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Platycephalus(نواري کن دمهاي کرمی در ماهی زمینبررسی انگل indicus (
خلیج فارس

4مسعود قربانپورو  3جاللی، محمدحسین راضی2، رحیم پیغان*1مریم عضدي

3/5/97: تاریخ پذیرش15/9/96:  تاریخ دریافت

دهیچک
ان یماه یهاي انگلیآلودگ ییشناسا.  ان اتفاق افتاده استیدر ماه یمختلف انگل يهایدر اثر آلودگ يادیتلفات ز ،ریاخ يهادر سال

ممانعت از بروز  يه و براین قضیت ایبا توجه به اهم.  کندیز مین یبه مزارع پرورش یري از ورود آلودگیادي به جلوگیکمک ز ،یبوم
در  یکرم يهاانگل یمنظور بررسبه زین حاضر يمطالعه. باشدیم يادیت زیاهم يان دارایماه يهاانگل یزئونوز، بررس يهايماریب

 يدر مطالعه. صورت گرفت) اهواز ستانشهردر بازار (فارسجیخل يحوزه) Platycephalus indicus(ينوارکن دمنیزم یماه
، یمختلف ماه يهااز قسمت يجداسازپس ازها انگل.دیشگاه منتقل گردیو به آزما يداریخر ينوارکن دمنیزم یماه قطعه100،حاضر

ان یدرصد از ماه 90،ن مطالعهیدر ا. صورت گرفتییشناسا يدهایتوسط کلها آن ییبعد شناسا يدرصد منتقل و در مرحله 70ه الکل ب
Duosphincterمربوط به ترماتود  یزان آلودگین میترشیب. بودند یمتفاوت کرم يهایآلودگ يدارا zancli ينماتودها. ندبود 

وم یالسیستروتیبود و نماتود ه .Hysterothylacium spو  .Capillaria sp. ،Porrocaecum spن مطالعه شامل یشده در ا ییشناسا
Serrasentisآکانتوسفال . ها داشتن آنیرا در ب ین فراوانیترشیب sp.  و سستودTrypanorhyncha sp.مشاهده  ین ماهیز در این

.دندیگرد

فارسجیخلنواري، کن دمماهی زمینکرم، آلودگی انگلی، : يدیکلکلمات 

مقدمه
 يبسترها يبوده و رو يکفز یانیان، ماهیکن ماهنیزم.

از  یبعض. شوندیافت میيمتر 75تا عمق  یو شن یگل
 ياعمق مناطق صخرهکم يهان خانواده در آبیا يهاگونه

بدن خود این ماهیان. شوندیافت مینیز یو سنگ یمرجان
کنند و با داشتن دهان بزرگ یر شن و گل مدفون میرا ز

 يخانواده. سر خود را شکار کنند يباال يهاقادرند طعمه
ه یثانو يهادر مرتبه یالتیت شیان از نظر اهمیکن ماهنیزم
رند و یگیترال کف قرار م يلهیوسبه يتجار يدهایص

 Nelson(مناسب است  ییها جهت مصرف غذاگوشت آن

2006, Sadeghi 2001, Satari 2003.(ن یا ییم غذایرژ
درون  يزجانوران کف: ازت عبارتند یب اهمیگونه به ترت

، چمران اهوازدانشجوي دکتراي بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید *1

هاي ماهیان بهداشت و بیماري علمی و عضو قطب استاد گروه علوم درمانگاهی2
هاي ماهیان بهداشت و بیماري علمی و عضو قطبگروه پاتوبیولوژي استاد3
، اهواز، ایران گروه پاتوبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز استاد4

که  يزکف یدوم جانوران ي، در مرتبه)یاصل يغذا(بستر 
پوستان از سوم سخت يوابسته به بستر هستند و در مرتبه

Sadeghi(گوها یجمله م  ین ماهیا يهینوع تغذ . )2001
 يهاانگل يبرا یگاهیکه جانیا يتواند آن را برایم

از  يادین تعداد زیهمچن.مختلف باشد آماده کند
عنوان که بهنیها در ال آنیپتانس یابیارز يها براسمیارگان

 یآب يهاطیدر مح یانواع آلودگ يبرا یستیکاتور زیاند
. اندبررسی قرار گرفتهگیرند، مورد مورد استفاده قرار

هاي آبی هاي موجود در محیطارتباط بین آلودگی و انگل
عنوان شاخص کیفیت آب توجه ها بهو پتانسیل این انگل
کرده است خود جلباخیر به هايزیادي را در سال

ایراناهواز،  
E-mail: Mary.azodi@gmail.com)ي مسئولنویسنده(

ایران ، اهواز،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز آبی،گرم

ایران ، اهواز،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز آبی،گرم
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)Dural et al. 2011.(یان وحشیاز ماه يادیت زیجمع 
 يهایدر معرض آلودگ ییایان درین و ماهیریآب ش

قرار دارند، که  ياروده يهااز جمله کرم یمتفاوت انگل
ن را در یتوانند فلزات سنگیم ياروده يهان کرمیا

ا در یزبان یچه که در بافت مباالتر از آن ییهاغلظت
صورت انباشته نگه دارندبه ط وجود دارد، در خودیمح

)Morsy et al. 2012, Schludermann et al. 2003.( با
ها ممکن است شود که انگلیم بیان،ن مطالبیتوجه به ا

فلزات موجود در  يد برایمف یستیز يهاعنوان شاخصبه
با توجه به مطالب .  )Galli et al. 2001(ط عمل کنندیمح

مصرف نسبتاً  کنزمین یماه کهنیاذکر شده و نظر به
را با توجه به قیمت موجود در بازار دارد و میزان  یباالی

عمان  يتن در دریا 8/124آن که تقریباً  يصید نسبتاً باال
)Mirzaei et al. 2016 ( کیلوگرم در سال از  448و

 Paighambari and Daliri) (بوشهر(سواحل خلیج فارس 

 ییدر رابطه با شناسا یگزارش باشد و همچنینیم) 2012
ن منطقه یا ينوارکن دمنیزم یدر ماه یکرم يهاانگل

ن ییو تع ییحاضر شناسا يد، هدف مطالعهیمشاهده نگرد
ينوارکن دمنیزم یماه یکرم يهازان انگلیم
)Platycephalus indicus (فارس جیخل يموجود در حوزه
.بود) شهر اهواز(

مواد و روش کار
ينوارکن دمنیزم یقطعه ماه 100تعداد  1395در بهار

)Platycephalus indicus) (ن مرحله یدر چند) 1ر یتصو
شگاه یآزماشد و به  يداریمختلف اهواز خر ياز بازارها

 یدامپزشک يان دانشکدهیآبز يهايماریبهداشت و ب
هر کدام از . دیمنتقل گردد چمران اهواز یدانشگاه شه

دند و وزن و یگرد يومتریجداگانه بها به صورت یماه
مختلف  يهااندام ،يومتریپس از ب .دیها ثبت گردطول آن

، کبد، طحال، دستگاه گوارش، یشکم يشامل حفره یماه
 یبررس يبرا.قرار گرفتند یگنادها و عضالت مورد بررس

از قسمت مخرج تا آبشش به صورت  ،یشکم يحفره
جدا  ییقسمت باال يبرش داده شد و عضله یشکل یمثلث

قرار  یمورد بررس یداخل يهااندام یرونیسطح ب. دیگرد
 يمحوطه. ش انتقال داده شدندیديگرفت و سپس به پتر

 يهاقرار گرفت و نمونه یبه دقت مورد بررس یشکم
کروسکوپ یا میر لوپ یتر به زشیب یبررس يمشکوك برا

دستگاه گوارش دو برش در ابتدا  یبررس يبرا. منتقل شد
گوارش به  يگوارش زده شد و لوله يلوله يو انتها

ان باز شد و یماه يسپس روده . دیش منتقل گردیديپتر
ات الک همراه با ید، محتویشستشو گرد 100درون الک 

انتقال داده  يگرید يم به درون پتریآب به صورت مال
همراه با آب قرار  ک ارلنیز درون یگوارش ن يلوله . شد

ات با یسپس محتو . شستشو داده شود گرفت تا مجدداً
ساختار  . دیگرد یکروسکوپ بررسیر لوپ و میدقت در ز

 يهار لوپ مشاهده شد و نمونهیدر ز ز مجدداًیروده ن
.دیگرددرصد منتقل  70مشکوك جدا و سپس به الکل 

ها آن ییکبد، طحال و گنادها، ابتدا سطح رو یبررس يبرا
ها توسط دو ن اندامیسپس ا. دیگرد یر لوپ بررسیدر ز

 یمورد بررسمتر سانتی10×10شفاف با اندازه  يشهیش
از اندام مذکور در  یکه قسمتن صورتیقرار گرفتند، بد

شد یگرفت و سپس فشار داده میشه قرار مین دو شین ایب
مشاهده گردد سپس با استفاده  ینازک يهیصورت التا به

قرار  یمورد بررس یاحتمال يهار مسلح انگلیاز چشم غ
تر به شیب یبررس يمشکوك برا يهاگرفتند و نمونهیم
 یبررس يبرا.شدندیکروسکوپ منتقل میا میر لوپ یز

ن دو یدر ب ،از عضله که مشکوك بود یز قسمتیعضالت ن
استفاده  یمیشد و سپس از روش هضم آنزیشه له میش
 درصد 1ن یپپس ين روش به نسبت مساویدر ا .دیگردیم

 ياسپس قطعه  .مخلوط شد درصد 1ک یدرید کلریبا اس
 یشکم يک به محوطهینزد یخصوص نواحاز عضله به

  .قرار گرفت درصد 1ک یدریدکلرین اسیدر محلول پپس
-یسانت يدرجه 37يساعت در انکوباتور با دما 24سپس 
از  یسیس 100گرم عضله در  10(قرار داده شد گراد 

 24پس از .)Soulsby 1974() شدیمحلول قرار داده م
ات در ید، محتویساعت که عضله در محلول هضم گرد

. دیها به الکل منتقل گردو نمونه یر لوپ بررسیز
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ها توسط آن يسازنماتودها پس از شفاف ییشناسا
صورت  Andersonیصیتشخد یالکتوفنل با استفاده از کل

Anderson(گرفت استفادهن بایهمچن )2000
کیر شماتیتصاو 1میلوله ترسبهمجهزکروسکوپیازم

سستودها و آکانتوسفال  ییشناسا. دیگردمیترسهاانگل
کارمن با استفاده از دیها توسط اسآن يزیآمبعد از رنگ

بعد از و شناسایی ترماتودها ) Bray 2002(یصید تشخیکل
صورت Gibsonآمیزي توسط کلید شناسایی این رنگ

Gibson(گرفت 2002(.

)indicusPlatycephalus(ينوارکن دمنیزمماهی : 1ر یتصو

جینتا
 يدارا قطعه90شده  یبررس یقطعه ماه 100ن یاز ب

شامل نماتود، ترماتود، آکانتوسفال و  یکرم یانواع آلودگ
-1158ان مورد مطالعه یماهیوزن يدامنه . سستود بودند

متر یسانت 8/334- 1158ها آن یطول يو دامنهگرم  8/334
.بود

-از قسمتیمختلف کرم يهاین مطالعه آلودگیدر ا

آلودگی نماتودي در کبد، .دیمختلف بدن جدا گرد يها
شکمی و همچنین دستگاه گوارش مشاهده  يحفره

در  یو درصد آلودگعدد  3تعداد نماتودها در کبد  . گردید
و درصد عدد  7یشکم يدرصد، در حفره 3ن اندام یا

 63یگوارش يدرصد و در لوله 3ن اندام یدر ا یآلودگ
. درصد بود 46ن اندام یدر ا یو درصد آلودگعدد 

1- Camera lucida

-لولهها تنها در و آکانتوسفال ي، سستوديترماتود یآلودگ

مشاهده شده  يهاتعداد انگل  .دیگوارش مشاهده گرد ي
 2، )ن اندامیدر ا یآلودگ درصد 64(عدد  252ب یبه ترت
) یآلودگ درصد 15(عدد  22و ) یآلودگ درصد 1(عدد 

 يلولهدر  ین ماهیدر ا یزان آلودگین میترشیب .بود
در عضالت و  یگوارش و مربوط به ترماتودها بود، ول

ت یدر نها . مشاهده نشد یکرم یآلودگ گونهچیهگنادها 
 یمختلف انگل يهایآلودگ يان دارایدرصد از ماه 90

.بودند
درصد بود که  52در کل بدن  ينماتود یزان آلودگیم

Hysterothylaciumافت شده شامل یينماتودها sp. ،
Capillaria sp.  وPorrocaecum sp.ن یترشیب.ندبود

Hysterothylaciumمربوط به ينماتودیدرصد فراوان sp.

. ان مشاهده شدین ماهیت ایاز جمع درصد 52بود که در 
و دستگاه گوارش  یشکم ين نماتود در کبد، حفرهیا

ترین میزان آلودگی بیش ،بعد از آن. دیمشاهده گرد
درصد از  13نماتودي مربوط به پروسکوم بود که در 

شکمی،  يجمعیت ماهیان مشاهده گردید و در محوطه
 8ولی کاپیالریا که تنها در  یافت شدگوارش  يکبد و لوله

 يدرصد ازجمعیت ماهیان مشاهده گردید تنها در لوله
.گوارش یافت شد

ر رسم شده توسط یهمراه با تصور گرفته شده یتصاو
، )3و 2ر یواتص(پروسکوم  ياز نماتودهالوله ترسیم

،6ر یتصاو(وم یالسیستروتیو ه) 5و  4ر یتصاو(ا یالریکاپ
.ر آورده شده استیب در زیبه ترت )8و  7
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)10Xییبا بزرگنما(پروسکوم  ییقسمت انتها: B، ییقسمت ابتدا: A: 2ر یتصو

پروسکومقسمت انتهایی : B، )روده: dاي، سکوم روده: cحباب مري، : bمري، : a(قسمت ابتدایی : A:3تصویر 
)a :10با بزرگنمایی (ترسیم  يرسم شده با لوله) اسپیکولX(

هايبرآمدگیبالبسهداراينماتود پروسکوم
گردیدمشاهدهنماتودایندرايرودهسکوم، بودمضرس

بسیارتشخیصیوجهویافتهتوسعهمريسمتبهکه
.بودنماتوداینبرايمهمی

)4Xییبا بزرگنما(م یترس يا رسم شده با لولهیالریکاپییقسمت انتها: B، )يمر: b، استیکوسیت: a(ییقسمت ابتدا: A:4ر یتصو

)4Xییبا بزرگنما(ا یالریعکس گرفته شده از کاپ: 5ر یتصو

بودشفافبسیارونازك، شکلموییکرم، نماتوداین
استیکوسیتوجود. بودگردآنبدنقدامیقسمتکه

.بودنماتودهاایندرتشخیصیوجه
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ومیالسیستروتیهییقسمت انتها: B، )يمر: cروده، : b، ياروده سکوم: a(ییقسمت ابتدا: A: 6ریتصو
)a :شکل،  یدم مخروطb: 10ییبا بزرگنما(م یترس يرسم شده با لوله )مخرجX(

)10Xییبا بزرگنما(وم یالسیستروتیه ییقسمت انتها: B، ییقسمت ابتدا: A: 7ر یتصو

با بزرگنمایی (ها در هیستروتیالسیوم تصویر لب: 8تصویر 
40X(

ماننددندانساختارنماتوداینقدامیقسمتدر
رودهدرسکوموبودشکلمخروطیدم، شدمشاهده
.استنماتودهااینتشخیصیوجهکهگردیدمشاهده
 ن مطالعهیشده در ا ییشناسا یکرم يهاگر انگلیداز 

  .sp، سستود)8ر یتصو(.Serrasentis spآکانتوسفال  زین
Trypanorhyncha)و ترماتود )9ر یتصوDuosphincter 

zancli)بود) 10ر یتصو .

Serrasentisآکانتوسفال  در یساختار کل: Bها شکل و ساختار قالب: A: 8ر یتصو sp.
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Trypanorhynchaسستود یانیمقسمت : Bو  )cordonدو زوج : bشکل،  یاسکولکس پیکان: a(ییقسمت ابتدا :A: 9ریتصو sp.  
  

Duosphincterگرفته شده از ترماتود  عکس: 10ریتصو zancli)a :،بادکش شکمی b :،بادکش قدامی   
c: بیضوي کوچک، سینوس جنسی d: ،تخمدان e: ،ویتالریوم f: هابیضه(

بحث
 انیگاه ماهیج فارس و جایت خلیبا توجه به اهم

 يمطالعه مردم، يامروزه یمصرف يدر سبد کاال ییایدر
که  یان از جمله عوامل انگلین ماهیا يزايماریعوامل ب

ها ز در انسانیزئونوز ن يهايماریتوانند باعث بروز بیم
 در یانیکمک شاتواند یو م ت بودهیار حائز اهمیشوند، بس

جه یت مخاطرات و در نتیریمد يهااستیس يریکارگهب
، انجام یالتیش يهات فراوردهیفین سالمت و بهبود کیتأم

ن یدر ب). Ebrahimzadeh Mosavi et al. 2015(دهد
 90شده  یبررس یعدد ماه 100ن یز از بیان نیکن ماهنیزم

شامل نماتود، ترماتود،  یکرم یانواع آلودگ يعدد دارا
زان ین میترشیب ین ماهیدر ا . آکانتوسفال و سستود بودند

افت شده یينماتودهااز .مربوط به ترماتودها بود یآلودگ
گونه فیلیپیننسیس ا بود که یالریکاپ ينوارکن دمنیدر زم

ان یزئونوز است و نوزاد آن در ماه يجزو نماتودها

-ین به صورت خام خورده میپیلیف یکه در نواح یکوچک
 یزبانیم یژگین نماتود ویا.افت شده استیشوند، 

 یزندگ يچرخه. دارد ینداشته و گسترش جهان یخاص
زبان واسط از یک میيا به واسطهیم و یها مستقآن
ن یا ايدر مطالعه. باشدیپودها میا آمفیها و کلوپسیس

د شده از یص يشانک دونوار یماه ينماتود را از روده
ان یاز ماه ین نماتود در برخیا. نمودند جداج فارس یخل

 .Peyghan et al(ده استیز گزارش گردین نیریآب ش

2008(.
ن یمورد مطالعه در ا یبه پروسکوم در ماه یآلودگ

 ین نماتود از کپور معمولیا  .دیق مشاهده گردیتحق
ده یآن دو درصد ذکر گرد یگزارش شده و درصد آلودگ

حاضر درصد  يدر مطالعه  .)Borji et al. 2012(است
زده درصد بود یکن سنیزم ین نماتود در ماهیبه ا یآلودگ
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و کبد مشاهده  یشکم يگوارش، محوطهکه در دستگاه 
 يهادر آب1971در سال و همکاران  Bilqees. دیگرد

زرد خط  یپاکستان نماتود پروسکوم را از بز ماه
)Upeneus vittatus (جدا نمودند .Parveen وSultana

Nandusینتیز ین نماتود را از ماهیز این5201در سال 

nandus از بنگالدش گزارش دادند.
جنسزان انگل مشاهده شده ین میترشیب

Hysterothylaciumده بود که در یزاکیآن ياز خانواده
ان و در دستگاه یکن ماهنیپنجاه و دو درصد از زم

نیا. دیو کبد مشاهده گرد یشکم يگوارش، محوطه
وداشتهاریت بسیاهمیعمومبهداشتنظراززینانگل
 Mawson 1945(  .Kong(استزیآممخاطرهانسانبراي

Hysterothylacium،2015در سال و همکاران 

amoyense شامل  ین ماهیندچرا از
Pseudosciaenapolyactis)دهیاز خانواده شور(،

Pneumatophorus japonicas)انیاز خانواده تن ماه( ،
Trichiurus haumela) جدا ) انیال اسب ماهیاز خانواده

انجام  یز با روش ملکولیگونه را نن یاثبات ا وندکرد
Platycephalusکن نین از زمین نماتود همچنیا. دادند

speculator د شده ییتأ یز با استفاده از روش ملکولین
در سال و همکاران  Jabbar et al. 2013(.Najjari(است
Hysterothylaciumگونه  2016 amoyense یرا از ماه 

بوشهر جدا کردند و  د شده در سواحلیکن صنیزم
جاد شده را در خوراندن نماتود زنده یک ایرات پاتولوژییتغ

در سال Rasooliق یتحقدر. نمودند یبه موش بررس
شانک دربارنیاولبرايومیالسیستروتیهانگل،2015

-جیخليمنطقهازگزارشنیاولشد کهیمعرفزردباله
چهار  ،2016در سال  و همکاران Dadar. دشبایفارس م

Saurida(جار یج فارس شامل کیان خلیگونه از ماه

tumbil(يارشتهم دمی، گواز)Nemipterus japonicas( ،
Tylosurus(یمنقار ماه crocodiles(ش درازباله ی، گ

)Carangoides armatus ( به  یلحاظ آلودگرا به
قرار دادند که  یده مورد بررسیزاکیخانواده آن ينماتودها

، Hysterothylacium ،Anisakis يان نماتودهاین ماهیدر ا

Raphidascaris و Pseudoterranova را مشاهده کردند .
Hysterothylaciumان آب یاز ماه یبررس نیز طی یک

 .Gonzalz-Solis et al(دیجدا گرد ،ن خوزستانیریش

1997.(
Duosphincterحاضر  يترماتود موجود در مطالعه

zancli یم یعضالن يترهاگاسفن ين ترماتود دارایا .بود-
ها به ضهیب .اندها را احاطه کردهبادکش يباشد که دهانه

وزیکول . اندگرفتهقرار پشت سر هما یموربصورت 
چ یبدن حالت پ یاست که در قسمت قدام يالوله ،نالیسم

است که  یضیب يوم به شکل دو تودهیتالریخورده دارد، و
اند و قرار گرفته ا پشت سر همیمتوالی تا  مورببه حالت 

ن ترماتود تا کنون یا .بعد از تخمدان واقع شده است قاًیدق
ن یا یده است ولیگزارش نگرد ينوارکن دمنیزم یاز ماه

از  1960در سال Pitchardو  Manterترماتود توسط 
Zanclusینتیز یماه canesceus ده استیگزارش گرد.

پانورنکا بود که یحاضر تر يسستود موجود در مطالعه
در سال و همکاران Solaimaniين سستود در مطالعهیا

Boleophthalmus(خورك گل یماه يبر رو ،2014

dussumieri (ن یهمچن . دیز از دستگاه گوارش ثبت گردین
Penaeusيگویزدندان و مین سستود از کفشک تیالرو ا

semisulcatus ده است یز گزارش گردین)Malolahi and 

Mokhair در و همکاران Peyghanيدر مطالعه ).2002
د که در آن مطالعه ین سستود گزارش کردیز این 2004سال 

زان یکه ممربوط به سستودها بود یزان آلودگین میترشیب
 کهیصورتد دریذکر گرد درصد 5/27هامور  یآن در ماه
بود، که  درصد 1ي حاضر تنها در مطالعه یودگدرصد آل

ن سستود ذکر یا يزبان واسط بودن هامور برایل آن را میدل
.کردند

ده و ینکینوریاک يها، راستهس جزو آکانتوسفالیسراسنت
حاضر  يدر مطالعه وده است ینکیورنیرا يخانواده

در سال  غان و همکارانیپ.بود درصد 15آن  یراوانف
 يس را از محوطهیفرم نابالغ آکانتوسفال سراسنت ،2006

با . اه جدا کردندیحلوا س ، سرخو وسنگسر یماه یبطن
گزارش  یان مختلفین آکانتوسفال از ماهیکه انیتوجه به ا
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از ین انگل نیا يرسد فرم نوزادینظر مده است، بهیگرد
ان یماه يهاتواند گونهینداشته و م یزبان خاصیبه م

 Peyghan(زبان واسط انتخاب کند یرا به عنوان م یمختلف

et al. 2006.(ز ین یهامور معمول یماهن انگل ازیا
-Peyghan et al. 2004.(Abdel(ده است یارش گردگز

Ghaffar ن انگل را از یز این 2014در سال  و همکاران
.گزارش نمودند) Sparus aurata(یم سرطالییس یماه

ه شده ارای يهادر نهایت با توجه به تفاوت در گزارش
توان می ،که حتی به یک منطقه متعلق هستند یدر ماهیان

ستگاه به یک زیها از اصول پراکنش انگلبیان کرد که 
 يل رابطهیتواند به دلیگر متفاوت است که میستگاه دیز

ژن یل اکسیاز قب یستیرزیغ يزبان و فاکتورهایم و انگل بین
يدامنه ،)Anderson 2000(باشد pHمحلول، دما و

ياگونهيغنابایمثبتارتباطنیززبانیمیستیز يایجغراف
به مصرفتوجهبا.)Aho and Bush 1993(انگل دارد

وکنندگانن مصرفیب درکننیماهی زم يباال نسبتاً
ن یپتانسیل آلودگی امورددرکافیاطالعاتنداشتن

در  یکمک قابل توجه ین ماهیا يهاانگل یی، شناسایماه
کند که یزئونوز م يهايماریباحتمالی ممانعت از بروز 

نماتود  يو مشاهده حاضر يمطالعه يهاافتهی
باشد تأییدي یده میزاکیآن يوم که از خانوادهیالسیستروتیه

 . ها در این ماهی استبر اهمیت باالي شناسایی انگل
حاضر هیچ نماتودي در  يدر مطالعه کهالبته نظر به این

توان مصرف آن را با عضالت ماهی مشاهده نگردید می
کهنیابهتوجهباهمچنین .تري انجام داداطمینان بیش

انتقالتواند باعثیمیبومانیماهدریآلودگوجود
خسارت اقتصاديوشدهیپرورشمزارعبهیآلودگ

یهاي انگلیآلودگییشناسا، کندواردمزارعبهرااديیز
بهیورود آلودگازريیجلوگبهاديیزکمکیبومانیماه

.کندیمزین یپرورشمزارع

تشکر و قدردانی
و کمک به اجراي این تحقیق در غالب  1397وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در اعطاي پژوهانه سال بدین
.گردددکتري تشکر و قدردانی می ينامهاز پایانبخشی 
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Abstract
In recent years, a lot of mortalities have occurred because of the different parasitism 

infection. Identification of parasitic contamination in native fish also helps to prevent entree 
of contamination to farmed farms. Due to the importance of this problem and for the 
prevention of zoonotic diseases, investigation of fish parasites has great importance. The 
present study carried out to investigate the worms of Platycephalus indicus in the district of 
Persian Gulf (Ahvaz market). In this study, 100 pieces of Platycephalus indicus bought and 
transferred to the laboratory. After the separation of parasites from the different parts of fish, 
they transferred in 70% alcohol and then identified by identification keys. In this study, 90%
of fish had different worm infestations. The most value of infestation regarding to
Duosphincter zancli trematode. Identified nematodes in this study including Capillaria sp., 
Porrocaecum sp. and Hysterothylacium sp., that Hysterothylacium sp. had the greater 
frequency. Serrasentis sp. Acanthocephal and Trypanorhyncha sp. cestode were also observed 
in this fish.

Key words: Parasitic infestation, Worm, Platycephalus indicus, Persian Gulf
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