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چکیده

ع آبي مهم اس�تان خوزس�تان به مدت س�ه س�ال از بهار 1385
شناس�ایي انگل هاي پریاخته داخلی باربوس ماهيان در مناب 
تا پاييز  1387در پنج ايس�تگاه ،گلس�تان ،مالثاني و س�د دز در رودخانهكارون ،ايس�تگاه س�د حميديه در رودخان ه كرخه
ت فصلي انج�ام گرفت .در این تحقيق مجموع ًا  296عدد ماهي ش�امل گونه های ش�يربت
و ايس�تگاه هور ش�ادگان به صور 
( ،)1843 ،Barbus grypus Heckelبني ( ،)1874 ،Barbus sharpeyi Güntherعنزه (،Barbus esocinus Heckel
 ،)1843ب�رزم لب په�ن ( )1849 ،Barbus barbulus Heckelو ب�رزم ( )1843 Barbus pectoralis Heckelصيد و به
صورت زنده بهآزمايش�گاه بخش بهداش�ت و بيماري هايمركز تحقيقات آبزي پروري جنوب كش�ور در اهواز منتقل شدند.
س از انجام زيس�ت س�نجي ،ماهيان به روش قطع نخاع کش�تهو تمام ان�دام هاي داخلي از نقطهنظر وج�ود انگل هاي پر
پ� 
ياخته اي مطالعه شدند .هشت گونه انگل مختلف از اين ماهيان جدا گرديد ،از اين تعداد پنج انگل تا سطح گونه و سه انگل
ي شدند .انگل های بدست آمده عبارت اند ازDiplotsomum spathaceum, Asymphylodora :
درحد جنس شناس�ائ 
sp., Philometra karunensis, Philometra sp., Pseudocapilaria tomentosa, Contracaecum larvae,
ن پژوه�ش ،ماهی برزم (Barbus
س نتاي�ج اي� 
 .Rhabdochona denudata, Neoechinohrynchus tylosoriبراس�ا 
 )pectoralisميزب�ان جديد براي انگل  Diplotsomum spathaceumبوده و انگل Neoechinohrynchus tylosori
برای اولین بار از برزم لب پهن  Barbus barbulusدرايران گزارش شده است.
كلمات کلیدی :كارون ،كرخه ،هور شادگان ،باربوس،آلودگی انگلی.

(پژوهشوسازندگی)
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Survey on some Endometazoan Parasites from Barbus spp. Khouzestan Province, Iran
By: Pazooki, J, Associate Professor of Shahid Beheshti University (Corresponding Author; Tel: +982122431664),
Masoumian M. Associate Professor of Fisheries Research Institute Tehran, Seyed Morteza, S.R. Institute of Fisheries
Research Center Ahvaz.
A survey on endo-parasitic infections on Barboid fishes of South- West of Iran (Khouzestan province) was carried
out from spring 2007 to atumn 2009. Altogether 296 specimens from five different fish species were examined,
they are Barbus grypus Heckel, 1843; Barbus sharpeyi Günther, 1874; Barbus esocinus Heckel, 1843; Barbus
barbulus Heckel, 1849 and Barbus pectoralis Heckel 1843. The fishes were collected from five stations of Karoun
River (Ahvaz-Goulestan, Molasani, Dez Dam), Karkheh River (Hamidyeh Dam) and Shadgan Lagoon. The fishes
transported alive to the laboratory where they measured and weighted. Then they were killed by cutting the spinal
cord. According to the results of this study eight different species of endo-parasites were revealed, from which five
of them identified to the species level and three to the genus level. The metazoans are as follows: Two digeneans:
Diplostomum spathaceum Rudolphi, 1819; Asymphilodora sp. Looss, 1899; Five nematods: Rhabdochona denudata
Dujardin, 1845; Philometra karuensis Pazooki & Molnar, 1998, Philometra sp., Pseudocapilaria tomentosa
Dujardin, 1843Contracaecum larvae sp. Railliet & Henry, 1912 and only one Acanthocephalus: Neoechinorhynchus
tylosori. According the results of this study one new host; Barbus pectoralis for Diplostomum spathaceum form
Iranian freshwater fishes was introduced and Neoechinorhynchus tylosori for the first time was recorded from
Barbus barbulus from Iran.
Key words: Barbus fishes, Endo-parasites, Metazoa, Khouzestan Province, Iran.

مقدمه

فون ماهيان اس��تان خوزستان كه در منطقه بين النهرين قرار گرفته با
س��اير مناطق ايران متفاوت اس��ت .ماهيان بومي اين استان فقط در همين
منطقه مس��تقر بوده و كمتر در س��اير نقاط دنيا (بغيراز بين النهرين عراق)
ديده مي ش��وند .باربوس ماهيان اين اس��تان از اهميت وي��ژه اي برخوردار
هس��تند .از ميان اين ماهيان ش��يربت و بني داراي اهميت اقتصادي بااليي
ميباش��ند .اين ماهيان برای پرورش در سيس��تم ه��اي چندگونه ای و تک
گونه ای در اس��تان مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند (نجف پ��ور و همكاران
 1375و  .)1378مطالع��ات انگل هاي اختصاصي اين ماهيان و شناس��ايي
عوامل بيماري زاي آنها بس��يارحائز اهميت مي باش��ند .تحقیقات متعددی
راج��ع به انگل ه��اي پر یاخته داخلی ماهيان در اس��تان خوزس��تان انجام
ش��ده اس��ت؛ ابراهيم زاده و نبوي ( ،)1354ابراهيم زاده و كيالني ()1355
كرم هاي دس��تگاه گوارش و عضالت و انگل هاي دس��تگاه گوارش و تنفس
ماهيان خوزس��تان را بررس��ی و  17ان��گل از  11گونه ماهی معاينه ش��ده
را گ��زارش نمودن��د .مغينم��ي در دو تحقيق جامع در س��ال هاي  1370و
 1375راجع به انگل هاي ماهيان اقتصادي هور العظيم و ماهيان پرورش��ي
كارگاه ه��اي حوزه كارون انج��ام داده و مجموعا  23ان��گل گزارش نمود.
درتحقيقات گس��ترده انجام ش��ده توس��ط پازوکی و معصومی��ان1380 ،؛
پازوک��ی و هم��کاران1384 ،1382 ،؛,Molnár and Pazooki 1385
 1998 ,Pazooki and Molnár ;1996 ,Pazooki ;1995در مجموع
بیش از  30گونه انگل داخلی ماهیان مختلف استان خوزستان گزارش شده
ي داخلی باربوس ماهيان
اند .درادامه تحقيقات قبلي طرح بررس��ي انگل ها 
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استان خوزس��تان انجامگردید .اهداف اين طرحشناسايي انگل هاي داخلی
باربوس ماهيان با تاکید گونه های اقتصادی و بررسی پراكنش و تنوع فصلی
انگل ها در برخی از منابع آبی مهم استان بوده است.

مواد و روش ها

در ای��ن تحقیق پنج ايس��تگاه انتخاب و اقدام ب��هنمونهبرداري گرديد:
الف) ایس��تگاه های رودخانه كارون :اهواز -گلس��تان ،مالثاني ،س��د دز ،ب
(رودخانه كرخه :ايس��تگاه س��د حميديه ،ج (هور ش��ادگان .شکل  1نقشه
رودخانه های استان خوزستان و محل های نمونه برداری را نشان می دهد.
از كلي ه ايستگاه ها بصورت فصلي از بهار  1385تا پاييز  1387نمونهبرداري
ي صيادان محلي
ي و نيز با همكار 
ش��ـد .صيد بوسيله الكتروشوكر و توردست 
ي تعيين ش��ده انجامگرفت .ماهيان پ��س از صيد به صورت
از ايس��تگاه ها 
زنده به آزمايش��گاه بخش بهداش��ت و بيماري آبزيان مركز تحقيقات آبزي
پ��روري جنوب كش��ور واقع در اه��واز منتقل ش��دند .در مجموع  296عدد
ماهي شامل پنج گونه صيد و مطالع ه شدند .گونه ماهیان توسط کارشناسان
ماهی شناس تعین گردید.
ت ماهيان آورده شده است .درآزمايشگاه
در جدول  1اسامي و مشخصا 
پس از انجام بيومتري ماهیان به روش قطع نخاع کش��ته ميش��دند .سپس
اندام های داخلي آنها ش��امل دستگاه گوارش ،عضله ،چشم ،قلب و محوطه
بطنی از نقطه نظر انگل هاي پر ياخته ایي معاينه ش��دند ،انگل های بدست
آمده با استفاده از منابع جاللی Pazooki1996 ,1994 Moravec،1377
شناسایی گردیدند.

(پژوهشوسازندگی)
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شکل  -1نقشه رودخانه هاي مهم شمال استان خوزستان (اقتباس از نجف پور و همكاران )1374
رودخانه كارون -1 :ايستگاه اهواز -گلستان -2 ،ايستگاه مالثاني -3 ،ايستگا ه سد دز -4 ،رودخانه كرخه :ايستگاه سد حميديه - 5 ،هور شادگان
جدول  -1اسامي ومشخصات ماهيان مطالعه شده

ردیف

نام علمي ماهي

نام محلي ماهي

محل يامحل هاي صيد

وزن ماهي (گرم)

طول (سانتيمتر)

تعداد ماهي صيدشده

1

Barbus grypus Heckel, 1843

شيربت

كارون-كرخه -هور شادگان

8/5-60

9-18/5

189

2

Barbus sharpeyi Günther, 1874

بني

""

2/4-7

6-8

67

3

Barbus esocinus Heckel, 1843

عنزه

""

37-56

15-19

8

4

Barbus barbulus Heckel, 1849

برزم لب پهن

""

22-213

12/6-26

10

5

Barbus pecturalis Heckel 1843

برزم

""

44-260

16-29

79
296

(پژوهشوسازندگی)
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نتايج

ميزبان ها و اندام های آلوده مشخص شده است .فراواني انگل ها در فصول
و سالهاي مختلف ،متفاوت بود .از مجموع  296ماهي بررسي شده)%61( ،
 138ماه��ي آلوده به ان��گل هاي پر یاخته داخلي بودن��د .جدول  3تعداد
ماهيان بررسي شده در فصول مختلف و درصد آلودگي را نشان مي دهد.
 )1جنس ديپلوستوموم 1892 ،Genus Diplostomum Brandes

درطي اين تحقيق در مجموع هش��ت گون��ه مختلف انگل پر یاخته از
ماهيان جداش��د .از اين تعداد پنج انگل تاس��طح گونه و سه انگل تاسطح
جنس شناس��ائي ش��دند كه عبارتند از :یک گونه ترماتد ديژن ،س��ه گونه
و دو جن��س نماتد ،يك گونه آكانتوس��فال .در جدول  2ليس��ت انگل ها،

جدول -2انگل هاي جداشده از باربوس ماهيان

اسم علمي انگل

ميزبان

اندام آلوده

1

1819 ,Diplotsomum spathaceum Rudolphi

شيربت -برزم

چشم

2

1899 ,Asymphylodora sp.Looss

شيربت

روده

3

Philometra karunensis Pazooki & Molnar, 1998

بني

محوطه بطني

4

Philometra sp. Costa, 1845

شيربت

محوطه بطني

5

Pseudocapilaria tomentosa Dujardin, 1843

شيربت

روده

6

Contracaecum larvae Railliet & Henry, 1912

بني -شيربت

روده

7

Rhabdochona denudata Dujardin, 1845

بني

روده

8

Neoechinorhynchus tylosori

برزم لب پهن

روده

جدول  -3تعداد ماهيان بررسي شده و در صد آلودگی آنها در سال ها و فصول مختلف
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فصول سال

ماهيان بررسي شده

آلوده به انگل هاي داخلي ()%

بهار 1385

16

(81%)13

تابستان 1385

24

(9)8/60%

پائيز 1385

24

(33%)7

زمستان 1385

23

(13%)3

بهار 1386

20

(20%)4

تابستان 1386

40

(48%)19

پائيز 1386

27

(67%)18

زمستان 1386

29

(48%)14

بهار 1387

42

(33%)14

تابستان 1387

26

(85%)22

پائيز 1387

24

(43%)10

جمع كل

296

(38%)113

(پژوهشوسازندگی)
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ديپلوس��توموم اسپاتاس��ه اوم Diplostomum spathaceum

1819 ،Rudolphiتعداد س��ه ماهي ش��يربت و دو ماهي برزم صید شده
از هور ش��ادگان در اواخر زمس��تان  1385و بهار 1386آلوده به متاس��ر کر
ديپلوس��توموم اسپاتاس��ه اوم  Diplostomum spathaceumبودن��د
(شکل .)2
 )2جنس آسيمفيلودورا 1899 ،Asymphylodora sp. Looss
هشت ماهي شيربت آلوده به ترماتد آسيمفيلودورا بودند .در دو ماهي آلوده
تخم انگل نیز بوضوح مشاهده گرديد (شکل .)3
 )3انگل هاي نماتود

1845 Rhabdochona denudata Dujardin

اين انگل در روده هجده ماهي بني مش��اهده وجدا گرديد .ماهيان آلوده از
هور شادگان در بهار  1385و رودخانه كارون در اواخر زمستان  1386صيد
شدند .بيشترين فراواني در ماهيان هور شادگان بهار  1385دیده شده است
(شکل های  4و .)5
Philometra karunensis )1998 Pazooki & Molnar
انگل ماده در محوطه ش��كمي و انگل نر از زير اليه س��روزا ي كيسه هوائي
ماهي بني صيدش��ده از هورش��ادگان و رودخانه كارون مشاهده شده است
(ش��کل های  6و  .)7ای��ن انگل به عنوان یک انگل جدید در س��ال 1998
میالدی توسط  Pazookiو  Molnarتوصيف شده است (.)28

شکل  -2متاسركر  Diplostomum spathaceumدر ماهـي شيربت ،بزرگنمائي × 300

Philometra sp.

از محوطه ش��كمي شش ماهي شيربت صيدش��ده از هورشادگان و رودخانه
كارون انگل هايي از جنس فيلومترا شناس��ايي و جدا گردید (ش��کل  .) 8از
اين انگل جنس نر جدا نشد و فقط ماده آن مشاهده شد .بنابراین تشخیص
تا حد گونه امکان پذیر نبود ،زیرا برای تعیین گونه و مقایسه با گونه فیلومترا
کاروننزیس نیاز به مشاهده جنس نر می باشد.
1843 Pseudocapillaria tomentosa Dujardin

از روده پن��ج ماه��ي ش��يربت نمات��د س��ودوكاپيالريا تومنت��وزا
( )Pseudocapillaria tomentosaشناسايي و جدا شد .تخم های این
انگل نیز به صورت کیس��ت از داخل بافت کبد و س��ایر قس��مت های بدن
ماهیان آلوده جدا گردید( .شکل .)9

شکل  Asymphylodora sp. -3از روده ماهي شيربت ،بزرگنمائي× 230

Contracaecum Genus

از محوطه ش��كمي ش��ش ماهي ش��يربت و س��ه ماهي عنزه صيد شده از
هورش��ادگان و رودخان��ه كارون مرحل��ه الروي Contracaecum sp.
شناس��ايي و جدا شد ،شاخة باالرو روده (سکوم) انگل بوضوح قابل مشاهده
بود (شکل .)10
)4آكانتوسفال ها
()Genus Neoechinorhynchus tylosori

اين انگل از روده  3ماهي برزم لب پهن صيد شده از ايستگاه كرخه سد
حميديه در بهار  1385جدا گرديد( .شکل .)11

بحث

ط��ي اين تحقيق تعدادي از انگل هاي پر یاخته داخلی باربوس ماهيان
منابع آبي مهم استان خوزستان شناسائي گرديدند.

(پژوهشوسازندگی)

شکل  -4انتهاي قدامي  Rhabdochona denudataجداسازي شده از ماهي بني،
بزرگنمائي× 170
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شکل  -5انتهاي خلفي كرم نر  Rhabdochona denudataبا اسپیکول های مشخص
بزرگنمائي × 170

شکل  -6انتهای خلفی انگل ماده  Philometra karunensisبزرگنمائي× 260

شکل  Philometra sp. -8جدا شده از محوطه بطنی ماهی شيربت A،قسمت قدامی و B
قسمت خلفی .بزرگنمائي× 170

شکل  -7انتهای قدامی انگل  Philometra karunensisبزرگنمائي× 260
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(پژوهشوسازندگی)
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شکل  -9انگل  Pseudocapillaria tomentosaجدا شده از محوطه شکمی ماهی شيربت :Aتخم ها در كيست داخل كبد (چپ) و
جداشده از بدن انگل (راست) :B ،انتهاي خلفي انگل بهمراه تخم ها در داخل بدن (؟؟؟؟)  : C،انتهاي قدامي  .بزرگنمائي×190

شکل  -10الرو  Contracaecum sp.از محوطه شکمی ماهی عنزه صيد شده از رودخانه کارون :A ،قسمت قدامي (سکوم باالرو؟؟؟؟؟)،
 :Bقسمت خلفی .بزرگنمائي × 370

(پژوهشوسازندگی)
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شکل  -11قسمت سروقالب هاي انگل  Neoechinorhynchus tylosoriبزرگنمائي× 250

نماتودهاي بدس��ت آمده دراين مطالعه ش��امل فيلومتراهای جدا شده
از ماه��ي بني و يك گونه ديگر از ماهي ش��يربت مي باش��ند كه قب ً
ال چهار
گونه فيلومت��را ش��امل Philometra ovata، Philometra opsalic
و دو نمون��ه در ح��د جنس از ماهي��ان بني و حم��ري (مغينمي  )1375و
همچنی��ن  Philometra karunensisنی��ز از بن��ي و دو نمونه دیگر از
ای��ن جنس از ماهیان ش��يربت و حمري گزارش ش��ده ب��ود ( Molnarو
"1995 ،Pazooki؛  Pazookiو  .)Molnar1998در اي��ن تحقي��ق نی��ز
 Philometra karunensisاز ماه��ي بن��ي و نمون��ه دیگ��ری از ماهي
ش��يربت جدا شد ،در نمونه های بدس��ت آمده از ماهی شیربت فقط جنس
ماده مش��اهده گردید و جنس نر انگل جدا نش��د .با توجه ب��ه اینکه نمونه
جنس ماده در اکثر فیلومتراها ش��بیه به یکدیگر می باش��د برای تشخیص
قطع��ی گونه آنها نیاز ب��ه نمونه جنس نر بوده تا اس��پیکولها و گوبرناکولوم
آنها اندازه گیری ش��ود و با نمونه های ش��ناخته ش��ده مقایس��ه گردد .در
ای��ن مطالعه نیز نمونه جدا ش��ده از ماهی ش��یربت تا ح��د جنس گزارش
ش��ده اس��ت Rhabdochona denudata .قب ً
ال درايران از اردك ماهي
دري��اي خ��زر ( Eslamiو همکاران  )1972و از ش��اه كول��ي مرداب انزلي
ورودخانه ش��يرود (پازوكي و معصوميان )1380 ،و ماهيان برزم ،ش��يربت،
حم��ري و بني هور ش��ادگان (س��ید مرتضاي��ي و همکاران ،1379 ،س��ید
مرتضائی و عباس��ی  )1375و از باربوس ماهيان اروپا ()1994 ،Moravec
نيز گزارش ش��ده اس��ت تخم این انگل فاقد زوائد رشته ایی (فیالمان) می
باش��د همچنین اندازه و شکل اس��پیکول ها و تعداد پاپیالهای پیش وپس
مخرجی آن را از س��ایر گونه ها متمایز می کند .نماتد ديگر مش��اهده شده
مرحل��ه الروي جنس كنتراس��كوم ( )Contracecum sp.بود ،اين انگل
دوران بلوغ خود را در پرندگان و پس��تانداران ماهيخوار سپری می کند و به
علت ش��باهت هاي ريختي تش��خيص قطعي گونه در مرحله الروي مشكل
مي باشد .مطـالعات مربوط به آكانتوسفال هاي ماهيان ايران از سابقه كمي
برخوردار اس��ت .اين انگل ها داراي دامنه ميزباني وس��يعي بوده و عالوه بر
گون��ه هاي مختلف كپورماهيان ،س��اير ماهيان آب ش��يرين رانيز آلوده مي
كنند .جنس نئواكينورينكوس تاحد جنس از روده س��ياه ماهي س��فيدرود
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(مخي��ر )1359 ،و از رودخانه زرينه رود (پورضرغام )1374 ،گزارش ش��ده
بود .گونه  Neoechinorhynchus rutiliدر س��ياه ماهي س��د مهاباد
(محمدي )1375 ،و روده اس��بله زرينه رود (ظهير مالكي )1372 ،مشاهده
شده بود .همچنين  Neoechinorhynchus tylosoriاز ماهيان بياح،
شلج و گربه ماهي هور ش��ادگان (سید مرتضايي و عباسي )1375 ،گزارش
شده بود .در اين تحقيق  N. tylosoriبراي اولين بار درايران از ماهي برزم
لب پهن گزارش مي ش��ود .این انگل می تواند خرطوم مجهز به خار خود را
در دیواره دس��تگاه گوارش میزبان فرو برده وضمن آسیب های مکانیکی به
بافت ها از غذای میزبان نیز استفاده نماید.
ن انگل ها و ميزبان
در محيطهاي طبيعي به مرور زمان حالت تعادلي بي 
ت تراك��م زياد ماهيان
ي به جه 
ي در محيطهاي پرورش�� 
بوج��ود ميآيد ،ول 
ت زيادي را
در واحد س��طح و شرايط اس��ترسزاي محيطي،انگل ها مشكال 
ي توليد بوجود آورند ( Bushو همکاران .)2007
ميتوانند برا 
شناس��ائي و طبقه بندي انگل هاي مختلف ماهيان در كشور از اهميت
ويژه ایي برخورداراست .اين پژوهش نيز درراستاي تحقيقات قبلي توانسته
اس��ت اطالعات بيش��تري در اين زمينه فراهم نمايد .اطالعات بدست آمده
دراي��ن مطالعه هم از نظر بوم شناس��ي انگل هاي ماهي��ان ايران وپراكنش
آنه��ا در ميزب��ان هاي مختلف حائز اهميت بوده و ه��م از نظر بيماري زایي
و تلف��ات در ماهي��ان اقتصادي مهم مي باش��د .با اينك��ه تمامي انگل هاي
بدست آمده از منابع آب هاي طبيعي می باشند ولي باتوجه به اينكه از اين
رودخانه ه��ا برای تامين آب كارگاه هاي پرورش ماهي درمنطقه اس��تفاده
م��ي نمايند ،قبل از هرگونه اقدام جهت تكثي��ر و پرورش ماهيان اقتصادي
مي بايس��تي ان��گل هایي كه مي توانند ماهيان را آل��وده نموده و توليد و يا
ضريب بازگشت شيالتي ماهيان رهاسازي شده را كاهش دهند ،شناسایي و
روش ه��اي كنترل و مبارزه با آنها تدوين گ��ردد .طبيعتاً غفلت در اين امر
مي تواند خس��ارات جبران ناپذي��ري را به بار آورد .بارب��وس ماهيان بومي
منطق��ه بي��ن النهرين فقط در آب ه��اي داخلي ايران و عراق قرار داش��ته
و اکث��ر گونه های آنها در س��اير نقاط دنيا وجود ندارن��د .تكميل اطالعات
زيستي اين ماهيان از نظر جهاني حائز اهميت مي باشد .با توجه به اهميت

(پژوهشوسازندگی)

بررسی برخی از انگل های ...

باربوس های بومي استان در توسعه پرورش ماهي ،ادامه تحقيقات مشابه به
منظور شناسائي انگل هاي اختصاصي آنها توصيه مي گردد.

تشكر و قدرداني

بدينوس��يله از زحم��ات جناب آقاي دكت��ر مرمضي رياس��ت محترم،
جناب آقاي مهندس اس��كندري معاون محترم و همكاران محترم در بخش
بهداش��ت و بيماري هاي مركز تحقيقات آبزي پروري جنوب كش��ور -اهواز
كه در اجراي اين طرح مس��اعدت نمودند و نيز جناب آقاي نجف پور جهت
در اختيار گذاش��تن اطالعات ماهي شناس��ي و منابع آبي اس��تان قدرداني
مي گردد.
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