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 یکپور معمول یماه کیمترویب یهاها بر شاخصآن ریو تأث یانگل یهایآلودگ

 (Cyprinus carpio) خزر یایدر یجنوب غرب ،یدر تاالب انزل 
 

 1ی، محدث قاسم3ی، مسعود ستار2روزبخشیف دیفر، 1نسب یرهاشمیم نیدفخرالدیس

 آموزش و قات،یکشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق ،یداخل یهابآ یپرور یپژوهشکده آبز ان،یآبز یهایماریبهداشت و ب گروه 1
 رانیا ،یبندر انزل ،یکشاورز جیترو

 رانیا ،یسار ،یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز الت،یو ش یدانشکده علوم دام الت،یگروه ش 2
انشگاه خزر، د یایدر یپژوهشکده حوضه آب ،ییایدر یشناس ستیگروه ز ران؛یصومعه سرا، ا الن،ی، دانشگاه گیعیدانشکده منابع طب الت،یگروه ش 3
 رانیرشت، ا الن،یگ

 
   1398ماه آذر  22 :تاریخ پذیرش   1398مهر ماه  11 تاریخ دریافت:

                                                                                                                 چکیده

 

 ( تاالب انزلی.C. carpioمتریک کپور معمولی )های بیوها بر شاخصتأثیر انگل :زمینۀ مطالعه

  متریک ماهی.های بیوها بر شاخصتأثیر آن های انگلی در کپور معمولی و ارزیابیشناسایی آلودگی :هدف

ها تشریح متری و برای جستجوی انگلآوری شد که پس از انتقال به آزمایشگاه بیو( از تاالب جمع1395نمونه بصورت فصلی )از بهار تا زمستان  48در مجموع : کارروش

 ها نیز تعیینگیآلود شدتمیانگین  و یفراوان شیوع، سازی شدند. میزانها نیز با گلیسرین الکل شفافآمیزی، نماتودها با آلوم کارمین رنگها و ترماتودگردیدند. سستود

  .دگردی

، Ichthyophthirius multifiliis،Trichodina sp . ،Epistilis sp. ،Gyrodactylus sp. ،Dactylogyrus extensus :شاملگونه مختلف انگلی  13 :نتایج

Diplozoon nipponicum،Diplostomum spathaceum ،Posthodiplostomum cuticola ، Asymphlodora sp. ،Caryophyllaeus 

fimbericeps،Raphidascaris acus  ،Pseudocapillaria tomentosa و Lernea cyprinacea ها، شناسایی شدند که در بین آنEpistylis sp.،P. 

cuticola ، Asymphlodora sp.  وP. tomentosa شوند. میانگین وزن در ماهیان سالم و آلوده به برای نخستین بار از کپور معمولی تاالب انزلی گزارش می

گرم ثبت شد. فاکتور وضعیت در ماهیان سالم و آلوده به ترتیب از  27/233±27/22 گرم تا 74/32±51/7گرم و  111/282±28/43 گرم تا 28/23±57/3ترتیب از 

 3/3±57/52به  75/1±12/1 سوماتیک در ماهیان سالم و آلوده به ترتیب ازبود. همچنین شاخص گنادو 19/1±13/1به  27/1±13/1و  14/1±13/1 به 51/1±19/1

بود در حالیکه در  42/1سال،  2+به  3+و در گروه  25/1سال،  1+به  2+ای ماهیان سالم در گروه سنی ضریب رشد لحظه محاسبه شد. 47/2±22/1به  48/1±24/1و از 

 محاسبه شد. 25/1و  97/1سنی به ترتیب های ردهماهیان آلوده همان 

اوم ، از اینرو پایش مددنده کاهش را هاآن رشد زانیم و کنند جادیا آلوده یانماه کیمترویب خصوصیات بر را یمنف اثرات یبرخ توانندیم هاانگل :گیری نهایینتیجه

های پرورش ماهی حاشیه تاالب ضروری گیری از ورود این ماهیان به استخرها و جلوبومی و مهم اقتصادی تاالب انزلی به منظور حفاظت از آنجوامع انگلی در ماهیان 

 است.

 رشد یهاشاخص ،یانگل یآلودگ ،یمعمول کپور ،یبوم یماه ،تاالب: کلیدیکلمات 
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مقدمه
ها از ها و قارچها، ویروسها، باکتریعوامل بیماریزا مانند انگل

های آبی های ماهی در اکوسیستمجمله تهدیدات طبیعی جمعیت

(. 5) باشنددار میها از شیوع بیشتری برخورهستند. دراین میان، انگل

غیر بومی در تاالب  ماهی بومی و گونه 51، های اخیراساس گزارشبر

(، یکی از C. carpio(. کپور معمولی )13کنند )انزلی زیست می

های بومی تاالب انزلی است که ارزش اقتصادی زیادی گونهترین مهم

 (. 2شود )تن در این تاالب صید می 511تا  111ساله بین دارد و هر

پایش مداوم وضعیت سالمتی ماهیان بومی و اقتصادی تاالب 

 امنیت غذایی ضرورت دارد. برمین أتها و انزلی با هدف حفظ ذخایر آن

ر شناسی متنوعی بهای گذشته تحقیقات انگلاساس، در طول سال این

که منجر ( 11،18،19،22،28گرفته ) روی ماهیان تاالب انزلی صورت

، اما شده استزیست میزبانان جدید در این بوم ها یابه شناسایی انگل

ای ههای انگلی بر شاخصاطالعات معدودی در ارتباط با تأثیر آلودگی

 وجود دارد. مبتالهای رشدی ماهیان متریک و پارامتربیو

ممکن است  ،ماهیان تلفاتنقش مستقیم در بروز  بر عالوهها انگل

 عوامل ریسا برابر دریان ماه مقاومت و رشد بر یتوجه قابل تأثیر

 بازارها سبب کاهش انگل حضورهمچنین . باشند داشته زااسترس

. از طرف دیگر (29) خواهد شد ماهیان آلوده فروش تیقابلو پسندی 

کاهش وزن، الغری،  ،رشدکاهش توانند موجب های انگلی میآلودگی

 ینسجی هایژگیو و رفتار رییتغمثلی یا عقیمی و کاهش بازده تولید

در این راستا کاهش رشد ناشی از آلودگی ماهی ماهیان میزبان شوند. 

 Rutilusماهی کولمه ) و (Rhodeus amarusای )مخرج لوله

rutilus( با انگل لیگوال اینتستینالیس )L. intestinalis در )

 (.3،21تحقیقات مختلف گزارش شده است )

( C. mossulensis) کولیدر تحقیق دیگری وزن ماهی شاه

سد وحدت کردستان آلوده شده به لیگوال نسبت به ماهیان سالم بسیار 

باشد. کمتر گزارش شد که نشان از الغری ماهیان آلوده به انگل می

 بولیسم و کاهش انرژی ماهیان آلوده بیاندلیل این امر، تأثیر انگل بر متا

نی اردک های خو(. همچنین در تحقیقی، کاهش فاکتور27) شده است

تاالب انزلی آلوده به انگل را در مقایسه با ماهیان  (E. lucius)ماهی 

های انگلی بر (. عالوه بر آن اثر آلودگی14فاقد آلودگی گزارش کردند )

های جلدی و کاهش مقاومت بدن رسایی آبششی و تنفسی، زخمنا

روسی ویهای ثانویه قارچی، باکتریایی و یا ماهیان در برابر عوامل عفونت

 (.25به فراوانی گزارش شده است )

لذا با توجه به گزارش آلودگی انگلی ماهیان تاالب انزلی، در 

های انگلی و ارزیابی پژوهش حاضر به تعیین فراوانی و شدت آلودگی

 .C)متریک ماهی کپور معمولی های بیوها بر شاخصتأثیر انگل

carpio) قیقات اخیر پرداخته تاالب انزلی و مقایسه نتایج آن با تح

 شده است.

 مواد و روش کار

انزلی در شمال ایران، المللی بینتاالب  منطقه جغرافیایی:

قرار دارد . مختصات  استان گیالن و ساحل جنوبی دریای خزر

، ازغرب به 79˚34' 34˝النهار جغرافیایی آن از شرق به نصف

از جنوب به و  34˚31' 11˝، از شمال به مدار79˚15'15˝رالنهانصف

 (.1) محدود گردیده است 34˚ 24' 31˝مدار

بهار تا در طول یک سال ) روش نمونه برداری از ماهیان:

ای توسط تور تلهعدد کپور معمولی  48تعداد (، 1395زمستان 

ایستگاه  3( از Gill netگیر )( و دام گوشFyke net)مخروطی 

در منتخب شیجان )شرق(، سرخانکل )مرکزی( و آبکنار )غرب( 

شناسی بصورت زنده به آزمایشگاه انگلصید و تاالب انزلی 

 های داخلی )بندر انزلی( منتقل شدند.پژوهشکده آبزی پروری آب

سنجی زیستدر آزمایشگاه، ابتدا ماهیان  شناسی:عملیات انگل

 1/1میلی متر و وزن با دقت  1های طول کل با دقت شده و فاکتور

ها نیز مشخص و ثبت شد. ( و جنسیت نمونه7گیری )گرم اندازه

خوانی استفاده شد. مطابق برای تخمین سن ماهیان از روش فلس

های از بخش الزم های(، آزمایش9شناسی )های متداول انگلروش

 های احشایی،اندام آبشش، پوست، مختلف بدن ماهیان از جمله

انجام و درصورت مشاهده انگل، با  چشم و گوارش دستگاه عضالت،

های ماهیان، از اندام هاانگلسازی شدند. پس از جداسازی دقت جدا

ا ها نیز بآمیزی و نماتودها با آلوم کارمین رنگها و ترماتودسستود

برای تشخیص جنس و گونه  سازی شدند.گلیسرین الکل شفاف

 ( استفاده شد.9،17های شناسایی )های انگلی از کلیدونهنم

 های مربوط، مقادیربا کاربرد فرمولهای محاسباتی: فرمول

(، 8و درصد آلودگی ) میانگین شدت آلودگی، میانگین فراوانی انگل

-ای، فاکتور وضعیت و شاخص گنادوهمچنین ضریب رشد لحظه

 گیری شدند.( اندازه2سوماتیک )

های حاصل از این تحقیق به داده :تحلیل آماریتجزیه و 

در همین  .شدند آنالیز SPSS (ver 18)آماری  افزاروسیله نرم

برای تعیین وجود یا عدم وجود  (2χ) کای مربع آزمونراستا، از 

ارتباط بین آلودگی به انگل با گونه و جنس ماهی میزبان و از آزمون 

( برای تعیین وجود Kruskal-Wallis H testوالیس )کروسکال

یا عدم وجود ارتباط بین آلودگی به انگل با سن میزبان و همچنین 

ها و فصول مختلف استفاده شد. برای تعیین وجود یا عدم ایستگاه
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وجود ارتباط بین آلودگی به انگل با فاکتور وضعیت، شاخص 

ای ماهی میزبان از آزمون و ضریب رشد لحظهسوماتیک گنادو

در سطح  و P value( Mann-Whitney U test) ویتنیمن

 درصد استفاده گردید. 95اطمینان 

 نتایج
 .Cعدد ماهی کپور معمولی ) 48 (،1395)در طی یک سال 

carpio)  و به صورت فصلی از  ادوات مختلف صیدبا استفاده از

های شیجان، سرخانکل و آبکنار واقع در مناطق شرق، یستگاها

میانگین وزن و طول  شدند.برداری نمونهمرکزی و غرب تاالب انزلی 

 5/27±95/4 گرم و 9/277 ±1/218کل ماهیان به ترتیب 

سال بود. در مجموع،  5+تا  1+ها بین آن و محدوده سنیمتر سانتی

گونه تک  3گونه مختلف شامل:  13رده و  2عدد انگل از  2813

 درصدIchthyophthirius multifiliis (27/25 ،)ای: یاخته
Trichodina sp. (13/5  و )درصدEpistilis sp. (52/2 ؛)درصد 

(، درصد 18/23) .Gyrodactylus spگونه مونوژن:  3

Dactylogyrus extensus (23/54  و )درصدDiplozoon 

nipponicum (33/33  ؛)دیژنگونه  3درصد: Diplostomum 

spathaceum (22/37  ،)درصدPosthodiplostomum 

cuticola (85/3  و )درصدAsymphlodora sp. (28/1 

 Caryophyllaeus fimbericepsگونه سستود:  1 ؛(درصد
 Raphidascaris acus (28/1 :نماتودگونه  2 درصد(؛ 38/15)

در  ودرصدPseudocapillaria tomentosa (71/2  )درصد( و 

 Lernea cyprinacea (22/11پوست: سختونه گ 1نهایت 

 .C)سازی و شناسایی شدند. آلودگی کپور معمولی درصد( جدا

carpioبه )Epistylis sp. ،P. cuticola ،Asymphlodora 

sp.  وP. tomentosa  برای نخستین بار از تاالب انزلی گزارش

های شناسایی شده جزو انگلهای درصد از انگل 85/53 .شودمی

های داخلی ها انگلدرصد از آن 15/72خارجی پوست و آبشش و 

که جزو   D. extensusانگل منوژن چشم و دستگاه گوارش بودند.

های اختصاصی آبشش کپور معمولی است، از بیشترین شیوع انگل

میانگین شدت این درصد( در ماهیان مبتال برخوردار بود.  23/54)

و دامنه تعداد  21/9±37/2، میانگین فراوانی آن 27/12±41/3انگل 

 D. spathaceumعدد بود. شیوع انگل چشمی  1-152آن 

، میانگین فراوانی 71/5±35/1 شدتدرصد(، با میانگین  22/37)

عدد نیز مورد توجه بوده است. در مقابل،  1-35و دامنه  55/1±84/1

 .Asymphlodora spو ترماتود دیژن  R. acusای نماتود روده
 (.1،2( برخوردار بودند )جدول های درصد 28/1از کمترین فراوانی )

 انزلی.های خارجی در کپور معمولی تاالب شیوع، دامنه تعداد، میانگین شدت و فراوانی انگل. 1جدول

 انگل

 هاپارامتر

I. multifiliis Trichodina sp. Epistilis sp. Gyrodactylus sp. D. extensus D. nipponicum L. cyprinacea 

 22/11 33/33 23/54 18/23 52/2 13/5 27/25 (درصد) شیوع

 1-4 1-9 1-152 1-84 31-55 8-22 1-92 دامنه تعداد )عدد(

 ± میانگین شدت

 استانداردخطای 

21/5±71/18 92/11±25/71 57/12±51/72 81/7±22/8 41/3±27/12 23/1±23/3 

 

48/1±38/2

 

 ±فراوانی میانگین

 خطای استاندارد

52/2±83/4 92/1±51/3 32/1±81/1 

 

15/1±91/1 37/2±21/9 22/1±18/1 19/1±74/1 

 

 

 داخلی در کپور معمولی تاالب انزلی.های شیوع، دامنه تعداد، میانگین شدت و فراوانی انگل. 2جدول

 انگل

 هاپارامتر

D. spathaceum P. cuticola Asymphylodora sp. C. fimbriceps R. acus P. tomentosa 

 71/2 28/1 38/15 28/1 85/3 22/37 (درصد) شیوع

 1-24 2 2-211 21 1-24 1-35 دامنه تعداد )عدد(

 ±میانگین شدت

 خطای استاندارد

35/71±1/5 52/2 ± 9 - 47/51±25/42 

 

- 24/7±71/11 

 ±فراوانی میانگین

 خطای استاندارد

55/1±84/1 29/1±35/1 - 15/8±43/11 - 71/1±24/1 
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 های مختلف طولی کپور معمولی سالم و آلوده به انگل.سوماتیک در گروهمیانگین وزن، فاکتور وضعیت و شاخص گنادو. 3جدول 

 های طولیگروه

 متر()سانتی

 خطای استاندارد ±سوماتیکشاخص گنادو خطای استاندارد ±فاکتور وضعیت خطای استاندارد ±میانگین وزن 

 ماهیان آلوده ماهیان سالم ماهیان آلوده ماهیان سالم ماهیان آلوده ماهیان سالم

15≥ 57/3±28/23 51/7±74/32 51/1±19/1 13/1±27/1 12/1±75/1 24/1±48/1 

1-25/15 53/17±19/131 48/11±78/125 17/1±73/1 13/1±32/1 12/1±29/1 13/1±13/1 

1-35/25 41/12±41/333 82/21±89/327 11/1±33/1 12/1±22/1 12/1±22/1 22/1±22/1 

35< 28/111±43/282 27/27±22/233 13/1±14/1 13/1±19/1 57/3±52/3 22/1±47/2 

 

 

انگل های آماری، بین فراوانی آزمون باتوجه به کاربرد

و سن ( P ،5=2χ=125/1)و جنس  سیلیف یمولت وسیریوفتیکتیا

برداری و همچنین فصول نمونه (P ،11=2χ=124/1)ماهی میزبان 

(113/1=P ،811/11=2χ) 15/1دار برقرار بود )اختالف معنی˂P( ،

در  سیلیف یمولت وسیریوفتیکتیابدین صورت که آلودگی به انگل 

 55( و فصل بهار )درصد 75ساله ) 3+( ماهیان درصد 45جنس نر )

 ( بیشتر مشاهده شده بود. درصد

، P=1)بین آلودگی به انگل ژیروداکتیلوس و جنس میزبان 

1=df ،1=2χ )اختالف معنی( 15/1دار وجود نداشت>P اما ،)

، P ،3=df=123/1)ها شامل: سن اختالف آن با سایر متغیر

522/9=2χ ،) فصل(119/1=P ،3=df ،11=2χ )ها و ایستگاه

(131/1=P ،2=df ،4=2χ )دار بودمعنی (15/1˂P.) 

بین فراوانی انگل داکتیلوژیروس اکستنسوس، جنس میزبان و 

(، <15/1Pدار مشاهده نشد )ایستگاه نمونه برداری اختالف معنی

( درصد 71( بیشتر از ماده )درصد 21ولی درصد شیوع در جنس نر )

( بیش درصد 22/72بود. از طرفی میزان آلودگی ایستگاه مرکزی )

از دو ایستگاه دیگر بود. بیشترین وکمترین درصد شیوع آلودگی به 

(، درصد 77/7سال ) 2+( و درصد 55/35سال ) 3+ترتیب در سن 

اساس فصول مختلف سال بیشترین و بدست آمد. همچنین بر

( و درصد 21/28) کمترین درصد شیوع آلودگی در فصل بهار

( مشاهده شد. بین میزان آلودگی و سن درصد 22/11زمستان )

، P=1175/1)و فصل ( P ،5=df ،224/15=2χ=118/1)ماهی 

3=df ،124/8=2χ )اختالف معنی( 15/1داری برقرار بود˂P.) 

جنس  اوم،بین آلودگی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسه

(185/1=P ،1=df ،815/1=2χ)  191/1)و سن میزبان=P ،5=df ،

777/4=2χ) و همچنین فصل (338/1=P ،3=df ،34/3=2χ ) و

اختالف ( P ،2=df ،222/7=2χ=121/1)های نمونه برداری ایستگاه

 .P)˃15/1داری وجود نداشت )معنی

های ربا متغیاوس فیمبریسپس کاریوفیلهاختالف بین انگل 

، P ،3=df=122/1(، سن )P ،1=df ،333/1=2χ=527/1جنس )

333/4=2χ( فصل ،)147/1=P ،2=df ،5/3=2χ و ایستگاه )

(742/1=P ،2=df ،5/1=2χمعنی ) 15/1)دار نبود˃P(. 

، P ،1=df=1)آ و جنس آ سیپریناسهبه لرنه بین آلودگی

1=2χ( سن ماهی ،)392/1=P ،3=df ،3=2χ( فصل ،)714/1=P،2 

=df ،45/1=2χ( و ایستگاه )154/1=P ،1=df ،2=2χ )اختالف 

های (. فراوانی سایر انگل<15/1P) نداشت داری وجودمعنی

 شناسایی شده کم و قابل اغماض بود.

سال( ماهیان بررسی شده، ماهیان سالم و  5+ تا  1+رده سنی ) 5از 

گروه سنی دو و سه ساله مشاهده شدند. ضریب رشد  2آلوده در 

و در رده سنی  972/1ای ماهیان آلوده در رده سنی دو ساله، لحظه

محاسبه شد. این مقادیر برای ماهیان سالم در همان  278/1سه ساله 

بود. ضریب رشد  412/1و  257/1سنین با روند افزایشی به ترتیب 

ای ماهیان سالم در گروه سنی دو ساله از رشد بیشتری نسبت لحظه

ای لحظهبه گروه سه ساله برخوردار بود، همچنین  ضریب رشد 

 وده با افزایش سن ، روند نزولی داشت.ماهیان آل

 7سوماتیک ماهیان سالم و آلوده درفاکتور وضعیت و شاخص گنادو

متر( مورد بررسی قرارگرفتند. سانتی <35تا  ≥15گروه طولی )از 

میانگین وزن ماهیان سالم و آلوده، با افزایش طول، روند صعودی 

گرم )طول  28/23±57/3نشان داد. میانگین وزن درماهیان سالم از 

( مترسانتی <35گرم )طول  43/282±28/111متر( به سانتی ≥15

گرم افزایش  22/233±27/27به  74/32±51/7و در ماهیان آلوده از 

های مختلف طولی ماهیان داشت. مقدار فاکتور وضعیت در گروه

سالم و آلوده دارای نوساناتی بود، از طرفی بیشترین مقدار آن درگروه 

و  73/1±17/1( به ترتیب مترسانتی 1/15-25وم )طولی د

 در ماهیان سالم و آلوده بود. 13/1±32/1

 15سوماتیک در ماهیان سالم با طول کمتر از شاخص گنادو

بود که این شاخص در گروه طولی دوم  75/1 ±12/1، مترسانتی

رسید. مقدار  29/1±12/1( کاهش یافته و به مترسانتی 1-25/15)

 تر )به ترتیبهای طولی باالسوماتیک درگروهگنادوشاخص 

( روند افزایشی داشت. در ماهیان آلوده 52/3± 57/3و  12/1±22/1
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سوماتیک در گروه طولی بیش از نیز بیشترین مقدار شاخص گنادو

( و کمترین آن در گروه  طولی دوم و 47/2±23/1متر )سانتی 35

 (.3محاسبه گردید )جدول  13/1±13/1به مقدار 

 بحث
 محققان به تواندمی زیست محیط درها انگل نقش شناخت

 اکوسیستم یا ماهییک گونه  جمعیت در تغییراتبرای آگاهی از 

ها معموال به طور طبیعی توسط بسیاری از (. ماهی19کمک نماید )

های انگلی نزدیک به هم که روابط متقابل را نشان می دهند، گونه

ای گردند، به همین علت هر فرد میزبان دارای زیر مجموعهآلوده می

عدد کپور  48در مجموع این بررسی که بر روی  (.8)هاست از انگل

سال  5+تا  1+محدوده سنی تاالب انزلی با ( C. carpio)بومی 

با شناسایی شدند. رده مختلف انگلی  2گونه از  13انجام گرفت، 

ای زیاد، اما در بسیاری موارد میانگین شدت و وجود تنوع گونه

در ماهیان بررسی شده کم بود. این نتیجه با  هاآلودگیفراوانی 

تحقیقات اخیر در زمینه بررسی آلودگی انگلی ماهیان تاالب انزلی 

خوانی ، همنی و شدت کم آلودگی اشاره داشتندکه به تنوع باال و فراوا

 (.11،14،29دارد )

 درصدI. multifiliis (27/25 ،)های ها، انگلایتهاز رده تک یاخ
Trichodina sp. (13/5 و )درصدEpistilis sp. (52/2  )درصد

ر جنس نر د سیلیف یمولت وسیریوفتیکتیاشناسایی شدند. شیوع 

درصد( و در فصل  75درصد(، سه ساله ) 45ماهیان کپور معمولی )

درصد( بیش از سایر موارد بوده است. اختالف بین میزان  55بهار )

 دار نبودنمونه برداری معنیهای ایستگاهو  انگلیآلودگی 

(15/1˃(P( کم بوده و در جنس  13/5. فراوانی تریکودینا )درصد

 3+درصد( و  25) 1+درصد( و سنین  45درصد( و ماده ) 25نر )

پاییز در سایر فصول و این انگل بجز  درصد( دیده شد. 45سال )

های نمونه برداری مشاهده گردید. همچنین در تمامی ایستگاه

آلودگی کپور معمولی تاالب به ایک و تریکودینا به ترتیب با فراوانی 

(، اما 11درصد قبال نیز گزارش شده بود ) 17/78و  درصد 74/71

 اپیستیلیس اییاختهآلودگی ماهی کپور معمولی به انگل تک 

(Epistylis sp. برای نخستین بار در این تحقیق از تاالب انزلی )

 شود.معرفی و گزارش می

درصدD. extensus (29/54  ،)های های منوژن انگلاز رده ترماتود

D. nipponicum (33/33 و )درصد Gyrodactylus sp. 

سازی شدند. بیشترین فراوانی انگل جدا درصد( 18/23)

 52/55دو جنس کپور معمولی سه ساله )در هر  ژیروداکتیلوس

 11/21درصد( و ایستگاه مرکزی ) 52/55درصد( در فصل بهار )

، P=1)بین آلودگی به این انگل و جنس میزبان درصد( مشاهده شد. 
1=df، 1=2χ ،)اختالف معنی( 15/1دار نبوده>P اما اختالف با ،)

،  P=119/1)فصل (، P ،3=df، 522/9=2χ=123/1)های سن متغیر

3=df، 11=2χ ) و ایستگاه(131/1=P ،2=df، 4=2χ) دار بودمعنی 

(15/1˂(P کولی از شاه. این انگل در گذشته(A. calcoides) ،

(و کپور معمولی C.carassius)اراس ک (،T. tinca) الی ماهی

(C. carpio)(.11،29ه بود )تاالب انزلی گزارش شد  

سال(،  2+تا  1+ سنین )ها، در جنس داکتیلوژیروس اکستنسوس

ها و فصول مختلف نمونه برداری مشاهده شد. با وجود اینکه ایستگاه

، P)˃15/1) دار نبودبین آلودگی و جنس و ایستگاه اختالف معنی

درصد(  71درصد( بیشتر از ماده ) 21ولی درصد شیوع درجنس نر )

درصد( بیش از دو ایستگاه  22/72و از طرفی در ایستگاه مرکزی )

درصد( و  55/35سال ) 3+دیگر بوده است. شیوع آلودگی در سن 
درصد( و  12/82درصد(، همچنین آلودگی در بهار ) 77/7سال ) 2+

درصد( به ترتیب بیشترین وکمترین درصد شیوع  22/11زمستان )

را در بین سنین و فصول مختلف نشان دادند. این انگل در گذشته 

معمولی تاالب انزلی از کپور درصد  59/92و  درصد 5/71انی با فراو

 (.11،29) گزارش شد

درصد(، دامنه  33/33نیپونیکوم با میزان شیوع ) دیپلوزئون

 18/1±22/1و  23/3±23/1عدد و میانگین شدت و فراوانی  9-1

 .Diplozoon spدر کپور معمولی مشاهده گردید. انگل دیپلوزئون 

نیپونیکوم با فراوانی نزدیک  و گونه دیپلوزئوندرصد 2/12با فراوانی 

درصد( قبال در کپور معمولی تاالب انزلی  38/ 89به تحقیق حاضر )

گیری همه بروزکه  معتقدندمحققین  (.11،29) شدگزارش 

های طبیعی ناشی از تغییرات بوم شناختی منوژنیازیس در منابع آب

 ،(12ست )ها شده ااز حد انگلکه باعث تکثیر بیش است این منابع 

های طبیعی وجود دارد و اما تعادلی بین میزبان و انگل در منابع آب

 رودعفونت حاصله اغلب تهدیدی جدی برای ماهی به شمار نمی

(22). 

 D. spathaceum  (22/37های های دیژن، گونهاز رده ترماتود

 .Asymphlodora spدرصد( و  85/3) P. cuticolaدرصد(، 
 حالیکهدرماهیان مورد مطالعه مشاهده شد. در درصد( 28/1)

 شدتدرصد(، با میانگین  22/37فراوانی انگل چشمی دیپلوستوموم )

عدد قابل  1-35و دامنه  84/1±55/1، میانگین فراوانی 35/1±71/5

ورا ددیپلوستوموم کوتیکوال و آسیمفیلوتوجه بوده، اما فراوانی پوستو

آلودگی کپور تاالب انزلی به دو انگل اخیر برای  آنکهکم بوده، ضمن

 شود.اولین بار گزارش می
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های شایع در ماهیان انگل چشمی دیپلوستوموم که جزو انگل

 .E) معمولی در اردک ماهی عالوه بر کپورتاالب انزلی است، 

lucius)سوف حاجی طرخان ، (P. fluviatilis)سیم ، (A. 

brama)،فیتوفاگ  ، کاراس(H. molitrix) و الی ماهی تاالب

ها و وجود متاسرکر انگل در گونه (.27) شده است دیده نیز انزلی

های متعدد نشان از انتشار سنین مختلف ماهی، فصول و ایستگاه

اختصاصی بودن این انگل در تاالب وسیع، بومی شدن و از طرفی غیر

اق بوجانزلی دارد. در بررسی شیوع دیپلوستوموم در ماهیان تاالب 

کیاشهر )گیالن(، اشاره شده که این تاالب بدلیل شرایط ویژه 

های آب اکولوژی و بیولوژی خود که همزمان با وجود انواع حلزون

های مختلف ماهیان )میزبان واسط شیرین )میزبان واسط اول(، گونه

باشد، دوم( و انواع پرندگان ماهیخوار )میزبان قطعی یا نهایی( می

یطی مساعد برای این انگل را فراهم نموده است بطور طبیعی مح

توان گفت که شرایط حاکم بر تاالب انزلی نیز مشابه تاالب (، می18)

تواند دلیلی دیگر بر شیوع بوجاق کیاشهر بوده که این امر می

 دیپلوستوموم در منطقه باشد.

ا ب فیمبریسپس،اوس فقط انگل کاریوفیله ها،از رده سستود

 ±47/51شدت ) میانگین .گردید شناسایی درصد 38/15 فراوانی

عدد( در ماهی کپور معمولی  2-211و دامنه تعداد انگل ) (25/42

اوس در جنس ماده کپور کاریوفیله انگل. فراوانی قابل توجه است

درصد(، و در  24/71درصد( بیشتر از جنس نر ) 33/58معمولی )

 24/12درصد(، چهارساله و پنج ساله ) 33/58ماهیان سه ساله )

درصد( دیده شده است.  33/8درصد در هر سن( و شش ساله )

درصد( و  24/12درصد(، پاییز ) 33/58همچنین در فصل تابستان )

درصد؛  51های مختلف )مرکزی، درصد( و ایستگاه 25) زمستان

درصد( جداسازی و شناسایی گردید. وجود  25شرق و غرب هرکدام، 

اوس فیمبریسپس عالوه بر کپور، در ماهی سیم و گل کاریوفیلهان

 (. 29سیاه کولی تاالب انزلی نیز گزارش شده است )

 .R درصد( و 71/2) P. tomentosaهای ، انگلهارده نماتوداز 

acus (28/1 )شدند. بر  شناساییدر ماهیان مورد مطالعه  درصد

ا کاپیالریا تومنتوزا باساس آزمون مربع کای بین آلودگی به پسودو

، فصل (P ، 1=2χ=314/1) سن ماهی و (P ،1=2χ=314/1)جنسیت 

(449/1=P ،511/1=2χ )449/1)های نمونه برداری و ایستگاه=P ،

511/1=2χ )وجود داریمعنی اختالف ( 15/1نداشت>P). این 

( گزارش شده H. leucisculusتیزکولی ) ازفقط  گذشته در انگل

 کپور معمولی به آن برای نخستین بار در تاالب انزلی( و آلودگی 22)

کپور معمولی  آکوس درآسکاریس رافیدفراوانی گزارش می شود. 

این انگل در یک ماهی ماده چهار ساله،  بسیار کم و قابل اغماض بود. 

 در فصل بهار از ایستگاه غرب صید گردیده بود.

وانی با فرا آآ سیپریناسهپوستان، فقط انگل لرنهسخترده از 

انگل، با میانگین شدت و فراوانی به  1-4درصد، دامنه تعداد  22/11

کپور معمولی دیده شد. این  در 74/1±19/1و  38/2±48/1ترتیب 

درصد(،  25ساله )یک درصد(،  51انگل در جنس نر و ماده سه ساله )

شناسایی  ودرصد( جداسازی  5/12ساله )هر کدام  پنج و دو ساله

درصد(، تابستان  51درصد آلودگی این انگل در فصل بهار )گردید. 

درصد( و همچنین در ایستگاه مرکزی  5/12درصد( و پاییز ) 5/34)

 درصد( محاسبه شد. 25و  45و غرب )به ترتیب 

در تحقیقات پیشین، درصد آلودگی ماهی کپور معمولی تاالب 

ارتباط . عدم (17شد )درصد( گزارش  85/1به این انگل بسیار کم )

آلودگی انگلی در سایر مطالعات نیز  ومیزبان  جنس بین دارمعنی

 مطابقت دارد. (،19شده است ) گزارش

همانگونه که اشاره شد، مقایسه آماری درصد شیوع غالب 

داری نشان می دهد ها در فصول مختلف سال، اختالف معنیانگل

(15/1<Pبنحوی که بیشینه آلودگی در تابستان و کمینه ،) ن در آ

 وی فراوان زانیم بری ستیز عوامل ازی اریبس زمستان مشاهده شد.

ی کی حرارت درجه موارد، نیا انیم در. گذارندیم تأثیرها انگل وعیش

ست و محیط زی زبانیم، انگل رابطه رگذار بهای اثرفاکتور نیترمهم از

آلودگی  شدتموجب افزایش  دما شیافزابه عبارت دیگر،  .است

و همکاران در  Khurshidگردد. ی میماهی هاگونه اکثر دری انگل

 درعفونتی مهمفصل نقش  فاکتور کهند داد نشان 2112سال 

 . (19هند دارد ) شالبوگ تاالبکرمی درهای انگل

های مختلف نمونه برداری در همانطوری که بیان شد، بین ایستگاه

 وجودیی هازمآن. داری وجود داشتتاالب انزلی نیز اختالف معنی

( نساانهای دراثر فعالیت ای یعیطب)زیست  طیمح راتییتغ که دارد

داده  رییتغ عتیطبرا در  زبانیمو  انگلعادل بین ت تیوضع تواندیم

 ،ماد مانندی طیمح تواندیم راتییتغ نیا ی گردد.ماریبو منجر به 

 یسازشهرها، یآلودگ مانندی انسانهای بخاطر فعالیت ای و هوا و آب

 (.12) باشدو سایر عوامل مخرب 

ها بر میزبانان خود و یا تعیین ارزیابی اثرات احتمالی پاتوژن

ها تحت شرایط طبیعی دشوار است. با این مقدار آن به ویژه در ماهی

ها بر میزبانان خود تأثیر منفی داشته رود که انگلانتظار میحال، 

 این. زندگی انگلی استباشند، زیرا این امر از خصوصیات ذاتی 

عوامل، تأثیر مستقیمی بر تولید مثل، بازده تبدیل غذایی و در نتیجه 

های انگلی در هر یک از گونه، از طرفی حفظ سالمتی میزبان دارند
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بروز استرس برجمعیت میزبان خود نقش دارند، بنابراین مهم است 

 (. 11ها سنجیده شود )که تأثیرکلی مجموعه انگل

 شدت وی ماه و سن طول نیبکه  مطالعات نشان دادنتایج 

ی بردار نمونه نرویا ازدارد،  وجود مثبت یهمبستگ یانگل آلودگی

 ممکن جینتا نصورتیا ریدرغ، است مهم مشابهی ها اندازهی در ماه

قم ر بزرگترهای اغلب به سمت فراوانی انگلی بیشتر در ماهی است

بر این اساس، میانگین وزن، فاکتور وضعیت و شاخص (، 15بخورد )

 35تا بیش از  15از  کمتر) طولیگروه  7 در سوماتیکگنادو

( کپور معمولی مورد ارزیابی قرارگرفت. میانگین وزن در مترسانتی

هر دو گروه از ماهیان سالم و آلوده، با افزایش طول، روند صعودی 

های مختلف طولی ماهیان گروهنشان داد. مقدار فاکتور وضعیت در 

طرفی بیشترین مقدار آن در  سالم و آلوده دارای نوساناتی بود، از

ترتیب در ماهیان سالم و ( به مترسانتی 1/15-25گروه طولی دوم )

( بود. همچنین وزن ماهیان ماده 32/1±13/1و  73/1 ±14/1آلوده )

وآلوده بیشتر از های طولی مختلف و در بین ماهیان سالم در گروه

 در طبیعی، طور ها بود که این نتیجه قابل انتظار بوده چرا که بهنر

 دلیل به ماده جنس کپور ماهیان افراد ویژه به هاگونه از بسیاری

معموالً  هاآن بقای و هاتخم تکامل جهت تربیش انرژی مصرف

 شوند. می تربزرگ خود گونه نر هم افراد به نسبت

 15سوماتیک در ماهیان سالم با طول کمتر از شاخص گنادو

 1/15-25در گروه طولی دوم ) بود که75/1±12/1متر، سانتی

سوماتیک رسید. مقدار شاخص گنادو 29/1 ±12/1به  متر(سانتی

های طولی باالتر روند افزایشی داشت. در ماهیان آلوده نیز درگروه

 35ی بیش از سوماتیک در گروه طولبیشترین مقدار شاخص گنادو

 1/15-25( و کمترین آن در گروه دوم )47/2±22/1متر )سانتی

محاسبه گردید. مقدار این  13/1±13/1(، به مقدار مترسانتی

 شاخص در ماهیان آلوده بیشتر از ماهیان سالم بوده است. 

ای ماهیان سالم در با توجه به نتایج، مقدار ضریب رشد لحظه

رخوردار ب بیشتری نسبت به گروه سه سالهگروه سنی دو ساله از رشد 

ر نیز تهای جوان ماهیان آلوده نسبت به سنین باالبود، این رویه در گروه

ترین میزان رشد  ساله حائز باالدو  که ماهیانوجود داشت، بنحوی

ی اضریب رشد لحظه های سنی بودند، از طرفینسبت به سایر گروه

افزایش وزن ماهیان نزولی نشان داد.  ماهیان آلوده با افزایش سن، روند

 توانها، را میهای مورد سنجش درآنآلوده، با وجود پایین بودن پارامتر

به شرایط تاالب انزلی در طول این بررسی نسبت داد، که محیط زیست 

آن در طول این بررسی بایستی به نحوی بوده باشد که به رغم آلوده 

های خارجی و داخلی و نگلشدن ماهیان توسط چندین گونه از ا

ها، باز مانع افزایش وزن ماهیان میزبان تأثیرات احتمالی ناشی از آن

ای هدر شرایط طبیعی از طریق مکانیسمهمانگونه که نگردیده است. 

ردد که گمختلف بیولوژیک روابط متنوعی بین انگل و میزبان برقرار می

ی شود. در چنین وضعیتباعث تعادل در سیستم میزبان و انگل می عموماً

سازند و می ها را آلودهمحدودی از میزبآن ها دامنه نسبتاًاغلب انگل

 (.12نمایانند )تر از آنچه واقعیت دارد، میبسیار اختصاصی

 ها با میزبان خود به نحوی سازگارهای طبیعی، انگلدر محیط

 حیاتها را استمرار بخشیده و از طرف دیگر گردند که بقای آنمی

اندازند. در چنین شرایطی غالبیت با میزبان را به مخاطره نمی

است که دارای چرخه زندگی غیر مستقیم با یک یا دو هایی انگل

، به اعتقاد برخی محققین، از طرفی .میزبان واسطه هستند

 یهایآلودگ جزو درصد 11 از کمتر وعیش با یانگل یهایآلودگ

 ،(Pathogenicity)یی زایماریب نظر از و شده محسوب فیخف

ها آمده، اما همانگونه که در گزارش. (4) ستندین توجه مورد چندان

 تیوضع تواندیمزیست  طیمح راتییتغ که دارد وجودیی هانازم

ی ماریبداده و منجر به  رییتغ عتیطبرا در  زبانیمو  انگلعادل بین ت

 بآآلودگی  ،افزایش دما مانندی طیمح تواندیم راتییتغ نیا گردد.

 اشدبی سازشهرها، یآلودگ مانندی انسانهای بخاطر فعالیت ای و هوا و

(21 .) 

 تلفات با میزبان به انگل نیاز دلیل به اغلب انگلی هایبیماری

 ندارند، میزبان بردن بین از به تمایلی هاانگل و یافته ادامه کمی

 ذخایر پرورش ماهی و صنعت به توانندمی طوالنی مدت در ولی

 طیمح کی به هاانگل اگر اما نمایند. خسارت وارد ماهیان طبیعی

 اهانگل نیا به کامل طور به که یمناسب زبانیم آن در که یدیجد

 دگردنیم یجد مشکالت جادیا باعث ،شوند یمعرف هستند، حساس

 یطیمح به انیماه یعنی است، ریپذامکان زین حالت نیا عکس. (4)

( ادلتع حالت به) یبوم یهانازبیم با هاانگل درآنجا که شوند یمعرف

 انعنو به را انیماه نیا توانندیم حالت نیا در که کنندیم یزندگ

 طیمح به زبانیم ای انگل یمعرف از بعد. سازند آلوده دیجد زبانیم

 سازگار دیجد طیشرا با را خود توانندیم که ییهاآن تنها د،یجد

 ای انگل) هم به نسبت حالت نیا در البته و مانندیم یباق ند،ینما

در مواردی که انگل به میزبان جدید . گردندیم تر مقاوم( زبانیم

شود، ممکن است آسیب بیشتری به میزبان برساند، زیرا معرفی می

قبال ارتباط بین میزبان و انگل وجود نداشته، عالوه بر این، میزبان 

(. 24ر برابر انگل را نداشته باشد )ممکن است قدرت دفاعی کافی د

با توجه به موارد بیان شده، پایش مداوم وضعیت آلودگی ماهی کپور 

معمولی تاالب انزلی با هدف توجه به حفظ ذخایر این گونه بومی و 

ارزشمند تاالب و از طرفی پیشگیری جدی از ورود ماهیان تاالب به 

 شد.باهای پرورش ماهی حاشیه آن ضروری میاستخر
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Abstract 
BACKGROUND: Parasite effects on biometric characteristics of common carp, C. carpio from Anzali Wetland. 

OBJECTIVES: Identifying parasites in C. carpio and evaluating their effects on biometric characteristics of fish. 

METHODS: A total of 78 individuals were collected on the seasonal basis (from spring through winter 2016) from the 

wetland, transported to the laboratory and after biometry, dissected to recover parasites. Cestodes and trematodes were stained 

with alum carmine and nematodes were cleared with glycerin alcohol, then their prevalence, abundance and mean intensity 

were determined. 

RESULTS: Thirteen parasite species including Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Epistilis sp., Gyrodactylus sp., 

Dactylogyrus extensus,  Diplozoon nipponicum, Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum cuticola, Asymphlodora sp., 

Caryophyllaeus fimbericeps, Raphidascaris acus, Pseudocapillaria tomentosa and Lernea cyprinacea were identified. 

Epistylis sp., P. cuticola, Asymphlodora sp. and P. tomentosa are reported for the first time from C. carpio in Anzali Wetland. 

The average weight in healthy and infected fish were recorded to be from 23.68 ± 3.54g to 686.73 ± 100.28 g, and from 32.47 

± 4.51 to 633.62g ± 64.64 g respectively. The condition factor in healthy and infected fish was from 1.09 ± 0.50 to 1.17±0.03, 

and from 1.24 ± 0.13 through 1.19 ± 0.03 respectively. It was also true for gonadosomatic index which was recorded in 

healthy and infected fish from 0.45 ± 0.16 through 3.56 ± 3.54, and from 1.78±0.67 through 2.74 ± 0.62. The instantaneous 

growth rate was 1.25 in healthy  2+ and 1+ year old individuals, and 0.72 in 3+ and 2+ year olds, while it was 0.94 and 0.65 in 

the same-aged infected fish, respectively.  

CONCLUSIONS: Parasites could induce some negative influences on the biometric characteristics of infected fish, 

decreasing their growth rate. So that, it is necessary to monitor the parasite communities continuously in the native and 

commercially important fish species in Anzali Wetland to protect them and prevent introducing infected fish into the adjacent 

fish farms. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Prevalence, range, mean intensity and mean abundance of external parasites in C. carpio of Anzali Wetland. 

Table 2. Prevalence, range,mean intensity and mean abundance of internal parasites in C. carpio of Anzali Wetland. 

Table 3. Mean weight, condition factor and gonadosomatic index in different length groups of  healthy and infected fish . 
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