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چکيد ه 
خلیج فارس از نظر اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی دارای اهمیت فراوانی بوده و زیستگاه حدود 205 گونه ماهی است که تنها تعداد 
معدودی از آن ها از نظر انگل شناسی مورد مطالعه قرار گرفته اند. مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی های کرمی درکفشک ماهی 
زبان گاوی )Cynoglossus bilineatus( حوزه خلیج فارس )شهر اهواز( صورت گرفت. در تحقیق حاضر در طی بهار سال 1395، تعداد 
100 قطعه کفشک ماهی زبان گاوی خریداری و به آزمایشگاه منتقل گردید. انگل های جدا شده از قسمت های مختلف ماهی در الکل 
70 درصد تثبیت گردیدند و سپس توسط کلید تشخیصی، شناسایی گردیدند. در این بررسی، 82 درصد از ماهی های نمونه برداری  شده 
آلودگی انگلی داشتند. بیشترین میزان آلودگی مربوط به دو نوع ترماتود ترپتودموئیدس فوکه ننسیس و آفانوروئیدس لترینی بودند که 
گونه اول فراوانی بیشتری را نشان داد. بررسی ها نشان داد که دو گونه ترماتود شناسایی شده تاکنون از این ماهی گزارش نگردیده اند. 
سایر نماتودها شامل کاپیالریا، پروسکوم و رافیدآسکاروئیدس نیپوننسیس نیز در دستگاه گوارش، کبد و حفره شکمی این ماهی وجود 
داشت. نتایج هم بستگی پیرسون نشان داد که بین تعداد هر کدام از ترماتودهای شناسایی شده که بیشترین آلودگی را در این ماهی 

داشتند با وزن و طول ماهی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد.  
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Persian Gulf is very important economically, environmentally and politically that habitat of nearly 250 species of fish 
that a few of them have been studied parasitically. This study accomplished to investigate the worms of Cynoglossus 
bilineatus in district of Persian Gulf (Ahvaz). In this study during March to June 2016, 100 pieces of Cynoglossus bi-
lineatus bought and transferred to laboratory. Separated parasites from different parts of fish stabilized in 70% alcohol 
and then identified with identification keys. In this survey, 82% of sampled fish had helminthic infestations. The most 
value of infestation regarding to two kinds of trematodes Treptodemoides fukenensis and Aphanuroides lethrini that the 
first species showed greater frequency. Reviews showed that two identified trematodes have not been reported before 
form this fish. There were also other nematodes including Capillaria, Procaecum and Raphidascaroides nipponensis 
in gastrointestinal tract, liver and abdominal cavity. The results of paersons correlation showed that there weren’t any 
significant correlation between the number of each identified trematodes and the weight and length of this fish.

Key words: Persian Gulf, Cynoglossus bilineatus, digestive tract,  trematode, nematode

مقدمه

صنعت صید و صیادی با ارزش باالی تولید مواد غذایی به عنوان عامل 
محرک توسعه اقتصادی در جهان می باشد؛ که متعاقب آن امنیت غذایی 
برای مصرف کنندگان اهمیت زیادی دارد. ماهیان دریایی می تواند منبع 
به صورت  مرحله الروی  در  کرم ها  که  زمانی  باشد  زئونوز  بیماری های 
از  جهان  سراسر  در   .)۲۲( می گیرند  قرار  مصرف  مورد  پز  تیم  یا  خام 
زیان آورترین عواملی که به ذخایر ماهیان آسیب می زنند، انگل ها هستند. 
بیماری شده و حتی ممکن است باعث  تأخیر در رشد و  انگل ها باعث 
نابودی یک جمعیت از ماهی ها شوند. البته تعداد معدودی از انگل ها نیز 
اثر قابل توجهی بر ماهی نمی گذارند، ولی زمانی که تعداد آن ها افزایش 
برای  معمول  به طور   .)4( نیز مشاهده می گردد  افزایش خسارت  یابد، 
ایجاد رابطه بین یک انگل و میزبان، همچنین شرایط فیزیولوژیک میزبان، 
عامل اصلی ایجاد زمینه مناسب برای حضور، رشد و بقای یک انگل است. 
تا  انگل باعث می شود  شرایط و تغییرات محیطی برای ماهی میزبان و 
ادامه  و  زیست  به  قادر  است،  باالتر  بقای  درصد  دارای  که  انگلی  هر 
غذایی  متفاوت  رژیم های  در  انگل  باشد. حضور  میزبان  در  تکامل خود 
ماهی نیز از عوامل بسیار مهم در این امر می باشد؛ بنابراین دالیل، هر 
میزبان محدود به تعداد معینی انگل است که باعث می شود تنوع انگلی 

از میزبانی به میزبان دیگر متفاوت باشد )17(.

نزديک  آب  های  تجاری  ماهيان  مهم ترين  از  يکي  ماهيان  کفشک 
سواحل بوده و جزء آبزيان پرتوليد کفزي به حساب مي آيند. عمده صيد 
 اين ماهيان به روش ترال کف روب صورت می گيرد و از نقطه نظر شيالتي 
جزء ماهيان با ارزش دنيا محسوب می شوند به طوری که ميزان صيد و 
ماهيان  کفشک   .)11( است  افزایشی  روند  دارای  آن  از  حاصله  درآمد 
سهم بااليي از صید شيالت جهاني را دارند، کل صيد  اين ماهيان در دنيا 
در سال ۲008 ميالدي به 954 هزار و 600 تن و در سال ۲014 به میزان 
1 میلیون 4۲ هزار تن رسيده است )14( و در  ايران نيز ميزان صيد  اين 
ماهيان در سال 1380 به میزان 193۲ تن و در سال 1390 به میزان 34۲9 
تن گزارش گرديده است )14(. صنعت آبزی پروری ضررهای عظیمی را 
به علت بیماری های باکتریایی و انگلی متحمل می شود که در بسیاری از 
موارد این مشکالت به علت استفاده از آب های طبیعی بدون فیلتراسیون 
زیستگاه های  از  شده  صید  ماهیان  یا  بی مهرگان  با  غذادهی  یا  مناسب 
که  است  مهم  بسیار  آبزی پرورها  برای  بنابراین  می افتد،  اتفاق  طبیعی 
اطالعات قابل اعتمادی از عوامل بیماری زایی موجود در منطقه و چرخه 

زندگی آن ها داشته باشند )5(.
از ماهیان  انگل های چندین گونه  Alvarez و همکاران )۲00۲( )5( 
پهن تجاری منطقه شمال غربی اسپانیا را مورد بررسی قرار دادند و در 
نهایت بیان کردند که انگل هایی که شناسایی نموده اند، ممکن است به 
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عنوان شاخص هایی برای جمعیت های مختلف ماهیان پهن به کار گرفته 
انگل های  شدت  و  شیوع   )8(  )۲011( همکاران  و   Bagherpour شوند. 
کرمی داخلی در کفشک ماهی راست گرد را مطالعه نمودند. مطالعاتی 
در رابطه با آلودگی انگلی کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان 
صورت گرفته است که در نتیجه آن ترماتودهای مختلفی گزارش گردیده 
است )6،3( با این وجود گزارشات کمی در ارتباط با برخی از انگل های 
کفشک ماهیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد )۲1،16(. با 
توجه به این که گونه های ماهیان سواحل ایران با دیگر گونه ها در مناطق 
دیگر متفاوت است و گزارشی از انگل های کرمی شکل در کفشک ماهی 
از مطالعه حاضر شناسایی و  زبان گاوی مشاهده نگردیده است، هدف 
 Cynoglossus) گاوی  زبان  ماهی  کفشک  کرمی  انگل های  میزان  تعیین 

bilineatus) موجود در حوزه خلیج فارس )شهر اهواز( بود.

مواد و روش  کار
گاوی  زبان  کفشک  ماهی  قطعه   100 تعداد   1395 بهار  در 
)Cynoglossus bilineatus( )شکل 1( در چندین مرحله به صورت روزانه 
آزمایشگاه  به  یخ  کنار  در  و  شد  خریداری  اهواز  مختلف  بازارهای  از 
دانشکده دامپزشکی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان منتقل گردید. 
مشخصات بیومتري از قبیل طول و وزن ماهیان با کمک خط کش )با دقت 
0/1سانتی متر( و ترازو )با دقت 0/01 گرم( ثبت گردید. پس از بیومتری 
ماهیان اندام های مختلف ماهی شامل حفره شکمی، کبد، طحال، دستگاه 
مشاهده  جهت  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  عضالت  و  گنادها  گوارش، 
محوطه بطنی، برش ذوزنقهای از قسمت مخرج تا سرپوش آبششی زده 
شد و محوطه بطنی با چشم غیرمسلح و نمونه های مشکوك با استفاده 
از لوپ و میکروسکوپ نوری بررسی شدند، سپس سایر اندام ها جدا شده 
لوله گوارش دو برش در  برای بررسی  و در زیر لوپ بررسی  گردیدند. 
باالی معده و قسمت انتهایی روده انجام می گرفت، سپس روده ماهیان 

باز و پس از شستشو با الک شماره 100، مایع باقیمانده با دقت در زیر 
لوپ بررسی شده، ساختار روده نیز مجددا در زیر لوپ مشاهده شد و 
نمونه های مشکوک جدا و سپس به الکل 70 درصد منتقل  گردید. آلودگی 
عضالت از روش هضم آنزیمی با قرار دادن قطعه ای از بافت عضله ماهی 
در محلول هضمی پپسین - اسیدکلریدریک )1 درصد( در انکوباتور 37 
محتویات هضمی  و  گردید  انجام  ۲4 ساعت  به مدت  سانتی گراد  درجه 
با استفاده از لوپ بررسی شدند. شناسایی نماتودها پس از شفاف سازی 
 )۲000(  Anderson تشخیصی  کلید  از  استفاده  با  الکتوفنل  توسط  آن ها 
لوله  به  مجهز  میکروسکوپ  از  استفاده  با  همچنین  گرفت  صورت   )7(
ترسیم  تصاویر شماتیک انگل ها ترسیم گردید. شناسایی ترماتودها بعد از 
رنگ آمیزی آن ها توسط اسیدکارمن )1( با استفاده از کلید تشخیصی )10( 
میانگین  و  انگل ها  فراوانی  میانگین  انگل ها،  کل  تعداد  گرفت.  صورت 
قرار  بررسی  مورد  زیر  فرمول های  از  استفاده  با  انگل  آلودگی  شدت 
گرفت، هم چنین برای تخمین ارتباط بین تعداد انگل ها با طول کل و وزن 

ماهیان از آزمون هم بستگی پیرسون )نرم افزار SPSS-15( استفاده شد.
خاص(=  انگل  کل  شده/تعداد  بررسی  نمونه های  کل  )تعداد   ×100

میانگین فراوانی انگل
خاص(=  انگل  کل  انگل/تعداد  به  آلوده  ماهیان  کل  )تعداد   ×100

میانگین شدت آلودگی انگل
100× )تعداد کل نمونه های بررسی شده/تعداد کل ماهیان آلوده به 

انگل خاص(= درصد شیوع انگل

نتایج
که  است  آورده شده   1 ماهیان مورد مطالعه در جدول  مشخصات 
بین 100  از  و  داشتند  قرار  گرم   13۲/8  – وزنی 474  دامنه  در  ماهیان 
قطعه ماهی مورد بررسی 8۲ قطعه از آن ها دارای آلودگی انگلی بودند. 
به  کرمی  آلودگی  فراوانی  میانگین  درصد  و  شده  شمارش  انگل  تعداد 

بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی ...

شکل 1- کفشک ماهی زبان گاوی 
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نماتودها و ترماتودها در اندام های مختلف در جدول ۲ آورده شده است 
که طبق این جدول بیشترین میزان آلودگی مربوط به دستگاه گوارش بود 
و بیشترین فراوانی انگلی نیز مربوط به ترماتودها بود که تعداد کل آنها 
برابر با 617 عدد بود ولی در عضالت و گنادها هیچ گونه انگلی مشاهده 
نگردید. بررسی ماهیان نشان داد که دو گونه ترماتود در دستگاه گوارش 
 Treptodemoides شامل  که  گردید  مشاهده  گاوی  زبان  ماهی  کفشک 
fukenensis و Aphanuroides lethrini بود که درصد شدت آلودگی هر 
یک از ترماتودها در جدول 3 آورده شده است. ترماتود ترپتودموئیدس 
گونه  که  داشت  ماهیان وجود  از جمعیت  درصد   60 در  فوکه ننسیس 
غالب ترماتود در این نوع ماهی محسوب گردید، گونه آفانوروئیدس 
30 درصد از جمعیت ماهیان وجود داشت و هر دو گونه  لترینی در 
مشاهده  آلوده  ماهیان  جمعیت  از  درصد   15 در  مشترک  صورت  به 

گردیدند. 
ماهیان به 5 دسته از لحاظ وزنی تقسیم بندی شدند، که با توجه به 
 )۲ )شکل  عدد(   178(  T. fukenensis ترماتود  انگل،  تعداد  بیشترین  آن 

در ماهیان با وزن بین ۲01 تا ۲70 گرم و بیشترین تعداد انگل، ترماتود 
A. lethrini )81 عدد( )شکل 3( نیز در ماهیان با همین محدوده وزنی 
مشاهده گردید، در رابطه با نماتودها نیز همین طور بود یعنی بیشترین 
فراوانی نماتودها )4 عدد( در همین دامنه وزنی مشاهده گردید )جدول 
 Raphidascaroides شامل  ماهی  این  در  شده  یافت  نماتودهای   .)4
  )7 و   6 )شکل های   .Procaecum sp  ،)5 و   4 )شکل های   nipponensis
که شناسایی  بود  دیگر  گونه  و یک   )9 و   8 Capillaria sp )شکل های  و 
نگردید. این نماتودها در محوطه شکمی، کبد و دستگاه گوارش ماهیان 

مشاهده گردیدند )جدول 5(.
نتایج  که  است  شده  آورده   6 جدول  در  پیرسون  هم بستگی  نتایج 
با وزن  ترماتودهای شناسایی شده  از  کدام  تعداد هر  بین  کرد  مشخص 
و طول ماهی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج هم بستگی 
پیرسون برای نماتودها در جدول 7 آورده شده است که نتایج مشخص 
کرد بین تعداد هر کدام از نماتودهای شناسایی شده با وزن و طول ماهی 

هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد.

جدول1- دامنه وزنی و طولی ماهیان مطالعه شده، تعداد کل ماهیان و تعداد ماهیان آلوده در کفشک ماهی زبان گاوی

جدول 3- اندام آلوده، میانگین شدت آلودگی و درصد شیوع ترماتودهای جدا شده در کفشک ماهی زبان گاوی

جدول 2- تعداد انگل شامرش شده و میانگین فراوانی انگل در اندام های مختلف کفشک ماهی زبان گاوی

تعداد ماهیان آلودهتعداد کل ماهیاندامنه طولی (سانتیمتر)(دامنه وزنی (گرم

132/8-47428/8 -4310082

درصد شیوعمیانگین شدت آلودگی انگل اندام آلودهترماتودهای دیژن جدا شده

T. fukenensis7/4860روده

A. lethrini5/630روده

ترماتودنماتوداندام

میانگین فراوانی انگلتعداد انگل شمارش شدهمیانگین فراوانی انگلتعداد انگل شمارش شده

2200کبد

1100حفره شکمی

77617617دستگاه گوارش

0000عضالت

0000گنادها
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بحث
با توجه به اهمیت خلیج فارس و جایگاه ماهیان آن در تأمین پروتئین 
حیوانی، مطالعه عوامل بیماریزای این ماهیان از جمله عوامل انگلی بسیار 
مدیریت  سیاست های  بکارگیری  موجب  می تواند  و  است  اهمیت  حائز 
مخاطرات و در نتیجه تأمین سالمت و بهبود کیفیت فراورده های شیالتی 
دارای  ماهیان  قطعه   100 از  قطعه   8۲ حاضر  مطالعه  در   .)1۲( شود 
میان  در  و  است  ماهی  این  در  آلودگی شدید  بیانگر  که  بودند  آلودگی 
 انگل های مشاهده شده نیز ترماتودها بیشترین میزان را داشتند. ترماتود
خانواده  جزء  شد  مشاهده  حاضر  مطالعه  در  که   T. fukenensis
Bivesculidae می باشد. در این گونه ترماتود طول بدن به میزان جزئی 
طویل تر از عرض بدن می باشد. سکوم به نزدیک انتهای خلفی بدن ختم 
می شود. تخمدان در مقابل بیضه قرار می گیرد. تخم ها دارای دیواره ضخیم 
و قهوه  ای رنگ هستند و حاوی زیگوت بدون جنین هستند. فولیکول های 
تا  بیرون لوله های سکوم هستند و  ویتلوژنین گسترده هستند، درون و 
حد زیادی نیز در امتداد آن می باشند. شاخه های وزیکول های دفعی از 
قسمت شکمی به سکوم ختم می گردند. گونه یافت شده در مطالعه حاضر 
نمی کند  عبور  بیضه  از پشت  آن  که رحم  این جنس می باشد  گونه  تنها 
که کلید تشخیصی در این مطالعه می باشد. دیگر ترماتود مشاهده شده 
خانواده  زیر  و   Hemiuridae خانواده  جزء  که  بود   A. lethrini ترماتود 

Aphanurinae است که در اعضای این زیر خانواده بادکش شکمی معموال 
در نیمه قدامی بدن قرار می گیرد. در این گونه بیضه ها پشت سرهم قرار 
از  گرفته اند، سمینال وزیکول کیسه ای و دوقسمتی می باشد و همچنین 
قسمت قدامی نازک و در بین بیضه قدامی و نیمه خلفی بادکش شکمی 
گسترده شده است. Pars prostatica لوله ای است. سینوس جنسی وجود 
دارد.  وجود  ظاهرا  جنسی  دهلیز  و  کوتاه  هرمافرودیت  مجرای  ندارد. 
غدد ویتلوژن دو توده فشرده متقارن تا مورب است. گونه یافت شده در 
مطالعه حاضر همان گونه که ذکر گردید دارای سمینال وزیکول دوقسمتی 

و فاقد سینوس جنسی است که کلید تشخیصی در این مطالعه می باشد.
Bagherpour و همکاران )۲011( )8( بر روی کفشک  در مطالعه ی 
و  روده  از  انگل  گونه   4  )Brachirus orientalis( گرد  راست  ماهی 
ترماتودهای  شامل  که  گردیده  شناسایی  ماهی  این  شکمی  محوطه 
نماتود   ،Allocreadium brachirusii و   Lepocreadioides zebrine
Hysterothylacium aduncum و سستود Proteocephalus بوده است که 
هیچ کدام از انگل های شناسایی شده شبیه به انگل های موجود در مطالعه 
حاضر نبوده اند، ولی در هر دو مطالعه بیشترین میزان آلودگی مربوط به 
ترماتودها بوده است. بررسی ها نشان می دهد که ترماتودهای شناسایی 
آلوده کننده ی کفشک ماهی زبان گاوی که جزء دیژن ها بوده و  شده ی 
درصد شیوع به نسبت زیادی هم داشتند، تا کنون از این ماهی در ایران 

جدول 4- تعداد ماهیان در دامنه های وزنی مختلف و مجموع ترماتود ها و مناتودهای شامرش شده و میانگین تعداد آن در هر دامنه وزنی 

480-410411-340341-270271-200201-130دامنه وزنی ماهیان (گرم)

103928158تعداد ماهیان

431781164369تعداد T. fukenensis شمارش شده

5/378/097/734/7711/5میانگین شدت T. fukenensis در هر ماهی

17816091تعداد A. lethrini شمارش شده

8/56/754/614/51میانگین شدت A. lethrini در هر ماهی

04231تعداد نماتودهای شمارش شده

01/33111میانگین شدت آلودگی نماتود در هر ماهی

جدول 5- فراوانی، درصد آلودگی مناتودهای یافت شده و محل مشاهده آنها در کفشک ماهی زبان گاوی

محل مشاهدهدرصد آلودگیفراوانینماتودهای یافت شده

.Capillaria sp1دستگاه گوارش-روده1 درصد

.Procaecum sp1محوطه شکمی-چسبیده به احشا1 درصد

R. nipponensis2دستگاه گوارش-روده2 درصد

Unknown6کبد، محوطه شکمی(به صورت آزاد) و دستگاه گوارش(روده)6 درصد

بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی ...
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جدول 6- میزان رضیب هم بستگی پیرسون )r( برای ارزیابی ارتباط بین تعداد T. fukenensis و  A. lethrini در ماهی با وزن و طول ماهی

جدول 7- میزان رضیب هم بستگی پیرسون )r( برای ارزیابی ارتباط بین تعداد مناتودهای یافت شده در ماهی با وزن و طول ماهی

*مقادیر p کمرت از 0/50 معنی دار می باشد

*مقادیر p کمتر از 0/50 معنی دار می باشد

انگل
طولوزن

rPrp

T. fukenensi0/080/380/050/59

A. lethrini-0/090/34-0/090/32

انگل
طولوزن

rPrp

Capillaria sp.-0/060/55-0/090/33

Procaecum sp.0/050/580/050/58

R. nipponensis0/000/990/000/95

Unknown0/190/050/230/05

و سایر نقاط گزارش نشده اند، هر چند ترماتود T. fukenensis  از ماهی 
 Nahhas .)۲7( از چین گزارش گردیده است Rhynchorhamphus georgii
ماهیان  از  گونه  چندین  دیژن  ترماتودهای   )۲1(  )۲006( همکاران  و 
دریایی را در کویت مورد بررسی قرار داده اند و شش گونه از خانواده 
همکاران  و  موسوی  ابراهیم زاده  کرده اند،  گزارش  را   Buecephalidae
)1394( )16( انگل های کرمی در شش گونه از ماهیان خلیج فارس شامل 
سپرماهی برقی، سپرماهی گزنده، گیش مقواگوژپشت، طالل و شوریده را 
مورد بررسی قرار دادند که تنها یک ترماتود استفانوستوموم را در گیش 
مقواگوژپشت مشاهده نمودند ولی در سایرین ترماتودی مشاهده نشد.

از  بود که یکی  کاپیالریا  یافت شده در مطالعه حاضر  نماتودهای  از 
نواحی  در  که  کوچکی  ماهیان  در  آن  نوزاد  و  است  زئونوز  نماتودهای 
فیلیپین به صورت خام خورده می شوند، یافت شده است )13(. این نماتود 
ویژگی میزبانی خاصی نداشته و گسترش جهانی دارد. چرخه زندگی آن ها 
مستقیم و یا به واسطه یک میزبان واسط از سیکلوپس ها و یا آمفی پودها 
می باشد )17(. این نماتود در برخی از ماهیان آب شیرین )19( نیز گزارش 
گردیده است که مصباح و همکاران )1389( در بررسی انگل های زئونوز 
را  کاپیالریا  کنتراسکوم و همچنین  آنیزاکیس،  نماتودهای  ماهی شیربت 
گزارش نمودند که درصد آلودگی به این نماتود 5 درصد و کمتر از سایر 
را  نماتود  این   )18(  )1385( و همکاران   Kiani بود، همچنین  نماتودها 

از روده ماهی شانک دونواری صید شده از خلیج فارس گزارش نمودند، 
کفشک  از  را   Capillaria spinosa نماتود   )۲8(  )1980(  Van Banning
ماهی Cynoglossus browni گزارش نموده است که گزارش آن ها تنها بر 
مبنای مشاهده تخم های این نماتود بوده است که منجر به ایجاد خال های 
سیاه رنگ در گوشت این ماهی شدهاست. آلودگی به پروسکوم در کپور 
معمولی گزارش شده است که این نماتود از روده ماهی گزارش شده است 
و درصد آلودگی نیز دو درصد ذکر گردیده است )9( که در مطالعه حاضر 
نیز درصد آلودگی به این نماتود بسیار کم و به میزان یک درصد بود ولی 
در مطالعه حاضر این نماتود در محوطه شکمی ماهی مشاهده گردید. 
Moravec و همکاران )۲000( )۲0( نماتود R. nipponensis را از ماهیان 
دریایی در ژاپن گزارش نمودند، Abe )۲011( )۲( نماتود رافیدآسکاریس 
و  نموده اند  جدا   Hypomesustranspacificus nipponensis ماهی  از  را 
درصد آلودگی را در این ماهی 31/3 درصد گزارش کرده اند. Rasouli و 
همکاران )1393( )۲6( فراوانی نماتود رافیدآسکاریس را در ماهی شانک 
زردباله 5/1 درصد و Peyghan و همکاران )1387( )۲5( فراوانی آن را 
در همان ماهی 30 درصد بیان کرده اند در حالی که در مطالعه حاضر در 
کفشک ماهی فراوانی آن تنها ۲ درصد بود. همچنین در بررسی دیگری 
که توسط پیغان و همکاران )1385( )۲3( بر روی ماهی شوریده، حلوا 
سیاه، سنگسر و سرخو انجام شد این نماتود از ماهی سنگسر جدا گردید 
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شکل 3- عکس گرفته شده از ترماتود A( .A. lethrini: بیضه ها، B: بادکش شکمی(

بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی ...

شکل 2- عکس گرفته شده از ترماتود A( .T. fukenensis: بادکش شکمی، B: بادکش قدامی، C: غدد ویتلوژن، D: بیضه(

A

C
B

D
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)X10 شکل 4- عکس رسم شده از قسمت ابتدایی و انتهایی رافیدوآسکاروئیدس نیپوننسیس رسم شده با لوله ترسیم )با بزرگنامیی

شکل 5- عکس گرفته شده از رافیدوآسکاروئیدس نیپوننسیس

)X4 با بزرگنامیی( 

شکل 6- عکس رسم شده از قسمت ابتدایی و انتهایی پروسکوم رسم شده با لوله ترسیم

)X10 با بزرگنامیی(
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)X10 شکل 7- عکس گرفته شده از قسمت ابتدایی و انتهایی پروسکوم )با بزرگنامیی

شکل 8- عکس رسم شده از قسمت ابتدایی و انتهایی کاپیالریا رسم شده با لوله ترسیم

)X4 با بزرگنامیی(

)X4 شکل 9- عکس گرفته شده از کاپیالریا )با بزرگنامیی

بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی ...
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رژيم  نظیر  متعددي  عوامل  این که  به  نظر  بود.  درصد   5 آن  میزان  که 
غذايی ميزبان، مورفولوژي و فيزيولوژي بدن ميزبان، منطقه جغرافيايي 
)محل زندگي( ميزبان و چرخه زندگي انگل و ميزبان، نوع آلودگی انگلي 
در  آلودگی  میزان  مي كنند،  تعيين  خاص  ميزبان  يك  در  را  آن  شدت  و 

ماهیان مختلف متفاوت می باشد )۲4(. 
نيمه پخته  و  به صورت خام  از طريق مصرف ماهي  نماتودها  انتقال 
وجود دارد مثال کاپيالريا فيليپننسيس از اين طريق باعث آلودگی انسان 
گزارش شده  ژاپن  و  تايلند  از  بيماری  اين  از  کانون های مهمي  می شود. 
است. يک مورد وخيم از آلودگی به کاپيالريا فيليپنسيس در اهواز گزارش 
شده است )15(. با توجه به مصرف زياد اين ماهي در استان خوزستان 
پتانسيل  مورد  در  کافي  اطالعات  نداشتن  و  اهواز  در  به خصوص  و 
آلودگی شناسایی انگل های این ماهی کمک شایانی در ممانعت از بروز 
بیماری های زئونوز می کند. هم چنین با توجه به اینکه وجود آلودگی در 
و  پرورشی شده  مزارع  به  آلودگی  انتقال  باعث  بومی می تواند  ماهیان 
آلودگی های  شناسایی  کند،  وارد  مزارع  به  را  زیادي  اقتصادي  خسارت 
انگلی ماهیان بومی کمک زیادي به جلوگیري از ورود آلودگی به مزارع 
نهایی  و  واسط  میزبان  انگل،  زندگی  چرخه  از  اطالع  می کند.  پرورشی 
آن برای کنترل آلودگی های انگلی ضروری است. بعضی از انگل ها گونه 
خاصی از ماهیان را مورد هجوم قرار می دهند. به عبارت دیگر حساسیت 
شرایطی  چنین  در  بنابراین،  است.  متفاوت  انگل ها  به  نسبت  ماهیان 
می توان گونه های مقاوم را به محل مورد نظر وارد و یا اقدام به انتخاب 
یا  انگل به وسیله پرندگان ماهی خوار  نژاد مقاوم نمود. در مواردي که 
حیوانات شکارچی دیگر منتقل می شود، در صورتی که شکار این حیوانات 
مجاز باشد می توان با شکار یا دورکردن آن ها از محل به کاهش آلودگی 
است  توانسته  قبلی  تحقیقات  راستاي  در  تحقیق  این   .)۲4( کرد  کمک 
اطالعات بیشتري را در این باب فراهم کند و بخشی از فون انگلی کفشک 
ماهی زبان گاوی موجود در خلیج فارس را معرفی کند. اطالعات به دست 
آمده در این پژوهش از نظر بوم شناسی انگل های ماهیان و پراکنش آن ها، 

بیماري  های انگلی وتلفات ناشی از آن ها در ماهیان اقتصادي مهم است.

تشکر و قدردانی
این مطالعه با استفاده از پژوهانه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید 
معاونت  آن  از  مقاله  نویسندگان  که  است  گرفته  اهواز صورت  چمران 
خواجه  فاطمه  خانم  سرکار  زحمات  از  می نمایند.  قدردانی  محترم 
دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  انگل شناسی  بخش  محترم  ارشد  کارشناس 
شهید چمران اهواز نیز كه مساعدت الزم را در مراحل مختلف بررسی 

نمونه ها مبذول فرمودند، تشكر و قدرداني مي گردد.
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