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چکیده
اسـتان از ماهیان گونه چند د ر نماتود انگلهاي به آلود گی 1380-1382 سـالهاي در شـد ه انجام تحقیق یک درطی
توسط کارون رودخانه هورالعظیم، هور شادگان و ایسـتگاه سه از ماهی عدد 665 مجموعًا گردید. بررسی خوزسـتان
B. grypus شیربت عدد)، 44) Aspius vorax شلج شامل ماهیان که شـدند صید الکتروشوکر دسـتگاه ماهیگیري و تور
B. esocinus عدد)، عنزه 8) B. pectoralis برزم (94عدد)، B. sharpeyi بنی عدد)، 175) B. luteus حمـري عـدد)، 75)
(94عدد) Cyprinus carpio معمولی کپور عدد )، 14) Cyprinion macrostomum بوتک عدد )، 130) Liza abu (9عدد)، بیاح
Rhabdochona. denudata نماتـودي انگلهـاي ماهیان بـه درصـد از 21 بـوده و (22عـدد ) Silurus triostegus اسـبله و
،Rhabdochona fortunatowi ،Rhabdochona sp. ،Proleptinae sp. ،Cucullanus sp. ،Pseudocapillaria tomentosa

بـراي Rh.  fortunatowi انـگل بودنـد آلـوده ،Philometra karunensis ،Philometragen sp. ،Anisakis sp. ،Contracaecum sp

می شود. گزارش خوزستان استان در بوتک و ماهی اسبله برزم، شیربت، حمري، ماهیان از بار اولین

خوزستان، ایران انگل، نماتد، باربوس ماهیان، استان کلیدي: کلمات
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Nematodes from fresh water fishes of Khouzestan province
By: S. R. S. Mortezaei, Khouzestan Fisheries Research Center, J. Pazooki, Biological Sciences Faculty, Shahid 
Beheshty University , M. Masoumian, Department of Fish Diseases, Iranian Fisheries Research Organization 
During 2000-2002 a study on nematodes of 665 fish specimens from Khouzestan province were carried out by set net 
and electro fishing. Fishes were collected from 3 stations in Hoor- Al- Azim, Hoor- shadegan and Karoon river.
There were Aspius vorax (44 specimens), Barbus grypus (75 specimens), B. luteus (175 specimens), B. sharpeyi (94 
specimens), B. pectoralis (8 specimens), B. esocinus (9 specimens), Liza abu (130 specimens), Cyprinion macrostomum 
(14 specimens), Cyprinus carpio (44 specimens) and Silurus triostegus (22 specimens). From 665 fishes 21% were 
infected by different parasitic worms collected parasites: Rhabdochona denudata, Rh. fortunatowi, Rhabdochona 
sp., Proleptinae gen. Cucullanus sp., Pseudocapillaria tomentosa, Philometra karunensis, Philometra sp., Anisakis 
sp.,Contracaecum sp. Rhabdochona fortunatowi is the first report in, B. pectoralis, B. luteus, B. grypus, S. triostegus 
and Cyprinion macrostomum of Khouzestan province area.

Key words: Barbiod fishes, Nematoda parasites, Khouzestan Province, Iran

بیش  متر مربع کیلو 67132 ــعت با وس خوزستان ــتان دراس
به عالوه دارد. جریان کشور ــطحی س هاي کل آب از د رصد 30 از
مجموع در خلیج فارس، ــواحل س با آبی مرز کیلومتر 300 وجود
و تکثیر در زمینه را ــی عظیم و ــوع متن ــیار توان بس فوق عوامل
نموده ایجاد صیادي صید و صنعت و شیرین آب و د ریایی پرورش
تاالب دو بزرگ، رودخانه شامل پنج استان آبی منابع است(10).
ــت زیس متعدد که محل آبگیرهاي و ــادگان ش هور هورالعظیم و

باشد  می شور و ــیرین ش آب ماهیان از تعداد زیاد ي ریزي تخم و
،14 ــتند(10، هس فراوان ــیالتی ش ارزش واجد آنها بعضی از که
ماهی بدن د اخل یا ــطح س د ر انگل گونه هزار 10 ــدود 15). درح
که داشته تعلق خانواده به 17 نماتودهاي آبزیان کنند. می زند گی
اغلب انگلها این دارد. ماهیان به اختصاص فقط آن ها ــواده خان 5
حفره داخل اندامهاي ــطح س عضالت، کبد ، ــت در کیس صورت به
گیرند (5). قرار می ماهیان زیر پوست در ندرت و به روده بطنی،
مهمترین از ــی یک عنوان ــب به اغل نماتودها ــادي اقتص ــه جنب از
با و شوند می ــوب محس ماهی به ــان ــیب رس آس کرمی انگلهاي
به میزبان وارد که زیاد ) تحرك علت (به ــدید مکانیکی ش صد مات
انگل نماتود گونه هاي از بعضی میآورند. د ر از پا را آن کنند می
براي مصرف توانند می باشند که می ماهی و انسان مشترك بین

بیاورند. را بوجود مشکالتی کننده
حدود ــیرین ایران از آب ش انگلهاي ماهیان مورد در ــه مطالع
چند پرورش و تکثیر فعالیتهاي شروع با همزمان قبل ــال 20 س

آغاز بومی و غیر ــان بومی از ماهی گونه
است(5). شده

ــتان اس ماهیان ــاي ه ــگل ان ــه ب ــع راج
هاي ــرم ک (2) ــوي زاده و نب ــم ابراهی ــتان خوزس

انگل د ه و ــی بررس را ماهیان ــالت عض و گوارش ــتگاه دس
همچنین ــد. گزارش کردن را ــده ش معاینه گونه ماهیان ــت هف از
تنفس ــتگاه گوارش، دس انگلهاي نیز (1) کیالنی و ابراهیم زاده
از انگل ــت و هف ــی بررس را کارون رود خانه ــان ماهی ــالت عض و
مغینمی ــد . نمودن ــزارش گ را ــده معاینه ش ماهیان ــه گون چهار
هاي ــگل ان به راجع ــال1370 س ــق تحقی ــی ط در ــکاران هم و
کارگاههاي ــی پرورش ــان ماهی و هورالعظیم ــادي ــان اقتص ماهی
نمودند(13). گزارش انگل 22 مجموعاً و داده انجام کارون ــوزه ح

نوزاد کرم  به اروندرود و کارون ــاح بی ماهی آلودگی (12) ــر مخی
در ــید مرتضایی س همچنین ــت. اس کرده گزارش را ــکوم کنتراس
ــتان آبگیرهاي اس در بومی ماهیان برروي مطالعه 1374 با ــال س
انگل بنی چهار ماهیان از انگل، پنج شیربت از ماهیان خوزستان

سید  است(7). نموده ــازي جداس انگل ــش ش حمري از ماهیان و
را شاد گان هور هاي انگل طی دو سال در (9) همکاران و مرتضایی
مطالعات است. همچنین را گزارش کرده انگل تعداد 12 و بررسی
نیز محققین توسط نماتودها به راجع گونه ــطح در س نیز جامعی
از گونه ــت حد ود  بیس تحقیقات ــن ای در که ــت. اس ــده ش انجام

است.(31،30،3). شده شناسایی و گزارش ماهیان نماتودهاي

مقدمه
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شده... جدا نماتود انگلهاي

روشها و مواد
انجام شد، 665 نمونه 1380-1382 سالهاي در طی این بررسی که در
استان کارون و رودخانه هورالعظیم هورشادگان، گونه از 10 به متعلق ماهی
در شده ــی بررس و تعداد ماهیان محلی، علمی نام صید گردید. ــتان خوزس
(ماش) یا چتري گوشگیر تور توسط ماهیان است. شد ه شرح داده 1 جدول
مخصوص حمل پالستیکی هاي کیسه از ــتفاد ه اس زنده با صورت به و صید
جنوب پروري مرکز تحقیقات آبزي به آزمایشگاه ــیژن کافی اکس با و ماهی

شدند. منتقل کشور
آنها و وزن ــول ط ــده و ش بیهوش ــه روش نخاعی کردن ب ماهی ــر ه
بدقت ــوپ یا ل و ذره بین ــیله بوس خارجی اندامهاي ــد . ــري گرد ی اندازهگی
به داخلی هاي ــکمی اند ام حفره ش باز کردن با ــپس س گردیدند. ــی بررس
فیزیولوژي سرم در شده جدا نماتود هاي شدند. مطالعه لوپ زیر در تفکیک
شود سپس تمیز آنها بد ن اطراف بافتی ضایعات تا ــدند ش داده ــو شستش
هاي انگلی نمونه کردن ــفاف ش براي گردیدند. تثبیت ٪4 فرمالین ــیله بوس

الکتوفنل از محلول آنها د اخلی اندامهاي مطالعه و کوتیکول ضخیم داراي
انجام میکرومتر به مجهز میکروسکوپ توسط گیري اندازه گردید . ــتفاد ه اس
گردید. براي ــم رس انگلها شکل نیز ــیم ترس لوله ــیله بوس همچنین گرفته
گرفته ــر کمک معتب ــایی شناس هاي کلید از ــه هاي انگلها گون ــخیص تش

شد(20، 23، 34،26).

نتایج
تعداد140 نمونه شده، معاینه ماهی نمونه 665 از مطالعه این طی انجام در
نماتودها از بعضی بود ند. نماتودها متفاوت هاي گونه و جنس 10 به آلوده ماهی
ــخیص تش و بودند تعداد کم داراي بعضی بردند و می ــر بس در مراحل الروي
شدند مانند شناسایی حد جنس تا و بود پذیر امکان ــختی به س آنها اي گونه
نماتود انگلهاي از Proleptinae gen.sp. و Philometra sp. و Cucullanus sp.
عبارت شدند شناسایی گونه سطح تا گردیدند ــازي جداس ماهیان از که بالغ
Rhabdochona denudata، Rh. fortunatowi، Pseudocapillaria از بودند

ماهیردیف محلی عملینام شدهنام بررسی تعداد
قطعهAspius vorax (Heckel,1943)شلج1 44
قطعهBarbus grypus (Heckel,1843)شیربت2 75
قطعهBarbus luteus (Heckel,1843)حمري3 175
قطعهBarbus sharpeyi (Gunter,1877)بنی4 94
قطعهBarbus pectoralis (Heckel,1843)برزم5 8
قطعهBarbus esocinus (Heckel,1843)عنزه6 9
قطعهLiza abu (Heckel,1943)بیاح7 130
قطعهCyprinion macrostomum (Heckel,1843)بوتک8 14
معمولی9 قطعهCyprinion carpio (Linnea, 1785)کپور 94
ماهی10 قطعهSilurus triostegus (Heckel, 1843)اسبله 22

665جمع

گونه ماهیردیف
تعداد ماهیان
آزمایش مورد

(Cm) (گرم)طول وزن
تعداد ماهیان

آلوده
غیر ماهیان تعداد

آلوده
فراوانی
(درصد)

630143031/8-4030-4414/5شلج1
600195625/3-1240-7545شیربت2
4502515014/3-1437-17530حمري3
1000247025/5-4330-9412/5بنی4
14005362/5-27240-850برزم5
3501811/1-1430-931عنزه6
14749030/8-1440-13022بیاح7
1801137/1-18/54-145بوتک8
معمولی9 11003913/2-1240-9443کپور
ماهی10 50081436/4-2280-2245اسبله

مورد بررسی ماهیان محلی و علمی نام جدول 1-

ماهیان مختلف در به نماتودها آلودگی درصد جدول 2-
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الروي مرحله در ــه ک ــی و نماتودهای tomentosa، Philometra karunensis
انگل ــد. بودن .Contracaecum sp و Anisakis sp ــامل: ش ــد گردید ن ــدا ج
حمري، ماهیان از ــه ک ــت بار اس براي اولین Rhabdochona fortunatowi
می شود. گزارش خوزستان استان در بوتک و ماهی اسبله برزم، ــیربت،  ش

است. شد ه 2 خالصه جدول در ماهیان مختلف در انگلهاي نماتد فراوانی

Rhabdochona denudata (Dujardin,1845) 
ــول مادهها از ط و ــت اس متر متغیر بود ه میلی 4/2-5 /62 از نرها ــول ط
میلی 0/2-0/31 بزرگ اسپیکول طول ــت. اس بوده متر متغیر میلی 6 /9-7 /8
بد ون تخم است. بوده متغیر متر میلی 0/061-0/096 کوچک اسپیکول و متر
0/029-0/035×0/012-0/018 اندازه با الرو داراي کشیده و باریک فیالمنت
5 پس مخرجی و 8-7 جفت مخرجی پیش پاپیالهاي تعداد بود ند. متر میلی

1 ب). گردید (شکل جفت مشاهده

Rh. fortunatowi (Dinnik,1933) 
15 /2-18/37 ماده جنس طول و متر میلی 6 /9-8/45 نر جنس ــول ط
شده است جنس تشکیل اي غده عضالنی قسمت مري از دو بود ه متر میلی
بود ه مخرجی پس جفت 5 و ــی مخرج پاپیالي پیش 9-8 جفت داراي ــر ن
کوچک اسپیکول و متر میلی 0/379-0/435 بزرگ ــپیکول اس طول است.

به طرف دو هر از ــت دار فیالمن انگل تخم بود. ــی متر میل 0/083-0/091
5 ج). (شکل داشت وجود متر میلی طول 0/29-0/33

Proleptinaegen sp. 
و گرد سر انتهاي متر،  میلی 7/42-8/64 طول رنگ با شیري انگل بد ن
عصبی حلقه و است اي غده قسمتی عضالنی و دو ــته، مري برجس دو لب با
حالت در خانواده زیر این آنجائیکه از است عضالنی مري ــمت انتهایی قس د ر
Proleptus جنس دو از یکی متعلق به تواند بالغ می درحالت است بوده الروي

ب). و الف 5 (شکل باشد Paraleptus Wu, 1927 و Dujardin,1843

Contracaecum sp.
کند. می ایجاد کور د و رود ه میانی روده مري و مرز د ر اي رود ه مجراي
متوسط پهناي و متر ــانتی 3 س الی متر 10 میلی بین طول انگل داراي این

(شکل 2). گردید جد ا شکمی حفره از 700 میکرون

Pseudocapillaria tomentosa (Dujardin, 1843)
-40 حاوي ــتیکوزوم اس انتهاي سرباریک، ــط، متوس اندازه نماتود
انگل بدن طول ــت. بزرگ اس ــتههاي هس با ــیت تک استیکوس ردیف 35
با 263/ 0 ــپیکول اس میلیمتر، 0/058 عرض ماکزیمم میلیمتر ــر 4/5 ن

انگلردیف مکاناندام آلودهمیزباننام

1Rhabdochona denudata
ماهی- اسبله معمولی کپور حمري- بنی- بوتک-

برزم- شیربت
هورالعظیم- هورشادگانروده

2Rh. fortunatowi
برزم شیربت- حمري-
بوتک ماهی- اسبله

هورشادگانروده

3Rhabdochona sp.کارونرودهبنی- بوتک رودخانه

4Proleptinae sp.
شیربت بنی-

شلج- بیاح- حمري
روده

حفره شکمی
کارون رودخانه

هورشادگان-هورالعظیم

5Cucullanus sp.حوض ماهی شادگانرودهحمري – کارون- رودخانه

6Pseudocapillaria tomentosa.کارونرودهشیربت رودخانه

7Philometra karunensisبنی
حفره هوا- کیسه

شکمی
هورشادگان- کارون- رودخانه

هورالعظیم

8Philometra sp.
حمري
شیربت

حفره شکمی
هوا کیسه

کارون رودخانه
هورالعظیم

9Anisakis sp.
بنی شیربت- معمولی- کپور

شلج برزم- – ماهی اسبله حمري-
هورشاگانروده

10Contracaecum sp.شلج- بیاح هورالعظیمحفره شکمیبنی- حمري- هورشادگان-

مورد بررسی ماهیان از شد ه جد ا هاي انگل فهرست جدول 3-
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بدن طول ــت. اس مدور کوتاه دم میلیمتر طول،
0/068 ــم ماکزیم ــا ب میلیمتر 8/4 ــغ بال ــاده م
پشت تخمهاي حاوي رحم ــت اس عرض میلیمتر
دیواره است. ردیف نزدیک مخرج یک در هم سر
میلیمتر 0 /067 ×0 /035 اندازه الیه با دو تخمها

.(3 (شکل است

(Pazooki & Molnar)
Philometra karunensis 1998

باکوتیکول ــگ رن ــیري ش بدن داراي ــا نره
-3/2 ــر ن بدن طول ــرمدور،  س ــاي انته ــرم، ن
میلیمتر 0 /413 ــا ب باریک مري ــر، 2 میلیمت /8
ــپیکولهاي اس ــت اس ــی عضالن ــیلند ري، س
و میلیمتر 0 ــدازه 0/055- 50/ ان ــا ب ــاوي مس
ــت. میلیمتر اس 0 /27-0/31 اندازه گوبرناکولوم

Philometra sp. انگل انتهاي قسمت الف) :1  شکل
Rh. Dendenudata انگل فدامی قسمت ب)

Anisakis sp. قدامی انگل  قسمت ج)

انگل کنتراسکوم؛ :2 شکل
ب)قسمت قدامی، قسمت الف)

و ج) قسمتهاي قد امی خلفی،
خلفی قسمت د) خلفی،

شده... جدا نماتود انگلهاي
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میلیمتر 2 /8 -13 بدن طول و نرم ــول کوتیک با ــفید رنگ س انگل ماده
ــت اس قطر د ر میلیمتر 0 /009 ــدازه با ان ــاوي تخم هایی ح رحم ــت اس

(شکل 4).

Philometra sp.
ــر س میلیمتر، 3/1 -3/6 طول و نرم کوتیکول با رنگ ــیري انگل نر ش
/075 مساوي با اسپیکولهاي میلیمتر، 0/182 -0/271 مري مدور، طول
0/069 -0 /051 ــدازه ان با طویل گوبرناکولوم ــول، ط ــر میلیمت 0/069 -0

است. میلیمتر
-6/81 ــد ن ــول ب و ط نرم ــول کوتیک ــگ با ــفید رن س بالغ ــاي مادهه
0/26 -0/56 ــري م ــول ط کوچک، ــی خیل دهان ــت، اس ــر میلیمت 3 /2
با گوبرناکولوم و ــپیکول اس طول اندازه نظر از ــگل ان این ــد میباش میلیمتر

الف). 1 (شکل دارد اختالف Ph. karunensis
طول ضخیم کوتیکول قرمز ــگ رن به جنس این از ماده دیگري ــه نمون
مري ــت،  میلیمتر اس 1 /30 -1/67 ــول مري میلیمتر، ط 80-110 ــدن ب
به توجه با ــد . ــکمی ماهی حمري جدا گردی ش محوطه از باریک  ــی عضالن
باشد گونه دیگر یک اینکه ــت احتمال اس نگردیده جد ا نر جنس انگل اینکه

دارد. وجود

Anisakis sp.
است، گرانولر عقبی و قسمت عضالنی ــامل قسمت جلوئی ش انگل مري
بودند. انگل فرم الروي به است. ماهیان آلود ه میانی و فاقد لب 3 لب داراي

1 ج). است(شکل شده اند ازه گیري نیز متر میلی 30 تا الرو طول

بحث
موارد است ــد ه چاپ ش تاکنون که ماهیان ــی شناس انگل گزارشهاي در
ــتان در اس خصوص به نماتودها ــیله بوس ایران آلودگیهاي ماهیان از متعد دي
(13 ،12 ،9 ،8  ،7  ،5 ــت (1، 2،  3،  4،  اس ــد ه ــزارش ش گ ــتان خوزس
داراي ــد، می کنن ــتفاد ه ــط اس میزبان واس عنوان به ماهی که از نماتود هایی
که ماهی هستند نماتودهایی به ــبت نس زیادتري اقتصادي و اهمیت خطرات
این ــرت الرو مهاج آن، علت ــت. میزبان قطعی اس آنها زند گی ــۀ چرخ در
ــت. همچنین اس حاصله ضایعات و بطنی حفره اندامهاي از بعضی د ر انگلها
ــوند(5). جنس ــان ش انس د ر عفونتهایی ایجاد باعث میتواند الرو نماتودها،
،(13) است شده جد ا هورالعظیم د ر ــلج ش ماهی از روده Rhabdochona sp.
ــط گرگانرود توس و رود تجن ــی ماه ــروس ع از رود ه Rh. denudata ــود نمات
شده انجام بررسی در ــت همچنین اس شده ــایی شناس و جدا (30) Pazooki
نماتود از د وگونه رود ، ــفید س ماهی لوله گوارش سس از (11) مخیر ــط توس
روده در Rh. denudata نماتود همچنین ــت. اس شده گزارش رابد وکنا جنس

.(28 است(19، 27، شده گزارش چک و ترکیه کشورهاي Chub در ماهی
سیار توسط ارس حوزه باربوس ماهیان هم از Rh. fortunatowi نماتود
ماهی روده سیاه از همچنین انگل این ــت. اس ــایی گردیده شناس و جدا (6)

است. شده شناسایی (30) Pazooki توسط گرگانرود و تجن رودخانه
ــبله اس برزم، ــیربت،  ش حمري،  ماهیان بار در اولین نماتود  براي این
Pseudocapillaria نماتود میشود. گزارش خوزستان استان در بوتک و ماهی
همکاران و پازوکی توسط B. capito و B.lacerta باربوس دو از tomentosa
در حوزه (11) مخیر ــط توس Pseudocapillaria sp. جنس همچنین و (4)
از ماهی همچنین انگل این ــت. اس شده گزارش ماهی ــس س ــفید رود از س

:3 شکل
استیکوزوم قسمت ج: بالغ د اراي تخم       انگل Pseudocapillaria tomentosa        ب: انگل الف:

جبالف
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Philometra karunensis انگل  :4 شکل
انگل خلفی قسمت ج) ماده، انگل خلفی ب) قسـمت ماده، فدامی انگل قسـمت الف)

نر
  

Proleptinea sp. انگل خلفی قسمت الف) شکل5):
Proleptinea sp. انگل قدامی قسمت  ب)
Rh. fortunatowi انگل قدامی قسمت  ج)

شده... جدا نماتود انگلهاي


