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چکیده
انگل یک نوع به مبتالء آلودگی 4/6عدد، شد ت با میانگین (٪43/2 (شیوع معادل میگو شاه 35 نمونه مجموعًا بررسی، این نتیجه در
برانش و کاراپاس موسوم میباشد، از نیز میگو شاه برانش کرم انگل که به این بودند. آنالیدا) Branchiobdella (از hexodonta بنام
در شد ت(23ـ1عد د) دامنه حداکثر یافت. هم افزایش شیوع آلود گی طولی میزان دامنه افزایش با گردید. جداسازي پوست سـخت
شدت میانگین حد اکثر گردید . مشاهد ه 14/9ـ12/7 بین طولی دامنه د ر شدت(11ـ1عدد) دامنه حداقل و 10/6 ـ 12/6 طولی دامنه
متر سانتی 14/9ـ12/7 طولی دامنه در عدد) شدت(3/1 میانگین حداقل و متر سانتی 10/6 12/6ـ طولی دامنه در آلود گی(6/3عدد)
(0/88عد د) فراوانی میانگین حد ترین پایین و ،10/6 12/6ـ طولی دامنه در فراوانی(3/6عدد) میانگین حد باالترین گردیـد . رؤیـت
برانش با به نسبت کاراپاس در آلودگی(4/3عد د) شدت شیوع(32درصد)و میزان شد. مالحظه 8/1 سانتیمتر طولی10/5ـ دامنه در
نر(36/6درصد ) جنس از بیش (47درصد) شیوع میزان ماد ه جنس در همچنین بود . بیشتر آلودگی، 2/8عد د و 20/9درصد به ترتیب
اختصاص بخود بین سایر فصول سال در را آلودگی میزان بیشترین 7/8عدد، شدت میانگین و با شیوع 62/5 درصد بهار فصل بود.
شاه و بوده آب شیرین میگوي شاه اختیاري کرم انگل این است که بذکر الزم است. نشده دیده آلودگی زمستان د ر در حالیکه داده،
آب میگوي شاه از است که بار نخستین .B براي hexodonta آنالید ضمنًا محسوب میشود. انگل این اختصاصی براي میزبان میگو

میشود. گزارش ایران پرورشی محیط در شیرین

پل آستانه، گیالن ، Branchiobdella hexodonta ، Astacus leptodactylus انگل، میگو، کلمات کلیدي: شاه
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مقدمه
کرمهاي ــیرین، ش آب ــوي میگ ــاه ش بیماریزاي ــی انگل ــل عوام ــن بی در
اهمیت و ــگاه جای از و ــته عهده داش ــزائی بر کنند گی بس آلود ه نقش ــوي حلق
آنلیدا ــاخه ش از برانکیوبد الها بندي طبقه لحاظ به ــتند. هس برخورد ار خاصی
ــل مح ــند. ــا(Class:Hirudinea) میباش هیرودین رده و (Phylum:Annelida)
انگلهاي است. در میگو ــاه ش برانش و کاراپاس در انگل این ــت) استقرار(زیس
ــمت قس ــکل متن)، 1ـ 12میلی متر متغییر بوده(ش بین بدن رده، طول ــن ای
است. بزرگ و وسیع(بدن) خلفی و قسمت کوچک و باریک(گرد ن) قدامی بدن
بادکش از خلفی بزرگتر بادکش وجود دارد . بادکش ــی و خلف درانتهاي قد امی
اختیاري خارجی انگلهاي یا خارجی همسفرگان د سته دو به آنها قدامی است.
.(1) میشوند تقسیم شیرین آب پوستان سخت دیگر از معد ودي و میگو ــاه ش
زندگی شاه میگو پوسته بیرونی ــطح س بروي عمدتاً فراوانترند، اول که ــته دس
از ابتدا شده و دیده کمتر است، تحقیق این موضوع که دوم اما دسته میکند،

.(12 ،4) شد هاند. میگو گزارش شاه برانشی محفظههاي
مجدداً و ایتالیا شمال از (10) Mazzarelli توسط بار نخستین برانکیوبدالها
Whitman,) Branchiobdella pentodonta گونه وي زمانیکه 1906 سال در
یا (Lereboullet, 1858) Potamobius pallipes میگوي ــاه ش روي 1882) را
گزارش کرد، شناسائی میالن در آکواریوم Austropotamobius pallipes همان

شدند.
کرد.  جدا میگو ــاه ش یک بدن تنها از روي را متفاوت گونه 6 تا (8) Holt

پنج میزبان Austropotamobius pallipes میگوي شاه ایتالیا، د اخلی آبهاي در
. (4) میباشد گونه برانکیوبدال

آسیاي و شمالی، اروپا آمریکاي ــر سرتاس در ــاه میگو ش بروي برانکیوبد الها

از اندکی اي ــه گون ــا اختصاصات آنه اند. ــده ــاهده ش مش منجمله ژاپن ــرقی ش
شده پیدا میگوي ــاه ش ــرقی ش و گروههاي غربی گرچه از ــان میدهند، نش خود
تعدادي از ــالوه به ع .(14) ــدهاند ش جدا خاص برانکیوبدال گونههاي ــکا آمری در
روي اختصاصی بسیار اتصالی داراي جایگاه هاي شمالی آمریکاي برانکیوبدالهاي
چند یا دو که می گردد ــکار آش زمانی بویژه موضوع این ــند. میباش ــان میزبانانش

میدهند. قرار مورد تهاجم را اي مشابه میگوي شاه برانکیوبدالها، از گونه
می تواند  میزبان بروي برانکیوبدال معین آناتومیکی گونههاي خاص جایگاه
گونه یک دیگر، عبارت تغییر نماید به سیر تکاملی انگل با همراه و فصلی بطور
B. (مثًال شاه میگو در تابستان از قسمت ــت بروي یک اس ممکن انگل معین از
( Astacus astacus شکمی پاهاي یا و پنجه ها ــم ها، چش اطراف د ر parasitica

مشاهده گردد (16). شکم) (عمدتاً زمستان دیگر در قسمتی و
شاه ــتقل از مس به بقاء، برانکیوبدال توانائی(قابلیت) از عدیدهاي ــات گزارش
زمان قابل مد ت ــود نمیش تصور اما ،(19 ،7 ،6 ) ــود دارد وج میزبان ــوي میگ

.(8) باشند میزبان بدن از زندگی در خارج ادامه به قادر مالحظهاي
در آبهاي ــان ماهی انگلی آلودگیهاي ــروي ب تحقیقات متعدد ي ــون تاکن
آلودگیهاي شیوع مورد مطالعهاي در هیچ است، اما گرفته صورت کشور داخلی
نیافته انجام ایران در  Astacus leptodactylus ــیرین ش شاه میگوي آب انگلی
احساس این خصوص در جانبه یک بررسی همه انجام ضرورت این رو از است،

گردیم. نایل امر به این است شده تالش حاضر مطالعه د ر میشد که

و روشها مواد
بیش از 82/6/11 لغایت 80/5/24 تاریخ از ــی بررس ــال س دو طی د ر
صورت تصادفی به متفاوت، طولی دامنه با شیرین آب میگوي عدد شاه 80

Pajouhesh & Sazandegi No 78 pp: 58-69

A survey to parasitic infection of freshwater crayfish Astacus leptodactylus in the rearing environment of 

Sefidrood fishery research station, Astaneh-Guilan provience

By: M. Asgharnia; Expert of Fish Health & Diseases Department of Iran, Aquaculture Institute (Inland Water Bodies), 

Guilan, Iran.

By the result of this study, a total range of 35 crayfish specimens (prevalence equal to %43.2) with mean infection intensity 

of 4.6, were affected by a kind of parasite called, Branchiobdella hexodonta ( Phylum : Annelida ). The parasite was 

recovered from carapace and gills of the crustacean. by increasing the length range of crayfish, prevalence rate was increased 

too. The highest number range of parasite (1-23 number) was seen in length range of 10.6-12.6 cm and the lowest number 

range of parasite (1-11number) observed in length range between 12.7-14.9 cm. Maximum mean intensity (6.3 number) was 

in length range of 10.6-12.6 cm and minimum mean intensity (3.1 number) was in 12.7-14.9. maximum average abundance 

(3.6 number) was in length range 10.6-12.6, while minimum average abundance (0.88 number), caculated in length range 

8.1-10.5cm. prevalence rate (%32) and mean intensity (4.3) in carapace was higher, in comparison to gills, with prevalence 

and mean intensity of  %20.9 and 2.8, respectively. Also in female crayfish, prevalence (%47) was higher than male one 

(%36.6). Spring season, with prevalence of %62.5 and mean intensity of 7.8 has allocated the most infection rate among 

other seasons, while no infection has seen in Winter. it’s worthy of mention that, this worm only parasitism freshwater 

crayfish, and crayfish is specific host for the parasite. Meanwhile Annelida  Branchiobdella hexodonta, which known as 

branch worm is reported for the first time from rearing freshwater crayfish in Iran culture system. 

Keywords: Crayfish, Branchiobdella hexodonta, Astacus eptodactylus. Parasite, Astaneh, Guilan
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تحقیقات شیالتی ایستگاه خاکی ــتخرهاي اس از ساحلی گردان تور ــیله بوس
ــگاه آزمایش به بهطور زنده و گردیده صید ــتانه) آس پل کارگاه ) ــفید رود س

یافتند. انتقال ــتگاه ایس
و میگوها ــاه ش یکایک از ــنجی س ــت از انجام زیس پس ــگاه آزمایش در
برانش و ــم کاراپاس، چش مانند آبزي این بیرونی از اعضاي ــیت جنس تعیین
روشهاي روده طبق و هپاتوپانکراس عضله، قلب، نظیر ــاي داخلی اندامه و
شده بروش نمونههاي اخذ از و نمونهبرداري شده انگل شناسی ــوم در مرس
نمونههاي انگلی رؤیت میکنیم. تهیه الم wet mount یا مرطوب ــترش گس
بافر د ر برانش و کاراپاس از سازي جدا از پس میکروسکوپ کمک به ــده ش
شدند آمیزي رنگ اسید کارمین از استفاده با ــپس س و تثبیت فرمالین٪10
شناسائی مورد (17) معتبر ــخیصی تش کلید هاي ــط توس انگلها (15) آنگاه

گرفتند. قرار گونه و جنس لحاظ از د قیق

نتایج
طولی1/ دامنه ــیرین با ش آب میگوي ــاه ش عدد 81 روي بر پژوهش این
ــدت ش دامنه حداکثر ــی بررس این د ر ــد . درآم ــرا اج ــه ــانتیمتر ب س 14/9-8
دامنه ــل حداق و 10/6 ـ 12/6 ــی طول دامنه ــدد ) در (23ع برانکیوبدال ــگل ان
ــدول1). گرد ید (ج ــاهده مش 14/9ـ12/7 بین طولی دامنه د ر ــدت(1عدد) ش
سانتی 10/6 12/6ـ طولی دامنه در (6/3عدد) آلودگی شدت میانگین حداکثر

ــانتی س 12/7 14/9ـ طولی دامنه در (3/1عدد) ــدت ش میانگین حداقل و متر
طولی دامنه در ــدد) ع حد میانگین فراوانی (3/6 ــد. باالترین ــر رؤیت گردی مت
دامنه طولی در ــد میانگین فراوانی (0/88عدد) ح ترین پایین و ،10/6 12/6ـ
آلودگی(4/3) شدت و ( ٪32) شیوع میزان شد. سانتیمتر مالحظه 8/1 10/5ـ
بود ــتر بیش آلودگی، 2/8 20/9٪ و ــب با بترتی برانش ــه ب ــبت نس کاراپاس در
جنس نر(٪36/6 ) بیش از ٪47) ــیوع ش جنس ماده د ر همچنین ــدول3). (ج
نر(4/9) جنس از کمتر اندکی (4/5) ــاده م جنس در آلودگی ــد ت ش اما بود، (

(جدول2). بود
بخود  را میزان آلود گی(7/8 ) بیشترین شدت شیوع62/5٪ ) و بهار فصل  در
ــد (جدول4). برطبق نش دید ه آلودگی ــتان زمس که در حالی در داده اختصاص
برانکیوبدالها مثلی تولید مراحل براي طی میگو شاه وجود (11) Meikeگزارش
و است این انگل اختصاصی براي میگو میزبان ــاه ش د یگر عبارت به بوده ضروري
در است که بذکر شیرین میباشد. الزم میگوي آب ــاه ش انگل اختیاري کرم این

نگردید. مشاهده انگلی آلودگی آبزي این د یگر بافتهاي از هیچیک

بحث
کرم به که شیرین شاه میگوي آب کاراپاس از شده جدا  B. hexodonta آنلید
که آنجا از و است خارجی اختیاري انگل یک ،(1 میباشد (شکل معروف نیز برانش
کمک بوده، به رفتاري ویژگیهاي همان داراي احتماالً دارد تعلق هیرود ینا رده به

طولی آلودگیشیوعتعداد آلودهدامنه شدتشدت فراوانیفراوانیدامنه میانگین

N=34
10/5ــ8/1

5٪ 14 /761 ــ 20300/88

N=21
10/6 12/6ــ

12٪ 57 /13/61 ــ 23763/6

N=26
14/9ــ12/7

18٪ 69 /21/31 ـ 11562/1

8135٪ 43/24/61 ـ 231622

آلودگی شدت شیوع انگل فراوانی تعداد آلوده جنس

4/5 ٪ 47 108 24
ماده

N= 51

9/4 ٪ 36/6 54 11
نر

N=30

6/4 ٪ 43 /2 162 35
      

  جمع 81

آستانه پل ایستگاه شیرین آب میگوي شاه در طولی برحسب تغییرات برانکیوبد ال انگلی آلود گی میزان -1 جدول شماره

آستانه پل ایستگاه شیرین آب میگوي در شاه جنس برحسب برانکیوبدال انگل به نسبت آلود گی میزان -2 جدول شماره

... انگلی آلودگی بررسی
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فراوانیمیانگین شدت آلودگیشیوعفراوانیتعداد آلودهفصل میانگین

بهار
N=24

15118٪ 5/628/7
9/4

تابستان
N=34

1639٪ 474/21/1

پاییز
N=10

45٪ 402/1
5/0

زمستان
N=13

ـــــــــ00

81 35162جمع

شدت میانگین
آلودگی

شیوع
فراوانی

انگل
تعداد
آلوده

اندام
آلوده

برانش8/2٪9/204817

کاراپاس3/4٪3211426

جمع7/3٪531624381

این در می کند . حس خود در مجاورت میگو را ــاه ش مخاط بوي ــی حس اندامهاي
د هانی باد کش سپس میزبان می چسبد، به به سرعت قدامی باد کش توسط مرحله
و تثبیت میکند میگو شاه به محکم خلفی خود را باد کش بوسیله انگل شده و آزاد
خون میزبان وتعذیه از یافته را موقعیت مناسب خود میگو شاه روي بدن لغزش بر با
شیوع میزان بر میگو شاه طولی د امنه ــدن ش زیاد تحقیق با این را آغاز میکند. در
جمعیت بروي بررسی که طی شده است (نمودار1). افزوده هم این انگل به آلودگی
تهاجم و آلود گی میزان شد، انجام ایتالیا کشور در واقع لیگوریا ناحیه میگوهاي شاه
بیشتر بزرگتر میگوهاي شاه در (B. italica) برانکیوبدال جنس از گونه اي به نسبت

.(12) است بوده کوچکتر میگوهاي شاه از
در غذائی بیشتري طول، منبع یافتن افزایش که با است امر این این علت
و ــود میش افروده نیز انگل تعداد طبعاً بر که میگیرد قرار مهاجم انگل اختیار
میزبان جانور آبشش و بدن سطح افزایش به منجر طول افزایش دیگر سوي از
شاه استقرار برروي براي انگلی آزاد اشکال دسترسی ترتیب بدین میگردد، که
همین محققین بعالوه ــود میش ممکن ــتري بیش ــهولت با س بزرگتر میگوهاي
نسبت درشتري میزبان کرمهاي میگو شاه بعضی جمعیتهاي نمودند مشاهد ه
اختالف و تنوع این که ــاختند س مطرح چنین و ــتند هس میگوها ــاه ش بقیه به
آوري ــل جمع فص و میگو، ــاه ش اندازه برکهها، یا رودها آلود گی ــه ب ــد می توان
میزان که میگردد مشخص بررسی این جریان در باشد. داشته ــتگی بس نمونه
ماده جنس د ر ــدت آلودگی اما ش بوده جنس نر از بیش در جنس ماد ه ــیوع ش
ــط که توس در مطالعاتی و3). 2 ــد (نمودارهاي می باش نر جنس کمتر از اند کی

 Austropotamobius میگوي ــاه ش جمعیت بروي ایتالیائی محققین از اي عده

هجوم آلودگی میزان آمد ، عمل به ایتالیا مرکز از مناطقی د ر pallipes italicus

مراتب بیش از جنس به ماده میگوي ــاه ش در B. italica گونه کرم به ــبت نس
.(2) بوده است نر

بودن در پیش به ــاالً را احتم ماده در جنس ــیوع آلودگی ش علت افزایش
تخمریزي جریان در شاه میگوي ماده ــدن استرس به ش وارد و تخمریزي فصل
به ــتر کرم بیش تهاجم آن طبع به و (ایمنی) د فاعی ــتم سیس باعث تضعیف که
دفاعی ــتم سیس ضعیف تر بودن به کلی، ــرایط ش د ر یا و ــود ، می ش جانور بدن
میزان حاضر ــق تحقی ــت. در د انس مربوط میتوان نر جنس به ــبت نس مادهها
4 برانش بود (نمودارهاي از بیشتر آبزي این کاراپاس و شیوع در آلودگی شد ت
آبششی محفظههاي د ر عمدتاً برانکیوبدالها محققین، از بعضی نظر 5). طبق و
نرها و بزرگتر میگوهاي شاه در مورد و تنها شده یافت ــفالوتوراکس س قاعده و

می کنند (2). اشغال را بد ن سایر نواحی
مراتب به بهار فصل در شیوع و آلودگی شدت میزان 6 شماره نمودار طبق
است فابل توجیه چنین احتماالً پدیده این علت ــت. اس ــتان تابس فصل بیش از
بخوبی که بویژه زمانی پاییز، تا بهار نیمه از هیرودینا زالوهاي خانواده اغلب که
میکنند. زالو تکثیر ترك عمل انجام براي را خود ــند، میزبان باش کرده تغذیه
خلفی خود بادکش ــیله بوس و رفته فرو آب قعر به ــان میزب رها کردن از ــس پ
میزان می ماند. همچنین باقی مناسب میزبان انتظار در و ــده ش محلی ثابت در
از امر شاید این که ــت اس بوده صفر زمستان فصل آلودگی در شد ت و ــیوع ش
گردد. ناشی فصول دیگر به نسبت آزمایش مورد میگوي تعداد شاه بودن پایین

انگل که میگو شاه برانش از نقاطی در آبششی رشته هاي مالنیزاسیون
رو این از ــت، رؤیت گردیده اس ــه میکند، تغذی آن ــروي ب B. hexodonta

و ضعیف مرتباً برانشی آسیب و دست دادن خون از بواسطه باید میزبان گرچه
خواهد رخ پایین(کم) آلودگی سطوح تنها در وضعیت این باشد، اما شده ناتوان
تلفات اولیه) (عامل ــئول مس تنهایی به برانکیوبدالها ــود که نمی ش تصور و داد
دائم زخم ایجاد با آنها که میرسد نظر به طور این بلکه ،(16) باشند میگو شاه
را پاتوژن میکروارگانیسمهاي ورود مسیر میگو شاه بدن برروي ــیدگی خراش و
شوند محسوب آنها ومیر ثانویه مرگ عامل بدین ترتیب باشند و کرده ــهیل تس
آب میگوي شاه از بار نخستین براي B. hexodonta آنلید پژوهش این در .(9)
آلودگی تاکنون که ذکر است شایان گرد ید. و گزارش جداسازي ایران ــیرین ش

است. نگردیده (برانکیوبدال) گزارش انگل این انسان به (ابتالي)

ایستگاه پل آستانه آب شیرین میگوي در شاه آلوده اند ام برانکیوبدال براساس آلودگی میزان -3 شماره جد ول

آب میگوي شاه در آلوده اندام براساس برانکیوبدال آلودگی میزان -4 شماره جد ول
آستانه پل ایستگاه شیرین
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طولی دامنه برحسب شیوع -1 نمود ار
میگو   شاه

جنس برحسب آلودگی درصد نمود ار2-
شاه میگو            

جنس حسب بر آلودگی شدت نمود ار3-
میگو شاه

... انگلی آلودگی بررسی
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درصد آلودگی -میزان نمودار4
 د ر اندام  

آلودگی شد ت میزان - نمودار5
اندام   براساس

براساس  و شیوع آلودگی شدت - میزان 6  نمودار
سال فصول
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قد ردانی و تشکر
جناب دریغ بی حمایتهاي و زحمات از تا می د انم خود وظیفه بدینوسیله
داخلی) (آبهاي پروري ــکده آبزي پژوهش محترم ــت ریاس خانیپور  آقاي دکتر
ــت ریاس آقاي مهندس محمود رامین ــگزاري نمایم، همچنین از ــور سپاس کش
پرسنل کلیه و آستانه) پل (کارگاه ــفیدرود تحقیقاتی س ــتگاه ایس وقت محترم

میکنم. قد ردانی تشکر و ایستگاه این پرتالش
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