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چکید ه 

  کرم لیگوال اینتستینالیس عامل بیامری لیگولوز است. این بیامری شایع ترین عفونت انگلی ماهیان آب شیرین در اکرث نقاط جهان بوده و 
باعث ایجاد زیان های اقتصادی فراوانی از جمله، کاهش وزن، کاهش باروری و مرگ و میر در بچه ماهیان می شود. بنابراین شناخت و کنرتل 
آن برای مدیریت استخرهای پرورشی و مزارع ماهی از اهمیت خاصی برخوردار است. کرم بالغ لیگوال اینتستینالیس در روده باریک پرندگان 
ماهی خوار و مرحله نوزادی این کرم )پلرورسکوئید( در محوطه شکمی ماهیان یافت می شود. هدف از انجام این بررسی، تشخیص آلودگی 
انگل  لیگوال اینتستینالیس، ماهی سفید رودخانه ای، در سد الربز، استان مازندران می باشد. برای این منظور، در شهریور 1396 به صورت 
تصادفی، 60 ماهی از گونه مورد نظر صید؛ و جهت بررسی مورفومرتیک و انگل به آزمایشگاه ارجاع داده شدند. نتایج بررسی نشان داد که 
متام ماهیان صید شده آلوده بودند. از آنجائی که پلرورسکوئید لیگوال اینتستینالیس می تواند باعث  کاهش و یا  عدم باروری در ماهیان جوان 

شود، لزوم بررسی راهکارهای مقابله با این انگل  رضوری است. 
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 )Rutilus rutilus( بررسی میزان آلودگی ماهی سفید رودخانه ای
سد البرز، استان مازندران به پلروسرکوئید لیگوال اینتستینالیس

DOI: 10.22092/vj.2020.128279.1644 شامره 130 بهار 1400



شامره 130، نرشيه د امپزشكی، بهار 1400

125

•  Veterinary Researches & Biological Products No 130 pp: 124-130
Department of  Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Science and Research 
Branch, Tehran, Iran 
By: Nouroozikouh, T., (Corresponding Author) Department of  Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic 
Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. Shirali, S., Department of Biotechnology, Faculty of Ba-
sic Science, Ahvaz Azad University, Ahvaz, Iran. Ghasemzadeh, F., Department of Parasitology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. Ronaghi, H., Department of  Parasitol-
ogy, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. Ranjbar, N., 
Veterinary Specialist Laboratory Dey, Babol, Iran. and Naser, A., Department of  Parasitology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
Received: 2019-10-31             Accepted: 2020-01-19

Email: : tnouroozikoh@gmail.com
Ligula intestinalis worm is the cause of  ligolosis. It is the most common parasitic infection of freshwater fish in most 
parts of the world and causes many economic losses including weight loss, fertility decline and mortality in baby fish. 
Therefore, taking measures to diagnose and control it become very important, in breeding pools and fish farms manage-
ment. The adult Ligula intestinalis worm can be found in the small intestine of the angry birds and the larva stage of 
the worm (plerocercoid) in the abdominal cavity of fish. The aim of this study was to detect Ligula intestinalis parasitic 
infection in river whitefish in Alborz dam, Mazandaran Province. To this end, in September 2016, 60 fish of the species 
were captured randomly and referred to the laboratory for morphometric and parasitic examination. The results showed 
that all fish caught were infected. Since Ligula intestinalis plerocercoid can reduce or not fertilize young fish, it is es-
sential. to consider strategies to combat this parasite. 
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مه مقد
از  یکی  لیگولوز،  بیامری  عامل   Ligula intestinalis پلرورسکوئید 
بیامری های،  مهم ترین  از  اقتصادی،  نظر  از  بیامری ها  شایع ترین 
در  آب  مخازن  و  دریاچه ها  ماهیان  ویژه  به  شیرین  آب  ماهیان 
میزبانان  در  تنوع  علت  به    L. intestinalis می باشد.  جهان  رسارس 
ماهی ها  بطنی  محوطه  در  پلرورسکوئید  رشد  و  واسط  و  نهایی 
و7(.   1( می گردد  متامیز  سستودها  سایر  از  تخم  تولید  مرحله  تا 
میزبان های  انتخاب  و  انگل  زندگی  چرخه  در  انعطاف پذیری 
 .)18( می باشد  شیالت  صنعت  در  برانگیز  چالش  مورد،  مختلف، 
راسته  پهن، شاخه سستودا،  کرم های  از شاخه    L. intestinalis انگل 
می باشد.  لیگوال  جنس  و  ایده  دیفیلیوبوتری  خانواده  آ،  سودوفیلیده 
0/6 سانتی مرت  1/2 تا  کرم بالغ به طول 10 تا 100 سانتی مرت و عرض 
بدن  در  که  پرورسکوئید  شامل  کرم  این  در  الروی  مراحل  می باشد. 
از  پلرورسکوئید  می باشد.  ماهی  بدن  در  پلرورسکوئید  و  سیکلوپس 
 ،)Sun fishes( ماهیان  خورشید  جمله  از  ماهیان  از  زیادی  تعداد 
 ،)Dace( دیس ،)Bream( ماهی سیم ،)Minnows( کول ،)Bass( باس

 Rutilus( ماهی سفید رودخانه ای ،)Pseudorasbora parva( آمورچه
گزارش   ،)Chalcalburnus chalcoides(کولی شاه  ماهی  و   )rutilus
بچه  در   L. intestinalis پلرورسکوئید  و22(.  و11  و7   5( است  شده 
به  وارده  فشارهای  و  گوارش  دستگاه  در  که  اختالالتی  با  ماهیان 
در  و  ضعف  باعث  می آورد،  وجود  به  آن ها  بطنی  داخل  احشاء 
تولید  بر دستگاه  فشار  با  بزرگ  ماهیان  در  و  آنها شده  نهایت مرگ 
مثل وگوارش آنها سبب عقیم شدن و الغری آن ها می گردد )7 و22(. 
وزن  از  بیشرت  وزنی  دارای  است  ممکن  اینتستینالیس  لیگوال   نوزاد 
ماهیان  سایر  و  ماهیان  کپور  شکمی  محوطه  در  و  باشد  میزبانش 
این  می آورد.  فشار  آنها  احشاء  و  امعا  به  و  تجمع یافته  شیرین   آب 
انگل سبب کمی تحرک ماهی، متورم شدن یا  مسدود شدن کامل یا 
می گردد.  سستودی  کیست های  توسط  غذایی  کانال  از  قسمت هایی 
دریایی،  چلچله  جمله،  از  ماهی خوار  پرندگان  روده  در  بالغ  کرم 
یافت  ماهی خوار  پنگوئن های  رس،  به  شانه  مرغابی،  نوروزی،  مرغ 
بیامری زای  عوامل  معرض  در  همواره  ماهی ها  و22(.   7( می شود 
در  بسزایی  نقش  انگلی،  عوامل  میان  این  در  که  بوده اند  مختلف 
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شکل 1-  ماهیان مورد بررسی.

.Rulilus rutilus شکل 2- کالبد گشایی ماهی

بررسی میزان آلودگی ماهی سفید رودخانه ای )Rutilus rutilus( سد الربز  ...



شامره 130، نرشيه د امپزشكی، بهار 1400

127

شکل 3- الروهای جدا شده از ماهی آلوده.

ایجاد خسارت و رضر و زیان در صنعت پرورش ماهیان دارند )22(. 
کشورها  سایر  و  ایران  در  محققین  توسط  شده  انجام  مطالعات  در 
ماهی های  بخصوص  آبزیان،  در   L. intestinalis با  آلودگی  وجود 
 11 و   4( است  گردیده  گزارش  و  شده  شناخته  دیرباز  از  پرورشی 
در  رسی،  هسته  با  سنگریزه ای  سد  الربز،  سد   .)22 و   17 14و  و 
شهرستان سوادكوه شاملی و بخش لفور، در کنار جنگل لفور احداث 
شده است و باعث جذب افراد زیادی و در نتیجه استفاده از ماهیان 
این  در  که  است  ماهیانی  از  رودخانه ای  سفید  ماهی  می شود.  منطقه 
سد وجود دارد و از خانواده کپور ماهیان می باشد. این مطالعه با هدف 
 L. intestinalis به  الربز  سد  رودخانه ای،  سفید  ماهی  آلودگی  شناخت 
از  ناشی  رضر  از  جلوگیری  و  کنرتل  جهت  مناسبی  راهکارهای  وایجاد 
 1396 ماه  در شهریور  منطقه،  این  ماهیان  پرورش  در صنعت  لیگولوز 

انجام شد.

روش کار 
منونه گیری محل 

حجم  با  مرت   838 تاج  طول  به  و  مرت   75 ارتفاع  با  الربز  خاكی  سد 

شهرستان  در  لفور  دهستان  در  مكعب  مرت  میلیون   150 مخزنی 
آذر  رود،  كارسنگ  رودخانه  سه  اتصال  محل  در  شاملی،  سوادكوه 
را  بابل رود  رودخانه  دست  پایین  در  جمعا  كه  رود  اسكلیم  و  رود 
 1374 سال  در  سد  اجرایی  عملیات  است.  واقع  می دهند،  تشكیل 
54 هزار  1389 بهره برداری شده است. این سد آب  آغاز و در سال 
جمعیت  از  نفر  هزار   650 آب رشب  و  روستا   220 و  اراضی  هکتار 
جمله  از  می کند.  تامین  را  جویبار  و  قامئشهر  بابلرس،  بابل،  شهرهای 
سفید  و  باله  رسخ  زردپر،  به  می توان  لفور  سد  معروف  ماهیان 

 .)9( اشاره منود  رودخانه ای 

منونه جمع آوری 
ماهی   60 تعداد  میلی مرتی  دو  چشمه های  با  پره  تور  از  استفاده  با 
سد  مختلف  قسمت های  از  تصادفی  صورت  به  رودخانه ای،  سفید 
مطالعات   جهت  لیرتی،   دو   ظروف  در  و  صید  ناحیه(،   10( الربز 
دی  دامپزشکی  تخصصی  آزمایشگاه   به  انگل شناسی  و  مرفولوژیکی 
قد  مانند  ریخت شناسی  خصوصیات  ابتدا،  شدند.  داده  انتقال  بابل 
آلودگی  بررسی  ثبت شد، سپس جهت  و  اندازه گیری  ماهیان  وزن  و 
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مخرج  ناحیه  از  قیچی  توسط  ماهیان  شکم  بطنی،  محوطه  انگلی 
و  بطنی  محوطه  کردن  باز  از  پس  و  شد  داده  برش  دهان  زیر  تا 
و  به طور مجزا شامرش  ماهی  در هر  پلرورسکوئید  انگل،  مشاهده  
در  را  1(. الروهای جدا شده  و جدول   3 و شکل   2 )شکل  ثبت شد 
گونه  و  جنس  شناسایی  جهت  و  داده  قرار  مقطر  آب  حاوی  ظروف 
و  علوم  واحد  دامپزشکی،  تخصصی  دانشکده  انگل شناسی  بخش  به 

شدند. منتقل  تهران،  تحقیقات 

آلوده ماهیان  از  گونه الروهای جدا شده  و  تعیین جنس 
بر روی پلرورسکوئیدهای جدا شده از ماهیان آلوده، بر اساس روش  
انجام شد )10(  تثبیت و  رنگ آمیزی  Fernnando  )1972(، عملیات 
شناسایی  ها  پلرورسکوئید   ،)1377( جاللی  تشخیص  کلید  کمک  با  و 

 .)12( شدند 
گردید.  تایید   ،L. intestinalis پلرورسکوئید  بررسی ها،   از  پس    
بررسی  مورد  متغیرهای  و  بوده  تحلیلی   – توصیفی  تحقیق  نوع 
با کمک  مانند قد ، وزن ، تعداد الرو جداشده و تعداد ماهیان آلوده 

گرفتند.  قرار  آماری  تحلیل  و  تجزیه  مورد   11  Spss نرم افزار 
سفید  ماهی های  متام  در  آلودگی،  نشان دهنده  بررسی  نتایج 
می باشد    L. intestinalis پلرورسکوئید  به  شده  صید  رودخانه ای، 

.)1 )جدول 

نتیجه گیری  و  بحث 
ماهی  حیات  زمان  تا  است  قادر  اینتستینالیس  لیگوال  پلرورسکوئید 
اندام های  در  اختالل  باعث  و  مانده  زنده  ماهی  بطنی  محوطه  در 
کیسه  کبد،  ارگان های  در  عمده  بطور  اختالل  این  شود.  احشایی 
و  بوده  مشاهده تر  قابل  گوارش  دستگاه  و  تناسلی  غدد  هوایی، 
مختل شدن  باعث  می تواند  تناسلی  غدد  در  به خصوص  آن ها  اثرات 
به  تخمدان  شود.  انگلی  شدن  عقیم  موجب  و  تناسلی  اندام های 
نارس  اواوسیست های  و  اواوگونیا  فقط  که  می شود  کوچک  حدی 
اسپرماتوزوئید  و  زایا  یاخته  کمی  تعداد  بیضه ها  در  موجودند. 
شکم  دارای  و  می دهد  دست  از  وزن  آلوده  ماهی  است.  موجود 
لیگوالاینتستینالیس  سمی  اثرات  گاهی   .)1 )شکل  است  بر آمده ای 
کربوهیدرات ها شده  ساز   و  در سوخت  اختالل  ماهیان  موجب  در 
مبتال  ماهیان   در  می شود.  ماهیان  در خون   تغییراتی  بروز  و سبب 

کبد کوچک شده و ذخیره گلیکوژنی آن ها به شدت کاهش  می یابد 
 2  ( می باشند  خود  طبیعی  حد  از  الغرتر  و  کوچکرت  ماهی ها  این  و 
مطالعات  ایران  جمله  از  متعددی  کشورهای  در   .)22 و   15 و   7 و 
بر  آلودگی  از  ناشی  اثرات  و  شیوع  شناخت،  جهت  در  گسرتده ای 
آلودگی  نشان دهنده  ما  مطالعه  نتایج  است.  شده  انجام  ماهیان 
میزان  به   L. intestinalis پلرورسکوئید  به  رودخانه ای  سفید  ماهی 
یوسفی  توسط  شده  انجام  بررسی   .)1 )جدول  می باشد  درصد   100
 100 ارس،  سد  رودخانه ای  سفید  ماهی  روی   ،)1384( همکاران  و 
با  آن  یافته های  که  است   داده  نشان  را  لیگوال  به  آلودگی  درصد 
اقلیمی  نظر  از  امر  این  دلیل  و  دارد  مطابقت  گرفته  مطالعه صورت 
با هسته رسی  دو سد خاکی  الربز هر  و سد  ارس  زیستگاهی، سد  و 
و همکاران  باغی  قره  توسط  انجام شده  مطالعه  در   .)22( می باشند 
میزان  گیالن  استان  سنگر،  سد  کولی،  شاه  ماهی  روی   ،)1391(
بررسی  از  پایین تر  که  است  شده  گزارش  درصد   83/08 آلودگی 
همکاران  و  روسووا   .)11( است  باالیی  حد  در  آلودگی  ولی  ما، 
در  را  اینتستینالیس  لیگوال  پلرورسکوئید  به  آلودگی  میزان   ،)2014(
در   Engraulicypris sardella گونه  سیپرینیده،  ماهی های  از  یکی 
افزایش  با  که  کرده اند  تایید  و  عنوان  درصد   54 ماالوی  دریاچه 
همکاران  و  ارسالن   .)17( است  یافته  افزایش  آلودگی  ماهی  سن 
در  را   L. intestinalis پلرورسکوئید  به  آلودگی  شیوع   ،)2015(
بررسی  ترکیه  کشور  در  آن  انشعابات  و  کارس  رودخانه  ماهیان 
وجود  آلودگی  ناحیه  آن  ماهیان  از  وسیعی  طیف  در  اند،  کرده  
و  بوده  متفاوت  مختلف  گونه ای  در  آلودگی  میزان  منتها،  داشته 
و   Capoeta capoeta ماهی  در  درصد،   55/8 آلودگی  میزان  حداکرث 
 Alburnoides bipunctatus ماهی  در  درصد،   3/2 آلودگی   حداقل 
اثر  بررسی  به   ،)2008( همکاران  و  کاکس   .)3( منوده اند  عنوان 
گونه  سیپرینیده  ماهی  مثل  تولید  در   L. intestinalis پلرورسکوئید 
نشان  و  پرداخته اند  ویکتوریا  دریاچه  در   Rastrineobola argentea
به  نسبت  آلوده  جمعیت  در  باروری  و  بلوغ  کاهش  که   داده اند 
همکاران  و  ارگونول  مطالعه  نتایج   .)4( دارد  وجود  آلوده  غیر 
بر  اینتستینالیس،  لیگوال  پلرورسکوئید  آلودگی  اثر  روی   ،)2005(
نشان دهنده  آنکارا،  مغان،  دریاچه  در  ماهیان،  رشد  پارامرتهای 
 .)6( می باشد  غیر آلوده  به  نسبت  آلوده  ماهیان  مناسب  رشد  عدم 
کاشمر  مدرس،  شهید  سد  ماهیان  آلودگی  شیوع   ،)1380( پازوکی 

جدول 1-  مشخصات مورفومرتیک ماهیان، جنس وگونه انگل، تعداد انگل جدا شده و درصد آلودگی.

درصد آلودگیالرو جدا شده از هر ماهی )میانگین(تعداد ماهی آلودهطول ماهی )سانتیمرت(وزن ماهی )گرم(جنس و گونه انگلتعداد کل ماهی

60
پلرورسکوئید

L.intestinalis

64-10816-20264-643/3

109-20321-25347-956/7
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 13 تا  یک  را   ماهی  هر  از  الرو جدا شده  تعداد  و  درصد   35/8 را 
آلودگی  نظر  از  ما  مطالعه  با  که   ،)15( است  کرده  گزارش  عدد 
حاصل  نتایج  دارد.  هم خوانی  الرو(،  به  ماهیان  )آلودگی  ماهی  هر 
روی  بر   ،)1387( همکاران  و  رشق  توسط  شده  انجام  مطالعات  از 
پرورش  خصوصی  فارم های  و  پرورشی  استخر های  ماهیان  آلودگی 
نوع  گرفنت   نظر  در  با   ،L. intestinalis پلرورسکوئید  به  ماهی 
سطح  از  ارتفاع  و  حرارت  درجه  شنی،  یا  سیامنی  استخر  زیستگاه، 
7/9 درصد عنوان شده است )18(. بررسی عبدی و همکاران  دریا،  
ایران  آبی  گرم  ماهیان  پرورشی  استخر های  ماهیان  روی   )1379(
لیگولوز  بروز  مورد  اولین   1379 سال  در  که  غربی  آذربایجان  در 
میزان  که  است  نکته  این  موید  منوده اند،  عنوان  بررسی  این  در  را 
اعامل  لحاظ  به  مکان ها  این  در  اینتستینالیس  لیگوال  به  آلودگی 
سیر  تکمیل  جهت  کافی  زمان  وجود  عدم  و  مناسب  مدیریتی  اصول 
و  طبیعی  حوضچه های  مانند  مناطق  سایر  از  تر  پایین  انگل  تکاملی 
می تواند  آلودگی  البته  می باشد  سد ها  مناطق  و  شده  حفاظت  غیر 
وجود  می شوند،  نگهداری  بیشرتی  زمان  مدت  که  مولد  ماه  های  در 
کشور  در  سدها  پشت  آبی  منابع  آنجائی که  از   .)1( باشد  داشته 
لیگوال  پلرورسکوئید  و  می شود  استفاده  نیز  پرورشی  ماهیان  جهت 
لزوم  شود،  جوان  ماهیان  رفنت  بین  از  باعث  می تواند  اینتستینالیس 
ورود  از  مامنعت  جمله  از  انگل  این  با  مقابله  راهکارهای  بررسی 
یا  و  پرورشی  حوضچه های  روی  توری  نصب  با  ماهی خوار  پرندگان 
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