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آلودگی ماهی حلوا سفید Pampus argenteus به 
انگل های کرمی در منطقه شمال غربی جزیره قشم

چكید ه
آلودگی انگلی ماهی حلوا س�فید Pampus argenteus صید ش�ده از منطقه شمال غربی جزیره قشم مورد بررسی 
قرار گرفت. نمونه برداری در دو فصل تابس�تان و زمس�تان  1388 انجام شد و تعداد 62 عدد ماهی حلوا سفید توسط 
ت�ور ت�رال کف میگ�و )Bottom Trawl(  صید گردید. نمون�ه ها به صورت تصادف�ی و در کالس های طولی مختلف 
انتخ�اب و پ�س از نگهداری در یخ به صورت منجمد به آزمایش�گاه منتقل ش�دند. پس از ی�خ زدایی و ثبت اطالعات 
زیس�ت س�نجی از جمله وزن، طول کل، طول اس�تاندارد، طول چنگالی، بررس�ی های  انگلی با اس�تفاده از اس�تریو 
میكروسكوپ و میكروسكوپ نوری بر روی پوست، باله، آبشش و سایر اندامهای داخلی ماهیان صورت گرفت. در این 
تحقیق از 62 عدد ماهی بررس�ی ش�ده، 55 عدد )96/7 درصد( از آن ها، آلوده به 5 گونه از انواع انگل های منوژن، 
 ،Heteromicrocotyla sp. و Bicotyle sp2 ،Bicotyle sp1 دیژن و نماتود بودند. از ماهی حلوا سفید منوژن های
دیژن  .Neolepidapedoides sp، نماتود .Camallanus sp جدا و تا حد جنس شناس�ایی گردید.تش�خیص گونه 
ای انگل های شناس�ایی ش�ده با کمک کلیدها و اطالعات موزه ای امكان پذیر است و احتمال می رود برخی از آن ها 
گونه ای جدید باش�ند. تمامی انگل ها برای اولین بار اس�ت که از ماهی حلوا س�فید در ایران گزارش می ش�ود. ماهی 
حلوا س�فید به عن�وان میزبان جدید برای انگل ه�ای .Heteromicrocotyla sp و .Neolepidapedoides sp در 

دنیا معرفی می گردد. 
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مقد مه
در بیش��تر اکوسیس��تم های آبی، ماهیان به عنوان میزبان انگل ها 
محس��وب می ش��وند که گاهی این انگل ها می توانن��د بر روند زندگی 
ماهی ها اثر بگذارند و عجیب تر زمانی اس��ت که ماهیان میزبان واس��ط 
ب��رای الرو انگل ها باش��ند. )Lafferty، 2008( انگل ها در همه جای 
بدن ماهیان اس��تخوانی یافت می ش��وند و به علت اثرات متفاوتی که بر 
روی رفتار، رشد، همآوری1 و مرگ و میر ماهیان می گذارند نباید نادیده 
گرفته ش��وند. )Sasal، 2010( ماهی حلوا س��فید از جمله ماهیان بازار 
پسند و ممتاز شیالتی محسوب می شود که می تواند به عنوان شاخص 
مناس��ب جهت مطالعات و بررسی آلودگی انگلی انتخاب گردد. باله دمی 
آن عمیقاً دو شاخه بوده که شاخه پایینی آن بلند تر است. باله سینه ای 
بلند و بادبزنی ش��کل و فاقد باله لگنی2 هستند. فلس ها خیلی کوچک، 
گرد و به آسانی جدا می شوند. جزء ماهیان دمرسال3 کرانه ای فالت قاره 
تا عمق 80 متر محسوب می شوند. به صورت دستجات بزرگ در باالی 
 )Nemipterus(بس��ترهای گلی و همراه با گونه ه��ای گوازیم ماهیان
 و پنج��زاری ماهی��ان )Leiognathus( یاف��ت م��ی ش��وند. اغلب از 
ب��ی مهرگان پالژی��ک مانند پارو پایان4، س��الپ ها5 و ع��روس دریایی6 
تغذی��ه م��ی کنن��د .)Carpenter و Niem، 2001( از آن جایی که 
انگل ها ممکن اس��ت اثرات منفی بر روی میزبان خود داشته و تولیدات 
 طبیع��ی آن ه��ا را کاهش دهن��د، بنابراین شناس��ایی و بررس��ی تنوع 
 Simkova Morand( گونه های انگلی از اهمیت باالیی برخوردار است

 .)2001 ،Gelnar و ،Matejusova ،Jurajda
از جمله مطالعاتی که بر روی ماهی حلوا سفید در ایران و سایر نقاط 
 ،Purivirojkul :انجام ش��ده اس��ت می توان به موارد ذیل اشاره نمود

)2008( گزارش��ی از پراکن��ش من��وژن ه��ای پل��ی اپیس��تو کوتی��ل  
)polyopisthocotyle(در ماهی��ان دریایی خلی��ج تایلند ارائه نموده 
اس��ت. Ho و Lin، )2003( کوپ��ه پودی را از حف��ره بینی ماهی حلوا 

سفید گزارش کردند.
)Choi،Hong و Suh، 1994( دو گون��ه کوپ��ه پود را در ماهیان 
دریای��ی کره گزارش کردند. Ghani و Mohammad Ali در س��ال 
)2003( سه گونه انگل های سخت پوست ماهی حلواسفید را در آب های 
 )2003،Xuejuan و Jianying،Tingbao( .کراچ��ی معرفی نمودند
به معرفی منوژن های ماهیان دریایی چین پرداخته و  )Liu و همکاران 
2010( گزارش��ی از انگل های دیژن در ماهیان دریایی چین را منتش��ر 

کردند. 
)Peyghan،Hoghoghi و Desfuli، 2004(  به بررسی آلودگی 
ان��گل های ماهی حلوا س��فید و هام��ور چرب خلیج ف��ارس پرداختند.  
)Najafabadi،Ranjbar و Pagheh، 2008( نمات��ود فیلو مترا را از 

ماهی حلوا سفید در بندر امام خمینی گزارش نمودند. 

مواد و روش ها  
نمون��ه ب��رداری ب��ه ص��ورت ماهان��ه ط��ی دو فص��ل تابس��تان و 
 زمس��تان 88 انجام ش��د ک��ه در مجموع تع��داد 62 عدد حلوا س��فید

Pampus argenteus از منطق��ه چاهو ش��رقی صید گردید. منطقه 
نمون��ه ب��رداری واقع در ش��مال غربی جزیره قش��م بود، ک��ه به لحاظ 
موقعیت جغرافیایي از منطقه گوران با ´42 °26 عرض ش��مالي و ´30  
°55 طول ش��رقي آغاز و تا منطقه چاهو ش��رقی ب��ا موقعیت جغرافیایي 
25  °55 طول ش��رقي امتداد داشت نمونه  ´44 °26 عرض ش��مالي و́ 
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Parasitic infection of Pampus argenteus was examined from northwest of Qeshm Island. A total of 62 specimens 
were caught in summer 2008 and winter 2009 by bottom trawl and the specimens were selected randomly in dif-
ferent length classes and immediately deep frozen. All samples were transferred to laboratory, after measuring 
fish weight and length, parasitological survey implemented by stereo and light microscopes on gills, skin, fins and 
internal organs. A total of 62 specimens only 55 fish (% 96/7) were infected by monogenean, digenean and nema-
tod parasites. Separated parasites of the fishes are: Monogenea: Bicotyle sp1., Bicotyle sp2., Heteromicrocotyla 
sp., Digenea: Neolepidapedoides sp. Nematoda: Camallanus sp. All speciemens in this study are reported for the 
first time in Iran from P. argenteus and Pampus argenteus are introduced as a new host for Heteromicrocotyla 
sp. and  Neolepidapedoides sp. 
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برداری به روش مساحت جاروب شده7 و توسط یک فروند شناور محلی 
)لنج( مجهز به تور ترال کف، صورت گرفت. س��پس ماهیان صید ش��ده 
به صورت منجمد به آزمایش��گاه آبزیان دانش��کده علوم زیستی دانشگاه 
ش��هید بهش��تی انتقال یافتند. پس از خارج کردن نمون��ه ها  از حالت 
انجماد و ثبت اطالعات زیس��ت س��نجی از جمله وزن، طول کل، طول 
اس��تاندارد، بررسی های انگل شناسی با استفاده از استریو میکروسکوپ 
و میکروس��کوپ نوری بر روی پوس��ت، باله، آبشش و س��ایر اندام های 
داخل��ی ماهیان صورت گرفت. برای تثبیت منوژن از گلیس��رین ژالتین 
اس��تفاده ش��د و س��ایر انگل ها در فرمالین 10 درصد نگهداری شدند. 
شناس��ایی انگل های تثبیت ش��ده بر اس��اس ویژگی های مورفولوژی و 
اندازه گیری خصوصیات مورفومتری که در شناسایی آن ها واجد اهمیت 
می باش��د و همچنین مقایس��ه و تطبیق آن ها با کلیدهای شناس��ایی 
 معتبر صورت پذیرفت. برای شناس��ایی منوژن ها از کلید های شناسایی 
 Gibson،Jones( دیژن ها ،)1962 ،Price( و )1990 ،Mamaev(
نماتوده��ا   ،)2005 ،Gibson و   Jones،Bray( و   )2002 ،Bray و 
اس��تفاده   )1998  ،1994  ،Moravec( و   )1964  ،Bychowsky(
 Nikon ش��د. عکسبرداری از تمامی نمونه ها به وس��یله میکروسکوپ
Eclipse E100 کالیب��ره ش��ده مجهز به دوربین Sony انجام ش��د و 

نمونه ها توسط نرم افزار Axo Vision El اندازه گیری شدند. 
 SPSS 16/0 در ای��ن تحقیق برای آنالیزه��ای آماری از نرم اف��زار
اس��تفاده شد. برای بررسی ارتباط  فراوانی انگل ها با جنسیت، از آزمون 
غیر پارامتری Kruskal -Wallis استفاده شد. همچنین برای بررسی 
فراوانی انگل ها در فصول تابس��تان و زمس��تان از آزم��ون غیرپارامتری 
Whitney- U - Mann و برای مطالعه ارتباط بین طول کل ماهی با 

فراوانی انگل ها از آزمون غیر پارامتری Spearman استفاده شد.

نتایج
در این تحقیق اندام های مختلف 62 عدد ماهی حلوا سفید بررسی 
گردید. نتایج در نمودارهای ش��ماره 3-1 آورده ش��ده اس��ت. در فصل 

تابس��تان بیش��ترین درصد آلودگی اندام ها، آبشش ها )59/6 درصد( و 
کمترین درصد مربوط به روده با 10/3 درصد بوده است )نمودار 1(.

در فصل زمستان بیش��ترین درصد آلودگی مربوط به معده با 86/2 
درصد و کمترین میزان آلودگی مربوط به آبشش و روده به ترتیب با 2/9 

و 3/3 درصد بوده است )نمودار 2(.
نتای��ج مربوط به مجموع دو فصل نیز بیانگر باالترین میزان آلودگی 
به ترتیب برای معده )64/2 درصد( و آبش��ش )25/1 درصد( و کمترین 

آن مربوط به باله سینه ای )4/6 درصد( بوده است )نمودار3(.
آلودگی به انواع مختلف انگل از جمله منوژن، دیژن، نماتود در ماهی 
حلوا سفید و اطالعات مربوط به تعداد انگل ها و درصد هر یک از آن ها 
در جدول 1 آورده ش��ده اس��ت. همان طور که در جدول 1 مالحظه می 
گردد بیش��ترین میزان آلودگی در فصل تابستان مربوط به انگل منوژن 
ب��ا 58/3 درصد و نماتود با 31/7 درص��د بوده و کمترین میزان آلودگی 
متعل��ق به دیژن به ترتیب با 7/9 درصد  می باش��د. در فصل زمس��تان 
بیش��ترین درصد آلودگی به انواع انگل ها مربوط به انگل دیژن با 86/4 
درصد و کمترین آن، مربوط به انگل منوژن به ترتیب با 2/8 درصد بوده 
اس��ت. انگل های جدا شده در این تحقیق عبارتند از:  انگل های منوژن  
Heteromicrocotyla sp. ،Bicotyle sp2 ،Bicotyle sp1 ک��ه 
هرس��ه از خانواده هترازانیده می باش��ند و از آبش��ش ماهی حلوا سفید 
 Neolepidapedoides sp. جداسازی شدند. )شکل های 1 تا 6(، دیژن
که از خانواده لپوکریدیده بوده و در معده مش��اهده و شناس��ایی گردید 
)ش��کل7(. نماتود .Camallanus sp که الرو این انگل از معده ماهی 
حلوا س��فید جداس��ازی ش��د )ش��کل های 8 و 9(. به طور کلی در این 
تحقی��ق تعداد 5 انگل از ماهی حلوا س��فید جدا گردی��د. برای مطالعه 
ارتباط بی��ن طول کل ماهیان با فراوانی انگل ها از آزمون غیر پارامتری  
Spearman  اس��تفاده ش��د که نتایج حاصل از این بررس��ی نشان داد 
 در ماهی حلوا س��فید ارتباط معنی داری بین طول کل ماهی و فراوانی 
گ��روه های مختلف انگلی وجود ندارد. )P<0/05( برای بررس��ی تفاوت 
فراوانی انگل ها در فصول تابس��تان و زمس��تان از آزم��ون غیرپارامتری 

نمودار 1- درصد آلودگی انگلی اندام های مختلف ماهی حلوا سفید در فصل تابستان 88
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Mann-Whitney-U استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان 
داد ک��ه در ماهی حلواس��فید از لح��اظ فراوانی کل ان��گل ها، در فصل 

تابستان و زمستان تفاوت معنی داری وجود نداشت. 
ب��رای بررس��ی تف��اوت فراوان��ی ان��گل ه��ا ب��ا جنس��یت ماهیان 

 Kruskal- Wallis پارامت��ری  غی��ر  آزم��ون  از  مطالع��ه  م��ورد 
اس��تفاده ش��د. نتای��ج حاص��ل از ای��ن بررس��ی نش��ان داد ک��ه در 
 گ��روه ه��ای جنس��ی مختل��ف )نابالغ، ن��ر و م��اده( از لح��اظ فراوانی 

انگل ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.

نمودار 2- درصد آلودگی انگلی اندام های مختلف ماهی حلوا سفید در فصل زمستان 88

نمودار 3- درصد آلودگی انگلی اندام های مختلف ماهی حلوا سفید 
در مجموع دو فصل تابستان و زمستان سال 1388

آلودگی ماهی حلوا سفید ...



شماره 98، نشریه دامپزشكي، بهار 1392

)پژوهشوسازندگی(41

جدول 1- تعداد انگل های جدا شده و درصد آلودگی ماهی حلوا سفید در دو فصل تابستان و زمستان 88 

گونه ماهی
فصل مورد 

مطالعه

نماتوددیژنمنوژن

تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

حلوا سفید
58/3817/91131/744تابستان

2/8686/41859/821زمستان

     Bicotyle sp1.  شكل 1- قسمت قدامی انگل

                              Bicotyle sp2.  شكل 3- قسمت قدامی انگل

Bicotyle sp1.  شكل 2- قسمت خلفی انگل

Bicotyle sp2.  شكل 4- قسمت خلفی انگل
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           Heteromicrocotyla  sp. شكل 5- قسمت قدامی انگل

Neolepidapedoides sp. شكل 7- انگل

Heteromicrocotyla sp. شكل 6- قسمت خلفی انگل

                 Camallanus sp. شكل 8- قسمت قدامی انگل

   Camallanus sp. شكل 9- قسمت خلفی انگل

آلودگی ماهی حلوا سفید ...
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بحث
آبزیان به عنوان یکی از منابع تامین کننده پروتئین مورد نیاز جامعه 
می باشند و به دلیل آلودگیهای اکوسسیتم های آبی بویژه مناطق دریایی 
طی چند سال اخیر، احتمال آلودگی های مختلف از جمله آلودگی های 
انگلی، نمونه های پرمصرف و بازار پس��ند را تهدید می کند. با توجه به 
محدود بودن منابع دریایی و لزوم تکثیر و پرورش این آبزیان، شناسایی 
انگل ها و بررس��ی روش های کنترل بهداش��تی آن ها می تواند از نظر 

اقتصادی در تولید اثر گذار باشد. 
 شناس��ایی انگل ها ی ماهیان از دیدگاه بیوسیستماتیک، بیولوژی، 
فیزیولوژی و س��المت اجتماعی حائز اهمیت اس��ت.  ماهی حلوا س��فید 
Pampus argenteus از خانواده Stromateidae از جمله ماهیان 
بازارپس��ند و ممتاز شیالتی محسوب می ش��ود که می توانند به عنوان 
ش��اخص های مناسب جهت مطالعات و بررس��ی آلودگی انگلی انتخاب 

گردند.
در ای��ن پژوهش در مجموع 62 عدد ماهی حلواس��فید در دو فصل 
تابس��تان و زمس��تان 1388صید گردیدند که بر اس��اس نتایج به دست 
آمده در مجموع 5 گونه انگل پریاخته از ماهی مذکور جداس��ازی ش��د 
و ب��ه دلیل اختالف خصوصیات ظاهری و ان��دازه هایی که با گونه های 
ش��ناخته شده داش��تند، همگی آن ها در حد جنس شناسایی گردیدند. 
انگل های پریاخته جداسازی شده، متعلق به شاخه های کرم های پهن، 
کرم های گرد هستند که همگی از نظر طبقه بندی و سیستماتیک حائز 

اهمیت می باشند.
دو گون��ه من��وژن .Bicotyle spp از آبش��ش ماه��ی حلواس��فید 
 در دو فصل تابس��تان و زمس��تان  جداس��ازی ش��د. از این جنس گونه

B. stromatea توسط Tripathi، 1954  از آبشش ماهی حلوا سفید 
 در هن��د گزارش ش��ده اس��ت. Agrawal و Sharma )1990( گونه

B. lucknowensis را از آبشش ماهی Gudusia chapra از خانواده 
ساردین ما هیان )Clupeidae( در هند گزارش کرده اند.

 Jianying و همکاران 2003 گونه B. perpolita را از ماهی حلوا 
سفید در چین معرفی نموده اند. در این تحقیق انگل یافت شده با گونه 
معرفی شده توسط محققین مذکور از لحاظ تعداد خارهای سیری، تعداد 
گیره های س��مت راست و چپ اپیستوهاپتور و اندازه انگل تفاوت هایی 
مش��اهده گردید، لذا این انگل ها در حد جنس معرفی شدند. انگل های 
.Bicotyle spp ب��رای اولین بار از ماهی حلوا س��فید در ایران گزارش 

می شوند.
انگل .Heteromicrocotyla sp از آبش��ش ماهی حلوا سفید و 
 تنها در فصل زمس��تان جداسازی ش��د. Price  در سال 1962دو گونه

"H. carangis و H. indicus را در گی��ش ماهی��ان ب��ه ترتی��ب در 
آب های ژاپن و هند گزارش نموده است.

همچنین Jianying و همکاران 2003 گونه های مختلفی از جنس 
هت��رو میکرو کوتیال را در گیش ماهیان در آب های چین معرفی نموده 
است. با توجه به این که ماهی حلوا سفید با ماهیانی که تاکنون میزبان 
این ان��گل بوده اند کاماًل تفاوت دارد، می ت��وان نتیجه گرفت این انگل 
خیلی میزبان اختصاصی نمی باش��د. در این تحقیق ماهی حلواسفید به 
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می شود.
ان��گل .Neolepidapedoides sp در مع��ده ماهی حلوا س��فید 
و در فصل زمس��تان مش��اهده و جدا س��ازی ش��د. این دیژن از خانواده 
Lepocreadiidae می باشد که در ماهیان استخوانی نواحی گرمسیری 
 Opechona sp. ونیمه گرمسیری دیده می شود. از این خانواده انگل
توس��ط Arthur و Quang Te، )2006( در ماه��ی حلوا س��فید در 

ویتنام گزارش شده است.
Liu و همک��اران )2010( دی��ژن Lepidapedon nelsoni را 
از ای��ن خان��واده در ماهی حلوا س��فید گزارش نموده اس��ت و Bray و 
Merrett، 1998 دی��ژن Prodistomum gracile را از ماهی حلوا 
س��فید گزارش کردن��د. همچنین Peyghan و همک��اران 2004 انگل 

.Azygia sp را از ماهی حلوا سفید در خلیج فارس گزارش نمودند.
در این تحقیق ماهی حلوا س��فید به عنوان میزبان جدید برای انگل  

.Neolepidapedoides sp معرفی می شود.
انگل .Camllanus sp در هر دو فصل تابستان و زمستان از معده 
و روده ماهی حلوا س��فید جداس��ازی ش��د. Najafabadi و همکاران 
2008  نماتود .Philometra sp را از سطح بدن ماهی حلوا سفید در 

بندر امام خمینی گزارش نموده اند.
 )Peyghan و همک��اران 2004( هیچ گون��ه آلودگی به نماتود را 
در ماهی حلوا س��فید مش��اهده نکردن��د. Arthur و Quang Te در 
 Anisakis sp. ،Contracaecum sp. نماتوده��ای  س��ال 2006 
 و .Porrocaecum sp را از ماه��ی حل��وا س��فید در ویتن��ام گزارش 
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می گردد. 
همچنین بیش��ترین درصد آلودگی ماهی حلوا س��فید به گروه های 
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کرم های منوژن در پوست و آبشش ماهیان، ماهیت فصلی دارد و درجه 
حرارت آب تاثیر اساس��ی در درصد ابتال و ش��دت عفونت ماهیان به این 
گ��روه از انگل ه��ا دارد )Paperna، 1963؛ Jalali، 1999(. از طرفی 
طبق نظر )Simkova و همکاران 2001( زیستگاه میزبان، ممکن است 
در غنای گونه ای انگل های خارجی آن موثر باشد. انگل هایی که چرخه 
زندگی مستقیم دارند معموال آب های ساکن و آرام را ترجیح می دهند. 
در واقع ماهیانی که در آبهای آرام ویا نزدیک به بس��تر زندگی )بنتیک( 
می کنند انگل های خارجی در آنان بیش��تر از ماهیانی است که پالژیک 
بوده و یا در آبهای متالطم و رودخانه ها زندگی می کنند. با توجه به این 
نظریه و شرایط آب و هوایی منطقه و ورود آب های رودخانه ها به دریا 
و متالطم ش��دن آب دریا در فصل زمس��تان، شاید بتوان درصد آلودگی 

کمتر به منوژن ها را در این فصل توجیه نمود.
رابطه فون انگلی با رژیم غذایی ماهیان بسیار قوی می باشد. میزبان 
واسطه ی بسیاری از انگل هایی که چرخه زندگی غیر مستقیم دارند جز 

.)1999 ،Jalali( رژیم غذایی ترجیحی ماهیان به شمار می رود
براس��اس تحقیق��ات انجام ش��ده توس��ط )Seraji ،Dehgani و 
Zarshenas، 2004( ماهی حلوا س��فید از پالنکت��ون های جانوری و 
گیاهی تغذیه می کند. تغذیه گیاهی آن ش��امل دیاتومه، دینوفیس��ه و 
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سیانوفیسه می باشد که دیاتومه ها با میزان و تنوع باالتری نسبت به دو 
گروه دیگر در محتویات معده مشاهده می شوند. 

همچنی��ن کوپه پودا، ناجور پایان، ده پای��ان، الرو خرچنگ و میگو 
و س��خت پوس��تان ص��دف دار Ostracoda و Cladocera نیز مورد 
تغذی��ه این ماهی قرار م��ی گیرند که این گروه ها اغلب در کف بس��تر 
دیده می ش��وند. در رژیم غذایی ماهی حلواسفید میزان تغذیه جانوری 
بیش��تر از تغذیه گیاهی اس��ت. تغذی��ه جانوری ش��امل پالنکتون های 
جانوری و موجودات بنتیک می باش��د و نشانگر آن است که ماهی حلوا 
 س��فید در مراحلی از زندگی به کف رفته و از موجودات کف بستر تغذیه 

می نماید.
 ترجی��ح غذای��ی میزب��ان می توان��د یک عام��ل مهم ب��رای غنای 
گونه ای انگل های داخلی به ش��مار رود، به خصوص برای آن دس��ته از 
انگل هایی که دارای چرخه زندگی پیچیده ای هستند. رژیم گوشتخواری 
میزبان می تواند نماینده تعداد زیاد و متعددی از میزبانان واس��طه باشد 
که ممکن اس��ت در تجمع گونه های انگلی در میزبان نقش داشته باشد 

)Simkova و همکاران 2001(.
کامل ش��دن مراحل مختلف زیستی  بس��یاری از انگل ها به حضور 
و یا فراوانی میزبان واس��ط آنها بستگی دارد که این خود متاثر از عوامل 
محیطی اس��ت که در اثر تغییر ممکن اس��ت کاهش و ی��ا افزایش یابد 

 .)1999 ،Jalali(
احتمال دارد یکی از دالیل باال بودن دیژن ها در ماهی حلوا س��فید 
در فصل زمس��تان حضور میزبانان واسط در این فصل و نوع رژیم غذایی 
این ماهی باش��د. گزارش انگل های مختلف از ماهی حلوا سفید در این 
تحقیق نشان دهنده این است که ماهیان دریایی نیز می توانند میزبانان 
مناس��بی برای انگل ها باش��ند و چنانچه در مورد تکثیر و پرورش آنها 
تصمیم گرفته می ش��ود بایس��تی احتمال آلودگی های شدید و آسیب 
رس��ان این انگل ها در محیط های بس��ته مورد توجه ی مدیریت تولید 

قرار گیرد. 

پاورقی ها
1- Fecundity
2- Pelvic fins
3- Demersal
4- Copepods
5- Salp
6- Jellyfish
7- Sewpt Area
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