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 چکیده

های زا و آشنایی بیشتر با آلودگی مطالعه در مورد عوامل بیماریپروتئین انسانی،    تأمینبا توجه به اهمیت و جایگاه ماهیان در  
های پریاخته ماهی  شناسی کشور باشد. این مطالعه به منظور شناسایی انگلدانش انگل  ءتواند گامی در جهت ارتقاانگلی آنها می

قطعه   ۶۱تعداد    ،( صید شده از سواحل دریای عمان منطقه چابهار انجام گرفت. در مطالعه حاضرRastrelliger kanagurtaطالل )
مختلف   هایاندامگیری شد.  افته و طول و وزن آنها اندازهصید گردید. ماهیان به آزمایشگاه انتقال ی  ۱398تابستان  در ماهی طالل  

های پریاخته بررسی شدند.  پیلوریک، گنادها و روده جهت جداسازی و شناسایی انگل  زوائدماهی از جمله آبشش، چشم، معده،  
شامل    بوده و  هاده دیژنشده از رهای شناساییدرصد تثبیت گردیدند. انگل  ۱۰درصد یا فرمالین    ۷۰های جدا شده در الکل  انگل

Lecithocladium angustiovum    وProdistomum orientale  به فراوانی  میزان  رده    4/2۶و    ۱۰۰ترتیب  با  از  درصد، 
درصد و از رده    9/۱هر دو با شیوع    Mazocraeidaeو نمونه دیگری از خانواده    .Indomazocraes spهای  ها انگلمونوژن

انگل   نیز الرو  دیژن    9/۱با شیوع    .Anisakis spنماتودا  انگل  داد که  نتایج نشان   Lecithocladiumدرصد شناسایی شدند. 

angustiovum  ( 3/۱۷±۱/۱۶در معده دارای بیشترین شدت آلودگی)  های  انگل  ،دست آمدههبود. در این مطالعه طبق نتایج ب  درصد
  یکهای پهن،  یک نمونه در حد خانواده از شاخه کرم  مونوژن در حد جنس و  یکگونه،    دیژن در حد  دوشده شامل  شناسایی 

از ماهی طالل سواحل دریای عمان  های گرد بودند.  نماتود در حد جنس جزء شاخه کرم . همچنین باشدمیاین اولین گزارش 
برای اولین بار از   Mazocraeidaeو نمونه متعلق به خانواده     .Indomazocraes sp و  Prodistomum orientale  هایانگل

 شود. این ماهی در سواحل ایران گزارش می

 
 دریای عمان مزوکرائیده، پریاخته، های انگل   ،ماهی طالل  :کلیدی لغات
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 مقدمه 

انگلزیست  زندگی  مورد  شناسان  مختلفی  اهداف  با  را  ها 
که    ونه هدف گ  شناسی،دهند. در تاریخ انگلبررسی قرار می

انجام می آن  بر  برخوردار    ، شودمطالعات  زیادی  اهمیت  از 
های هدف در  اختالف عمده ماهیان با سایرگونهبوده است.  

ارتباط بیشتری   خود  زندگیاین است که ماهیان با محیط  
های مختلف تغذیه  مراحل مختلف زیست، عادتو باید    دارند

آبی،   انگل  آنها   ارتباطآنان در سطوح  ها و  با چرخه حیات 
(.  1395)پازوکی،    های واسط نیز در نظر گرفته شودمیزبان

های ماهی، فقط تعداد کمی  با توجه به تنوع و فراوانی انگل
ها یا ایجاد شکل حاد بیماری  شدید ماهیاز آنها باعث تلفات  

ها باعث کاهش  در بیشتر موارد انگل ، شوند. با این وجودمی
غیر   رفتارهای  مثلی،  تولید  بازده  کاهش  الغری،  وزن، 

های جلدی، نارسایی آبششی و عالیمی از این  طبیعی، زخم
بهها میقبیل در ماهی تواند ضرر و  نوبه خود میشوند که 

(.  1380)پیغان،    دنبال داشته باشدی زیادی بهزیان اقتصاد
ماهیان می این  خانوادهاز جمله  به  اشاره  تون  توان  ماهیان 

اعضا خانواده    ءکرد،    جمله  از  دریاها   و   هااقیانوس  دراین 
عمان   دریای  و  فارس  خلیج  عرب،  دریای  و  سرخ  دریای 

شامل   خانواده  این  دارند.  و    15پراکنش    گونه   49جنس 
دیده    7که    هستند ایران  جنوبی  آبهای  در  آنها  از  جنس 

و همکاران،    شودمی تون1382)درویشی  نظر  (.  از  ماهیان 
بیشتر    .اقتصادی و صید ورزشی در جهان بسیار مهم هستند

  های وسیعی در نواحی اقیانوس هند و مهاجرت  ماهیانتون 
دارند طالل( Murugesha,1995)  آرام  ماهی  خانواده   .  از 

عمق  نواحی کم  درهای بزرگ  ماهیان است که در دسته تون 
ها،  ماهی طالل از دیاتوم  . کنندنزدیک به ساحل زندگی می

سختدینوفالژله  نرمها،  مژهپوستان،  و  تغذیه  تنان  داران 
را  72حدود    .کند می ماهی  این  غذایی  مواد  از   درصد 

و    ها، باسیالریوفیسهگیاهی شامل دیاتوم  منشأ با    موجوداتی
میدینوفالژله  تشکیل   ,.Hakimelahi et al)   دهندها 

انواع    75/29914  حدود   1399سال    در(.  2018 تن  هزار 
ماهیان  ماهیان از آبهای فراساحلی صید شدند. صید تونتون 

باالیی در ماهیگیری کشور دارد که سهم قابل توجهی  ارزش  
  ، خود اختصاص داده است و در مجموعرا در صید جنوب به 

)سالنامه   دهد درصد کل صید ساالنه کشور را تشکیل می  43
 (.1399آماری شیالت ایران، 

نقش مستقیم در بروز تلفات ماهیان، ممکن    ها عالوه برانگل
رشد و مقاومت ماهیان در برابر  است تأثیر قابل توجهی بر  

اثر .  (Scholz, 1999)  زا داشته باشندسایر عوامل استرس 
بر نارسایی آبششی و تنفسی، زخمآلودگی انگلی  های  های 

عوامل   برابر  در  ماهیان  بدن  مقاومت  کاهش  و  جلدی 
های ثانویه قارچی، باکتریایی یا ویروسی به فراوانی  عفونت

تحقیقات (. 1389معصومیان، گزارش شده است )پازوکی و 
انگل زمینه  در  جامعی  و  گسترده  ماهیان  تونهای  بسیار 

توان میدریایی در دنیا صورت گرفته است که از جمله آنها  
بر تغییرات فصلی (  2020و همکاران )    Jemiبه مطالعاتی از

ماهی  در  ایزوپودها    Rastrelliger kanagurta  شیوع 
  Indaryanto هند،    غربی  جنوب  سواحل  از  شده  آوریجمع 

( همکاران  بر  2015و  دیژن (  از  خانواده  توصیفی  های 
Hemiuridae    در ماهیRastrelliger brachysoma   از

های  مونوژن ( بر  2020و همکاران ) Zhu،  سواحل اندونزی
چینتون  دریای  جنوب  در  همکاران   Justo،  ماهیان  و 

دیژنبر    (2021) تون بررسی  غربی  های  جنوب  ماهیان 
ای از مطالعه  (2018و همکاران ) Tokiwaاقیانوس اطلس، 

و ژاپن  در  دریایی  خام  غذاهای  بر  آنیزاکیس   الرو 

Mansour( بر  2015و همکاران  ی  هاتخمکآلوده شدن  ( 
ها  انگلاشاره کرد.    Myxosporea  وسیلهبهبالغ ماهی طالل  

میزبان خود دارند و تولیدات طبیعی اثرات منفی و مخربی بر  
می کاهش  را   . (Simkova et al., 2001)  دهند آنها 

تنوع گونه بررسی  و  باالیی  شناسایی  اهمیت  از  انگلی  های 
است.   به منظوربرخوردار  پژوهش    و شناسایی  بررسی  این 

شیوع، شدت  )  یکمبررسی پارامترهای    پریاخته و  هایانگل
آلودگی(   فراوانی  طالل    ماهی   پریاخته  هایانگلو 

(Rastrelliger kanagurta،)  استان   سواحل  از  شده   صید  
تواند از  صورت گرفت که می  (چابهار)  و بلوچستان  سیستان

و اقتصادی و حفظ سالمت ماهیان  کنندگان  مصرف  لحاظ 
 حائز اهمیت باشد. 
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 ها مواد و روش

طالل   61تعداد   ماهی  چابهار  عدد  سواحل  موقعیت    از  با 
درجه  60دقیقه عرض شمالی و  26درجه و  25جغرافیایی 

با تور پالستیکی   1398دقیقه طول شرقی در تابستان    60و  
ها در جعبه یونولیت حاوی یخ به  صید گردید، سپس نمونه

آبزیان تحقیقاتی  علوم  بهشتی   آزمایشگاه  شهید    دانشگاه 
 . انتقال یافتند 

و وزن آنها با با استفاده از تخته بیومتری    انطول کل ماهی 
و  گیری  اندازه  گرم  01/0ترازوی دیجیتال با دقت  از  استفاده  

ابتدا با استفاده  پس از تشریح، جنسیت آنها نیز مشخص شد.  
های ماهی از نظر وجود کیست،  بین سطح پوست و بالهاز ذره
مرطوب الم    نیز  های پریاخته مورد بررسی قرار گرفت وانگل

شد آبششی،    .تهیه  سرپوش  برداشتن  با  و    هارشته سپس 
کننده کمان آلوده  عوامل  وجود  نظر  از  نیز  آبششی    های 

  بین ذره  با   شکمی  حفرهمذکور مورد مشاهده قرار گرفتند.  
اندام  و   بررسی طور جداگانه در  ه  ب  ماهی   های داخلی تمام 

شدند. هر یک از این ظروف حاوی سرم فیزیولوژی قرار داده  
به کرماندام آلودگی  نظر  از  و  با لوپ مشاهده  ابتدا  ها و  ها 

انگلی  کیست شدند های  مطالعه  .بررسی  برای  ی همچنین 
اندام مورد نظر  انگل انتهای  ابتدا تا  از    با های معده و روده 

یر لوپ سطح داخلی آنها از نظر  قیچی نوک تیز باز شده و ز
بررسی   منظور  به  و  مطالعه شد  انگل  وجود  عدم  یا  وجود 

تر، از محتویات آنها گسترش تهیه گردید. سپس برای دقیق
و بین الم  شد  تر قسمتی از هر اندام را برداشته  بررسی دقیق

له کرده و   از درشت نماییو المل  استفاده  های مختلف  با 
 گرفتند. سی قرار میمیکروسکوپ مورد برر

درصد    70  درصد یا الکل  10برای تثبیت در فرمالین  ها  انگل
شدند. داده  دیژن  قرار  شناسایی  کلیدهای  برای  از  ها 

)     Gibson  شناسایی همکاران  و     Jones  و(  2002و 
 Mamaev   (1990)  ،Priceاز  هامونوژن   ،(2005همکاران )

از    ها و نماتود Boeger  (2008  )و     Dominguesو (  1962)
Bychowsky  (1964  و  )Moravec  (1994    1998و )

میکروسکوپ   با ها  استفاده شد. عکسبرداری از تمامی نمونه
Nikon Eclipse E100    دوربین به  مجهز  شده  کالیبره 

Sony  افزار    باها  انجام شد و نمونه  Axo Vision Elنرم 
های آماری از گیری شدند. در این تحقیق برای آنالیز اندازه

ها با استفاده از  و نمودار  شده   استفاده   SPSS 19نرم افزار  
Excel 2013  شدندرسم . 

 
 نتایج 

ماده    ماهی   43عدد ماهی طالل شامل    61تعداد    ،در مجموع
نتایج    ماهی   18و   براساس  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  نر 

طهب میانگین  آمده  طالل  دست  ماهی  کل  ول 
سانتی94/0±77/25) کل  (  وزن  میانگین  و  متر 
مجموع  (206/ 72/21±99) در  بود.  انگل نوع  پنج    ،گرم 

 پریاخته شناسایی شدند. 
و   Lecithocladium angustiovumدیژن  دو  

Prodistomum orientale   100ترتیب  با میزان شیوع به 
و    4/26و   روده  معده،  از  شده  جدا  پیلوریک    زوائددرصد 

 Lecithocladium(.  2  و   1  های)شکل بودند

angustiovum  خورده، بادکش دهانی  دارای کوتیکول چین
منی بزرگ که در سطح    کیسه  مانند، حلق بلند و قیف  غالباً

ای است. های ویتلینی بلند و لولهپشتی بدن قرار دارد. لوب
Prodistomum orientale    بادکش کشیده،  بدن  دارای 

باشد. روده در قسمت ای میمانند و حلق استوانه دهانی قیف
قدامی از بادکش شکمی تا انتهای بدن امتداد دارد. منافذ  

نسب مورب  تناسلی  هستند.  دستگاه  شکمی  بادکش  به  ت 
بیضویبیضه  کشیده    شکل  ها،  کمی  عرضی  محور  در  و 
  یا بیضی و پر از تخماند. تخمدان از نظر شکل گلوبوالر  شده
 باشد. می

مونوژن   از    .Indomazocraes spدو  دیگری  نمونه  و 
شیوع    Mazocraeidaeخانواده   با  دو  از   9/1هر  درصد 

 Indomazocraes (4  و   3  هایشکل)ند  آبشش جدا شد

sp. .   شامل دو جفت گیره بزرگ در طرفین اپیستوهاپتور و
یک در  کوچک  گیره  در    یک  قالب  جفت  دو  و  آن  طرف 

است.   باشد. حلق تقریباً با اندازه مری برابرقسمت قدامی می
قالب    10اندام تناسلی شامل یک الیه عضالنی مرکزی با  

الیه عضالنی مرکزی با یک قالب    2کوتاه و سخت و    تناسلی
تناسلی بزرگ و خمیده که این قالب در نزدیکی پایه صاف  
و از طرفین به سمت باال خم شده و تورفتگی عمیقی ایجاد  

 کند. می



 ...   کرمی ماهی طالل  هایانگل                                                                                             و همکاران  جدگال

30 

 
. بادکش Rastrelliger kanagurta :1پیلوریک ماهی طالل  زوائدجداشده از معده، روده و   Lecithocladium angustiovum:  انگل 1شکل 

 میکرومتر  100. بادکش شکمی. مقیاس = 3 . حلق2دهانی 
Figure 1: Lecithocladium angustiovum isolated from stomach, intestine and pyloric caeca of Rastrelliger kanagurta 1. 

Oral sucker 2. pharynx 3. Ventral sucker Scale = 100 micrometers 
 

 

  
قدامی   قسمت :Rastrelliger kanagurta  aپیلوریک ماهی طالل  زوائدجداشده از معده، روده و  prodistomum oriental:  انگل 2شکل 

 میکرومتر  10ها. مقیاس= . بیضه2های بیضوی شکل . تخم1خلفی  قسمت :b . بادکش شکمی2. بادکش دهانی 1
Figure 2: prodistom Oriental isolated from stomach, intestine and pyloric caeca of Rastrelliger kanagurta a: anterior 

part 1: Oral sucker 2: Ventral sucker. b: posterior part 1: Egg 2: Testis. Scale = 10 micrometers 

 
گونه  خانواده  بیشتر  جفت   Mazocraeidaeهای  چهار  به 

هستند مسلح  گیره.  گیره  اندازه  و  ساختار  در  شکل،  ها 
گیرهگونه اندازه  تفاوت  است.  متفاوت  مختلف  در  های  ها 
 های مقابل بدن قابل توجه است.طرف

نماتود   شیوع    .Anisakis spالرو  از    9/1با   زوائد درصد 
شامل یک  انگل  مری  شناسایی شدند.    پیلوریک جداسازی و

غده و قسمت خلفی  عضالنی  قدامی  و  ای میقسمت  باشد 
کننده وجود سوراخ ها یک دندان  روده کور ندارد. در بین لب

مخرج در نزدیک انتها  دارد. دم انگل کوتاه و نوک تیز است و  
 (.5)شکل  داردقرار 

های دیژن، مونوژن شیوع آلودگی انگل  میزان  ،به طور کلی
به نماتود  شد  9/1و    8/3،  100ترتیب  و  محاسبه  . درصد 

های  های دیژن، مونوژن و نماتود در اندامدرصد آلودگی انگل
با    شده است  ارائه  3  و   2،  1  ول اترتیب در جدآلوده به که 

های مختلف ماهی مشخص شد،  اندام  بررسی میزان آلودگی
ویژه دیژن ها بهبیشترین درصد آلودگی به انگلدارای معده 

Lecithocladium angustiovum  (100  =P    )بوددرصد  .
مشخص مطالعه  این  در  اختالف    همچنین  که  گردید 

جنسمعنی بین  نظر  داری  از  طالل  ماهی  ماده  و  نر  های 
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و هر دو جنس با    های دیژن وجود نداشتآلودگی به انگل
 های دیژن بودند. انگل درصد آلوده به 100میزان فراوانی 

 

   
 100: اپیستوهاپتور. مقیاس= Rastrelliger kanagurta     aماهی طالل   جداشده از آبشش Mazocraeidae: انگل از خانواده 3شکل 

 میکرومتر  10مقیاس=  ها.. قالب 2. قالبچه b :1میکرومتر 
Figure 3: Mazocraeidae isolated from the gills Rastrelliger kanagurta a: Opistohaptor. Scale = 100 micrometers b: 1: 

Hamuli 2: Hook Scale = 10 micrometers 
 

  
 

 
.  c :1. گیره بزرگ b :1: شمای کلی انگل. Rastrelliger kanagurta aجداشده از آبشش ماهی طالل  .Indomazocraes sp: 4شکل 

 میکرومتر  10مقیاس=  . گیره کوچک2ها قالبک
Figure 4: Indomazocraes sp. isolated from the gills Rastrelliger kanagurta a: The general form the parasite b: 1: Large 

clamp c: 1: Hook 2: Small clamp Scale = 10 micrometers 
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. دندان سوراخ کننده  1: قسمت قدامی Rastrelliger kanagurta    aپیلوریک ماهی طالل  زوائدجدا شده از  .Anisakis sp: انگل 5 شکل

b: میکرومتر 10. زائده نوک تیز دمی مقیاس= 2. منفذ دفعی 1خلفی  قسمت 

Figure 5: Anisakis sp. isolated from pyloric caeca Rastrelliger kanagurta a: anterior part 1. Boring tooth b: posterior 

part 1. Anus 2. Pointed appendage of the tail Scale = 10 micrometers 
 

 (Rastrelliger kanagurtaماهی طالل ) های آلودههای دیژن شناسایی شده و درصد آلودگی در اندام: انگل1جدول 

Table 1: Identified digenean parasites and percentage of infected organs (Rastrelliger kanagurta) 

 ( درصد) آلودگی وعیش SD±میانگین شدت آلودگی اندام  انگل   نام

Lecithocladium angustiovu 

 5/7 09/0±35/0 پیلوریک   زوائد

 100 15/17±9/15 معده 

 7/5 07/0±33/0 روده 
    

prodistomum orientale 
 

 8/20 35/1±6/4 پیلوریک   زوائد

 7/5 13/0±62/0 معده 

 7/5 28/0±6/1 روده 
 

 

 (Rastrelliger kanagurtaماهی ) آلوده یهااندام در یآلودگ درصد و شده  ییشناسا نوژنوم یهاانگل: 2  جدول

Table 2: Identified Monogenean parasites and percentage of infected organs (Rastrelliger kanagurta) 

 ( درصد) آلودگی وعیش SD±میانگین شدت آلودگی اندام  انگل   نام
Indomazocraes sp.  9/1 18/0±09/0 آبشش 

Mazocraeidae  9/1 18/0±09/0 آبشش 
 

 

 (Rastrelliger kanagurtaماهی ) آلوده یهااندام در یآلودگ درصد و شده  ییشناسا نماتود یهاانگل: 3 جدول

Table 3: Identified Nematoda parasites and percentage of infected organs (Rastrelliger kanagurta) 

 ( درصد) آلودگی وعیش SD±میانگین شدت آلودگی اندام  انگل   نام
Anisakis sp.  9/1 18/0±09/0 زوائد پیلوریک 
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 بحث

انگل بیوسیستماتیک، شناسایی  دیدگاه  از  ماهیان  های 
سالمت اجتماعی    و   اکولوژی، اقتصادیبیولوژی، فیزیولوژی،  

از جمله    R. kanagurtaباشد. ماهی طالل  حائز اهمیت می
در  مصرف انسانی  از  ماهیانی است که به دلیل قیمت کم،  

مناطق    بسیاری استانهباز  در  جنوبی  خصوص  کشور های 
شکار بسیاری از ماهیان  و به عنوان طعمه برای    برخودار است

مینیز  دیگر   مطالعه  استفاده  این  در  انگل    5شود.  گونه 
از این ماهی شناسایی شد که شامل دو انگل دیژن   پریاخته

(Lecithocladium angustiovum    وProdistomum 

orientale  )  مونوژنو دو انگل  Indomazocraes sp.     و
از خانواد این چهار   Mazocraeidae  همونوژن دیگری  که 

شاخه  وجز .Anisakis spهای پهن و شاخه کرم وانگل جز
  Triveni Lakshmiو    Madhavi  باشند. های گرد میرمک
سواحل(  2011) از    (بنگال  خلیج)  Visakhapatnam  از 

پنج سخت مونوژن، هفت دیژن،  پانزده  پوست ماهی طالل 
گونه  گزارش بودند.  تحقیقکرده  در  شده  جدا  انگلی   های 
قسمت  حاضر اندازه  و  ظاهری  صفات  نظر  شاخص  از  های 

تفاوتشباهت و  گونه ها  با  را  در  هایی  شده  معرفی  های 
 رند. دا مذکورتحقیق 

از    Lecithocladium angustiovumدر این مطالعه انگل  
و    100،  5/7ترتیب با شیوع  زوائد پیلوریک، معده و روده به

و شناسای  7/5 اندام، جداسازی    . ی شدند درصد در هر سه 
Madhavi    وTriveni Lakshmi  (2011  ) نیز این انگل را

 ند. از دستگاه گوارش ماهی طالل گزارش کرد

گزارش  و     Madhaviو    Al-Zubaid  (2010)  طبق 
Triveni Lakshmi  (2011)   خانواده نگل ا های 

Hemiuridae  های دیژن دستگاه گوارش بخش غالب انگل
آنها تحقیق  دریایی  می  ماهیان  تشکیل  بین    دادند.را  در 

جنس  Hemiuridaeخانواده   دیژن  انگل   ،
Lecithocladiumانگل از  است. ،  متداول  و  رایج  در    های 

 مطالعه حاضر نیز بیشترین شیوع متعلق به این جنس بود. 
از    بر  Mahaisen  (2014)و    Al-Zubaidمطالعه دیگری 

شد  نمونه ماهی طالل سواحل یمنی دریای سرخ انجام    182
ترماتود    که نمونه   Aponurusچهار 

laguncula،Lecithocladium excisum  ،Opechona 

bacillaris    وProdistomum orientale    گردیدگزارش 

به   مربوط  فراوانی  بیشترین   Lecithocladiumکه 

excisum    .بوده استMadhavi     وTriveni Lakshmi 
ژانویه از  آوری شده  ماهی طالل جمع  184از تعداد  (  2012)

در خلیج بنگال پانزده گونه انگل ثبت    2007لغایت    2006
که   شیوع   Lecithocladium angustiovumکردند  با 

انگل  5/88 و  و    Prodistomum orientaleهای  درصد 
Prodistomum waltairensis  شیوع  به  نیز با  ترتیب 

و    1/32 در  حالیدر  مشاهده شدند   درصد  8/15درصد  که 
با شیوع   Lecithocladium angustiovumمطالعه حاضر  

نسبت    100 که  شد  مشاهده  انگلدرصد  این    شیوع  در 
و   است  بنگال  خلیج  از  بیشتر   Prodistomumمطالعه 

orientale  ،4/26   درصد شیوع داشت که شیوع این انگل
گال بیشتر از سواحل عمان گزارش شده است.  در خلیج بن

مطالعات   انگلKabata  (1985براساس  در  (  دیژن  های 
می که  داشتند  بیشتری  شیوع  طالل  باعث  ماهی  توانند 

روده گوارشی  گسترده  بافتی  ماهی    ایامراض    شوند. در 
Indaryanto  انگل  (  2015)  و همکارانLecithocladium 

excisum   ماهی    را گوارش  دستگاه   Rastrelligerاز 

brachysoma    همچنین    کردند.در اندونزی گزارشBray  
را    Lecithocladiumماهیان جنس  از خانواده تون(  1990)

در   Lecithocladium excisumمعرفی کرده است، گونه  
 این تحقیق از ماهی طالل جدا نشد. 

گونه جنس  بیشتر  شناختهبه  Prodistomumهای    خوبی 
نشده و تنها دو گونه بیش از ده بار گزارش شده است که  

 .Pدر اقیانوس آرام، هند و اطلس و    .orientalis  P  ، شامل

polonii    در حوضه دریای مدیترانه و شمال شرقی آتالنتیک
میزبانمی در  جنس  این  جملهباشد.  از  مختلفی    های 

 ScombridaeدرصدCarangidae  (38    ،)  هایخانواده
درصد( یافت شده است.    4/3)  Clupeidaeدرصد( و    27)

Bray  وCribb (1996 )ل انگProdistomum Linton   را
آنها در این    .گزارش کردند  Scorpis georgianaاز ماهی  

بررسی    Prodistomumگزارش جنس   و  تحقیق  مورد  را 
در تحقیق گونه جدید ارائه دادند.    9از    فهرستیقرار داده و  

برای اولین بار از ماهی طالل در    P. orientalisانگل  حاضر  
 شود.ایران گزارش می

 Madhaviو    Triveni Lakshmi (2011ط )پژوهشی  ی
و سایر   بین ماهی طالل  انگلی  تبادل کم  نمودند که  بیان 
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ماهیان ممکن است به دلیل اختصاصی بودن میزبان باشد.  
Mahaisen    وAl-Zubaidy  (2014  )تحقیق بر ماهی    در

از دریای سرخ چهار گونه انگل جدا نمودند که   این  طالل 
انگل این  از  گونه  سه  برای  اختصاصی  میزبان  ها  ماهی 

انگل،   گونه  سه  این  از  یکی  که  شد  شناسایی 
Prodistomum orientale   نیز مطالعه  این  در  که  بود 

 گزارش شده است.

این مطالعه و مونوژن   .Indomazocraes sp مونوژن    در 
خانواده   از  شیوع    Mazocraeidaeدیگری  با  دو   9/1هر 

آب از  طاللدرصد  ماهی  ایران   شش  در  بار  اولین  برای 
های  طی بررسی که بر مونوژن   جداسازی و شناسایی شدند.

جمع اسکومبریده  ماهی  گونه  سواحل یازده  از  شده  آوری 
Visakhapatnam  گونه    14  ، در خلیج بنگال انجام شده بود

که  شدند  شناسایی  خانواده  پنج  از  مونوژن 
lndomazocraes jagannath  خانواده  از 

Mazocraeidae  بودها  این مونوژن  وجز  (Murugesha, 

  .Indomazocraes spمونوژن    اوپیستوهاپتور(.  1995
شامل دو جفت گیره بزرگ در طرفین، یک گیره کوچک در 

می دو جفت قالب  و  با  یک طرف  که  تفاوتی  تنها  و  باشد 
Indomazocraes jagannath  گیره  ،دارد تعداد  های  در 

کوچک است که این انگل دارای شش گیره کوچک در دو  
می خود  اوپیستوهاپتور  از   دیگری  مونوژن  .باشدطرف  که 

 10دارای    ،در این تحقیق جدا شد  Mazocraeidaeخانواده  
عدد قالب یا    4  نیزاوپیستوهاپتور و    حاشیه  عدد قالبچه در

 انکور در یک سوم اول اوپیستوهاپتور بود.

Rohde  (1989  )در مناطق جغرافیایی مختلف از ماهی  R. 

kanagurta  و  R. faughni    انگلlndomazocraes 

jagannath  همچنین  .را جداسازی و ثبت کرد  Tripathi 
را از   Indomazocraes jagannathنیز مونوژن    (1959)

Rastrelliger kanagurta    ،در منطقه پوری، خلیج بنگال
هایی  انگل  Rohde  (1986)براساس مطالعات    گزارش کرد.
خانواده   دریای  تون  از    Mazocraeidaeاز  در  ماهیان 

 جداسازی و شناسایی شدند.  مدیترانه و غرب آتالنتیک

به دلیل فراوانی در    Anisakisنماتودهای متعلق به جنس  
و   دریایی  انگل  آنها  تأثیرغذاهای  انسان،  سالمتی  های  بر 

آنیزاکیس Shamsi et al., 2017)  هستندمهمی    .)

می که  است  آنیزاکیده  خانواده  از  باعث  نماتودی  توانند 
در  بیماری   گواراش(  دستگاه  انگلی  )عفونت  آنیزاکیازیس 

از   ناشی  انسان  آنیزاکیازیس  موارد  بیشتر  در  شوند.  انسان 
ماهی خانواده  مصرف  الروهای  به  که  است  هایی 
Anisakidae  شده ) آلوده   ,.Bilska-Zając et alاند 

2015  .)Shamsi    همکاران آبهای(  2015) و   Newاز 

Caledonian   (استرالیا)  Anisakis larval type1    از را 
. در  لومن روده و حفره شکمی ماهی طالل گزارش کردند

انگل   از  آاین تحقیق  پیلوریک ماهی طالل    زوائدنیزاکیس 
کننده  تواند به مصرفمی  ها . اطالعات مربوط به انگلجدا شد

مرتبط با بهداشت دام    هایسازمانبرای انتخاب گونه ماهی،  
سالمت جامعه و تولید کنندگان کمک کند تا از    و آبزیان و 

انتظار خطرات احتمالی آلودگی و بیماری جلوگیری شود.  
زمینه  می در  بیشتری  مطالعات  آینده  در  که  بررسی  رود 

ل مختلف  یاخته و پریاخته ماهی طالل در فصوهای تکانگل
و   بیولوژیک،   ریتأثسال  محیطی،  مختلف  فاکتورهای 

های ماهی طالل  بر پارامترهای کمی انگل  ...فیزیولوژیک و  
های همجوار انجام شود تا اطالعات و  و مقایسه آنها با استان

 دست آید. دانش بیشتری به
 

 تشکرو قدردانی 

ها  آوری نمونه از همکاری صیدان محلی چابهار جهت جمع 
 . نماییممیتشکر وقدردانی  
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Abstract 

According to the importance and position of fish for human protein supply, studying pathogens 

and more familiarity with their parasitic diseases can be a step towards improving the 

knowledge of parasitology in the country. The aim of this study was to identify the metazoan 

parasites of the Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) caught from the coasts of the Oman 

Sea in the Chabahar region. In the present study, 61 pieces of R. kanagurta were caught in 

summer 2019. The fish were transported to the laboratory and their length and weight were 

measured. Different organs of the fish such as gills, eyes, stomach, pyloric caeca, gonads, and 

intestines were examined for isolated parasites were stabilized in alcohol 70% and/or formalin 

10%. The identified parasites were from the digene category and including Lecithocladium 

angustiovum and prodistomum orientale with frequency of 100% and 26.4%, respectively, from 

the category of monogenic parasites, Indomazocraes sp. And another example of the family 

Mazocraeidae, both with prevalence of 1.9% and from the nematode genus, the larvae of the 

parasite Anisakis sp. were identified with a prevalence of 1.9%.The results showed that the 

digenean parasite Lecithocladium angustiovum had the highest severity of infection in the 

stomach (16.1±17.3). In this study, according to the results, the identified parasites included 

two digens at the genus and species levels, a monogenean at the genus level and another in the 

family of flatworm branches, a nematode at the genus level in roundworm branch. This is the 

first report of the Indian mackerel parasites from the Oman Sea coast. Also, the parasites of 

Prodistomum orientale, Indomazocraes sp. and a specimen belonging to the family 

Mazocraeidae are reported for the first time of this fish from the coasts of Iran. 
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