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  اهمیت موضوع
شرقی دریاي خزر در دست  ماهیان خوراکی در سواحل جنوب انگلی هاي  اندکی در رابطه با آلودگیگزارشات

   .کنندگان از آنها ضروري است این اطالعات براي بازسازي ذخایر این ماهیان و سالمت مصرف. است

  )شرح مساله(مقدمه 
 که با گذشت اي مختلفی باشنده انگلست میزبان هاي محیطی ممکن ا ماهیان بسته به عادت غذایی و آلودگی

 توانند  میاین ماهیان نه تنها. یابد هاي طبیعی افزایش می در اکوسیستمهاي داخلی ماهیان  زمان مواجهه حضور انگل
داران  هاي مشترکی که در سایر مهره توانند نقش میزبان واسط انگل میبلکه د هاي مختلف باشن عنوان میزبان انگل به

 وزن،رشد و هاي انگلی باعث کاهش  آلودگی این .کنند را نیز داشته باشند میها مشکالت جدي ایجاد  از جمله انسان
به همین . شوند ي انسانی میها بیماري هاي  میر و بیماريومثل و رشد گنادها، مرگ الغري، اختالل در وضعیت تولید

 بازسازي ذخایر و  مدیریت اطالعات در رابطه با وضعیت آلودگی ماهیان هر اکوسیستم برايدست آوردن  بهدلیل
هاي  لذا در بررسی حاضر وضعیت شیوع انگل. کنند بسیار مفید است  تغذیه میسالمت افرادي که از این ماهیان

، )Alosa saposchnikowii(درشت  ماهی چشم ، شگ)Cyprinus carpio(کرمی در ماهیان کپور معمولی 
   .مورد بررسی قرار گرفته است) Abramis brama( و ماهی سیم دریاي خزر )Alosa caspia (يماهی خزر شگ

  ها ترین یافته مهم
  دو گونه از نماتود شامل بر اساس نتایج بررسی حاضرAnisakis simplex و Eustrongylides excisus  یک و

 در سواحل ماهی دریاي خزر درشت و شگ ماهی چشم شگاز ماهیان  P. ventricosa،  دیژنگونه انگل
   .گردیدسازي جداشرقی دریاي خزر  جنوب

 هادو گونه از سستود) Caryophyllus fimbriceps  وBoteriocephallos acheillognath(  یک گونه
ان از محوطه شکمی ماهی) Asymphyllodora tinca (ها و یک گونه از دیژن )Anisakis simplex (نماتود

 . کپور معمولی مورد مطالعه جداسازي و گزارش شدند

 ها شامل دو گونه از نماتودA. simplex و E. excisus، یک گونه سستود) Ligula intestinalis( گونه یک و 
 شرقی دریاي خزر در سواحل جنوباز محوطه شکمی ماهی سیم  Asymphyllodora tinca از دیژن ها شامل

   .سازي گردیدجدا
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  )ا، جداول و سایر مستنداته ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 . شرقی دریاي خزر  در سواحل جنوب)Alosa saposhnikowii(ماهی چشم درشت   شگشیوع انگلی -1جدول 

 انگل
  شیوع انگل 

(%) 
   ±شدت آلودگی انگل میانگین 

 )عدد (انحراف استاندارد
 )عدد( دامنه

   ±میانگین فراوانی انگل
 انحراف استاندارد

 2/133±63/17 1- 150 2/133±63/17 100 ابتالي انگل کل

A. simplex 33/43 76/1±46/3 8 -1 12/1±5/1 

P. ventricosa 66/96 78/16±131 150 -2 33/17±63/126 

E. excisus 66/16 71/0±2 3 -1 06/0±33/0 

  
 . شرقی دریاي خزر  در سواحل جنوب)Alosa caspia(ماهی دریاي خزر   شگشیوع انگلی -2جدول 

 (%)شیوع انگل  انگل
 ±میانگین شدت آلودگی انگل 

 انحراف استاندارد
 دامنه

 ±میانگین فراوانی انگل
 انحراف استاندارد

 2/114±2/22 4- 121 2/114±2/22 100 ابتالي انگل کل

A. simplex 33/33 31/5±4/8 18-6 17/1± 8/2 

P. ventricosa 33/93 46/21±4/94 121 - 4 34/22±11/89 

  
 . شرقی دریاي خزر  در سواحل جنوب)Cyprinus carpio( کپور معمولی شیوع انگلی -3جدول 

اندام 
 متأثر

 انگل
شیوع انگل 

(%) 
 ±میانگین شدت آلودگی انگل 

 )عدد (انحراف استاندارد
 هدامن

 )عدد(
 ±میانگین فراوانی انگل
 انحراف استاندارد

Caryophyllus fimbriceps 22/22 76/8±5/16 35-1 76/8±67/3 

Asymphyllodora tinca 22/47 27/10±76/9 18-1 27/10±61/4 

Boteriocephallos acheillognathi 11/11 80/1±00/5 9 -3 80/1±55/0 
 روده

Anisakis simplex 78/2 17/0±00/1 1 -1 17/0±03/0 

  
 .  در سواحل جنوب شرقی دریاي خزر)Abramis brama(ماهی سیم شیوع انگلی  -4جدول 

 انگل اندام متأثر
شیوع انگل 

(%)  
 ±میانگین شدت آلودگی انگل 

 )عدد (انحراف استاندارد
   دامنه

 )عدد(
 ±میانگین فراوانی انگل
 انحراف استاندارد

Eustrongylides excisus 68/9 00/0± 00/2 2 -2 60/0±19/0 

Anisakis simplex 58/22 41/2±57/3 13-1 41/2±80/0 روده 

Asymphyllodora tinca 03/29 87/2±4 15-1 87/2±16/1 

 Ligula intestinalis 45/6 73/0±5/2 4 -1 73/0±16/0 حفره بدنی

  


