصد آلودگی، از رودخانه
. شده بود

ماهی کفال2002در سال Yangو  Liuايمطالعه در
Valamugilengeli  را در تایوان مورد بررسی قرار دادند و

Haploporusmugilisانگل  sp ياز خانواده
Haploporidaeيخانواده انگل زیر. را شناسایی نموند
Hoploporinae از ماهی گاریز  که)Liza klunzingri(

بسیاري از . بالغ قرار داشت يجداسازي شد در مرحله
و  Haploporidaeهاي  گونه هاي بالغ و احتماالً دایژنه

Haplosplanchidae ًهاي  کیست يبه وسیله عمدتا
شوند و  ها و گیاهان منتقل می متاسرکریا در دیتریت

پوستان کوچک از  از طریق سخت Hemiuridهاي  گونه
یابند  هاي واسط، انتقال می پودا به عنوان میزبان قبیل کوپه

)Moghinami 1995(  . ها تغذیه از دیتریتدر کفال ماهیان
هاي انگلی ، باعث انتقال گونه)Cardona 1999(و گیاهان 

Haploporidaeنوسانات فصلی در .ها شده استبه آن
 يکننده هاي انگلی آلوده شیوع و فراوانی بسیاري از گونه

 يگذار هستند و تغییرات در چرخه هاي دریایی اثر ماهی
نوسان در . عفونت با تغییر توزیع انگل در ارتباط است

حرارت آب با تولید  يدهد که درجه نرخ آلودگی نشان می
ها  فصلی مشخص، بر پویایی جمعیت انگل يچرخه

زیستی بر  ثر غیرؤحرارت عامل م يگذار است و درجه اثر
همان ).Oliver 1982(مثل و رشد جمعیت است  تولید

ایج مشاهده شد بین شدت و فراوانی انگلی گونه که در نت
هاي مختلف اختالف وجود داشت به طوري که  در ماه

در مهر Hoploporinaeترین فراوانی انگل ترماتود  بیش
ماه و در در دي N.zabensisترین فراوانی انگل  ماه و بیش

Contracaecumانگل  sp. این تفاوت . ماه بود در تیر
اختالف در سیکل زندگی انگل و انتخاب  ينشان دهنده

. باشد زندگی خود می يماهی به عنوان میزبان در چرخه
ترین شیوع و فراوانی  نتایج این تحقیق نشان داد که بیش

 ماه که تقریباًدر اواخر شهریورها در تابستان و  ترماتود
 ،داشت را برداريهاي نمونهباالترین میزان دما در بین ماه

به طور کلی سطح ). 2و  1با توجه به نمودار (بوده است 
حرارت آب باعث افزایش سریع تفریخ  يباالي درجه

در سال  Cavalhoar. تر است ها و انتشار انگل سریع تخم
Trichiurusبا بررسی ماهی  2011 lepturus کند  عنوان می

ترین  ها در فصل تابستان غالب بودند و بیش  که ترماتود
غناي انگلی در این فصل مرتبط با تجمع چربی در بدن 

ثیر أتدر تابستان جمعیت میزبان تحت. ماهی است
 يگري در این فصل به منظور ذخیره تر جستو فعالیت بیش

ایل پاییز باروري در اواخر تابستان و او يانرژي براي دوره
با بررسی ماهی  2012در سال  و همکارانRasouli. است

Carassius Carassius د که میزان آلودگی نکن بیان می
با افزایش  دیپلوستوموم اسپاته سئومماهی به انگل ترماتود 

افزایش دماي . دما در فصول گرم، افزایش پیدا کرده بود
گراد موجب شدت یافتن  سانتی يدرجه 20آب تا حدود 

هاي میزبان واسط انگل  خروج متاسرکر از حلزون
دیپلوستوم و افزایش شیوع آلودگی در ماهیان در 

ترین  بیش. هاي بهار و تابستان و پاییز شده است فصل
در فصل زمستان  N.zabensisفراوانی انگل آکانتوسفال 

 2012در سال Marchandو  Antonelli. مشاهده شد
تواند  د که اوج فراوانی انگل در زمستان مینکن عنوان می

زمان ماهی در طول انتقال از پاییز به  با نقص ایمنی هم
این دوره از کاهش  .زمستان با کاهش دما توضیح داد
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تضعیف  يکننده حرارت آب ممکن است منعکس يدرجه
تر و  پذیري بیش سیستم ایمنی بدن ماهی و در نتیجه آسیب

 Oliver(رصتی براي انگل براي افزایش جمعیت آن باشد ف

1982.(
دهد که میزان آلودگی  هاي این مطالعه نشان می یافته

در )Liza klunzingri(هاي داخلی در ماهی گاریز  انگل

همچنین شیوع و .سواحل استان هرمزگان پایین است
 يشدت آلودگی انگلی با تغییر فصل و تغییر درجه

هاي  کند و وجود میزبان آب تغییر پیدا میحرارت 
ثر در شیوع ؤاي ماهی از عوامل م حدواسط و عادات تغذیه

.باشند و شدت آلودگی انگلی در ماهیان می

تشکر و قدردانی
شناسی دانشگاه تهران که در ي انگلموزهو سایر همکاران در دانند از زحمات آقاي آهوبر خود الزم می مقاله نویسندگان    

.به عمل آورندانجام این تحقیق همکاري نمودند، تشکر و قدردانی 
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Abstract
The present study was to investigate the ecology of fish parasites Liza klunzingeri (Day, 

1888) for a period of 9 months from may to jaunary 2013 in the coastal of bandarabbass was 
performed. During the study period, 51 fish samples were analyzed in the laboratory and then 
isolated parasites in 4% formalin and 70% ethanol and kept. Finally, parasites 
neoechinorhynchus zabensis (Acanthocephala) and (Trematoda) Haploporinae and parasite 
larvae Contracaecumsp (Nematoda) were isolated from the digestive tract. From the total 
samples, 46 samples were infected by one or more species of parasites (prevalence of 90%) 
and the mean frequency of moderate parasite for Liza klunzingeri equal to 22.72 and 25.19
against the parasite. Analysis of the data showed that the prevalence of parasites in different 
months is significant. The most common parasites parasite abundance n.zabensis in January 
and Haploporinae in October, respectively. The analysis of the results showed that season 
changes are major factors affecting the frequency and severity of gastrointestinal parasites.
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