دوره  ،71شماره  ،3پايیز 7331

مجله علوم و فنون دريايي

بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم معمولی)  )Abramis bramaدو ساله به انگل Ligula intestinalisدر دریاچه
آالگل و رودخانه گرگانرود (سد گلستان) در استان گلستان
محمد مازندرانی ،*1آمنه حسینی ،عبدالمجید حاجی مرادلو
دانشکده شیالت و محیط زيست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان
تاريخ پذيرش7331/3/77 :

تاريخ دريافت7333/3/77 :

شناسه ديجیتال )10.22113/jmst.2016.15353 : (DOI

چکیده
به منظور بررسي وضعیت آلودگي ماهي سیم دريای خزر ( )Abramis bramaبه انگل لیگوال اينتستینالیس در استان
گلستان تعداد  32نمونه ماهي از دو منطقه گرگانرود ( 17نمونه) و درياچه آالگل (  37نمونه) مورد بررسي قرار گرفت .بر
اساس نتايج اين مطالعه ،میزان شیوع آلودگي به پلروسرکوئید انگل لیگوال اينتستینالیس در ماهیان سیم درياچه آالگل
برای ماهیان نر ،ماده و مجموع نر و ماده به ترتیب  1/71% ،% 1/88و  1/11%و همچنین در ماهیان سیم مورد بررسي در
حوزه گرگانرود برای ماهیان نر ،ماده و مجموع نر و ماده به ترتیب  21/11% ،22/22%و  21/13%ثبت گرديد؛ که بر
اساس بررسي های آماری اين میزان شیوع آلودگي انگل در ماهیان رودخانه گرگانرود باالتر ثبت گرديد (.)˂P5/51
میانگین شدت آلودگي در ماهیان آلوده در دو منطقه درياچه آالگل و گرگانرود به ترتیب  2/1 ± 2/7و  2/55±7/21در
هر ماهي آلوده ثبت گرديد که در بررسي های آماری اختالف معني دار بین شدت آلودگي در دو منطقه ياد شده مشاهده
نگرديد (  .)P >5/51اندازه انگلهای جداسازی شده بین  1تا  11سانتیمتر و دامنه تعداد انگلهای جداسازی شده از هر
ماهي بین  7تا  1عدد متغیر بود .در مجموع میزان شیوع آلودگي به انگل لیگوال و شدت آلودگي برای مجموع دو منطقه
ياد شده در استان گلستان در اين بررسي به ترتیب  %78/18و  2/51 ±7/21عدد (برای هر ماهي آلوده) اندازه گیری
گرديد .بر اساس بررسي های آماری اختالفي بین مقادير شیوع آلودگي و شدت آلودگي در دو جنس نر و ماده مشاهده
نگرديد ( .)P >5/51
واژگان کلیدی :ماهي سیم ،لیگوال اينتستینالیس ،شیوع انگل ،استان گلستان
*نويسنده مسوول ،پست الکترونیكmazandarani@gau.ac.ir :
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 .1مقدمه

میزبان واسط اول  Ligulaسیکلوپسها و میزبان واسط

ماهي سیم ( )Abramis bramaاز خانواده کپور ماهیان

دوم آن ماهیان آب شیريناند و در نهايت محل زندگي

و از جمله ماهیان اقتصادی حوزه دريای خزر است که

انگل بالغ قسمت انتهايي روده پرندگان ماهيخوار است

در صورت عرضه به بازار ،از محبوبیت بااليي در بین

( .)Mokhayer, 2007وزن اين انگل حتي ميتواند از

مصرف کنندگان برخوردار است .اين ماهي دارای بدني

وزن ماهي میزبان نیز بیشتر شود که اين مسأله منجر

پهن و فشرده از دو پهلو ،باله مخرجي طويل و دهان

به فشار به اندامهای داخلي بدن از جمله غدد تناسلي،

نیمه پايیني است .شکم در عقب باله لگني واقع شده و

کبد و دستگاه گوارش و اختالل در فعالیتهای آنها

واجد کیل است ،تخمريزی ،زمستان گذراني و حتي

ميگردد ،که در نهايت منجر به ضعف سیستم ايمني

گاهاً تغذيه اين ماهیان در رودخانه ها صورت ميگیرد

بدن ميشود ( .)Yousefi et al., 2005در صورت

( .)Sattari et al., 2008به دلیل تمايل زيستي در آب-

آلودگي ماهي ،انگل در حفره عمومي بدن ماهي میزبان

های شیرين همواره احتمال آلودگي اين ماهي به

مستقر شده که ممکن است به طول  11سانتيمتر و

پلروسرکوئید انگلهای سستودی و يا متاسرکر

عرض  5/1 -1سانتيمتر نیز برسد ،اين ماهیان مبتال

ترماتودی در صورت آلودگي منطقه وجود دارد.

شکم متورمي داشته ،رشد آنها کند بوده و ممکن است

لیگوال اينتستینالیس از خانواده  Ligulidaeاز جمله

دچار کمخوني شوند ( .)Jalali, 1999در ايران آلودگي

سستودهايي است که پلروسرکوئید آن قادر است

انگلي مذکور از ماهیان نقاط مختلف کشور گزارش شده

بسیاری از ماهیان آب شیرين بهخصوص خانواده

است .در اين راستا مي توان به گزارشات آلودگي از

کپورماهیان را آلوده کند ( .)Dubinia, 1980تا کنون

شاکولي تیگريس ( )Chalcalburnus mossulensisدر

آلودگي به اين انگل از نقاط گوناگون گزارش شده است

درياچه پشت سد قشالق کردستان ( Parsa et al.,

به عنوان مثال مي توان به گزارش های اين آلودگي در

 ،)2011کپور نقرهای (

نقاط مختلف انگلستان از کپور ماهیان آب شیرين

 )molitrixو شیزوتوراکس ()Schizothorax zarudnyi

( ;Arme et al., 1983; Arme and Owen, 1968

در درياچه هامون منطقه سیستان (،)Rouhani, 1994

 ،)Hoole et al., 2001در فرانسه از ماهي کلمه

سس ماهي ( ،)Barbus barbusکلمه خزری ( Rutilus

( ،)Loot et al., 2001( )Rutilus rutilusدر ترکیه از

 )caspicusو سیم معمولي ( )Abramis bramaدر

الی ماهي ( )Yavuzcan et al., 2003( )Tinca tincaو

آبگیرهای مختلف شمالي کشور ( ،)Jalali, 1999ماهي

ماهي ( ،)Koyun, 2006( )Alburnus alburnusدر

کاوار ( )Squalius Lepidusدر رودخانه زايندهرود

زيمبابوه از ماهیان Barson et ( Barbus paludinosus

( ،)Yazdani Ardestani et al., 2012ماهي فیلیپي

 )al., 2003و در کنیا از ماهي

Hypophthalmichthys

( )Alburnus filippiو ماهي خیاطه ( Alburnoides

Rastreneobol

 )biponctatusسد ستارخان در آذربايجان شرقي

 )Oyoo-Okoth et al., 2010( argenteaاشاره نمود.
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( ،)Mortazavi Tabrizi, 2004ماهي دم پرچمي

محوطه بطني ثبت شد .در اين بررسي سعي گرديد

( )Aphanius disparدرياچه مهران در استان هرمزگان

نمونه برداری از ماهیان بیش از  2سال که احتمال

( )Gholami et al., 2011و همچنین چند مورد آلودگي

مواجهه بیشتری با انگل در صورت آلودگي منطقه دارند،

ماهي کلمه سد ارس به پلروسرکوئید لیگوال ( Yousefi

صورت بگیرند .بهمنظور بررسي آلودگي پلروسرکوئید

 )et al., 2005اشاره کرد .علیرغم اين انگل از مناطق

انگل لیگوال در آزمايشگاه محوطه بطني ماهي باز شده و

مختلف ايران ،اطالعات اندکي در رابطه با اين آلودگي

در صورت آلودگي ،انگلها جداسازی و پس از ثبت وزن

در مناطق حوزه آبريز جنوب شرقي دريای خزر و استان

و طول انگل به منظور شناسايي گونه به الکل %15

گلستان در دسترس است ،لذا پژوهش حاضر با هدف

منتقل گرديدند .انگل ها برای شناسايي نهايي به موزه

بررسي شیوع و شدت آلودگي انگل لیگوال

انگل شناسايي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران

اينتستینالیس در ماهیان سیم صید شده از برخي از

ارسال شدند .پس از رنگ آمیزی و شفاف سازی بر

حوزه آبريز سواحل جنوب شرقي دريای خزر در استان

اساس کلید شناسايي جنس و گونه انگلها مشخص شد

گلستان صورت گرفته است.

( Dogiel et al., 1964; Dogiel and Bykhoskaya,

 .)1939جهت تعیین میزان شیوع و شدت آلودگي انگل
 .2مواد و روشها

نیز از فرمولهای زير استفاده شد ( Schmidt and

به منظور بررسي وضعیت آلودگي ماهیان سیم به انگل

.)Robert, 1989; Sattari, 2004

لیگوال اينتستینالیس در حوزه آبريز جنوب شرقي دريای

755

خزر ،تعداد  37نمونه ماهي از درياچه آالگل و  17نمونه

تعداد ماهیان آلوده به انگل
تعداد کل ماهیان مورد بررسي

میزان شیوع
شدت آلودگي

ماهي از حوزه آبريز گرگانرود مورد بررسي قرار

تعداد انگلهای شمارش شده در نمونه های آلوده به انگل

گرفت(نمونهها از سد گلستان تهیه شدند) .نمونه

تعداد کل نمونه های آلوده به انگل خاص

برداری از ماهیان بالغ و در يك رنج وزني و طولي مشابه

جهت بررسي و تجزيه وتحلیل نتايج ،از نرم افزار

بوده و شناسايي گونه ماهي بر اساس کلیدهای

 SPSS16استفاده گرديد ،و برای مقايسه بین دو جنس

شناسايي صورت پذيرفت ( .)Abdoli, 2007ماهیان پس

نر و ماده و نیز بین ماهیان دو منطقه مورد مطالعه،

از ارسال به آزمايشگاه بیومتری شدند ،سپس از هر

آزمون  t-testبکار گرفته شد.

ماهي  3فلس از ناحیه باالی خط جانبي در قسمت
جلويي باله پشتي برداشته شده پس از شستشو و

 .3نتایج

شفافسازی با بزرگنمايي  25و  15برابر با کمك

نتايج بررسي حاضر در جداول 7تا  1آورده شده است.

استريومیکروسکوپ سن ماهیان تعیین شد .جنسیت

بر اساس اين مطالعه اختالف معنيداری بین آلودگي به

ماهیان نیز با بررسي چشمي گنادها پس از باز کردن
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انگل لیگوال اينتستینالیس و جنسیت ماهیان سیم

پلروسرکوئید انگل در دو منطقه ياد شده وجود نداشت

منطقه گرگانرود و درياچه آالگل مشاهده نشد

(جدول  .)1پلروسرکوئیدهای انگلي جداسازی شده از

(جدول .)3همچنین در اين بررسي میزان شیوع آلودگي

محوطه بطني در ماهیان سیم مورد مطالعه دارای

به پلروسرکوئید اي ن انگل در ماهیان سیم در درياچه

اندازههای متفاوت بودند (شکل  ،)2به طوری که کم-

آالگل  %1/11و برای ماهیان سیم گرگانرود %21/13

ترين اندازه انگل مشاهده شده  1سانتيمتر و بزرگترين

محاسبه گرديد که نشانگر میزان شیوع باالتر آلودگي به

انگل  11سانتيمتر ثبت گرديد (جدول .)2در اين

اين انگل در ماهیان سیم صید شده از رودخانه گرگان-

مطالعه میزان شیوع آلودگي در دو منطقه مذکور در

رود نسبت به درياچه آالگل است (جدول .)1

مجموع  % 78/18بود .در برخي از نمونه های آلوده،

در مطالعه حاضر شدت آلودگي به پلروسرکوئید انگل

شدت رشد انگل ها در محوطه بطني به به اندازه ای

لیگوال اينتستینالیس بین  7تا  1انگل به ازای هر ماهي

شديد بود ،که اندام محوطه بطني ماهي را به شدت

آلوده متغیر بود که میانگین شدت آلودگي برای اين

تحت فشار قرار داده بود (شکل .)7

ماهیان در درياچه آالگل  2/1 ± 2/7انگل به ازای هر
ماهي و در حوزه گرگانرود  2/55 ± 7/21انگل به ازای

 .4بحث و نتیجه گیری

هر ماهي و در مجموع  2/51 ±7/21انگل به ازای هر

در بررسي حاضر ،آلوده بودن ماهیان سیم در مناطق

ماهي ثبت گرديد ،که بر اساس بررسيهای آماری

مورد بررسي در استان گلستان به انگل لیگوال

اختالف معنيداری در شدت آلودگي ماهي سیم به

اينتستینالیس تايید گرديده است.

جدول .7نتايج بررسيهای زيستسنجي ماهیان سیم مورد مطالعه در دو منطقه آبريز استان گلستان
محدوده
جنس
جغرافیايي مورد
ماهي
بررسي

درياچه آالگل

حوزه گرگان رود

تعداد میانگین طول کل میانگین طول استاندارد
(سانتي متر)
(سانتي متر)
نمونه

نر

71

35/71 ± 7/82

21/71 ± 7/11

ماده

71

35/28 ± 7/88

21/51 ± 7/11

مجموع

37

35/27 ± 7/87

21/77 ± 7/13

نر

21

23/27 ± 7/37

21/52 ± 7/3

32

میانگین وزن
(گرم)
± 12/12
327/31
± 12/37
312/28
± 12/88
335/87
± 18/11
321/71
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ماده

31

28/72 ± 2/17

23/32 ± 2/78

مجموع

17

28/11 ± 2/28

23/38 ± 2/71

± 17/23
333/11
± 15/11
333/71

جدول  -2بررسي وضعیت آلودگي ماهي سیم به پلروسرکوئید لیگوال اينتستینالیس به تفکیك جنسیت و منطقه مورد
مطالعه
جنسیت تعداد میانگین تعداد میانگین اندازه حداقل تعداد
محدوده
نمونه انگل در هر انگل (سانتي -انگل در هر
جغرافیايي نمونه-
ماهي
متر)
ماهي
های موردبررسي
درياچه آالگل
حوزه گرگان رود

حداکثر تعداد حداقل حداکثر
انگل در هر اندازه انگل اندازه انگل
ماهي

نر

71

1

71/3 ± 77/2

-

1

3

38

ماده

71

7

11

-

7

-

11

نر

21

2/33

27/71 ± 71/2

7

1

1

31

ماده

31

7/3

21/71 ± 71/7

7

1

1

33/1

جدول  -3میزان شیوع و شدت آلودگي ماهي سیم به لیگوال اينتستینالیس به تفکیك جنسیت در ناحیه درياچه آالگل و
گرگانرود
منطقه

جنس

نمونهبرداری ماهي

تعداد نمونه
های مورد

تعداد نمونه

درصد

میانگین شدت دامنه شدت

های آلوده

شیوع

آلودگي

آلودگي

درياچه

نر

71

7

1/88

1

7 -1

آالگل

ماده

71

7

1/71

7

7

حوزه

نر

21

1

2/33 ± 7/15 22/22

7-1

گرگانرود

ماده

31

3

7/3 ± 7/75

7-1

بررسي

21/11

()P value

5/83
5/158

جدول -1مقايسه آلودگي ماهیان سیم گرگانرود و درياچه آالگل به انگل لیگوال اينتستینالیس

تعداد نمونه نمونه های آلوده میزان شیوع ( )%میانگین شدت
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آلودگي

آلودگي

37

2

1/11

2/1 ± 2/7

7-1

17

71

21/13

2/55 ± 7/21

7-1

P value

-

*5/573

5/121

-

مجموع

32

78/18

2/51 ±7/21

7-1

درياچه آالگل
حوزه گرگان
رود

* :سطح  P ≤ 5/51معني دار در نظر گرفته شد (سطح اطمینان )% 31
همانگونه که عنوان گرديد ،اين ماهي تمايل بااليي به
زيستن در محیط رودخانهای و آب شیرين دارد و
معموال از سخت پوستان ،نرم تنان و نوزاد حشرات آبي
تغذيه ميکند ( .)Sattari et al., 2008به همین دلیل
در صورت آلودگي منطقه احتمال آلودگي اين سخت
پوستان ازجمله سیکلوپس (به عنوان اواين میزبان
واسط) نیز بسیار باال است ،که قادرند ماهیان و در

شکل  -7پلروسرکوئید  Ligula intestinalisدر محوطه
بطني ماهي سیم نمونه برداری شده از درياچه آالگل
(فشار به اندام داخلي محوطه شکمي در تصوير قابل
مشاهده است)

نهايت پرندگان ماهیخوار منطقه را آلوده کنند .متاسفانه
در سالهای اخیر به داليل مختلف ،از جمله خشك
شدن و يا کم آبي شديد رودخانههای دائمي و صید بي
رويه از رودخانه و دريا ،جمعیت صیدی اين ماهي در
استان گلستان نسبت به ساير ماهیان بسیار کم شده
است ( Statistical Yearbook of Iran Fisheries,

 ،)2013و عمالً صید اين ماهي تنها در حوزه آبريز
رودخانههای گرگانرود (همچون سدهای گلستان و
بوستان) و درياچه آالگل صورت ميگیرد .در بررسي
حاضر ،میزان شیوع انگل لیگوال اينتستینالیس دو حوزه
ياد شده به ترتیب  % 21/13و  1/11%برآورد شده است.

شکل  -2تصوير پلروسرکوئید های Ligula intestinalis

و اين در حالي است که در ساير گزارشات از مناطق

جداسازی شده از محوطه شکمي ماهي سیم

مختلف در ايران ،میزان شیوع آلودگي نسبتاً باال ثبت
شده است .به عنوان مثال آلودگي به اين انگل در
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ماهیان کاوار در زايندهرود حدود  %15گزارش شده

پرندگان ماهیخوار مناطق مذکور تاثیر گذار بوده است،

است ( .)Yazdani Ardestani et al., 2012بر اساس

لذا شايد بتوان اختالف میزان شیوع اين انگل در ماهیان

يك گزارش %755 ،از ماهیان سیم مورد مطالعه سد

سیم معمولي در استان گلستان را نسبت به ساير

ارس آلوده به انگل لیگوال اينتستینالیس بودند

مناطق ياد شده ،به میزان جمعیت پرندگان ماهیخوار

( ،)Yousefi et al., 2005در مطالعه جداگانهای میزان

دو منطقه و يا اختالف میزان آلودگي اين پرندگان

شیوع آلودگي ماهیان سیم سد ارس به انگل مذکور

نسبت داد ،اما اثبات اين مدعي نیاز به بررسيهای

 11/1%عنوان گرديد ( Nezafat Rahimabadi et al.,

گستردهتری دارد و در حال حاضر گزارش بررسي

 .)2009شیوع آلودگي مذکور در ماهیان سد وحدت در

رسمي در اين راستا در دست نیست .آنچه مسلم است

فصول مختلف  % 31تا  %13گزارش گرديد ( Barzegar

آبگیرهايي همچون سد وحدت ،سد ارس ،سد ستارخان

 .)and Jalali Jafari, 2004در بررسي ديگری در سال

و زاينده رود در مقايسه با گرگانرود و آالگل از وسعت

 7335شیوع اين انگل در ماهي شاهکولي در سد وحدت

آبي بیشتری برخوردارند و به همان نسبت نیز ،پذيرای

کردستان  %21گزارش شد ( Parsa and Bahramian,

جمعیت پرندگان ماهیخوار بیشتری هستند و اين

 .)2011همچنین میزان آلودگي ماهیان فیلیپي و

پرندگان مي توانند نقش عمدهای ،به عنوان میزبان

خیاطه به انگل لیگوال در سد ستارخان به ترتیب

نهايي در انتشار انگل لیگوال بازی کنند .در بررسي

 87/81و  85درصد گزارش شد ( Mortazavi et al.,

حاضر شیوع انگل لیگوال در ماهیان سیم رودخانه

 .)2003میزان شیوع آلودگي اين انگل در ماهي دم

گرگانرود باالتر از ماهیان درياچه آالگل ثبت گرديد ،با

پرچمي در رودخانه مهران استان هرمزگان نیز 22/22

توجه به اينکه حوزه آبريز اترک که درياچه آالگل از آن

 %ثبت گرديد ( .)Gholami et al., 2011شايد اين

تغذيه ميکند تا حد زيادی از رودخانه گرگانرود جدا

تفاوت را بتوان در تفاوت بین وضعیت اکوسیستم های

است شايد اين امر را بتوان بدلیل آلودگي کمتر درياچه

مورد بررسي جستجو کرد .به عنوان مثال وضعیت

آالگل به انگل لیگوال اينتستینالیس دانست .معموالً

رودخانه اترک بهگونه ای است که در فصل تابستان به

ماهیان ماهیخوار که به يك آبگیر و يا درياچه وارد مي-

شدت کم آب و تقريباً خشك شده و درياچه آالگل به

شوند ،در صورت وجود غذا عمدتاً در همان ناحیه باقي

عنوان بزرگترين آبگیر تغذيه شده از اين رودخانه در

ميمانند .بنابراين ممکن است اين امر بدلیل آلودگي

استان به عنوان بهترين مکان زيست ماهي سیم در اين

کمتر جمعیت پرندگان ماهیخوار مستقر در درياچه

حوزه آبريز است که حتي اين درياچه نیز در سالهای

آالگل نسبت به جمعیت پرندگان مستقر در رودخانه

اخیر در فصل تابستان به شدت کم آب ميشود،

گرگانرود باشد ،که البته برای ادعای دقیق تر نیاز به

رودخانه گرگانرود نیز بهداليل مختلف در فصل تابستان

بررسي گسترده تر در رابطه با آلودگي مناطق ياد شده و

به شدت کم آب ميشود ،که اين امر بر روی جمعیت

نیز پرندگان ماهیخوار منطقه است .اما آنچه مسلم است
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در دو منطقه مورد بررسي آلودگي به لیگوال

با لیگوال اينتستینالیس به اثبات رسید ( Loot et al.,

اينتستینالیس وجود دارد و برای سالهای آينده اين

 .)2002برخي مطالعات در ماهیان سیم آلوده به انگل

میزان شیوع لزوماً در همین حد باقي نميماند و ممکن

لیگوال اينتستینالیس نیز اين مدعا را تايید ميکند و

است کمتر و يا بیشتر گردد .از طرف ديگر،

شاخصهای گنادی و توده گنادهای اين ماهیان در

پلروسرکوئید لیگوال اينتستینالیس به عنوان يك انگل

مقايسه با ماهیان غیر آلوده در هر دو جنس نر و ماده

ماهي ،قادر است به مدت چند سال در محوطه شکمي

کاهش معنيداری داشت (.)Hecker and Karbe, 2005

ماهیان میزبان زنده بماند و رشد کند ( Hajirostamloo,

همانگونه که در بررسي های مختلف به اثبات رسیده

 )2009و همانگونه که در شکل 7قابل مشاهده است،

است در صورت افزايش شیوع آلودگي لیگوال در يك

اين انگل قادر است ارگانهای داخلي از جمله کبد،

منطقه ،اين انگل قادر است وضعیت تولید مثل ماهیان

کیسه شنا ،غدد تناسلي و دستگاه گوارش را به شدت

میزبان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد به عبارت ديگر،

تحت فشار قرار داده و فعالیتهای طبیعي آنها را

در مناطق آلوده میزان بازسازی ذخاير ماهیان نیز

مختل کند ،که اين موضوع در بررسيهای متعدد ،به

ممکن است ،تحت تاثیر میزان آلودگي مولدين به اين

اثبات رسیده است .به عنوان مثال در مطالعه وضعیت

انگل واقع شود .بنابراين شناسايي مناطق آلوده و میزان

آلودگي ماهیان کاوار به انگل لیگوال اينتستینالیس در

شیوع و شدت آلودگي در مديريت هر چه بهتر بازسازی

رودخانه زاينده رود ،شاخصهايي چون وزن متوسط،

ذخاير ماهیان در معرض آلودگي ،ميتواند مفید واقع

شاخص گنادوسوماتیك و ضريب چاقي در ماهیان آلوده

گردد.

به طور معنيداری کمتر از ماهیان غیر آلوده بودند
( .)Yazdani Ardestani et al., 2012در يك بررسي
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Survey on parasite infection of two years old carp bream, Abramis brama, to Ligula intestinalis in
Alagol lake and Gorganroud (Golestan dam) - Golestan province
2*

Mazandarani, Mohammad . Hoseini, Amene. Hajimoradloo, Abdolmajid
Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources, Gorgan, Iran

Abstract:
To evaluate the infection of carp bream (Abramis brama) with ligula intestinalis in Golestan province, 92
fish samples from two regions: Gorganroud (61 samples) and Alagol lake (31 samples) were investigated.
According to the result in the present study, the prevalence of ligula intestinalis plerocercoid infestation
in carp bream from Alagol Lake for male, female and overall (male and female) were 5.88%, 7.14% and
6.45%, respectively, also in the Gorganroud river for male, female and overall (male and female) were
recorded as 22.22%, 26.47%, and 24.59%, respectively. Based on the statistical analysis, the prevalence
of this parasite in fish specimens from the Gorganroud was recorded significantly higher than Alagol
lake`s specimens. In this study, the mean intensity ± SD of parasite infestation for carp beam in Alagol
Lakes and Gorganroud were recorded as 2.5 ± 2.1 and 2.00 ± 1.25, respectively. There was no significant
difference in mean intensity of ligula intestinalis infection between two mentioned regions (P<0.05). The
length of isolated and number of isolated parasites for each infected fish was different between 6 -64 cm
and 1-5 numbers respectively. Totally, mean prevalence and intensity of ligula intestinalis infection for
both regions in Golestan province were recorded as: 18.48 % and 2.05 ± 1.25 number (per infected fish)
respectively. There was no significant difference between male and female for prevalence and intensity of
parasite infection in this study (P<0.05).
Keywords: Carp bream, Ligula intestinalis, Parasite prevalence, Golestan province
Table1: The results of biometric analysis of the studied carp bream from two watershed areas in Golestan
province
Table2: Infection status of carp bream to Ligula intestinalis in both genders and different studied regions
Table 3: Prevalence and intensity of carp bream infestation to Ligula intestinalis by different sex in the
Alagol Lake and Gorganroud basin
Table 4: Comparison of carp bream infection with Ligula intestinalis between Gorganroud basin and
Alagol Lake regions
Figure 1: Plerocercoid of Ligula intestinalis in abdominal cavity of carp bream from Alagol Lake
Figure 2: figures of isolated Ligula intestinalis from abdominal cavity of a carp bream.
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