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 چكيده
ماهي هامور معمولي و حلوا سـفيد از ماهيان تجارتي مهم خليج فارس محسـوب مي شـوند. عليرغم اهميت اين ماهيان  در مورد
انگلهاي آنها مطالعات نسبتًا كمي صورت گرفته است. به طوركلي هدف از اين تحقيق، مشخص كردن ميزان و شدت آلودگي ماهي
هامور معمولي و حلوا سـفيد به انگل هاي كرمي بوده اسـت. براي اينكار تعداد ۸۰ قطعه ماهي هامور معمولي و ۸۰ قطعه ماهي حلوا
سفيد تازه در چند مرحله از مهرماه ۷۹ تا ارديبهشت ماه ۸۰  از بازارهاي مختلف اهواز خريداري شده و به آزمايشگاه منتقل شدند.
سپس اندامهاي مختلف هر ماهي به روشهاي متداول مورد بررسي قرار گرفتند. طبق بررسي هايي كه بر روي ۸۰ عدد ماهي هامور
صورت گرفت، انواع مختلف انگل هاي كرمي شـامل ترماتود، نماتود، سسـتود و آكانتوسـفال از اندام هـاي مختلف اين ماهي جدا
گرديد. بيشـترين موارد و درصد آلودگي مربوط به سسـتودها بود كه ۲۷ درصد موارد را شامل مي شد. از ۸۰ ماهي هامور ۳۴ مورد
به انواع انگل آلوده بودند كه ميزان آلودگي به سسـتودها در اين بين بيش از سـاير انگل هاي كرمي بوده است. حداكثر تعداد انگل
جدا شـده مربوط به نماتودها بود كه ۴۴ مورد از حفره بطني ۱ ماهي جدا شـده اسـت در حاليكه حداكثر تعداد سستود جدا شده از

 Anisakis sp. حفره بطني ۱۴ مورد بوده اسـت. در بررسـي هايي كه بر روي انگلهاي جدا شـده از اين ماهي صورت گرفت انگلهاي
شناسـايي شـدند.  در بررسي هايي كه بر روي ۸۰ عدد  Callitetrarhynchus spش و نوزاد .  Tetrarhynchus sp., Serrasentis spو .
مشاهده گرديد ولي هيچگونه آلودگي    Azygia spم ماهي حلوا سفيد صورت گرفت در روده ۴ ماهي (۵٪ موارد)  آلودگي به ترماتود .

به سستودها و نماتودها مشاهده نشد.

كلمات كليدي: هامور، حلوا سفيد، انگلهاي كرمي ، نماتود، سستود، ترماتود
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Determination of parasitic helminthes in Persian Gulf grouper, (Epinephelus coioides)(( , and silver pomfret, 

(Stromateus cinereus)((

By: R. Peyghan ; N. Hoghoghi Rod, Veterinary, Faculty of Shahid Chamran University Ahmaz, Iran.; A. Yosef Desfuli, 
Graduated from Veterinary Faculty, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
    Grouper, Epinephelus coioides, and silver pomfret, Stromateus cinereus, are two commercially important fishes of 

Persian gulf and Omman sea. Despite of importance of these fishes, there is not a comprehensive report about parasitic 

funna of these fishes. The aim of this study was to determine the intensity of infestation of these fishes to parasitic

cestoda, trematoda, acanthocephala  and nematoda. For this purpose 80 fresh groupers and 80 silver pomfrets were 

studied. Different organs of the fishes were examined by routine parasitological methods. 42.5% of the groupers  had 

wormal infestation. The percentage of infestation to cestoda, nematoda, trematoda and acanthocephala were 27.5%, 

17.5%, 6.26% and 3.75% respectively. The most infested organ of these fishes was the abdominal cavity (27.5%). 

Maximum intensity of infestation to cestoda in each grouper were 14 and the minimum were zero. Maximum intensity

of infestation to nematoda in each grouper fish were 44 and the minimum were zero. In silver pomfrets only 4 fish (5%) 

had trematoda (Azygia sp.) in their intestines. Recognized parasites in grouper were Anisakis sp, Tetrarhynchus sp., 

Callitetrarhynchus sp. and Serrasentis sp.

Key words:  Groupers, Silver pomperts, Parasitic worms, Cestoda, Trematoda, Nematoda.
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روش كار
تعداد ۸۰ قطعه ماهي هامور معمولي و ۸۰ قطعه ماهي حلوا سفيد تازه 
در چند مرحله از مهرماه ۷۹ تا  ارديبهشت ماه  ۱۳۸۰ از بازارهاي مختلف 
ــده و به آزمايشگاه منتقل شد و اندامهاي مختلف آنها به  اهواز خريداري ش

روشهاي متداول زير مورد بررسي قرار گرفتند.
ــه شنا با يك برش ذوزنقه اي كه از  ــي محوطة بطني و كيس براي بررس
ــرپوش آبششي ادامه مي يافت عضالت اين ناحيه برداشته  ناحيه مقعد تا س
شده تا محوطة بطني در معرض ديد قرار گيرد سپس با چشم غيرمسلح اين 
ــي قرار گرفت و نمونه هاي مشكوك براي مطالعه بيشتر  محوطه مورد بررس
ــتفاده از استريوميكروسكوپ و ميكروسكوپ نوري بررسي مي گرديد.  با  اس
همچنين براي كيسه شنا ابتدا با قيچي اين عضو باز گرديده و براي بررسي 

انگلهاي احتمالي با استريوميكروسكوپ  مشاهده مي گرديد.
ــمت  ــا دو برش كه در باالي معده و قس ــي لوله گوارش ب ــراي بررس  ب

ــت، اين لوله  ــورت مي گرف ــي روده ص انتهاي
ــپس به طور  ــدا گرديد. س ــه اعضاء ج از بقي
ــا جدا  ــده و روده ه ــات مع ــه محتوي جداگان
گشته و به داخل بشر ريخته مي شد. سپس 
ــن محتويات اضافه كرده و  مقداري آب به اي
ــول در مكاني  ــدت ۲۰-۱۰ دقيقه محل به م
ــد. در نهايت قسمت  ــته مي ش راكد نگه داش
ــر را داخل پتري ديش ريخته و با  انتهايي بش
ــي قرار داده مي شد و نمونه  لوپ مورد بررس
ــكوك را با پنس برداشته و با كمك  هاي مش
ــي قرار مي گرفت.  ميكروسكوپ مورد بررس
ــپس به طور جداگانه مخاط معده و روده  س
ــد و موارد مشكوك  ــي مي ش زير لوپ بررس
براي بررسي دقيق تر با ميكروسكوپ مشاهده 

مي گرديد.
ــال، پانكراس،  ــد، طح ــي كب براي بررس
ــن اندامها از دو  ــا و قلب  اي ــا، گناده كليه ه
ــتفاده گرديد به  ــه به ابعاد ۱۰×۱۰ اس شيش
ــاء مذكور بين دو  ــمتي از اعض طوري كه قس

ــترش نازكي از آنها تهيه  ــار يك گس ــد تا در اثر فش ــه قرار داده مي ش شيش
شود و سپس با چشم غير مسلح و با كمك چراغ مطالعه از لحاظ انگل هاي 
ــكوك براي بررسي  ــي قرار مي گرفتند و نمونه هاي مش احتمالي مورد بررس

دقيقتر با ميكروسكوپ مشاهده مي گرديد.
ــه و روش هضم ــي عضالت از دو روش له كردن بين دو شيش براي بررس
ــد. در اين روش به نسبت مساوي پپسين ۱٪  را با اسيد ــتفاده ش آنزيمي اس
ــداري بافت عضله كه از ــوط كرده و به مايع مذكور مق ــك ۱٪  مخل كلريدري
ــمتهاي مختلف ماهي به خصوص قسمتهاي نزديك محوطه بطني تهيه قس
ــور درانكوباتور ــاعت ظرف مذك ــد اضافه مي گرديد و در مدت ۲۴ س مي ش
ــپس محتويات براي وجود انگلهاي احتمالي با لوپ يا ــد . س نگهداري مي ش
ــكوپ مورد بررسي قرار مي گرفتند و انگلهاي جدا شده را در استريوميكروس
Aشيشه هاي دربدار حاوي محلول نگهدارنده AFA  (محلول فرمالدئيد – اسيد

ــتيك – الكل اتيليك) قرارداده و نام ماهي، تاريخ، محل جداسازي، تعداد اس
ــه يادداشت مي شد تا در فرصت مناسب انگلها انگل، نوع انگل بر روي شيش
ــاس آبگيري،تثبيت، وبا رنگ كارمن، رنگ آميزي و در نهايت انگل ها بر اس

tو Schmidt تشخيص داده شوند (۹ ، ۱۱). Yamaguti كليد شناساييi

اعضاي بدن
انگل ترماتود نماتود

نوزاد 
سستود

آكانتوسفال
تعدادكل انگل

آبشش ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
حفره بطني ۰ ۶۱ ۵۸ ۲ ۱۲۱

معده ۹ ۱ ۰ ۰ ۱۰
روده ۲ ۲ ۰ ۱ ۵

كيسه شنا ۰ ۰ ۲ ۰ ۲
كبد ۰ ۱ ۲ ۰ ۳
قلب ۰ ۰ ۱ ۰ ۱

عضالت ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۱۶
كل بدن ۱۱ ۶۶ ۷۹ ۳ ۱۵۹

 Anisakis sp .تصوير ۱: انگل آنيزاكيس
جدا شده از ماهي هامور معمولي زائده 

دنداني و لبهاي انگل قابل مشاهده است 
(بزرگنمايي۲۰ * )

جدول شماره ۱ : تعداد انگل در اندام هاي مختلف ماهي هامور معمولي
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نتايج
ــي انگل هاي ماهيان مورد مطالعه به تفكيك نوع ماهي در نتايج بررس

ذيل شرح داده شده است : 

 ماهي هامور
الف : ميزان و شدت آلودگي 

طبق بررسي هايي كه بر روي ۸۰ عدد ماهي هامور صورت گرفت، انواع 
ــتود و آكانتوسفال از  ــامل ترماتود، نماتود، سس مختلف انگل هاي كرمي ش
ــدت آلودگي  اندام هاي مختلف اين ماهي جدا گرديد. كه موارد، درصد و ش
ــگل هاي  ــف آن به ان ــدام هاي مختل ان
كرمي در جداول ۱ و ۲  ذكر شده است. 
همانطوريكه در جدول۲ ديده مي شود. 
ــترين موارد و درصد آلودگي مربوط  بيش
ــه ۲۷ درصد موارد  ــتودها بود ك به سس
ــد و در بين اندام هاي  ــامل مي ش را ش

انگل ترماتود نماتود سستود آكانتوسفال
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آبشش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱/۲۵ ۱ ۰ ۰ ۰

حفره بطني ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۱۳/۷ ۴۴ ۱۴ ۱۷/۵ ۱۴ ۲ ۲/۵ ۱

معده ۴ ۵ ۴ ۱ ۱/۲۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
روده ۱ ۱/۲۵ ۲ ۲ ۲/۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱/۲۵ ۱

كيسه شنا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲/۵ ۱ ۰ ۰ ۰
كبد ۰ ۰ ۰ ۱ ۱/۲۵ ۱ ۲ ۲/۵ ۱ ۰ ۰ ۰
قلب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱/۲۵ ۵ ۰ ۰ ۰

عضالت ۰ ۰ ۰ ۱ ۱/۲۵ ۱ ۱۰ ۱۲/۵ ۱۴ ۰ ۰ ۰

كل بدن ۵ ۶/۲۵ ۴ ۱۴ ۱۷/۵ ۴۴ ۲۲ ۲۷/۵ ۱۴ ۳ ۳/۷۵ ۱

جدول شماره ۲  : موارد، درصد و حداكثر تعداد هر يك از انواع انگل ها در قسمتهاي مختلف بدن ماهي هامور معمولي خليج فارس

تصوير۲ : انگل آنيزاكيس .Anisakis sp جدا 
شده از ماهي هامور معمولي خار انتهايي 
(پيكان توپر) و منفذ دفعي انگل (پيكان 

توخالي) قابل مشاهده است (بزرگنمايي۲۰ * )

بررسي آلودگي ماهي حلوا ...
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مختلف ماهي بيشترين آلودگي مربوط به حفره بطني 
بوده است كه انگل هاي آن شامل نماتودها، سستودها 
ــفال ها بوده است هر چند بيشترين آلودگي   و آكانتوس
ــت. از ۸۰  ــي مربوط به نماتودها بوده اس محوطه بطن
ــگل آلوده بودند كه  ــور ۳۴ مورد به انواع ان ماهي هام
ــتودها در اين بين بيش از ساير انگل هاي  ــهم سس س
ــي درصد آلودگي به  كرمي بود. در ماهيان مورد بررس
ــت كه بعد از سستودها  نماتودها ۱۷/۵ درصد بوده اس
بيشترين درصد آلودگي را دارا مي باشند و نماتودهاي 
ــوده اند.  مطابق  ــًا در مرحله نوزادي ب ــده تمام جدا ش
ــبت به ساير اندامها بيشترين درصد  جدول ۲ معده نس
آلودگي را به ترماتودها دارد در حاليكه حفره بطني در 
ــترين درصد آلودگي را به نماتودها و  بين اندام ها بيش

سستودها دارد.
ــود  ــاهده مي ش ــوري كه در جدول ۲ مش همانط
ــده مربوط به نماتودها بود حداكثر تعداد انگل جدا ش
ــده است. كه ۴۴ مورد از حفره بطني ۱ ماهي جدا ش
ــده از حفره ــتود جدا ش در حاليكه حداكثر تعداد سس
ــواردي نيز از ــود. در اين مطالعه م ــي ۱۴ مورد ب بطن
ــفالها مشاهده گرديد آلودگي به ترماتودها و آكانتوس
ــدت آن در جداول ۱ و ۲ نشان كه درصد آلودگي و ش

داده شده است.

ب : انگلهاي شناسايي شده 
ــده ــي هايي كه بر روي انگلهاي جدا ش در بررس
Anisakis sp. ــت انگلهاي در اين ماهي صورت گرف
ــوزاد Tetrarhynchus , و ن sp., Serrasentis sp

Callitetrarhynchus شناسايي شدند. sp

ــده مربوط به ــايي ش ــترين جنس شناس      بيش
ــت. آنيزاكيس ، نماتودي از خانواده آنيزاكيس بوده اس
ــته آسكاريديا است . ناحيه خلفي اين آنيزاكيده و راس
ــت. انگل نر ــميد اس ــس داراي غدد جانبي يا فاس جن
ــه لب است ــپيكول بوده و دهان واجد س داراي دو اس
ــامل يك قسمت قدامي عضالني و (تصوير ۱). مري ش
ــمت خلفي غده اي مي باشد و رودة كور ندارد. در قس
ــوراخ كننده وجود دارد. دم ــن لب ها يك دندان س بي

انگل كوتاه و نوك تيز است و مخرج در نزديك انتها قرار دارد (تصوير ۲).
ــته اكينورينكيده و خانواده  ــنتيس جزء دسته آكانتوسفالها ، راس سراس
ــتوانه اي و داراي  ــگل كمابيش اس ــت . خرطوم اين ان ــده۷ اس رادينورينكي
ــد  ــر آن مي باش قالبهاي بزرگ در راس و قالبهاي كوچك زيادي در سراس
ــانه  ــطح تنه انگل نيز چند رديف قالب و تعدادي ش ــر ۵و ۶). در س (تصاوي
هاي نيم دايره وجود دارد. لمينيسكها باريك و گانگليونها در قسمت قدامي 

رسپتاكل قرار دارند. غدد سيماني گالبي شكلند.
ــزه رده تريپانورينكا  ــي تترارينكوس  ج ــاي تترارينكوس و كال  نوزاده
ــيده با ۴-۲ بوتريديا و ۴ زايده حساس  ــكولكس كش ــتند كه داراي اس هس

ــتند. اين زوايد داراي قالبكهايي هستند كه در داخل بدن انگل ــلح هس مس
ــد و در انتهاي هر غالف يك برآمدگي پيازي ــالف قرار مي گيرن در درون غ
شكل ماهيچه اي وجود دارد كه در روده ميزبان نهايي زوايد مسلح از غالفها
ــوند (تصاوير ۳و۴) . جنس كالي ــده و به ديواره روده متصل مي ش خارج ش
تترارينكوس متعلق به خانواده داسي رينكيده۸  و راسته تريپانورينكا است. 

 حلوا سفيد
ــفيد صورت گرفت. ــي هايي كه بر روي ۸۰ عدد ماهي حلوا س در بررس
ــد تنها در روده ۴ ــاهده نش ــتودها و نماتودها مش هيچگونه آلودگي به سس
ماهي ( ۵ درصد)  آلودگي به ترماتودها مشاهده گرديد  كه متعلق به جنس

تصوير ۳: انگل كالي تترارينكوس .Calitetrarhynchus sp جدا شده از ماهي هامور معمولي . چهار 
رديف قالب (زوائد مسلح ) و بوتريا هاي  انگل (پيكان) قابل مشاهده است (بزرگنمايي ۲۰* )

تصوير ۴: انگل تترارينكوس .Tetrarhynchus sp جدا شده از ماهي هامور معمولي . چهار رديف قالب
 (زوائد مسلح ) و بوتريا هاي  انگل قابل مشاهده است (بزرگنمايي ۲۰* )
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ــد آلودگي بودند. اين جنس ــت و بقيه اندام ها فاق Azygia بوده اس

ــت. ــتوانه اي و بلند با تگومنت صاف و بدون خار اس ــي اس داراي بدن
ــد ــكمي به نظر مي رس بادكش دهاني مختصري بزرگتر از بادكش ش
بيضه ها نسبتًا كوچك و در پشت سر يكديگردر نيمه عقبي بدن قرار
ــد. تخمدان گرد مختصري در جلوي بيضه قدامي قرار دارد. غدد دارن

ويتليني نيز در پهلوها گسترده هستند. 

بحث 
ــه ماهي هامور ۳۴ قطعه ــت آمده از ۸۰ قطع بر طبق نتايج بدس
ــر آلودگي ــداد بيانگ ــد كه اين تع ــي آلوده بودن ــگل هاي كرم ــه ان ب
ــاي كرمي مي ــه انگل ه ــبت ب ــديدي در ماهي هامور نس ــبتًا ش نس
ــده بيشترين ــايي ش ــد. همچنين از بين انگل هاي كرمي شناس باش
ــت و ــه ۲۷ درصد اس ــت ك ــتودها بوده اس ــوط به سس ــد مرب درص
ــده نيز مربوط به كيست تترارينكوس ــترين جنس شناسايي ش بيش
ــرب، انگل ــر روي هامور چ ــر (۵) ب ــي رادف ــت. طبق بررس بوده اس
ــت. ــايي گرديده اس ــي شناس ــه بطن ــوس در محوط ــي تترارينك كال
درصد آلودگي ماهيان مورد مطالعه به سستودها ۲۷/۵ درصد بود كه
ــت . باالترين آلودگي اين آلودگي در اندامهاي مختلف ماهي بوده اس
ــتودها در حفره بطني (۱۷/۵ درصد) و پايين ترين آلودگي در به سس
ــت ، باله، معده، روده، طحال، كليه، گنادها و پانكراس بوده است پوس
كه هيچ سستودي از آنها جدا نگرديد. آلودگي عضالت هم به سستودها
۱۲/۵ درصد بود. در اين بررسي اكثر سستودهاي جدا شده از اندام ها (
ــت بودند كه احتماًال به خصوص حفره بطني و عضله) به صورت كيس
ــتودهاي ــت كه سس ــن فراواني زياد در اين دو اندام اين اس ــت اي عل

ــي مي كنند و الرو  ــان نهايي در روده ها زندگ ــغ در ميزب بال
ــه بطني يا عضله  ــط از روده به محوط ــا در ميزبان واس آنه
ــوند. لذا اين  ــه دار مي ش مهاجرت مي كند و در آنجا كيس
ــت ها در واقع حاوي فرم پلروسركوئيد (نوزادي) انگل  مي باشند و ماهي هاي  كيس
مورد مطالعه نيز ميزبان واسط اين سستودها محسوب مي شوند. ميزبان نهايي اين 
ــپرماهيان) و يا پستانداران دريايي  ــتودها عمومًا ماهيان غضروفي (كوسه و س سس

مي باشند (۳).
ــي به نماتودها ۱۷/۵  ــده در اين ماهيان درصد آلودگ ــي هاي انجام ش در بررس
ــتودها بيشترين درصد آلودگي را دارا مي باشند و  ــت كه بعد از سس درصد بوده اس
بيشترين جنس شناسايي شده در بين نماتودها نيز مربوط به آنيزاكيس بوده است 
و نماتودهاي جدا شده تمامًا در مرحله نوزادي بوده اند. طبق بررسي هاي مخير (۸) 

در ماهي سرخو و هامور انگل آنيزاكيس شناسايي گرديد (۵ ،۸).
ــي در ميزبان نهايي ايجاد نمي كند،  ــگل آنيزاكيس معموًال بيماريزايي خاص ان
ــگل در مخاط لوله گوارش به  ــواردي در اثر فرورفتن نوزادهاي اين ان ــه در م اگرچ
ــوراخ شدن  ــدن تخم در روده ميزبان)، زخم معده و س دنبال آلودگي خودي (باز ش
روده گزارش شده است.  در انسان نيز در اثر خوردن ماهي خام، كم پخته و نمك 
ــده بيماري آنيزاكيدوزيس ايجاد مي شود كه ممكن است با عاليم خاصي  ــود ش س
همراه نباشد ولي گاهي تهوع، استفراغ و ائوزينوفيلي را به همراه دارد. بديهي است 
ــاس، مي تواند عوارض  ــرگردان به اندامهاي حس ــدن احتمالي الروهاي س وارد ش
خطرناكي بدنبال داشته باشد (۳ ،۱۰). ميزبان نهايي آنيزاكيس پستانداران دريايي 
مي باشند. در بررسي اين ماهيان درصد آلودگي عضالت به انگل هاي كرمي پايين 
و در حدود ۱۳/۷۵ درصد بوده است و اين آلودگي اثر ظاهري نامطلوبي را بر روي 
ــت و بازار پسندي آن نداشته است. به طور كلي عضالت ماهي هامور  كيفيت گوش
ــتودها آلودگي داشته است كه بيشترين درصد آن (۱۲/۵درصد)  به نماتودها و سس
ــبت به  ــد. با توجه به اينكه ميزان آلودگي عضله نس ــتودها مي باش مربوط به سس
ــب ماهيان مبتال، انگل  ــد و از طرفي با طبخ مناس ــاي كرمي پايين مي باش انگل ه
ــاي موجود در عضله از بين مي روند لذا امكان انتقال آلودگي از ماهيان مبتال به  ه

  Serrasentis sp. تصوير۵: انگل سراسنتيس
جدا شده از ماهي هامور معمولي .   پروبوسيس 
انگل در تنه آن فرو رفته است (بزرگنمايي ۲۰* )

  Serrasentis sp. تصوير۶: انگل سراسنتيس
جدا شده از ماهي هامور معمولي.  قالب هاي 

(زوائد مسلح )  پروبوسيس انگل خارج شده است 
(بزرگنمايي ۲۰* )

۵۴



پژوهش و سازندگي

ــد. طبق بررسي هاي رادفر (۵) نيز در هامور چرب نوزاد  ــان كم مي باش انس
آنيزاكيس و كنتراسكوم از عضله جدا گرديد.

ــفيد صورت گرفت  ــي هايي كه بر روي ۸۰ عدد ماهي حلوا س در بررس
ــتودها و نماتودها مشاهده نشد تنها در يك ماهي  هيچگونه آلودگي به سس

از روده آن ۸ عدد ترماتود جدا گرديد.
ــي Ahmad بر روي حلوا سفيد ترماتود ترنسورسوكريديوم  dطبق بررس

ــفيد نسبت به ماهي هامور به  از روده جدا گرديد (۶). آلودگي ماهي حلوا س
ــت به طوريكه هيچگونه سستود و نماتودي در آن مشاهده  مراتب كمتر اس
نگرديد. احتماًال دليل عدم آلودگي ماهي حلوا سفيد به نحوه تغذيه و عادات 
تغذيه آن مربوط مي باشد. اين ماهي در اليه هاي وسط آب زندگي مي كند 
و از ستاره  دريايي، سالپ و كتونوفور تغذيه ميكند و نسبت به ماهي هامور 
كه در كف بستر زندگي مي كند و شكارچي ماهيان ديگر و سخت پوستان 
ــد، احتماًال آلودگي كمتري دارد. الزم به ذكر است عوامل متعددي  مي باش
ــدت آن را در يك ميزبان خاص تعيين مي كنند كه  نوع آلودگي انگلي و ش
ــوژي و فيزيولوژي بدن  ــم غذايي ميزبان، مورفول ــن اين عوامل رژي مهمتري
ــل زندگي)  ميزبان و چرخه زندگي انگل و  ــان، منطقه جغرافيايي (مح ميزب

ميزبان مي باشد.
ــت آمده شدت آلودگي در ماهيان مورد  با وجودي كه طبق نتايج بدس
ــردد با اين حال مبارزه  ــه حدي نبود كه منجر به حذف ماهيها گ ــه ب مطالع
ــتقيم با عوامل بيماريزاي ماهي در رودخانه ها، درياچه ها و ديگر آبهاي  مس
ــا راه مبارزه با انگلها روش  ــت. در اين حالت، تنه طبيعي تقريبا ناممكن اس
ــط، حذف يا از  ــاس از بين بردن ميزبان واس ــت كه بر اس ــتقيم اس غيرمس
ــازماندهي صحيح رودخانه  ــاري، ايجاد تغييرات و س ــن بردن مخازن بيم بي
ــتوار مي باشد. براي جلوگيري از انتشار بيشتر بيماري بايد  و درياچه ها اس
ــرعت از محل جمع آوري كرده و از بين برد.  ــان بيمار يا مرده را به س ماهي
ــات ماهي در آبهاي طبيعي  ــاء و اضاف ــن بايد از ريختن امعاء و احش همچني

جلوگيري كرد.
ــط و نهايي آن براي كنترل  ــه زندگي انگل، ميزبان واس اطالع از چرخ
ــا گونة خاصي از ماهيان را  ــت. بعضي از انگله آلودگيهاي انگلي ضروري اس
مورد هجوم قرار مي دهند. به عبارت ديگر حساسيت ماهيان نسبت به انگل 
ــه هاي مقاوم را در  ــن در صورت امكان مي توان گون ــت. بنابراي متفاوت اس

محل مورد نظر وارد كرده يا اقدام به انتخاب نژاد مقاوم نمود.
ــيله پرندگان ماهيخوار يا حيوانات شكارچي  در مواردي كه انگل به وس
ديگر منتقل مي شود،  در صورتي كه شكار اين حيوانات مجاز باشد مي توان 

با شكار يا دور كردن آنها از محل به كاهش آلودگي كمك كرد (۳).

پاورقي ها
1 - Epinephelus coioides
2 - Serranidae

3 - Stromateus cinereus

4 - Stromateidae

5 - Salp

6 - Ctenophor

7 - Rhadinorhynchidae

8 - Dasyrhynchidae
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