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 توزيع فراواني نسبی آلودگي به انگل های خارجی 
مونوژن در ماهيان تيزکولی 

)Hemiculter leucisculus, Basilewsky, 1855( و 
سيم )Abramis bramaorientalis, Berg 1950( تاالب 

انزلی، با نگرش تاثيرآالينده های رود خانه پيربازار

چکيد ه
ت�االب انزل�ی به عنوان مهم ترين پش�توانه در تکثير ماهيان دريای خزر می باش�د ک�ه برای تخم ريزی، زاد و ولد و گاه زيس�تن، به تاالب 
روی می آورند. اين تاالب در معرض آلودگی با آالينده ها آلی، فاضالب شهرس�تان رش�ت و انزلی و پس�اب های کش�اورزی محدوده آن که 
 از طري�ق رود خانه پير بازار به تاالب وارد می ش�ود قرار دارد. ميزان ش�يوع فصلی و تراکم انگل ها توس�ط آالين�ده ها آلی تحت تأثير قرار
م�ي گيرد. از ش�اخص های متابوليک، انگلی و يا پاتولوژيک، به عنوان يک نش�انگر مفيد، مقرون به صرفه و قاب�ل اعتماد برای تعيين اثرات 
آالينده های زيس�ت محيطی اس�تفاده می ش�ود. لذا عمدتا از انگل های خارجی به عنوان ش�اخص آلودگی اس�تفاده می شود. بدين منظور 
 توزيع فراواني نسبی آلودگي به انگل های خارجی مونوژن در ماهيان تيزه کولی )Hemiculter leucisculus( از ماهيان بومی و ماهی سيم 
)Abramis brama orientalis berg( از ماهيان مهاجر تاالب انزلی بررسي شد. نمونه برداری در 5 ايستگاه تاالب انزلی انجام گرفت. در 
ايستگاه های مربوطه با استفاده از تور پره در هر ايستگاه 30 عدد ماهی سيم و 40 عدد ماهی تيزه کولی صيد می شد که به صورت زنده به 
آزمايش�گاه مرکز انتقال يافت. در بين مونوژن ها داکتيلوژيروس به تعداد بااليي در ماهيان مورد بررس�ي مشاهده گرديد که در حدود 19/4 
ماهيان مورد بررسی مبتال به اين انگل مي باشند. 9/4 ماهيان به انگل ژيروداکتيلوس و 3/1 به انگل Diplozoon paradoxum مبتال بوده 
اند. در پنج مکان نمونه برداري ، قسمت شمالي حوزه مرکزي تاالب انزلي که بار آلودگي آب، ناشي از رودخانه پير بازار در آن محل باالست 
آلودگي به انگل هاي مونوژن به مقدار ش�ديدتري مش�اهده گرديد.از نظر ميزان آلودگي بين ماهيان س�يم و تيز کولي تاالب انزلي اختالف 

        .)p<0/005( معناداري وجود ندارد
کلمات کليد ي: مونوژن، تيز کولی، سيم، آالينده، تاالب انزلی 
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مقد مه
 تاالب انزلی یك تاالب ساحلی است كه در شمال ایران دراستان گیالن 
ودر حاشیه غربی دریای خزر واقع شده است. حوضه آبریز آن از سوی غرب 
به رود خانه ی ش��فارود ، ازش��رق به رود خانه سفید رود وبخشی از دلتای 
آن، از جنوب به سلس��له جبال البرز وارتفاعات طالش و از ش��مال به دریای 
 خ��زر محدود می گردد. موقعیت جغرافیایی آن در محدوده ی 'o 37 20 تا

'o 30 37 عرض ش��مالی ' o 15 49 تا ' o 40 49 طول ش��رقی واقع اس��ت. 
 در ح��ال حاضر مس��احت آبی ت��االب ح��دود 218 كیلومتر مرب��ع برآورد 
می شود. در حال حاضر 4 حوضچه مشخص در تاالب مشاهده می گردد كه 
عبارتند از: - حوضچه ش��رقی )شیجان(- حوضچه غربی )آبکنار(- حوضچه 
مركزی )سرخان كول(- حوضچه جنوب غربی )سیاكشیم(. )شکل 1(  همچنین 
این تاالب توسط بیش از 10 رود خانه ی جاری در ناحیه ی مركزی استان 
گیالن تغذیه می گردد. كه عبارتند از: چافرود، كلسر، غربا، ماسوله، مرغك، 
 شاخزر، خالکایی، پسیخان )نوخاله( و پیر بازار )4(. به طور كلي 44 درصد كل 
 آب ه��اي ورودي ب��ه بخش ش��رقي مرداب م��ي ریزد )سیس��تم پیچیده 
رودخانه ه��اي پیربازار وپس��یخان وخمام رود(. 52 درصد از طریق س��یاه 
درویش��ان ب��ه بخش مركزي م��رداب وارد و 4 - درصد كل آب ها به بخش 

غربي مرداب مي رسد )5(. ساالنه 4898 تن نیتروژن و 378 تن فسفر وارد 
تاالب می شود . بیشتر این بارمغذي به طور مستقیم از طریق خروجي هاي 
ت��االب به دریا راه مي یابد وحدود 38 درصد این بار در تاالب باقي مي ماند 
این مقدار غالباً مورد اس��تفاده ماكروفیت ها واقع مي شود )3(. رودخانه پیر 
ب��ازار رامي توان ب��ه عنوان یکی از آلوده ترین رودخانه به حس��اب آورد كه 
مقدار نیتروژن كل آن در حد باالیي ثبت شده است. نقش رودخانه پیربازار 
در میزان بار ورودي نیترات و آمونیوم به تاالب در س��الیان گذش��ته نیز به 
ش��کل بارزي، مشهود بوده اس��ت، به طوري كه در سال هزار سیصد شصت 
ش��ش شمسی 95 تن نیترات توس��ط رودخانه پیربازار به تاالب حمل شده 
اس��ت، البته از میزان خروج این مواد از تاالب اطالعي دردس��ت نبوده، ولي 
به علت مصرف آنها توس��ط گیاهان آبزي، میزان خروج آنها كمتر از میزان 
ورودي بوده است. میرزاجاني و همکاران )1387( نیز درصد آلودگي نیترات 
و فس��فر در رودخانه پیربازار را بس��یار باالتر از رودخانه هاي دیگر گزارش 
نموده اند)5(. قس��مت اعظم فعالیت هاي صنعتي درح��وزه آبخیز پیر بازار 
متمركز بوده و كل فاضالب شهر رشت و پساب هاي كشاورزي محدوده آن 
از طریق این رودخانه به تاالب حمل مي ش��ده اس��ت . بنابراین حجم زیاد 
آلودگی س��بب اختالل در عملکرد روند طبیعی رود خانه پیر بازار گردیده و 
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An investigation on relative frequency of monogenean infestation in Anzali lagoon fishes (Hemiculter leucisculus 
and Abramis bramaorientalis) as an indicator for contamination of Pyrbazar River 
By: H.R. Azizi, Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord, 
University (Corresponding Author; Tel: +989121093370), A. Tahmasebi Kohiani: M.S, Graduate, Department of 
Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, A. 
Nematolahi, Associate Professor of Veterinary Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, M. Adel,  
A. Borjian, and M. Jafari Ranani, Students, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, 
Iran.
Anzali lagoon can be one of the most important wetlands called the world. This lagoon to support the most fish in 
the Caspian Sea is reproduced for the spawn, multiply, and sometimes live, to make the pond.Much of Rasht and 
Anzali city sewage and agricultural waste area of the lagoon through rivers into the Pyrbazar and increased levels of 
organic pollutants such as nitrite, nitrate, phosphate, oil and heavy metals to derivatives. Seasonal parasite prevalence 
and density by organic pollutants is influenced to justify. Indicators of metabolic, parasitic, or pathologic marker as 
a useful, economical and reliable to determine the effects of environmental contaminants are used. Therefore, mainly 
ectoparasites as pollution indicators are used. Thus, the relative frequency of contamination of monogeneanectoparasites 
in fish Tyzcoli (Hemiculter leucisculus) of native fish and Sim (Abramis bramaorientalis) Anzali lagoon of migrant 
fish were investigated. Five sampling stations in the Anzali lagoon were done. Station using the relevant tour blades 
per station number 30 sim and 40 number fish Tyzcoli fishing was live in the central laboratory was transferred. 
The Dactylogyrushigh number of fish that were studied about 19.4% of fish studied are infected with this parasite. 
Gyrodactylus9.4% of fish parasites and 3.1% were infected with parasites Diplozoon paradoxum. in five places, 
sampling, parts of Anzali lagoon north central area on river water pollution caused by pyrbazar the location of 
contamination is high value monogenean parasites were more severe. Of contamination between fish Sim and Tyzcoli 
no significant mean difference (p <0005).

Keywords: Monogenea, Hemiculter leucisculus, Abramis brama, PyrbazarRivercontaminantion, Anzali lagoon
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از قدرت خود پاالیی آن به شدت می كاهد)5(. McVicar )1997( پایش 
آلودگ��ی آب دریا را پرهزینه دانس��ته و عنوان م��ی نماید كه اطالعات قابل 
دس��ترس زیستی كمی در باره تبعات آلودگی كه موجب تغییرات شیمیائی 
و فیزیولوژیك ش��ده ارائه نموده و اثرات حاصله از آن را در س��طح زیس��ت 
ش��ناختی منعکس نمی كند )20(. به جای نظارت ب��ر پارامترهای خاصی 
در آب، ب��ه عنوان مثال فلزات س��نگین و نفت خام، ش��اخص های دیگری 
همچون ش��اخص های متابولیك، انگل��ی و یا پاتولوژیك می تواند به عنوان 
یك نش��انگر مفید و مقرون به صرفه برای تعیین اثرات آالینده های زیست 
محیطی مورد اس��تفاده قرار گیرد )1، 7، 9، 23( . با دانس��تن این واقعیت 
كه آالینده های زیس��ت محیطی به طور مس��تقیم جوامع ان��گل را و یا به 
 صورت غیرمستقیم جوامع میزبان واسط و نهائی تحت تاثیر قرار قطعی قرار 
م��ی دهد )21( تحقیق در م��ورد انگل های كلی��دی در میزبان های مهم 
موجود در یك اكو سیستم می تواند اطالعات ارزشمندی در مورد بهداشت 
محیط و تنوع زیس��تی بر حسب گونه ها ی موجود در آن اكو سیستم ارائه 
ده��د )22(. معیار های مختلف درگیر جهت انتخاب مناس��ب میزبان انگل 
 )2002( Mackenzie و Williams برای سیستم های بیولوژیك توسط
ارائه ش��ده است )32(. انگل های انتخاب ش��ده در طول مدت مطالعه باید 
توانایی پاس��خ سریع در برابر نوسانات محیط زیست را دارا بوده در دسترس 
و ب��ه راحتی قابل شناس��ایی باش��د )25(. لذا عمدتاً از ان��گل های خارجی 
 كه دارای مش��خصه های زندگی كوتاه با نرخ باروری باال هس��تند به عنوان 
گونه های انگل به منظور شاخص آلودگی استفاده می شود )22(. مونوژن ها 
انگل تك میزبانی و اغلب داراي میزبان اختصاصی بوده و در موضع و مکان 
خاص میزبان اس��تقرار می یابند. در واقع، بسیاري از مونوژن هاي بالغ بطور 
دائم��ي ب��ه یك مکان خاص در میزان مي چس��بند و در آنجا باقي خواهند 
مان��د )7(. بیماري زایي، میزان ش��یوع و مرگ و می��ر در ماهي با بار انگلي، 
تراكم، بهداشت ناكافي و كیفیت نامناسب آب مرتبط است. ژیروداكتیلوس 
و داكتیلوژیروس از انگل هائی هستند كه با وضیعت بهداشتی ماهی ومحیط 
ارتب��اط دارند. داكتیلوژیروس ها معموالً به آبش��ش ه��اي ماهي هایي كه 
در آب ش��یرین هستند مي چس��بند و تخم گذار هستند س��ی تا چهل از 

 این مونوژن می تواند موجب مرگ و میر در ماهی های انگش��ت قد ش��ود، 
ژیروداكتیلوس ها معموالً بر روی پوس��ت و باله هاي ماهي در آب ش��یرین 
پیدا مي ش��ودو زنده زا مي باش��د. . در آلودگي شدید با مونوژن ها تلفات و 
خسارات زیادي ایجاد مي شود ثانیاً عفونت ثانویه باكتریائی و قارچی در سطح 

 

زخم هاي ایجاد شده با مونوژن ها رایج مي باشد )28(. تاالب انزلی به عنوان 
مهم ترین پشتوانه در تکثیر ماهیان دریای خزر می باشد. 20 گونه ماهی كه 
در تاالب انزلی یافت می شود 11 گونه ی آن بومی، 8 گونه ی آن مهاجر و 
یك گونه نیمه مهاجر است كه برای تخم ریزی، زاد و ولد و گاه زیستن، به 
تاالب روی می آورند. ماهیان بومی تاالب انزلی عبارتاند از: اردكماهی، ماش 
ماهی، سیاه كولی، تیزه كولی، الیماهی، سفیدكولی، گربه ماهی، سوفحاجی 
طرخان و آمور س��فید. ماهیان مهاجر آن نیز عبارتاند از: سیم، سوف، كلمه، 
س��فید، َس��س ماهی و كپور. ماهیان با ارزش ترین گون��ه های آبزی تاالب 
ودارای اهمی��ت اكولوژیك واقتصادی خاصی هس��تند )4( .ماهی تیز كولی 
با نام علم��ی )Hemiculter leucisculus, Basilewsky,1855( و با 
ن��ام های محلی ش��کم تیز و كولی م��رداب به طور اتفاقی ب��ا كپور ماهیان 
چینی )juvenile( از كش��ور چین، اتحاد شوروی سابق و رومانی به حوضه 
ی دریای خزر و تاالب انزلی معرفی گردیده اس��ت. ماهی سیم با نام علمی 
)Abramis brama orientalis, Berg,1950( درآب های ش��یرین و 
لب شور اروپا، بخش هایی از شمال شرقی آسیا، مناطق زهکش دریای خزر 
 و آرال، رود خان��ه ه��ا و دریاچه های حوضه بالتیك، دریای س��یاه، آزوف و 
دریاچه های سیبری و قزاقستان بومی شده است )4( از آنجایی كه تا كنون 
پژوهش��ی در زمینه توزیع فراوانی نس��بی آلودگی ماهیان تیز كولی و سیم 
تاالب انزلی به انگل های مونوژن با نگاه اثر آالینده ها آلی انجام نشده است 

این تحقیق صورت پذیرفت. 

مواد و روش کار
 نمونه برداری در 5 ایس��تگاه تاالب انزلی در طول تابس��تان 1388 به 
اس��امی زیر انجام گرفت : ایستگاه حوضه شرقی )شیجان(، ایستگاه حوضه 
غربی )آب كنار(، ایس��تگاه قس��مت جنوبی حوزه مركزی )سرخان كول(، 

توزيع فراوانی نسبی ...

شکل 1- موقعيت تاالب انزلی
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ایس��تگاه قس��مت ش��مالی حوزه مركزی )پیر بازار( و ح��وزه جنوب غربی 
)سیاكش��یم(. در ایستگاه های مربوطه با استفاده از تور پره در هر ایستگاه 
30 عدد ماهی سیم و 40 عدد ماهی تیزه كولی صید می شد كه به صورت 
زنده به آزمایش��گاه مركز انتقال می یافت. در 5 مرحله صید از جعبه های 
یونیلیتی جهت حمل ماهیان اس��تفاده می ش��د كه درون این جعبه ها را 
از آب ت��االب پر كرده و همچنین ه��وا دهی نیز صورت می گرفت تا بتوان 
ماهیان را به صورت زنده با كمترین استرس به آزمایشگاه انتقال داد. ماهیان 
صید ش��ده را با آب محل نمونه برداری درون آكواریوم قرار می دادیم تا در 
طی آزمایش ها زنده بمانند. سپس از سطح پوست و باله ها و آب شش ها 
الم مرطوب تهیه شده و توسط میکروسکوپ و لوپ چشمی نمونه ها بررسی 
ش��ده كه در صورت مش��اهده انگل آنها را ش��مارش و به الکل گلیسیرین 
منتقل و شناس��ائی آنها با استفاده از كلید های شناسایی جاللی )1377(، 

Zimmermann و همکاران )1999( انجام گرفت )35،2(.

نتايج
در بی��ن مونوژن ها ، داكتیلوژیروس به تع��داد باالیي در ماهیان مورد 
بررس��ي مش��اهده گردید كه در حدود 19/4درصد ماهی��ان مورد آزمایش 
مبت��ال به این انگل مي باش��ند. 9/4 درصد ماهیان م��ورد مطالعه به انگل 
ژیروداكتیل��وس و 3/1 درصد به ان��گل D.paradoxum مبتال بوده اند. 
در پنج مکان نمونه برداري، قس��مت شمالي حوزه مركزي تاالب انزلي كه 
بار آلودگي آب ناش��ي از رودخانه پیر بازار در آن محل باالست، آلودگي به 
انگل هاي مونوژن به مقدار شدیدتري مشاهده گردید. از نظر میزان آلودگي 

بین ماهیان س��یم و تیز كولي تاالب انزلي تقریبا وضعیت مش��ابه مي باشد 
و اختالف معنا داري وجود ندارد .نتایج بدست امده در جدول 1 ارائه شده 

است. 

بحث
انگل های خارجی نس��بت به انگل های داخلی بیش��تر تابع ش��رایط 
محیطی آب هس��تند. در س��ال های اخیر ارتباط بین اكو سیستم سالم و 
انگلهای میزبان های آن اكو سیستم مورد توجه قرار گرفته است. اساساً در 
مناط��ق آلوده، تعداد باكتری ها، جلبك ه��ا و تك یاخته ائی های افزایش 
می یابد )16(. برخی از انگل های خارجی ماهی را از این افزایش سود برده 
و تع��داد آنها در میزبان بطور معنادار افزایش می یابد. به عنوان یك نتیجه 
معقول، میزبان در معرض اس��ترس مزمن زیست محیطی، دستگاه ایمنی 
 انها س��ركوب ویا دچار تحمل ایمنی می ش��ود )12(. ع��الوه بر این، تنوع 
گونه های انگل در اكوسیستم سالم كه بیشتر میزبان ها و ناقلین وجود دارند، 
 نس��بت به اكوسیستم های آلوده غنی تر است. بعضی از انگل ها كه نیاز به 
چرخ��ه های زندگی پیچیده دارند همراه با آلودگی محیط وناپدید ش��دن 
 ناقلی��ن مربوط��ه از بین می روند. ب��ه طور كلی، در چنین سیس��تم های 
 آل��وده ای فق��ط انگل های تك میزبانی می توانند حضور داش��ته باش��ند 
)17، 20، 34(، در س��ال های اخیر میزان صید كاهش و یا حداقل رش��د 
نیافته اس��ت. از عوامل موثر در این پدی��ده به صید بی رویه، تخریب محل 
تخ��م ریزی ماهی ها، عدم وجود محل های جدید ماهیگیری و هم چنین 
نشت و نفوذ زباله های صنعتی )افت كش های اورگانوكلره، فلزات سنگین 

جدول 1- نتايج بدست امده بر اساس 5 ايستگاه

تعداد ماهيان مبتال به انگل             
نوع ماهیايستگاه نمونه برداریتعداد نمونه

داکتيلوژيروسژيروداکتيلوسديپلوزئون

حوزه غربی )آبکنار(12430

حوزه جنوبی غربی )سیاه كشیم(03530

ماهی سیم

بخش شرقی )شیجان(12630

بخش جنوبی حوزه مركزی )سرخان كول(13630

بخش شمالی حوزه مركزی )پیربازار(24830

كل51429150

درصد آلودگی3% و 319% و 39% و 3

حوزه غربی )آبکنار(04540

ماهی تیره كولی

حوزه جنوبی غربی )سیاه كشیم(13640

بخش شرقی )شیجان(13740

بخش جنوبی حوزه مركزی )سرخان كول(14940

بخش شمالی حوزه مركزی )پیربازار(351240

كل61939200

درصد آلودگی5% و 519% و 09% و 3

كل113368350
كل

درصد آلودگی4% و 419% و 19% و 3
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شکل 2- صفحه آبششی ماهی سيم آلوده به داکتيلوژيروس 

)10X(شکل 3- صفحه آبششی ماهی تيز کولی آلوده به داکتيلوژيروس

)4X( شکل 4- صفحه آبششی ماهی سيم آلوده به ديپلوزون پارادوکسوم

توزيع فراوانی نسبی ...
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...( اش��اره نمود كه س��بب كاهش تخم ریزی و تولید مثل ماهی ها شده و 
در برخی نواحی باعث گردیده به دلیل انباشت آالینده ها توصیه به مصرف 
كمتر ماهی توسط انسان شود)12(. انگل های مونوژن عالوه بر اختصاص به 
یك یا به ندرت چند گونه از یك جنس میزبان، به متغیرهاي محیطي مانند 
درجه حرارت، اكسیژن، شوري و برخي عوامل شیمیایي نیز حساس بوده و 
در دامنه محدودي از این عوامل امکان حیات مي یابد. در برخي شرایط كه 
امکان رش��د، تکثیر و بقایاي انگل مناسب نباشد انگل وارد شده به محیط 
از بین مي رود )26(. بطور كلی رواج و ش��یوع مونوژن ها با گرم ش��دن دما 
آب افزایش می یابد در تحقیقی كه در دریاچه پرس��پا انجام گرفت میزان 
آلودگ��ی با مونوژن ها در بهار و تابس��تان به طور قابل مالحظه ای افزایش 
یافت )15( .Koskivaare و همکاران)1991( تاكید كردند كه دمای آب 
به تنهایی عامل اصلی در رش��د و ازدیاد جمعیت مونوژن ها نیست زیرا در 
 به��ار گرم ش��دن آب رخ می دهد اما در زمان پاییز ك��ه دمای آب افزایش 
نمی یابد باز به میزان نس��بی افزایش رش��د وازدیاد جمعیت مونوژن ها را 
خواهیم داش��ت. فاكتوره��ای فیزیکی و ش��یمیایی آب، وضعیت میزبان و 
دستگاه ایمنی بدن ماهی در بروز عفونت در ماهیان میزبان موثر است )16( 
. تغییرات پاتولوژیکي به طور عموم در بافت هاي حس��اس مانند پوس��ت و 
آبشش رخ مي دهد .این ضایعات با توجه به جنس انگل عامل بیماري، كه در 
ایران به طور عمده از جنس هاي داكتیلوژیروس و ژیروداكتیلوس مي باشد 
متفاوت اس��ت. عفونت شدید با ژیروداكتیلوس كه بیشتر در پوست رخ مي 
دهد باعث تحریك شدید پوست و تولید موكوس فراوان مي شود. در عفونت 
با داكتیلوژیروس زخم هاي نقطه اي در بافت آبشش كه بیش از هیپرپالزي 
وس��یع ایجاد خسارت مي كند )13،9(. Wooten )1974( اشاره كرد كه 
انگل داكتیلوژیروس در آب شش ماهی Gymnocephalus به تعداد زیاد 
در میانه كمان آب ششی دوم قرا رمی گیرد كه تقریبا این جایگاه ثابت است 
)33( . در این پژوهش میزان الودگی به داكتیلوژیروس )19/4 درصد( در دو 
گونه ماهی نس��بت به الودگی با ژیروداكتیلوس )9/4 درصد( بیشتر بود كه 
می تواند ناشی از تفاوت در چرخه تکاملی و تخم گذار بودن داكتیلوژیروس 
و اتص��ال تخم ها به میزبان و زنده زا بودن ژیروداكتیلوس باش��د. از بین 5 
ایس��تگاه مورد بررسی بیش��ترین میزان الودگی مربوط به ماهی های صید 
شده در قسمت شمالي حوزه مركزي تاالب انزلي كه بار آلودگي آب ناشي 
از رودخانه پیر بازار در آن محل باالس��ت می باشد كه نشان دهنده ارتباط 
مس��تقیم آلودگی محیط با میزان ش��یوع مونوژن ها می باش��د. دیپلوزون 
پارادوكسوم در محوطه آّب ششی قرار می گیرد و اختصاصاً انگل آب شش 
می باش��د. یکی از دالیلی كه ممکن اس��ت باعث قرار گرفتن دیپلوزئون و 
دیگر مونوژن ها در كمان های آبشش��ی باش��د عوامل غیر زنده محیطی و 
فیزیکی مانند كمبود اكسیژن است. این احتمال وجود دارد كه قرارگرفتن 
دیپلوزئون و دیگر مونوژن ها درمیان كمان آبششی در شرایط بد اكسیژنی 
محیط، جهت رس��یدن به مکانی با حداكثر دسترسی به اكسیژن می باشد 
 Diplozoon paradoxum 8(. در این پژوهش میزان الودگی به انگل( 
)3/1 درصد( بدس��ت آم��د. در میان مون��وژن هاي آلوده كنن��ده ماهیان 
ایران، مانند س��ایر پژوهش های انجام ش��ده در دنیا جنس هاي دیپلوزون 
و پارادیپل��وزون از اهمی��ت كمتري برخوردارند و درص��د آلودگی كمتری 
را ب��ه خود اختصاص م��ی دهند )33(. با توجه به تحقیق��ات انجام گرفته 
توس��ط س��ایر محققین و بررس��ی اخیر مش��خص گردید به دلیل آلودگی 

 زیس��ت محیطی منطقه دامنه آلودگی های انگلی اع��م از تك یاخته ها و 
گروه های انگلی دیگر در حال گسترش می باشد. انگل های خارجی ماهی 
در تماس مس��تقیم با محیط اطراف خود و میزبان خود بوده و در بررس��ی 
 صورت گرفته توس��ط Dušek و همکاران )1998( ثابت ش��ده اس��ت كه 
آلودگ��ی ه��ای آب با توزی��ع و فراوانی گون��ه های انگل��ی داكتیلوژیروس 
و پارادیپلوزون نس��بت مس��تقیم دارد )10(. در بررس��ی دیگر ثابت ش��ده 
 ك��ه یکی از ش��اخص های بیولوژیك فلزات س��نگین در اكوسیس��تم آبی، 
بیماری های انگلی می باش��ند كه افزایش فلزات سنگین با افزایش بیماری 
ه��ای انگلی رابطه معنا داری دارد )29(. مناطق مس��کوني و پس��اب هاي 
حاصل یکي از عوامل مهم استرس زا در رودخانه هاست كه موجب تغییر در 
اجتماعات بنتیك مي شود )28(. در رود خانه پیر بازارعامل اصلي آلودگي 
و مش��کل آفریني آن، تمركز بي رویه ش��هر نش��یني و رشد نسبي صنایع 
مختلف درمحدودة آن دانسته شده كه ریزش حجیم آلوده كننده ها باعث 
اختالل درعملکرد طبیعي رودخانه ش��ده كه این مس��ئله از قدرت پاالیي 
رودخانه كاسته است )5( كه می تواند باعث صدمات جدی بر تولید مثل و 
موجب بروز بیماری های انگلی، میکروبی و قارچی در ماهی ها شده )28( 
و لطعمات جبران نا پذیر بر ذخایر ماهیان دریای خزر شود. لذا باید هر چه 
س��ریع تر در جهت حفاظت و ممانعت از ورود آالینده ها )احداث سیستم 

فاضالب شهری و صنعتی( اقدام نمود. 
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