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غاخور چهارمحال و بختياري به انگل چتاالب  در ماهيان مولد گورخري آلودگي
  در فصل زادآوري  فولياسوسآرگالوس خارجي 

  
 *1اللهي مهرداد فتح

  
 6/9/91: تاريخ پذيرش      18/11/90:  تاريخ دريافت

 
  خالصه

 Aphanius vladykoviمطالعه حاضر با هدف بررسي آلودگي جمعيت طبيعي مولدين ماهيان گورخري چهارمحال و بختياري     
,Coad 1988  در تاالب چغاخور به انگل خارجي آرگالوسArgulus foliaceus گزارش اين  . ريزي انجام شده است در فصل تخم

برداري شده به آرگالوس آلوده بوده  از مولدين نمونه %51دهد كه  نتايج نشان مي . تآلودگي براي نخستين بار در ايران اعالم شده اس
برداري شده در  ليتر آب نمونه ميلي 100تراكم بااليي از اين انگل در هر .  اين آلودگي را نشان دادند، مولدين نر %36مولدين ماده و  %70و

با (ريزي مولدين  اي تخم و نيز در زير گياهان النه) انگل 2/3±4/0با تراكم (گي و سن) انگل 8/6±5/0با تراكم (تاالب در بسترهاي گلي 
هاي كم عمق و حضور مولدين  ريزي مولدين ميزبان در آب هاي تخم ها به حضور در محل تمايل انگل . مشاهده شد) انگل 5/4±3/0تراكم 

به عالوه ماهيان ماده با نشان   .بازگوكننده علت اين شيوع باشدتواند  در مناطق كم عمق زيستگاه در هنگام كم آبي فصلي زيستگاه مي
ها اين  ريزي و نيز حساسيت بدني بيشتر به انگل هاي تخم و با سپري كردن زماني بيشتر در مكان تر ريزي طوالني دادن رفتارهاي تخم

  .هاي بيشتري از زيستگاه آنها به انگل مبتال شوند د تا طيفنده اجازه را مي
  

  ، چهارمحال و بختياري، تاالب چغاخورفولياسوس آرگولوسهي گورخري ، ما: كلمات كليدي
  

  مقدمه
ماهيان بومي گورخري چهارمحال طبيعي رفتارهاي غير    .

ها  هششامل ج ،ريزي تخم فصلدر در زيستگاه  و بختياري
احتمال وجود انگل  و حركات چرخشي رو به پايين،

اين  . داد نشان ميماهيان اين جمعيت را در  خارجي
در اوج  89 ارديبهشتدر هفته سوم اولين بار رفتارها 
در  گورخريمولدين جمعيت انتخاب النه توسط  مراحل
و   اوليه شناسايي  .مورد توجه قرار گرفت ،زيستگاه

با توجه به  ،انآرگولوس روي اين ماهي وجودمشاهده 
  .پذير بود امكاننيز با چشم غير مسلح  ،اندازه اين انگل

، شناخته شده كامالً انگل خارجييك به عنوان   آرگولوس
ها  زيستگاهدر ، آبزيان ديگر را هم ماهيهاي  گونهعالوه بر 

) Pooly 2003, Wolf et al. 2001( دهد مورد ابتال قرار مي
در توانند  به سرعت ميفرصت طلب انگل اين هاي  گونه و

 
 
  دانشگاه شهركرد ،، دانشكده منابع طبيعي و علوم زميناستاديار گروه شيالت *1
  

ميزبان در ميان جمعيت ماهيان شرايط مطلوب زيستگاهي 
در ظرف مدت كوتاهي سپس يافته و  انتشارخود 
 دهند نشانميزبان خود را بر جمعيت  هاي آسيب

)Menezes et al. 1990, Northcott et al. 1997, 

Shimura 1981( .  به نقاط تقال توانايي اين انگل در اناز
دار كردن  و يا ماهي در هنگام انتقال مولدين ،مختلف دنيا

 هاي متعددي منتشر شده است منابع آبي گزارش
)Avenant-Oldewage 2001, Bandilla et al. 2006, 

Kruger et al. 1983(.  درموسوي و همكاران  زاده ابراهيم 
ها و  خطر انتقال انگلدر گزارش خود  2011سال 

ات ماهي دبه دليل واررا آرگولوس به ماهيان بومي كشور 
با توجه به مشاهده اين انگل در زنده از كشورهاي ديگر، 

  اعالم گسترش  در حالجدي و ماهيان وارد شده به ايران، 
  

E-mail: mehrdad.fatollahi@nres.sku.ac.ir       )نويسنده مسئول( 
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 Ebraimzadeh et al. 2011, Ebraimzadeh( اند كرده

 هاي عفونتبه اين انگل با آثار متفاوتي از  ءابتال  .)2003
 ميزبان همراه استماهيان روي هاي مستقيم  زخمو ثانويه 

)Avenant-Oldewage and Everts 2010, Avenant-

Oldewage 2001, Shafir and Oldewage 1992( و 
به تواند  به انگل مي ماهيابتالي از اثرات سوء ناشي 

هاي  ه ماهي با اندامب انگلدر اثر چسبيدن صورت مستقيم 
، ترشح ها تغذيه از بافتمكش و  بسيار تخصص يافته،

بافت سطحي و براي تخريب سلولي ها  ها و توكسين آنزيم
 Avenant-Oldewage .and  Everts( ، بروز نمايدميزبان

2010, Forlenza et al. 2008, Wolf et al 2001(.   بروز
بيش از حد فالشينگ  مانندجلب توجه كننده  يها واكنش

ماهيان در زيستگاه كه بر اثر بروز انگل خارجي افزايش 
اي مانند ماهي  استتار كنندهدر كشف ماهي ، نيز يابد مي

توسط شكارچيان طبيعي آنها گورخري، بومي ثه كوچك ج
تاثيرگذار حياتي و  آنهابقاي جمعيت و در بوده ثر ؤم

   .باشد مي
  چهارمحال گونه بومي  )A.vladykovi(ماهي گورخري 

  از هفت گونه ماهيان يك گونه اندميك و بختياري 
  است و  ايراندر  )Aphanius(آفانيوس جنس 

  استان هاي  آبي و رودخانههاي  تنها در زيستگاه
 ،1378 عبدلي( كند چهارمحال و بختياري زيست مي

Esmaeili et al. 2008, Coad 1988, Coad and Keivany 
2000, Keivany and Soofiani 2002( .  زيستگاه آبي

 تنها، چغاخور چهارمحال و بختياري تاالبتحقيق، مورد 
ك ي و ارزش باقي مانده براي اين ماهي با تاالبيزيستگاه 

 است، كه متر 6تاالب يوتروفيك كم عمق با عمق متوسط 
اي كوهستاني  شهركرد در منطقهكيلومتري جنوب  37در 

در بخشي از ساحل شرقي، بين مناطق ليتورال   .قرار دارد
بخش  ،شمالگلي  و ليتورال كامالً جنوبسنگي  كامالً

-وجود دارد كه بستر سنگيي ليتورال منطقهاز  محدودي
ور غير انبوه و  گياهان آبزي غوطهپوشش آن داراي  گلي

اين  . رياچه استهاي كم عمق ساحلي د منفرد در آب
ريزي ماهيان گورخري  محل تخمبه عنوان موقعيت مكاني 

برداري و تحقيق را شامل  منطقه نمونهو  شناسايي شد
هاي صورت گرفته  در مطالعات و بررسي  .ديگرد مي

هيان در هاي ما ها و انگل در خصوص بيماريپيشين 
در هيچ در استان، بومي   مناطق زيستگاهي اين ماهي

توسط  آلودگي اين ماهي به انگل آرگولوس، گزارشي
و در تحقيق مربوط به يك دهه  نشده است محققان اعالم

ماهي  ،1380در سال پيش، از سوي فدايي فرد و همكاران 
با شدت (گورخري كم مبتالترين ماهي به انگل  بومي

در آخرين  . در اين تاالب بوده است )آلودگي صفر درصد
هاي ماهي اندميك  انگلبررسي مربوط به گزارش منتشره 

، 2011و همكاران در سال  Raissyگورخري از سوي 
اين ماهي به انگل خارجي آرگولوس  وقوع و ابتالء

اولين  تحقيقاين مشاهده و ذكر نشده و به اين ترتيب 
 Argulus فولياسوسآرگولوس انگل  مشاهدهگزارش از 

foliaceus  اندميكجمعيت ميزبان ماهي در و شيوع آن 
و   برزگر( خواهد بودگورخري چهارمحال و بختياري 

، 1388 ،1385و همكاران  رييسي ،1383همكاران 
 Keivany and Soofiani ،1380فرد و همكاران  فدايي

2002, Raissy et al. 2010, 2011(.   
ماهيان هاي فراوان  تعدد آثار سوء و آسيببا توجه به     

جثه با در نظر گرفتن  وآرگولوس  به ءبتالاز اميزبان 
كشور، ارزش   بابند انگشتي و  بومي ماهيكوچك اين 

به انگل ريزي  در حال تخمآلودگي شديد جمعيت ميزبان 
ذخاير و جمعيت را بر ئي ات سواثر دتوان ميآرگولوس 

خطر اين انگل نه تنها در   .وارد نمايند گورخريماهي 
آال نيز جدي  ماهيان قزلهاي طبيعي بلكه در پرورش  محيط
و ) Bandilla et al. 2006, Menezes et al. 1990( است

هاي ماهيان در  جمعيت شدن شرايط براي ابتالءمستعد 
 در مناطقي ماهيانهاي  با توجه به وجود زيستگاه طبيعت،

هاي پرورش  استان چهارمحال و بختياري كه كارگاه از
و نيز صيد اين ماهي توسط افراد  ماهي در آن قرار دارند

 انتقالخطر بومي به عنوان يك ماهي زيباي اكواريومي، 
  ، گزارش مشاهده اين انگل به عالوه  .برد انگل را باال مي
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، استبه غير از آنچه تاكنون گزارش شده روي يك ميزبان 
اري، در زيستگاهي مانند تاالب چغاخور چهارمحال و بختي

رهاسازي  در معرضربط يهاي ذ سازمانكه هميشه توسط 
طيف  . ضروري باشد دتوان هستند، مي ماهيان غيربومي

هاي ماهيان و  آلودگي ميزبانان براي هر كدام از انگل
براي محققان كشور اهميت نيز تغييرات آن در طول زمان 

  . اي دارد ويژه
  

  روش كار
با توجه به مشاهده رفتار مولدين ماهيان  مطالعهدر اين     

در  Aphanius vladykovi , Coad 1988گورخري 
براي خارجي،  با انگلزيستگاه و احتمال وجود آلودگي 

، ماهيهاي  عالوه بر صيد نمونه تشخيص و تعيين آلودگي،
مشاهده  تر انگل در زيستگاه، نقاط پرتراكمبه تعيين 

محيطي و رويدادهاي  عواملنيز رفتار ميزبانان و مستقيم 
، ءثير آنها در اين ابتالأترخداده و در نهايت تحليل 

تاالب، در ها از ماهيان و آب  برداري نمونه  .مبادرت گرديد
 در بخشي از سواحل شرقي تاالب چغاخور چهارمحال و

كيلومتر كه داراي بستر سنگي  4بختياري به طول تقريبي 
هاي ميروفيليوم و  از گونه با پوشش گياهان آبزي منفرد

ريزي ماهيان  به عنوان محل تخم سراتوفيليوم بوده و قبالً
ي شناسايي شده بود، انجام گورخري در اين زيستگاه تاالب

فروردين ( برداري ساليانه با وجود انجام نمونه . پذيرفت
روي ماهيان  ها ، با توجه به عدم مشاهده انگل)تا اسفند ماه

مربوط به و رفتارهاي  ها سال، تنها دادههاي سرد  در فصل
زادآوري ماهي مرتبط با دوره هاي  ماهماههاي گرم و 

در اين گزارش تا شهريور ماه،  ارديبهشتيعني ميزبان 
  .مورد تحليل قرار گرفت

  
  از ماهيان  برداري روش نمونه

نيز و  ها در جمعيت وجود انگل  مشاهدهبه منظور     
دوره اول  ،ميزبانروي ماهي  انگلنوع  اوليه تشخيص

ريزي در  تخممحدوده از تصادفي نقطه  6در برداري  نمونه

تا 5/19دماي آب ( خرداد 2تا  ارديبهشت 28 زماني بازه
در اين  . به انجام رسيد )گراد درجه سانتي 5/22

گورخري كه رفتار مولد ماهيان با مشاهده برداري،  نمونه
با يك ، شد مي مشاهدهدر آنها فالشينگ غير طبيعي 

به متر  ميلي 3/0متر و چشمه  سانتي 50ساچوك با قطر 
 . صورت پذيرفت صيدرداري و ب نمونهصورت انفرادي 
 وبود  قطعه 18ماهيان گورخري  هاي اوليه تعداد اين نمونه

به و ) %70در اتانل (صيد، فيكس جداگانه به صورت زنده 
دانشگاه شهركرد شناسي گروه شيالت  آزمايشگاه ماهي

بعد از اطمينان از وجود انگل خارجي   .ندمنتقل شد
در به منظور تعيين آلودگي هاي بعدي،  برداري نمونه

به  ،به طور متناوبو  در روزهاي مختلف، ميزبانجمعيت 
با روش ترال صورت تصادفي از مناطق مختلف زيستگاه 

اي  اقليم كوهستاني منطقه به گونه  .صورت گرفتكشي 
ريزي و گرم  هاي تخم در ماهرا برداري  نمونهبود كه شرايط 

با  حداقل دوبار ،ها هفته تمامدر به طور منظم و منطقه 
هاي  نمونه كفايتبا توجه به ( توركشياز  مطلوبتعداد 

هاي سرد بعد از  در ماه  .نمود پذير مي امكان )صيد شده
 ،منطقهدر يخبندان  و به ويژه دورهماه  شهريور
در ماه توركشي دو تا سه بار تنها ها با تعداد  برداري نمونه
و گاهي بدون به دست آمدن  محدودتر در روز تكرارو با 
 ترال مورد استفاده، يك . پذير بود امكان ،روزانه نمونه

متر با  7/0و ارتفاع  5/1ساز با دهانه  اي دست توركيسه
كه توسط دو نفر با دست  بودمتر  ميلي 3/0توري چشمه 

در اواسط هفته در آرامش گيري  نمونه كار  .شد كشيده مي
 وگرفت  صورت ميو فارغ از شلوغي گردشگران محيط 
و ) بار 9 در بيشترين حالت تا( توركشي روزانهتعداد 
 بيش ازفاصله (رعايت شد  شكليبه  ها ميان مكان فاصله
 مانندپيامدهاي سوء مربوط به ترال كشي كه ) متر 140

كسره يو تخريب ها  مولد از النهفرار ماهيان  آب،تالطم 
  .بروز ننمايدزيستگاه در و جمعيت در ريزي  ي تخمها النه

در صيد  هاي محلمناسب به دليل منفصل بودن و فاصله 
، امكان صيد آنتناوب رعايت و برداري  نمونه هايروز

به جز  . مجدد ماهيان صيد و مشاهده شده بسيار پايين بود
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چند نمونه اوليه كه ماهيان صيد شده به منظور شناسايي 
فيكس شدند، اتانل  درانگل و مشاهده آثار روي بدن 

از هاي الزم  مشاهدات و بيومتري تالش شد تا كليه
ماهيان اين و در محل صورت پذيرد و  به سرعتها  نمونه

ريزي  هاي تخم محل النهزنده به  تا حد امكان،با ارزش 
كمترين ايجاد  براياين منظور  به  .دنرگردانده شوبخود 

ماهيان سريع و محاسبه براي شمارش ها،  آسيب به نمونه
دو دوره مشخص در محل و روي ساحل، به انگل آلوده 
اوج   دوره: در نظر گرفته شدو  ريزي برنامهبرداري،  نمونه
 8در  بار توركشي 49( خرداد ماه 25تا  5ريزي در  تخم
 نمونه 151، گراد درجه سانتي 24تا  22، دماي آب روز

زادآوري و ترك كاهش رفتارهاي  دورهو نيز  )صيد شده
بار  21( تير ماه 20تا  15ها توسط مولدين يعني  النه

درجه  25تا  5/22، دماي آب روز 4در  توركشي
مستقيم  مشاهده براي  ).صيد شده نمونه 31، گراد سانتي

در  ءابتالمربوط به رويداد و روند احتمالي هر گونه 
ساير  در جمعيت ميزبان درميزان آلودگي  جمعيت و پايش

ادامه با تعداد كمتر  ،هاي ماهيانه برداري نمونه ،هاي سال ماه
در صورت صيد، بعد از انجام هر توركشي  و يافت
به طور  . شدند به آب برگردانده مي سريعاًنيز ها  نمونه
 بودروز  66مجموع در  ساليانهبرداري  روزهاي نمونه ،كلي
 كلدر  . توركشي صورت پذيرفت بار 337حدود  و

به و ذكر شده صورت گرفته ساليانه هاي  برداري نمونه
 انماهياز جمعيت نمونه  267حدود منظور اين تحقيق، 

، منتقل )in situ(در زيستگاه به صورت زنده  ،گورخري
قرار  مورد مشاهده، فيكس شده ياو شده به آزمايشگاه 

براساس ها  برداري در نمونهماهيان گونه شناسايي  . گرفتند
 Coad and، 1378عبدلي ( منابع موجود صورت پذيرفت

Keivany 2000(.  
  

  ها از محل پراكنش انگل برداري نمونهروش 
شش از ، در زيستگاه انگل پراكنشتراكم و براي تعيين     
 180 ،تصادفي به صورت كامالً ،متمايز ايستگاه كامالً نوع

با   .)قطهن 30كدام  هر( انجام گرفتبرداري آب  نمونه

هاي غير  ها به تجمع در مكان گرايش آرگولوستوجه به 
 Hakalahti and( متالطم از آب و در شرايط نور كم

Valtonen 2003, Hakalahti et al. 2004( ،  در انتخاب
انتخابي و محل  بسترنوع  ،عمق هايمعيار ،ها نوع ايستگاه

 . مطمع نظر قرار گرفتگورخري مولد ماهيان  ريزي تخم
هاي بالغ و نابالغ  ها، نمونه در تعيين تراكم و پراكنش انگل

 كه طبيعتاًداراي قدرت شناي كافي شنا كننده در آب و 
مورد بودند، نهايي قادر به يافتن ميزبان نيازمند و نيز 
گرفتند و به عالوه، با توجه به فاصله محل  شمارش قرار 

ها و  ها، ناپلئوس برداري از كف بستر، وجود تخم هر نمونه
 . آب محتمل نبود  هاي هاي غيرفعال در نمونه يا متاناپلئوس

حدود  در فاصله برداري ، نقاط نمونهايستگاهچهار نوع در 
ا يجنس قلوه سنگ دو با كف بستر متر باالي  سانتي 10

متر يا عمق باالي  سانتي 30؛ و در عمق كمتر از گليجنس 
 ،ها ايستگاهاز  دو نوع ديگردر  . تعيين شدند ،متر سانتي 30

 ،ها آرگولوسمحل احتمالي تجمع از برداري  نمونهبراي 
آبزي گياهان  ،ريزي ماهيان گورخري يعني تخم النه

وفيلوم يمير، گياه ور مورد ترجيح آنها غوطه
)Myriophillum sp.(  سراتوفيلوم گياه و
)Ceratophyllum sp.( ،اين براي .  مورد نظر قرار گرفتند

دو بخش نزديك به بن گياه از آب  يها نمونهها،  النه
ماده به النه در هنگام جنس محل ورود ماهيان (

حضور مولد نر در محل (بخش بااليي گياه يا ؛ )ريزي تخم
ليتر از  ميلي 100حدود  ،نمونههر براي   .گرفته شدند )النه

سي به صورت دستي  سي 50سرنگ آب با استفاده از يك 
 ،اتيلني معمولي ليتري پلي 5/1هاي  در بطريگرفته و 

اين   .ريخته شد ،اطالعات تاريخ و مكانبرچسب داراي 
 25، از هاي گرم در ماه ،تصادفي هاي برداري نمونه

، 17تا  15 ساعت(تير ماه انجام گرفت  10تا  ارديبهشت
و تا ) گراد درجه سانتي 5/25 تا 5/19ت شده دماي آب ثب

هاي  در همان ظرفها  آرگولوسشد تا حد امكان سعي 
به صورت زنده به فيكس كننده و  بدون ماده ،گيري نمونه

تا تعيين تراكم آنها در  دنشوانتقال داده آزمايشگاه 
  . آزمايشگاه انجام شود
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   و تشخيص آنها ها انگلو شمارش جداسازي روش 
محل  در ها از روي ماهيان آلوده براي جداسازي انگل    

ترين راه انتخاب شد  ترين و كوتاه ساده ،)in situ( زيست
 . جلوگيري شودتا حد امكان  ي ماهيها تا از مرگ نمونه

كه در از ماهيان گورخري صيد شده اوليه  نمونه 18به جز 
فيكس  %70اتيل الكل در به صورت جداگانه ظروف 
در آزمايشگاه شدت آلودگي بر روي آنها تعيين و  شدند

در محل و در صيد شده،  ماهيان زندهساير انجام شد، 
گرفته و ساده قرار سفيد بر روي يك گاز استريل ساحل، 

معاينه به صورت مشاهده چشمي و با يك ذره بين ساده 
استفاده از يك پنس احتياط كامل با با سپس شدند،  مي

هاي  لانگ) ست پي(و يك آبفشان آزمايشگاهي  لواسكالپ
اتيل (فيكس ، جداهاي ماهي  بششآو يا بدن روي تيره از 
شمارش و  بيومتريدر آزمايشگاه سپس و ) %70الكل 

اين  Kabata (1988)بر اساس كليد شناسايي   .شدند مي
، در آزمايشگاه مشاهده شده بر روي ماهي انگل خارجي

ميزان  سنجشبعد از  . شناسايي شد آرگولوس فولياسوس
 ،هاي ماهي نمونه، در محلماهيان در  آلودگي و شدت
به نيازي كار  شدند زيرا براي ادامه آب رها مي زنده به
احساس  ،ماهيان با ارزشدر جمعيت بيشتر  تلفاتايجاد 
   .شد نمي
از  برداري شده نمونهآب  ،ها انگل تعيين تراكمبراي     

شمارش يك از  بعد، شده در تاالب انتخابهاي  ايستگاه
هاي  نمونهاز  شمارش شدههاي  و جداسازي انگل نخستين

ظرف نمونه، هر بقيه محتويات  ،آزمايشگاه  بهمنتقل شده 
 بعد از ته نشيني،و توسط چند قطره فرمالين فيكس 

در نمونه فاز سنگين در  هاي آرگولوس باقي مانده انگل
استريوميكروسكوپ صا ايران، (ك بينوكالر معمولي يزير 
سنجش   .ندگرفت قرار ميشمارش مورد ) ZSM 1001 مدل

نوكالر انجام ها نيز توسط بي تعيين جنسيت انگل طولي و
  .)Shimura 1981( شد
  

و روند ابتال به  زيستگاهمشاهده رفتار ميزبانان در روش 
  انگل
خارجي  مرتبط با ابتال به انگل يهارفتاردر اين تحقيق     

در محل  مستقيمبه طور مولد ماهيان آرگولوس، در 
و پراكنش هاي  مكانتطبيق براي   .و ثبت گرديد مشاهده
ماهي استقرار جمعيت ميزبان يعني مولدين  باانگل تراكم 

، ريزي در فصل زادآوري گورخري در حال تخم
ها از نظر فاصله تا ساحل و نيز عمق  مشخصات مكاني النه

و  ارديبهشت 25تا  23در دو دوره (ريزي  هاي تخم النه
ثبت براي  . سنجش و ثبت شد) خرداد 25تا  22

عكاسي، عمق سنج دوربين  ،ها و عالئم مكانمشخصات 
و نشانگذاري براي ثبت و  متر نواري وفلزي  ساده
كوبي در  پيكه و پايهروش از  نشيني آب هاي عقب مكان

ثبت  . اسپري رنگ استفاده شداز روي ساحل و نيز گاهي 
نيز در آزمايشگاه يا در محل هاي با ارزش اسنادي  مشاهده
 IXSUSديجيتال  Canon(يك دوربين ديجيتال  به وسيله

50, Japan  موارد  .صورت گرفت) مگاپيكسل 7با قابليت 
يا توسط دفترچه ) in situ(تحقيق  محل مشاهده شده در

و به هاي همراه ثبت  در گوشي ،ضبط صوتبا روش يا 
 .شد نتايج تحقيق منتقل مي

  
  ها سازي داده تحليل و آمادهروش 

ارائه و به دست آمده هاي  بندي داده به منظور جمع    
نرم  ،هاي مربوط به جامعه آماري مورد بررسي شاخص

و مايكروسافت اكسل  17نسخه  spss افزارهاي آماري 
تصاوير و تركيب براي پردازش  . شدبه كار گرفته  2007

از نرم افزار  ،توسط دوربين عكاسي اصلي گرفته شده
ها،  داده ميانگينبراي بيان آماري  . فتوشاپ استفاده شد

 ). Mean±S.E(ها نيز محاسبه شد  خطاي معيار دادهميزان 
مختلف با  نواحيآرگولوس در  هاي انگل مقايسه تراكم

) >U )05/0Pويتني  -من  سادهآماري استفاده از تست 
  .صورت پذيرفت
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  نتايج
   ميزان آلودگي در ميزبان

 A.vladykoviگورخري  ماهينمونه  18 بررسينتايج     
در  ريزي هاي تخم كنار النه در كه به صورت انفرادي

نشان داد كه  ،شدندصيد رفتارهاي فالشينگ هنگام بروز 
 فولياسوس آرگولوساين ماهيان به انگل خارجي همه 
وجود آثار  ،هاي پوستي آلودگي و نشانه اند بودهه آلود

سطح بدن روي و صورتي رنگ هاي قرمز  ناحيهمشهود و 
توان در آنها  را نيز مي ي زوج در زير شكمها پايه بالهو در 

 متوسط شدت آلودگي در آنها . )1 تصوير(مشاهده نمود 
و كمترين و بيشترين مورد انگل قطعه انگل  95/0±7/5

مشاهده شده در هر ماهي  آرگولوس فولياسوسخارجي 
  .)2 و 1 شكل(قطعه بوده است  13و  1، به ترتيب

با استفاده از تور ترال بعدي تصادفي هاي  برداري نمونه
ماهي  151نشان داد كه از از جمعيت مولدين، دستي 

در فصل اوج ريزي  در محل تخمگورخري صيد شده 
در ماهي و  77به طور كلي خرداد  25تا  5ريزي يعني  تخم

 85و از %) 9/69( 46 تعداد ماهي ماده 66از ميان آنها 
به آرگولوس آلوده %) 5/36(قطعه  31 تعداد ماهي نر
مولد ماهيان هاي گياهي  النهخزان پس از مشاهده  . هستند

گورخري و كاهش شدت رفتارهاي توليدمثلي و ترك 
از اواسط تير ماه،  ريزي تخم محدودهدر ها  النه

برداري تصادفي از جمعيت مولدين نشان داد كه  نمونه

كاهش يافته به شدت درصد آلودگي در جمعيت مولدين 
، برداري در اين دوره نمونه نمونه صيد شده 31از   .است

تنها يك مورد آلودگي در ميان جمعيت ماهيان ماده 
روند كه در  از آنجايي . )1جدول ( مشاهده و ثبت شد

رويدادهايي با ترال دستي، تصادفي گيري  و نمونهصيد 
داخل  تماس بدني ماهي صيد شده با ديواره و اجسامنظير 
صيد  نيزو مولد ، صيد همزمان چند ماهي ترال تور

گونه آمورنما  با نام ديگر از ماهيان تاالب گونه همزمان 
)Pseudorasbora parva(  كه در مجاورت ماهيان

شد تا شمارش  باعث مي كنند، سازي مي گورخري النه
صيد  ماهيقطعه هر  هاي شمارش شده روي تعداد انگل

هاي حاصل از اين  ادهدچار خطاي زيادي شود، دشده 
به منظور سنجش شدت آلودگي هر ماهي شمارش 

فلذا از استناد به  ،باشدو مورد استناد توانست دقيق  نمي
در آلودگي متوسط شدت اعالم نتايج اين شمارش براي 

در اين نوع  ،جمعيتآلوده به انگل در  هاي ماهي
جمعيت و تنها درصد آلودگي  خودداري شدبرداري  نمونه

ه مستند گرديد، ارائه و تعيين 1به صورت جدول ماهيان 
جنس  انگل آرگولوسنمونه  109 يسنجطول در   .است

 ها اندازه اين انگل ميزبان،روي بدن جدا شده از  ،نر و ماده
 . نمود تغيير ميمتر  ميلي 5/4متر تا  ميلي 7/0از  متغير و 

 گيري شد متر اندازه ميلي 6/2±1/01متوسط طول آنها 
  ).2جدول (

  
  مختلف يزمان دوره دو در فولياسوس آرگولوسانگل  بهگورخري  كياندم انيماه يآلودگ  :1جدول 

 مشخصات ماهيان
 **تير 20تا  15 *خرداد25تا5

 كل ماده نر كل ماده نر

 31 14 17 151 66 85 تعداد صيد شده

 1 1 0 77 46 31 هاي آلوده تعداد نمونه

 2/3  7 0 9/50 7/69 5/36 درصد آلودگي
  ريزي توسط مولدين هاي تخم زمان ترك النه **ريزي     زمان اوج رفتارهاي تخم *           
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  ياريبخت و چهارمحال چغاخور تاالب از شده يبردار نمونهمورد مطالعه  يها انگل و زبانيم انيماه طول : 2 جدول
 )mm(متوسط طول±معيارخطاي )mm(دامنه مقادير

 گونه
 ماده نر كل ماده نر كل

64- 19 59-19 64-22 4/1±5/39 9/1±1/36 8/1± 8/42  * A.vladykoviميزبان  

5/4 - 7/0 5/4 - 7/0 5/4 - 7/0  ** A.foliaceusانگل   5/2 1/0± 1/0±7/2 1/0±6/2

  مورد ماده از نمونه انگل آرگولوس 63مورد نر و  46تعداد  **       مورد ماده از نمونه ماهي گورخري 38مورد نر و  38تعداد  *
  

 
 در تاالب چغاخور فولياسوس آرگولوس آلوده بهبختياري  چهارمحال وگورخري ماده ماهي نمونه : 1 تصوير

محل آلودگي  بر روي : پايين راست. دهند شده از  بدن ميزبان را نشان مي چسبيده و جدا فولياسوس آرگولوس هاي انگل، ها پيكان
  يك ماهي نر  و يك ماهي ماده ميزبان: پايين چپ. پايه باله مخرجي و حضور خود انگل در محل آلودگي

  
هاي مختلف  مكاندر  فولياسوس آرگالوستراكم انگل 

  زيستگاه
در  فولياسوس آرگولوسهاي  انگلنتيجه مقايسه تراكم 

نشان ) 3جدول (هاي ميزبان  از زيستگاهنقاط مختلف 
در مناطق كم عمق انگل خارجي اين   تراكمكه دهد  مي

هم گلي و  هايبسترروي  ، به ويژه درمتر سانتي 30زير 
هاي گياهان آبزي ميريوفيلوم  در زير ساقهچنين در 

)Myriophillum sp. ( و سراتوفيلوم)Ceratophyllum 

sp.( ، داري  مقايسه اختالف معنينقاط مورد با ساير  
   ،به اين ترتيب  .)>05/0Mann-Witney, P آزمون( دارد

گلي و عمق كم در پراكنش نوع از دو عامل محيطي بستر 
هاي آرگالوس در تاالب چغاخور در  و تراكم انگل
  ثر ؤريزي مولدين ماهي گورخري م محدوده تخم

   . ندا هبود
  

 30( يبردار نمونه مختلف مكان شش از آب نمونه تريل يليم 100 در فولياسوس آرگولوس هاي انگل تراكم نيانگيم: 3جدول 
 )برداري از هر مكان نمونه

 مكان سنجش

 گياهان النه بستر گلي يبستر سنگ

 عمق كمتر از
cm 30 

 عمق بيش از
cm 30 

  عمق كمتر از
cm 30 

  عمق بيش از
cm 30 

 زير گياه گياهباالي 

  تعداد انگل
 * 5/4±3/0 8/0±1/0 2/1±2/0 * 8/6±5/0 1/1±2/0 * 2/3 ±4/0 )متوسط ±خطاي معيار(

  هاي روزانه نامنظم تير ماه به فاصله 10ارديبهشت تا  25برداري از  تاريخ نمونه     
  U Mann-Witney, P<0.05  آزمون *     
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 در زيستگاه ميزبان رفتاراز نوع نتايج مشاهده مستقيم 
  وقوع آلودگيدوره در 
با وقوع كم ، )4جدول ( به دست آمدهبا توجه به نتايج     

ريزي  ي تخمها النهمحل استقرار آبي تابستانه تاالب، 
 95تا  30 اعماقاز  در معرض ابتال به انگل مولدين
تا  15تغييرات  دامنهبه ، ريزي در اول فصل تخم متر سانتي

 ). 4جدول ( يافتكاهش در ميانه فصل  متر سانتي 65
 از متوسط محسوس ياز ساحل نيز با كاهشها  فاصله النه 

متر  سانتي 190±2/12متر به متوسط  سانتي 8/18±555
در مقياسي ها  با وجود كاهش عمق و فاصله النه . رسيد

اكثر ماهيان نر آورده شده است،  4كه مقادير آن در جدول 
هايي كه  جز النهه ب(هاي انتخابي خود  النهمراقب النه، 

رفتار و  ندنكردرا ترك ) شدند ب خارج ميآاز  كامالً
هدايت هاي ريخته شده روي گياهان و  از تخممراقبت 

توسط  ،ها به داخل النهمجدد ريزي  تخم آمادههاي  ماده
 ماده گورخريجنس ماهيان  . شد مشاهده ميهمچنان نرها 

و  ها النهاين ورود به  ، دو رفتار يعني نيز به منظور
به  ،ريزي ي بعد از تخمجستجوي غذا و نيز گيري جفت

 مشاهدهساحل مناطق بسيار كم عمق فراواني در نزديك 
ا باز اواخر خرداد ماه و شروع ماه تير   .شدند مي

مورد در تاالب  مناطق ساحليگياهان آبزي  ريزي برگ
هاي گياهي  تخريب يكسره توده و در ادامه با ،مطالعه
مولد ماهيان ي ها ترك النهرفتار ، در اواسط مرداد ها النه

تر  هاي داخلي ماهيان به بخشجمعيتي  سير وگورخري 
شد   و به شرحي كه در باال نيز ارائه ديگردمشاهده تاالب 

آلودگي ميزان برداري انجام شده در اين زمان،  در نمونه
 مذكور با مقدار بسيارانگل مورد بررسي به  جمعيت گونه

ماهيان  تحركي بي  .)1جدول ( رسيد ثبتبه  يكمتر
و نزديك شدن به ي گياهان ها زير برگ درگورخري 

چسبيدن به  حركت و تقريباً هاي زيرين به صورت بي ساقه
مول جمعيت آنها از رفتارهاي بسيار مع ترس،در هنگام آن 
 مولد اهيانمو در نتيجه اين استراتژي استتار،  هبود

در اعماق بسيار را  به كرات خود در حال تغذيه،گورخري 
به حالت ساحل گياهان شناور چسبيده به زير در و  كم

   .ندشتدا ساكن نگه مي
  

 
جدا شده ، جنس نر فولياسوس آرگولوسانگل يك : 1شكل 

  از ماهي آلوده گورخري در تاالب چغاخور

  
 

  ياريبخت و چهارمحال چغاخور تاالب در) A.vladykovi( يگورخر انيماه يانتخاب يها النه فاصله و عمق: 4جدول 

  مشخصه النه
  )cm( اتدامنه تغيير )cm(ميانگين

  ميانه فصل  اول فصل ميانه فصل اول فصل
  15-65  30-95  40 ±2/1  55±1/1  عمق

  30-525  150 -980  190±2/12  555 ±8/18  ها تا ساحل النهفاصله 
  88  117  88  117  هاي سنجش شده نمونهتعداد 
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  بحث
  بروز ابتالي شديد ماهيان گورخري به انگل خارجي 

  در فصل زادآوري فولياسوس آرگولوس
شرايط آماده و در ماهيان مولد  برداري از نمونه    
ماهيان گورخري جمعيت  ابتالي شديد ،ريزي تخم

A.vladykovi  تاييد زادآوري  در فصلرا به اين انگل
سطح روي ها  تعداد زياد آرگولوس  .)1جدول ( نمايد مي

آنها را به  ،ريزي در هنگام تخممولد بدن ماهيان 
 كرد فالشينگ وادار مي نظيرهاي رفع انگل خارجي  واكنش

در گيري  در اين همه ويژهكه به صورت يك رفتار 
و به اين انگل آلودگي  . شد مشاهده ميجمعيت مولدين 

پيشين در مطالعات ، آن در ميزبان هاي رفتاري نشانه
هاي ماهي  ن در زيستگاهامحققسوي صورت گرفته از 

ها در ميان ماهيان  در منطقه و نيز بررسي آلودگي گورخري
و همكاران  رييسي( نشده بودو گزارش مشاهده منطقه 
 Keivany and ،1380فرد و همكاران  فدايي ،1388 ،1385

Soofiani 2002, Raissy et al. 2010, 2011(.   در گزارش
ماهيان انگلي هاي  از بررسي آلودگيمنتشره تحقيقاتي 

فرد و  فدايي( تاالب چغاخور در حدود يك دهه پيش
گورخري با درصد آلودگي  گونه اندميك، )1380همكاران 

گونه ماهي  11در ميان ترين ماهي  سالم ،صفر درصد
ين گزارش همدر  . تاالب بوده استبرداري شده در  نمونه

برداري شده، حضور انگل  چ يك از ماهيان نمونهروي هي
هاي  در بررسي انگل . بود آرگولوس نيز مشاهده نشده

 2011سال ماهي گورخري توسط رييسي و همكاران در 
اي  اشارههيچ به ابتالي اين ماهي به انگل آرگولوس نيز 

به اين ترتيب اين مطالعه را بايد نخستين  و نشده است
ماهي گورخري چهارمحال و بختياري به ي گزارش از ابتال

  .)Raissy et al. 2010( انگل آرگولوس دانست
و منطقه تغييرات اقليمي با توجه به در حال حاضر     

 Keivany (هاي تاالبي  ساير زيستگاهكامل  يخشك خطر

and Soofiani 2002 ( اين ماهي)مادر چشمه براي نمونه 
تنها تاالب را بايد چغاخور  تاالب، )1388در سال  و دختر

كشور در بردارنده جمعيت اين ماهي بومي  خشك نشده
قرار ويژه آن را مورد توجه  بوميو سالمت ماهيان  دانست

با توجه به قابليت انتقال انگل آرگولوس از همچنين   .داد
 .Ebraimzadeh et al( به اين انگل  طريق ماهيان آلوده

2011, Ebraimzadeh 2003(  گورخري كه ماهي  از آنجاو
نيز به عنوان يك ماهي آكواريومي چهارمحال و بختياري 

 جاه ب و جا صيدبه صورت غير قانوني توسط افراد 
هاي  بيماري خطرات مربوط به انتقال انگل و ،شود مي

هاي پرورش ماهي  كارگاهو به  ساير نقاطبه آن مرتبط به 
به تحقيق صورت گرفته، نتايج با توجه به   .داردوجود 
 .Ebraimzadeh et al(رسد هشدار محققان كشور  نظر مي

2009, 2011, Ebraimzadeh 2003 ( پديدهدر خصوص 
در  ،ماهيان بومي توسط آرگولوسهاي  آلوده شدن جمعيت

  .مل باشدأقابل ت نيز )چغاخور(مورد مطالعه تاالب 
  

  علل اصلي بروز آلودگي 
هاي زادآوري  زيستگاهكاهش فصلي آب تاالب در 

در محل  فولياسوس آرگولوستراكم افزايش و  ميزبان
  ريزي ميزبان تخم
ريزي در  در فصل تخمميزبان فزاينده مولدين حضور     

را  ءال ابتالپراكنش پارازيت در زيستگاه، احتمهاي  محل
بيشترين تراكم آرگولوس   .برده استباال  انماهياين در 

ريزي ماهيان  هاي تخم كه محل مشاهده شدهايي  در مكان
تا اواسط با توجه به تغييرات سطح آب تاالب، گورخري 

در آن شرايط قرار ) اواخر خرداد( زادآوري فصل
در اين مناطق  مولدينو رفتارهاي توليد مثلي از  رفتگ مي

ها  وجود تراكم بيشتر آرگولوس  .)3جدول ( شد ديده مي
به علت وابستگي  ،و مناطق كم عمقتاالب در كف 

و نيز درجه ريزي  آرگولوس به كف بستر براي تخم
يك  انگلاين  . ستا حرارت الزم براي چرخه زندگي

بعد از هر بار  و دارد واسطه زيستي مستقيم و بي چرخه
فعال  مرحلهو چرخه ، ريزي آرگولوس روي بستر تخم
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هاي فعال  ها با ظهور متانائپلي د از هچ تخمزندگي آنها بع
اين فعاليت در درجه نخست   .گردد آبي آغاز مي در بدنه
و تنها با فراهم شدن شرايط  يافتن ميزبان است منوط به

 يابد انگل ادامه ميبراي يافتن ميزبان چرخه زندگي 
)Hakalahti and Valtonen 2003, Hakalahti etal. 

2004, Pasternak et al. 2001, 2004( در اين  كه
همه تغييرات رخ داده در تاالب چغاخور نيز خصوص، 
تا شرايط نزديكي جمعيت انگل به  ه استباعث شد

تاالب سواحل شرقي  . فراهم گردد كامالًجمعيت ميزبان 
بسترهاي سنگي و گلي واجد گياهان به دليل ، چغاخور
مناسب بودن عمق، تميز روي آنها، روييده  منفردور  غوطه

اهميت ، بودن آب، غذاي كافي و كمتر بودن شكارچيان
زيادي براي ماهيان گورخري از نظر انتخاب بسترهاي 

اين قسمت داراي پوشش  ،به عالوه  .رندريزي دا تخم
) Ceratophyllum sp(.سراتوفيلوم ور  غالب گياهان غوطه

است كه توسط ) .Myriophillum sp(وفيلوم يو مير
به عنوان بستر مناسب ماهيان گورخري نيز ن پيشين امحقق

 Coad and ،1386 و همكاران مرداني( گزارش شده است

Keivany 2000, Keivany and Soofiani 2002( .  بر
فصل، در نواري گزيني اول  در النه 4اساس نتايج جدول 

متر  1متر تا حدود  سانتي 30از آب ساحلي با عمق 
براي ماهيان گورخري تاالب، ) متر سانتي 55متوسط (

ريزي در ميان گياهان  بهترين و بيشترين بسترهاي تخم
ولي با عقب نشستن آب، اين شده اي منفرد فراهم  توده

هاي  نوار النهو ) متر سانتي 40(گشته متوسط عمق كمتر 
متري قرار  سانتي 65تا  15عمق  دامنهدر ماهيان ميزبان 

نسبت به اعماق آرگولوس تر كه از تراكم  شديد رفتگ مي
واكنش در  . برخوردار بوده است) 3جدول (قبلي باالتر 

، ماه خرداد از آبي تاالب به كمگورخري رفتاري ماهيان 
هاي انتخابي خود را ترك  اكثر ماهيان نر النهديده شد كه 

هاي ريخته شده روي گياهان  و همچنان از تخم نكرده
ريزي به  هاي رسيده را براي تخم و ماده نمودهمراقبت 

دچار كاهش  كردند كه شديداً هدايت مي ييها داخل النه
باقي ماندن در زادآوري و  اين شيوه . عمق شده بودند

از سوي جمعيت مولدين  ،يافته كاهش عمق يها النه
كاهش و زمان   ماهي گورخري تا اوايل تيرماهجنس نر 

مناسب گياهان كلي و نابودي خزان  وارتفاع كلي آب 
عامل اصلي قرار  ،رفتارمشاهده شد و اين  آنها ريزي تخم

در مناطق با  ها النهباقي ماندن طوالني مدت گرفتن و 
از ماه  . بودلوس وآرگباالي انگل فزاينده و تراكم 

مراقبت از النه رفتار  به موازات، خرداد تابهشت اردي
و فاصله آب عمق كلي همزمان با كاهش و  مولدين نر

 350به ميزان متوسط  از ساحلريزي  هاي تخم النه
به دليل دو  ،ماهيان ماده گورخري، )4جدول (متر  سانتي
به گيري  براي جفتو ورود به النه  جستجوي غذا رفتار

 به اين ترتيب كهشدند  فراواني در نزديك ساحل ديده مي
فصلي  در هنگام پديده ماهي گورخري مولدين جمعيت

در ريزي  در شرايط تخم چه ،پايين رفتن آب درياچه
 ،ها در نزديك النه در شرايط شنا چهو هاي گياهي  النه

در  وند دش مينزديك در آب كم عمق بستر كف به  اجباراً
يافتن زمان ه حداقل رسيدن بشرايط براي كاهش و نتيجه، 
در چرخه زندگي انگل در رگولوس آانگل از سوي ميزبان 
ريزي ماهيان بومي گورخري فراهم  در زمان تخم ،تاالب
تغييرات اقليمي و كاهش نزوالت  عاملعالوه بر   .شد مي

پديده محيطي پايين رفتن  علتآسماني در منطقه،   ساليانه
گرم در تاالب فصل  تاالب درآب و كاهش عمق شديد 

روند بدون وقفه مصرف محلي آب تاالب براي چغاخور، 
  .باشد ميهاي اخير  در سالكشاورزي 

  
ساير و گورخري  ماهيجنس ماده رفتارهاي ويژه 

  ابتال به انگلدر ثر ميزبان ؤمي هارفتار
هاي جنس  نمونهدر ميان ماهيان گورخري صيد شده،     

درصد ابتالي بيشتري را نسبت به نرها نشان دادند ماده 
از  درصد 36مقابل در  ي صيد شدهها صد از مادهدر 71(

و به ماهيان جنس ماده  اين انگلطبيعي از گرايش ).  نرها
يا اجتناب آنها از جنس نر ميزبان خود و يا تاثير 

هاي جنسي و يا وضعيت فيزيولوژيك مولدين  هورمون
گزارشي مشاهده نشده تمايل اين افزايش ايجاد و ماده در 
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با توجه به نتايج تحقيقات نشان داده است كه  و است
 ,Mikheev et al. 1998, 2001( چشم در آرگولوستوسعه 

2004, Meyer-Rochow et al. 2001, Pasternak et al. 
 هاي بينايي سيگنالانتخاب و يافتن ميزبان با كمك  ،)2001

در سال و همكارانش  Mikeevبه اعتقاد   .گيرد صورت مي
حس بينايي حس نخست اين پارازيت در يافتن  2004

آال  در مقايسه انجام شده بين بوي ماهي قزل . ميزبان است
و سيگنال نور، منبع تحريك كننده نور بهتر از بوي ميزبان 

اين  يباعث جذب آرگولوس گرديد و در مورد نرها
وي جنس مخالف انگل، ببوي ماهي ميزبان از  ،انگل

 .Bandilla et al( تر عمل كرد تر و جاذب تحريك كننده

رنگ  2004در سال و همكاران  Mikeevبه نظر  . )2007
تواند با  هايي است كه مي اي ماهي از جمله سيگنال نقره

توجه به قابليت بازتابش نور در آب، يك سيگنال مناسب 
و نيز فرآيند پالريزه شدن  ها باشد نوري براي پاسخ گيرنده

كشف مكان  ،خورشيد در آب شديد همچوننور يك 
 .Shashar et al( نمايد تر مي ماهي را براي انگل آسان

كه رنگ دو جنس ماده و نر در ماهيان  از آنجايي . )2000
و منقوط اي  نقره بدنسطح  ،گورخري متفاوت است

رنگ با در مقابل سطح بدن طاليي جنس ماده تر  درخشان
سمت را بيشتر به آرگولوس ، جنس نردر  راه خطوط راه

و  Mikeevدر تحقيقات   .دهد ماده سوق ميماهي 
براي  فولياسوسآرگولوس انگل  ،1998در سال همكاران 

و نيز لزوم  نشستن روي ميزبان با توجه به شرايط محيط
كند و  ، به صورت انتظاري عمل مياستراتژي حفظ انرژي

بيدن سمنتظر فرصت براي چ ،تحرك و شناگريبا كمترين 
مورد ترجيح ماهيان  يها در النه . شود به ميزبان مي

ريزي  گورخري، اشكوب پايين و نزديك بستر براي تخم
تحقيق مشاهدات  و شود ماده اشغال ميجنس توسط ماهي 

ماهي ماده با نزديك  ،ريزي نشان داد كه هنگام تخمحاضر 
گياهان  النه توسط ماهي نر به داخل توده كردن خود به

شود  هدايت و به سمت و بخش پايين گياه رانده ميآبزي 
از  وهاي گياه رها  اقهها را روي س و سپس ماهي ماده تخم

تماس اين به دليل   .كند تماس با بستر نيز اجتناب نمي

اهان كه از تراكم باالتر يگزيرين  ساقهمحل ماهيان ماده با 
، ماهي ماده در )3جدول (ها برخوردار است  آرگولوس

 هاي در حال انتظار از سوي انگل معرض آلودگي بيشتر
هاي ماده در زير  به دليل نرم بودن بافت . گيرد قرار مي

بودن اين جنس، رهايي از  شكم و كم تحرك
 Mikheev et( چسبيده به بدن ماهي شديداًهاي  آرگولوس

al. 1998 ( مولدين جنس ماده  . گردد پذير نمي امكاننيز
ها را به يكباره  ، همه تخم گورخري در فصل زادآوري

ريزي آنها چند باره است  كنند و دوره تخم خالي نمي
)Keivany and Soofiani 2002 ( و اين ويژگي سبب

خواهد شد تا ماهي ماده در طول دوره زادآوري خود براي 
آرگولوس  در معرض آلودگي بهبارها  ،ريزي در النه تخم

و جستجوي غذا در اي  رفتار تغذيه . قرار داشته باشد
ريزي بسيار  تخمبار خارج از النه، در ماهي ماده بعد از هر 

آماده شده از سوي  النهاز اي كه  ماهيان ماده  .بارز است
 براي غذا شوند، ميريزي خارج  بعد از هر تخمجنس نر 

غني از مواد غذايي به  تر عمق به سمت مناطق كمهمواره 
 در مناطق كم عمق شده ووارد ويژه الرو حشرات آبزي 

در معرض  هميشهرا  آنهاو اين جستجو  ،پردازند مي شنابه 
ساحلي يافته  عمق كاهشمناطق  ي متراكمها پارازيت
تمايل نر مولد ماهيان در مقابل،  . دهد قرار ميتاالب 

و ساحلي دارند تر  به مناطق كم عمقكمتري به حركت 
مواظبت و قلمرو هاي گياهي از النه  بيشتر روي النه

دهد كه ماهي ماده  مجموع اين رفتارها نشان مي  .كنند مي
هاي كم  در النهتاالب نزديك كردن خود به بستر عالوه بر 

گياه و زيرين هاي  ها روي ساقه به منظور ريختن تخمعمق 
فصل زادآوري تغذيه در با  ريزي، تكرار آن در هر بار تخم

هاي نزديك  آرگولوس در بخشانگل مناطق پرتراكم در 
ريزي حشرات و تراكم  ساحل تاالب كه به علت تخم

، در معرض ها از غناي غذايي برخوردار است زئوپالنكتون
  .گيرد قرار مي فولياسوس ارگولوسانگل به ي بيشتر ابتال
بعد از چسبيدن به ميزبان و  فولياسوسآرگولوس انگل     

را روي بدن ميزبان  گيري جفت، مرحله بلوغطي مرحله 
گيري آنها  دهد و حتي با توجه به اينكه جفت انجام مي
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حركت آنها از يك  ،تواند با چند جفت صورت پذيرد مي
 Hakalahti et(گردد  ميزبان به ميزبان ديگر هم مشاهده مي

al. 2004, Pasternak et al. 2001, 2004, Shafir and 
Oldewage 1992 (در انتقال انگل ميان  ،كه اين توانايي

ديگر  يتنسبه ج يتافراد جمعيت ميزبان و از يك جنس
به اين ترتيب ذكر اين نكته نيز   .كند ثر عمل ميؤبسيار م

ماهيان جنس ماده فزاينده با تماس ضروري است كه 
بالغين و با بسترهاي پرجمعيت از گورخري 
مطابق با آنچه در باال به در تاالب،  ي انگلها متاناپلئوس

مستقيم  عالوه بر اثرآلودگي نرها آن اشاره شد، احتمال 
تماس با  ، باريزي در كنار گياهان محل تخم تراكم انگل
 تر بودن ماهي ماده سنگين . رود ميباال  نيزخود جنس ماده 

 Keivany and Soofiani ،1383 و همكاران مرداني(

نزديك  يتحرك كمتر و شنا ،ريزي در شرايط تخم )2002
ماهي  تر بودن بزرگفاكتور  و شود موجب ميكف بستر را 

براي يافتن آنها توسط انگل ) 2جدول (ماده نسبت به نرها 
اين فرصت يافتن  و )Walker et al. 2008( آرگولوس

 ثر خواهد بودؤبراي چسبيدن به بدن آنها مانگل 
Mikheev et al. 1998)( .  

فرار و حركات مارپيچ براي گيج كردن رفتار در     
شكارچي  تعقيب تحتاز سوي ماهي گورخري  شكارچي

قرار گرفتن به زير بارز واكنش ، )بردار و همچنين نمونه(
هاي زيرين به صورت  ها و نزديك شدن به ساقه برگ
تحركي و  اين بي وچسبيدن به آن  حركت و تقريباً بي

رفتارهاي توقف در نزديك كف بستر زيستگاه، در 
جدول (تراكم آرگولوس پرو هاي كم عمق ساحلي  مكان

ماهيان گورخري به  به طور كلي باعث ابتالي فزاينده، )3
در فصل در تاالب چغاخور  آرگولوس فولياسوسانگل 

اين رويداد از اواسط ماه خرداد و با  . شود ميزادآوري 
هاي جداشده گياهان آبزي در كنار خط  تجمع ساقه

ساحلي در اثر باد كه موجب جلب ماهيان مولد گورخري 
آلودگي بروز اين  تشديد كننده شود، عامل به زير آنها مي

اين در  . جمعيت مولدين ماهي گورخري استانگلي در 
ها عالوه بر دماي گرمتر و عمق كم، ناحيه مناسب  مكان

 آرگولوس هاي انگل براي تجمع ،و به دور از تالطمسايه 
  .گردد فراهم مي )Hakalahti et al. 2004( فولياسوس

نده راولين عامل بازدا به عنوانها  درشتي و اندازه فلس    
يا عدم  تواند در موفقيت و مي، سطح خارجي بدن ميزبان

به بدن ميزبان با  آرگولوس فولياسوسموفقيت چسبيدن 
-Avenant( ثر باشدؤم استفاده از اندام چسبنده خود

Oldewage and Everts 2010, Forlenza et al. 2008, 
Walker et al. 2008(.  موسوي و  زاده نظر ابراهيم از

عامل مهم انتقال آرگالوس نيز  ،2009در سال همكاران 
پذير و  توسط ماهيان آكواريومي، سطح پوششي آسيب

 . است آرگولوس فولياسوسضعيف اين ماهيان در مقابل 
ماهيان در بيشتر پذيري  آسيببه عامل  نامحققسوي  از

در صورت ابتال به و جثه، اندازه  با توجه بهتر  كوچك
 Shafir and( شده است نيز اشاره ،انگل آرگولوس

Oldewage 1992, Walker et al. 2008 (به اين ترتيب و 
ماهيان اندميك  و ريز فلس بودنبند انگشتي فرم بدني 
 )Coad 1988, Coad and Keivany 2000( گورخري

 خارجي انگل ابتاليباعث خواهد شد تا عالوه بر سهولت 
ميزبان، جمعيت اين ماهي به طور كلي با  سطح بدنبه 

مانند ناشي از اثر مستقيم يك انگل آسيب جدي 
مشاهدات همچنين   .مواجه شود آرگولوس فوليالسوس

حركات سريع مالش كه دهد  مستقيم در زيستگاه نشان مي
چسبيده سطح بدن به اجسام براي رهايي از آرگولوس 

ثر ؤمتندي سرعت و گورخري با  ان بالغماهي پوست، در
باال  ياين ماهي قادر به فالشينك با سرعت شود؛ انجام نمي
به جاي ماليدن سر بر روي سنگ به هنگام  نيست و
به دور  نگه داشته و  رو به پايينخود را بيشتر  فالشينگ،

 . گردد انگل از ماهي جدا نميدر نتيجه، خود مي پيچد و 
هاي  آبكرده به سمت  ادآوريگورخري زحركت ماهي 
تر و باالي نيم متر عمق تاالب و خالف  مناطق عميق
به  25از (تر  به مراتب پايين، با دماي آبي جهت ساحل

عمق  از منطقه كم ،)گراد در تير ماه درجه سانتي 16كمتر از 
 Pasternak( بوده است ها متناسب با حضور آرگولوسكه 

et al. 2001, Shafir and Oldewage 1992, Taylor et al. 
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ثر ؤم ميزبان از انگلماهي رهايي تواند در  مي، )2006
ريزي يعني خرداد  ولي اين كار در فصل اوج تخم ،باشد

و ريزي  تا تخم مولدشود و ماهي  ماه كمتر ديده مي
در منطقه  اي خود، كامالً چند مرتبهو كامل گيري  جفت

آرگولوس هاي  انگلمناسب براي زيست ساحلي 
در  . كند را با خود حمل مي آنهاماند و  باقي مي فولياسوس

با شروع مهاجرت ماهيان مولد و جمعيت  ،تير ماه اوايل
هاي  بخشدر ريزي  هاي تخم النهگورخري از ماهي بالغ 

تر و  هاي گياهي داخلي سمت تودهبه ساحلي كم عمق 
آبهاي با درجه حرارت كمتر، مهمتر از همه تر و  پرعمق
دور  مولدين جمعيت در هاي خارجي انگلاين  كاهش

هاي  يافته . )1 جدول( گردد مي ها مشاهده شده از النه
Taylor در خصوص علت  2006در سال  و همكارانش
جمعيت  خارجي در اين انگلبروز  و يافتنشدت 

در ي مطالعه شده ها درياچهكمان در  رنگيني هاآال قزل
سه عامل كاهش عمق آب به زير يك متر، باال انگلستان، 

به سر بردن ميزبان در محل زيست  مدت زمانرفتن 
در محل شناي  آنهاو نيز تراكم  آرگولوس فولياسوس

كند، كه نتايج تحقيق حاضر نيز نشان  را تاييد مي ميزبان
 مأتوداد كه رفتارهاي توليدمثلي ماهيان مولد گورخري، 

ريزي، هر سه  با كاهش فزاينده آب زيستگاه در محل تخم
  .ر تاالب چغاخور موجب گرديده استعامل فوق را د

  
  كر و قدردانيتش
 آقايان حجتتيم همكار دانشجويي  از همه وجهت همكاري و ارائه خدمات الزم  متبوعهاز معاونت پژوهشي دانشگاه     

 اله حيدري س حشمتدمهن و سورشجاني، مهندس جواد فرجي پور، حامد آقابيگي، مهندس مجتبي حيدري كشاني، محمد ملك
  .گردد تشكر مي، قيقتحروزي  هاي تمام وقت و شبانه برداري نمونهبراي كمك در 

  
  منابع
 و ويار   رهنما ،آذر  زاده ، همتعيدس   اسداله ،ريمم  برزگر

اهيان هاي م انگل . )1383( هيارب  جعفري جاللي
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 . 74-67 ،1)1(، ايران علوم دامپزشكي مجله

  جاللي و امرانك  ي عليمردان، ريمم   برزگر  ،هديم  رييسي
 8هاي  هاي مونوژن آبشش بررسي انگل .)1385( هيارب

بختياري و   ماهيان تاالب چغاخور چهارمحال و گونه
.  در كپور معمولي Dactylogyrus spiralisمعرفي گونه 

 . 418 – 411 ،3)1( ايران علوم دامپزشكي مجله

 ،هسام  انصاري ،فيروز فرد  فدايي ،مهدي  رييسي
  .)1388( رضايدس  حسيني و اديه  زادگان تاج

هاي ماهيان تاالب سولقان استان چهار  بررسي انگل

-15،  5) 1(، دامپزشكي نامه پژوهشمحال و بختياري، 
19  . 

هاي داخلي ايران، موزه  ماهيان آب  .)1378( صغرا  يعبدل
  . 378صفحه حيات وحش و طبيعت ايران، 

  .)1380( اديه  قرباني و اباب  مخير ،يروزف  فرد فدايي
هاي ماهيان تاالب چغاخور  شناسايي انگل بررسي و

استان چهارمحال و بختياري، مجله دامپزشكي دانشگاه 
 .114-109،  56)3(تهران، 

 ميلهج  پازوكي و سعودم  شيدايي ،هديم  كراني مرداني
 هاي جمعيت مريستيك و فومتريكرم بررسي  .)1386(

بختياري  و چهارمحال استان گورخري در يماه محدود
(Aphanius vladykovi, Coad1988). زيست مجله 

  .447 - 457، 20) 4(ايران  شناسي
 



  اللهي مهرداد فتح

   1392، پاييز 3مجله دامپزشكي ايران، دوره نهم، شماره        102

Avenant-Oldewage  A. and Everts  L. (2010).  
Argulus japonicus: Sperm transfer by means of a 
spermatophore on Carassius auratus (L).  
Experimental Parasitology, 126: 232–238. 

 

Avenant-Oldewage  A. (2001).  Argulus japonicus 
in the Olifants River System – possible 
conservation threat?  South African Journal of 
Wildlife Research, 31 (1–2): 59-63. 

 

Bandilla  M., Valtonen  E.T., Suomalainen  L.R., 
Aphalo  P.J. and Hakalahti  T. (2006).  A link 
between ectoparasite infection and susceptibility 
to bacterial disease in rainbow trout. 
International Journal of Parasitology, 36: 987–
991. 

 

Bandilla  M., Hakalahti-Sireґn  T. and Valtonen  
E.T. (2007).  Experimental evidence for a 
hierarchy of mate- and host-induced cues in a 
fish ectoparasite, Argulus coregoni (Crustacea: 
Branchiura). International Journal of 
Parasitology, 37: 1343–49. 

 

Coad  B.W. (1988).  Aphanius vladykovi, a new 
species of tooth-carp from the zagros mountains 
of Iran. (osteichthyes: cyprinodontidae) 
Environmental Biology of Fishes, 23: 115-125. 

 

Coad  B.W. and Keivany  Y. (2000). Aphanius 
vladykovi coad, 1988. Zagros pupfish, mahi-
egour-e khari. Journal of the American Killifish, 
33: 195-198. 

Ebrahimzadeh Mousavi  H.A., Mood  S.M., Omrani  
B. S., Mokhayer  B., Ahmadi  M., Soltani  M., et 
al. (2009). Gill ectoparasites of goldfish 
(Carassius auratus ) pearl scale variety imported 
into Iran. Bulletin of the European Association 
of Fish Pathologists, 29(5): 175-187. 

Ebraimzadeh Mousavi  H.A., Farrokh  B., Rostami 
Bashman  M., Mirzargar  S.S., Shyan  P. and 
Rahmati-Holasoo  H. (2011). Study of Argulus 
spp. infestation rate in Goldfish,Carassius 
auratus (Linnaeus, 1758) in Iran. International 
Journal of the Bioflux Society, 3(3): 198-204. 

 

Ebraimzadeh Mousavi  H.A.  (2003).  Parasites of 
ornamental fish in Iran. Bulletin of the Eropean 
Association of Fish Pathologists, 23(6): 297-300. 

 

Esmaeili  H.R., Ebrahimi  M. and Saifali  M. 
(2008). Karyological analysis of five tooth-carps 
(Actinopterygii: Cyprinodontidae) from Iran. 
Micron 39: 95–100.  

 

Forlenza  M., Walker  P.D., de Vries  B.J., Bonga  
S.E.W. and Wiegertjes  G.F. (2008). 
Transcriptional analysis of the common carp 
(Cyprinus carpio L.) immune response to the 
fish louse Argulus japonicus Thiele (Crustacea: 
Branchiura), Fish and Shellfish Immunology 25: 
76-83.  

 

Hakalahti  T. and Valtonen  E.T. (2003). Population 
structure and recruitment of the ectoparasite 
Argulus coregoni Thorell (Crustacea: 
Branchiura) on a fish farm. Parasitology, 127: 
79–85. 

 

Hakalahti  T., Pasternak  A.F. and Valtonen  E.T. 
(2004). Seasonal dynamics of egg laying and 
egg-laying strategy of the ectoparasite Argulus 
coregoni (Crustacea: Branchiura). Parasitology, 
128: 655–660. 

Kabata  Z. (1988). Copepoda and Branchiura. In L. 
Margolis and Z. Kabata (eds): Guide to the 
Parasites of Fishes of Canada. Part 2, Crustacea. 
Canadian Special Publication of Fisheries and 
Aquatic Sciences, pp. 81-96. 

 

Keivany  Y. and Soofiani  N.M. (2002). 
Contribution to the biology of Zagros tooth-carp, 
Aphanius vladykovi (Cyprinodontidae) in central 
Iran. Environmental Biology of Fishes, 71(2): 
165-169. 

 

Kruger  I., van As  J.G. and Saayman  J.E. (1983). 
Observations on the occurrence of the fish louse 
Argulus japonicus Thiele, 1900 in the western 
Transvaal. South African Journal of Zoology, 18 
(1): 408–410. 

 

Mikheev  V.N., Pasternak  A.F., Valtonen  E.T. and 
Lankinen  Y.A.N. (2001). Spatial distribution 
and hatching of overwintered eggs of a fish 
ectoparasite, Argulus coregoni (Crustacea: 
Branchiura). Disease of Aquatic Organisms. 
46:123–128. 

 

Mikheev  V.N., Pasternak  A.F. and Valtonen  E.T. 
(2004). Tuning host specificity during the 
ontogeny of a fish ectoparasite: behavioural 
responses to host-induced cues. Parasitology 
Researches, 92: 220–224. 

 

Mikheev  V.N., Valtonen  E.T. and Bentamaki-
Kinunen  P. (1998). Host searching in Argulus 
foliaceus L. (Crustacea: Branchiura): the rule of 
vision and selectivity. Parasitology, 116: 425–
430. 

 

Meyer-Rochow  V.B., Au  D. and Keskinen  E. 
(2001). Photoreception in fish lice (Branchiura): 
the eyes of Argulus foliaceus Linneґ, 1758 and 
Argulus coregoni Thorell, 1865. Acta 
Parasitologia, 46: 321–331. 

 

Menezes  J., Ramos  M.A., Pereira  T.G. and da 
Silva  A.M. (1990). Rainbow trout culture failure 
in a small lake as a result of massive parasitosis 
related to careless fish introductions. 
Aquaculture, 89: 123–126. 

 

Northcott  S.J., Lyndon  A.R. and Campbell  A.D. 
(1997). An outbreak of freshwater fish lice, 
Argulus foliaceus L., seriously affecting a 
Scottish Stillwater fishery. Fisheries 
management and Ecology, 4: 73–75. 



  . . . آلودگي ماهيان مولد گورخري 

  103       1392، پاييز 3مجله دامپزشكي ايران، دوره نهم، شماره 

 

Pasternak  A.F., Mikheev  V.N. and Valtonen  E.T. 
(2000). Life history characteristics of Argulus 
foliaceus L. (Crustacea: Branchiura) populations 
in Central Finland. Annales Zoologiki Fennici, 
37: 25–35. 

 

Pasternak  A.F., Mikheev  V. and Valtonen  E.T. 
(2004). Growth and development of Argulus 
coregoni (Crustacea: Branchiura) on salmonid 
and cyprinid hosts. Disease of Aquatic 
Organisms, 58: 203–207. 

 

Pooly  W.J. (2003).  Argulus ambystoma, a new 
species parasitic on the Salamander Ambystoma 
demerli from Mexico (Crustacea: Branchiura: 
Argulidae). The Ohio Journal of Science, 103: 
52-61. 

 

Raissy  M., Ansari  M., Lashkari  A. and Jalali  B. 
(2010). Occurrence of parasites in selected fish 
species in Gandoman Lagoon, Iran, Iranian 
Journal of Fisheries Sciences, 9(3): 464-471. 

 

Raissy  M., Ansari  M. and Moumeni  M. (2011). 
Parasite Fauna of the Zagros Tooth-Carp, 
Aphanius vladykovi Coad, 1988 (Osteichthyes: 
Cyprinodontidae), in Gandoman Lagoon. 
Comparative Parasitology, 78(1): 104-106. 

 

Shashar  N., Hagan  R., Boal  J.G. and Hanlon  R.T. 
(2000). Cuttlefish use polarization sensitivity in 
predation on silvery fish. Vision Research. 40: 
71–75. 

 

Shafir  A. and Oldewage  W.H. (1992). Dynamics 
of a fish ectoparasite population: opportunistic 
parasitism in Argulus japonicus (Branchiura). 
Crustacean, 62 (1): 50–64. 

 

Shimura  S. (1981). The larval development of 
Argulus coregoni Thorell (Crustacea: 
Branchiura). Journal of Natural History, 15: 
331–348. 

 

Shimura  S. (1983). Seasonal occurrence, sex ratio 
and site preference of Argulus coregoni Theorell 
(Crustacea: Branchiura) parasitic on cultured 
freshwater salmonids in Japan. Parasitology 86: 
537–552. 

 

Taylor  N.G.H., Sommerville  C. and Wootten  R. 
(2006). The epidemiology of Argulus spp. 
(Crustacea: Branchiura) infections in stillwater 
trout fisheries. Journal of Fish Diseases, 29: 
193–200. 

 

Walker  P.D., Harris  J.E., van der Velde  G. and 
Wendelaar Bonga  S.E. (2008). Effect of host 
weight on the distribution of Argulus foliaceus 
(L.) (Crustacea, Branchiura) within a fish 
community. Acta Parasitologica, 53(2): 165–
172.  

 

Wolf  B.A., Harms  C.A., Groves  J.D. and Lomis  
M.R. (2001). Treatment of Argulus sp. 
infestation of river frogs. Contemporary Topics 
in Laboratory Animal Sciences, 40: 35-36.  

  
 



Vol. 9, No. 3, Autumn, 2013 

131     Iranian Veterinary Journal 

Outbreak of ectoparasite argulus foliaceus in broods of Zagros 
pupfish aphanius vladykovi in Choghakhor lagoon of 

Chaharmahal-o-Bakhtyari, Iran 
 

Fattollahi  M.1 
 

Received: 7.02.2012   Accepted: 26.11.2012 
 
Abstract 
    The present study aimed to investigate the outbreak of ectoparasites Argulus foliaceus in 
Zagros pupfish, mahi-e-gour-e-khari, Aphanius vladykovi ,Coad  1988, in order to determine 
the infesting of the brood stock in the native fish population in the habitat of  Choghakhor 
Lagoon of Chaharmahal-o-Bakhtyari of Iran during the spawning season. It is reported for the 
first time from the fish A.vladykovi in Iran. The results showed that 51% of sampled 
A.vladykovi broods were infested with A. Foliaceus (as 70% of the sampled females and 36% 
of the sampled males). 
    The high average population density of the argulids in 100 ml. of water samples were 
observed in the low depth water bodies with clay bottoms (6.8±0.5) and gravel  bottoms 
(3.2±0.4) as well as in their spawning nest in the beneath of the aquatic weeds (4.5±0.3). The 
attendance of the argulids to the spawning localities of the broods host in the low depth 
waters, and the presence of A.vladykovi broods among the lessened water depth of habitats 
through seasonally declined depth of the lagoon could explain the heavy infection of the 
hosts. Moreover, the female behaviours as a prolonged reproduction and spawning 
behaviours, and their body sensitivities allowed the argulids to utilize the spectrums of their 
habitats and the more outbreaks. 
 
Key words: Aphanius vladykovi, Argulus foliaceus, Choghakhor lagoon, Chaharmahal-o- 
                     Bakhtyari 
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