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چكيده
ارگانیسمهای فراوانی باعث وارد آمدن آسیب به ماهیان میشود که از آن جمله میتوان به انگلها اشاره کرد .فقدان
قوانین و مقررات جامع در مورد بیماریهای آبزیان سبب شده است که بسیاری از بیماریهای خطرناک از منطقهای بهه
منطقه دیگر انتشار یابد که در پارهای از موارد موجب برچیده شدن انواع فعالیتهای آبزیپروری در برخی از کشهورها
شده است .یکی از عواملی که موجب انتقال انواع انگلها بهعنوان عوامهل بیمهاریزا مهیشهود ماهیهان ههرز بیربهومی
میباشد که تحقیق حاضر به منظور بررسی آلودگی محوطه شکمی مهاهی آمورچهه ( )Pseudorasbora parvaتوسه
انگل لیگوال ( )Ligula intestinalisدر مخازن چاهنیمه زابل انجام شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده میزان شیوع،
درصد فراوانی و میانگین شدت آلودگی این انگل در محوطه شکمی مهاهی آمورچهه بههترتیهب  13/22 ،13/01و 1/4
درصد بهدست آمد .همچنین حداکثر تعداد انگل در یک نمونه  4عدد و طول بزرگتهرین انگهل  5/24سهانتیمتهر بهود.
همچنین مشاهده شد که بیشترین میزان شیوع انگل لیگوال در ماه فروردین بوده است.
واژههاي کلیدي :آلودگی محوطه شکمی ،انگل لیگوال ،چاهنیمههای زابل ،ماهی آمورچه
مقدمه1

همکههاران .)1330 ،امههروزه بسههیاری از کشههورهای

توسعه آبزیپروری در تأمین بذای بشر و اقتصهاد

پرورش دهنده آبزیان از بروز بیماریهای آبزیان رنهج

کشورهای مختلف نقهش بسهیار مهمهی دارد .یکهی از

میبرند .این در حالی مهیباشهد کهه فقهدان قهوانین و

شرای تولید آبزیهان حظهب بهداشهت و جلهوگیری از

مقررات جامع در مورد بیماریهای آبزیان سبب شهده

نهه

است که بسیاری از بیماریهای خطرنهاک از ناحیههای

تنها سهبب تلظهات و کهاهش تولیهد مهیشهوند ،بلکهه

به ناحیه دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتشار یافته

خوردن گوشت و فرآوردههای آبزیان آلوده نیهز بهرای

و در پارهای از موارد موجب ورشکسهتگی و برچیهده

انسان خالی از خطر نمیباشد .همچنان که تاکنون سهه

شدن آبزیپروری در این مناطق شود (پیغان.)1322 ،

بروز بیماریها در آنها است .بیماریها و عهوار

مورد آلودگی انسهان بهه انگهل لیگهوال در کشهورهای

انگلها یکی از این عوامل بیماریزا میباشهند کهه

فرانسههه و رومههانی گههزارش شههده اسههت (یوسههظی و

از عوامههل انتقههالدهنههده آنههها مههیتههوان بههه مههاهیههها
بهخصوص ماهیان هرز بیربومی اشهاره کهرد .یکهی از

*مسئول مکاتبهabdolhamidhoseini@yahoo.com :
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ایههن مههاهیههها ،آمورچههه ()Pseudorasbora parva

جلوگیری از اشرات مخرب آنها ضروری میباشد ،ایهن

میباشد .این ماهی متعلهق بهه خهانواده  Cyprinidaeو

مطالعه به بررسی آلودگی محوطه شکمی ماهی مذکور

زیههر خههانواده  Rasborinaeمههیباشههد ( Ergonulو

بههه انگههل لیگههوال ( )Ligula intestinalisدر مخههازن

Tem

چاهنیمه زابل میپردازد .این انگل (شکل  )1از خانواده

Stono

سستودها یا کرمهای نواری است و در چرخه زنهدگی

2115 ،Altindagالف) که در سال  1242وسه
و  Schiشناسههایی شههده و نههام انگلیسههی آن

 morkoاست (عبدلی .)1332 ،این ماهی بهومی شهر

خود دارای حداقل یک میزبان واس مهیباشهد .رنه

آسههههههیا بههههههوده ( Ekmekciو 2110 ،Kirankaya؛

این کهرمهها در زمهان بلهوغ معمهوال سهظید (،Ronald

 )2110 ،Witkowskiو امروزه در اکثر مخهازن طبیعهی

 )2111و میزبان واس اول آنها  Copepodeمیباشهد.

و مصنوعی بسهیاری از کشهورهای اروپهایی مشهاهده

میزبان نهایی آنها پرندگان ماهیخوار و میزبهان واسه

میشود ( Hliwaو همکاران .)2112 ،این ماهی همهراه

دوم آنهههها مهههاهیهههها مهههیباشهههند ( Weliangeو

با کپور ماهیان چینی انگشتقد وارد اروپا شهده اسهت

 .)2111 ،Amarasingheاین انگل در بدن ماهی تبدیل

(2110 ،Witkowski؛  Falkaو  .)2113 ،Ferenczالبته

به پلروسرکویید میشود (آذری تاکامی .)1330 ،لیگوال

ناگظته نماند که در موارد بسهیار کهم بههعنهوان مهاهی

بهطور کلی بهعنوان انگل داخلی بسیاری از ماهیان آب

زینتی و یا بهعنهوان بهذا بهرای ماهیهان شهکارچی در

شیرین بهخصوص حظره درونهی کپورماهیهان شهناخته

تظریخگاهها نیز وارد شده است (.)2110 ،Witkowski

شهههده اسهههت ( Ergonulو 2115 ،Altindagالهههف؛

این ماهی بهطهور تصهادفی همهراه بها کپورماهیهان

 .)2110 ،Koyunآلههودگی بههه انگههل لیگههوال در سههال

چینی وارد ایران شده است (عبدلی .)1332 ،به جرأت

 1308در شمال کشور در ماهیهای سیم ،کلمه ،سهیاه

میتوان گظت که ماهی آمورچه امروزه به اکثر مخهازن

ماهی و سس و در سال  1333در ماهی شیزوتوراکس

آبی کشور راه پیدا کرده اسهت .حضهورش در دریهای

در دریاچههه هههامون و در سههال  1334در مههاهی کپههور

خزر در سال  1881توس عبدلی و کد و در دجلهه و

نقرهای در هامون و هیرمند توسه محققهین مختلهف

فههرات در سهال  1884توسه کههد شبههت شههده اسههت

گزارش شده است (یوسظی و همکهاران .)1324 ،ایهن

( Kirankayaو .)2110 ،Ekmekci

انگل در نیمکره شمالی زمین گسهتردگی زیهادی پیهدا

حضور این ماهی در دریاچه های گلسهتان شهامل

کهههرده اسهههت ( Ergonulو 2115 ،Altindagالهههف)،

آلماگههل ،آجههیگههل و آالگههل گههزارش شههده اسههت

طوریکه در دریاچهههای ترکیهه انگهل مهمهی در الی

( .)2112 ،Patimarآمورچه اولین بهار در سهال 1880

ماهی میباشد و در مهاهی سهیم باعهث کهاهش رشهد

توس  Holcikدر دریاچه هامون و کانالهای منتهی بهه

بهههخصههوص در  5سههال ابتههدایی زنههدگی مههیشههود

مخازن چاهنیمه کشف شهده اسهت ( Coadو ،Abdoli

( Ergonulو 2115 ،Altindagب) .لیگوال از انگلهای

 .)1883این ماهی میتواند تهدیدی جدی بهرای تنهوع

مهم ماهیان در دریاچهها و مخازن ذخیره آب میباشد

فون ماهیان باشهد ،زیهرا از ماهیهان ههرز بهوده کهه از

که این به دلیل وجود زیستگاههایی است کهه در آنهها

تأشیرات عمده و منظی این گونهه مهیتهوان بهه شهکار،

کوپهپودهها بههعنهوان میزبهان واسه اول و پرنهدگان

رقابههت ،دگرگههونی زیسههتگاه و انگههلههها اشههاره کههرد

مههاهیخههوار بههه عنههوان میزبههان نهههایی وجههود دارنههد

( Ekmekciو  .)2110 ،Kirankayaبا توجهه بهه اینکهه

(.)2111 ،Ronald

شناسههایی و بررسههی انگههلهههای ماهیههان بهههمنظههور
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در ایههران نیههز بیمههاری لیگولههوز ناشههی از مرحلههه

نشده است ،لذا در این مطالعه سهعی بهر آن اسهت تها

پلروسههرکویید لیگههوال یکههی از بیمههاریهههای مهههم در

ضمن بررسی آلودگی محوطه شکمی ماهی مذکور بهه

کپورماهیان میباشد .طول این انگل در حظهره شهکمی

انگل لیگوال به بررسی اشهرات زیهانآوری کهه ممکهن

ماهیان میتواند بهه  21-31سهانتیمتهر برسهد (مخیهر،

است بهوسیله این مهاهی ههرز انجهام گیهرد ،پرداختهه

 .)1304با توجه به اینکه تهاکنون مطالعههای در مهورد

شود.

بررسی انگلهای محوطه شکمی ماهی آمورچه انجهام

شکل  -1انگل لیگوال اینتستینالیس

مواد و روشها

زیست انواع مختلف آبزیان خصوصا ماهیها را فراهم

مشخصات منطقه مورد مطالعه :مخهازن چهاهنیمهه در

کرده است .ماهی آمورچه از جمله ماهیانی اسهت کهه

شههمال شههرقی اسههتان سیسههتان و بلوچسههتان و در

به مرور زمان از طریق این کانالها به این مخازن وارد

جغرافیهایی ' 31º 48و طهول

شده است .همچنهین ایهن منطقهه بههدلیهل دارا بهودن

جغرافیههایی ' 01º 48قههرار دارنهههد کههه بهههمنظهههور

شرای زیستمحیطی مناسب دارای گونههای مختلف

ذخیههرهسههازی آب مههازاد رودخانههه سیسههتان (شههاخه

پرندگان ماهیخوار میباشد که از جمله آنها مهیتهوان

منشعب از هیرمند) از آنها استظاده بهعمل میآیهد .آب

به ماهیخورک ،کاکایی نقهرهای ،کاکهایی پشهت سهیاه

این مخازن در فصول کم آبی تا حدود زیادی کسهری

کوچک ،گشیم بزرگ ،گشیم کوچک ،اردک سر حنایی

آب دشت سیستان را تأمین نموده و زمینههای منطقهه

و اردک تاجدار اشاره کرد (سعادت خواه و همکهاران،

را مورد آبیاری قرار داده و جهت شرب مهردم منطقهه

.)1322

(شهری و روستایی) نیز مورد استظاده قهرار مهیگیهرد.

روش بررسی :در این مطالعه  112عدد نمونهه مهاهی

آبگیههری ایههن مخههازن از رودخانههه سیسههتان از طریههق

آمورچه در طهی سهه مهاه در چهاه نیمهه زابهل توسه

کانالی به طول  4/3کیلومتر انجام میشود .توس ایهن

ساچوک با چشمه ریز صید شدند .ماهیان صهید شهده

کانال آب منحرف شده از رودخانه سیستان بهه داخهل

در ظرفهای  1/5لیتری قرار داده و جههت مطالعهات

مخازن چاه نیمه هدایت میشود .ایهن مخهازن شهرای

انگلشناسهی و ریخهت شناسهی بههصهورت زنهده بهه

شهرستان زابل در عر
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آلوده و سالم تعیین شد.

آزمایشههگاه شههیالت دانشههگاه زابههل منتقههل و درون
آکواریمهای  51لیتری قرار داده شدند .در آزمایشهگاه

نتايج

ابتدا زیستسنجی (تعیین طول کهل ،طهول اسهتاندارد،

از کل  112ماهی بررسی شده 2 ،مهاهی ( 3مهاهی

طول چنگالی ،وزن کل و همچنهین جنسهیت ماهیهان)

ماده و  5ماهی نر) مربوط به اسهظندماه بهود و در بهین

صورت گرفت .سپس ماهیان کالبهد شهکافی شهدند و

ماهیان بررسی شده در ایهن مهاه ههیث اشهری از انگهل

وزن محتویههات شههکمی آنههها بهها اسههتظاده از تههرازوی

لیگوال در محوطه شکمی ماهی آمورچه مشاهده نشهد.

دیجیتالی به دست آمد .در ادامه بهر اسهاس روشههای

اما در ماه دوم نمونهبرداری (فروردینمهاه) از مجمهوع

متداول انگلشناسی ،آزمایشهای الزم بر روی محوطه

 23ماهی بررسی شده محوطه شکمی  3ماهی آلوده به

شکمی ماهیان جهت جداسازی انگلها صورت گرفت

انگل بود که درصد ماهیان آلوده در جنس نر 20/12%

(مخیر .)1304 ،انگلههای جداسهازی شهده بهه درون

و در جههنس مههاده  4/34%بههود .بههاالخره در مههاه آخههر

فرمالین  5درصد منتقهل شهدند و جههت شناسهایی و

نمونهبرداری (اردیبهشت) از مجموع  33ماهی بررسی

اندازهگیری طول و وزن بهه آزمایشهگاه انگهلشناسهی

شده 2 ،عدد از ماهیان آلهوده بهه انگهل لیگهوال بودنهد

دانشگاه زابل منتقل شدند .شناسایی انگلها با اسهتظاده

( )11/32%که تمام این  2عدد متعلق به جنس نر بهوده

از کلیدهای شناسایی (جاللی )1333 ،صورت گرفهت.

و در محوطه شکمی ماهیان ماده هیث آلودگی مشاهده

در نهایت پس از شبت نتایج و تجزیه و تحلیهل آمهاری

نشد .بنابراین میزان شیوع این انگل در تمام ماهیان نهر

با استظاده از نرمافزار  ،Microsoft Excelمیزان شهیوع،

و مههاده بررسههی شههده در اسههظندماه  ،20فههروردین و

درصد فراوانی ،میانگین شدت آلهودگی ،دامنهه شهدت

اردیبهشههتمههاه بهههترتیههب  31/43% ،1%و 11/32%

آلودگی ،رابطه رگرسیونی طول کل و وزن بدن ماهیان

محاسبه شد که در فروردین این انگل بیشهترین میهزان
شیوع را در بین ماهیان آمورچه داشهته اسهت (جهدول
.)1

جدول  -1تعداد و درصد ماهیان واجد انگل و فاقد انگل در محوطه شکمی و میزان شیوع انگل لیگوال در ماهی آمورچه به تفکیک ماه
نمونهبرداري
ماه نمونهبرداری

ماهیان آلوده

ماهیان سالم
نر

ماده

نر

ماده

اسظند

تعداد

5

3

1

1

n=2

درصد

02/5

33/5

1

1

فروردین

تعداد

14

2

0

1

n=23

درصد

01/20

2/08

20/12

4/34

اردیبهشت

تعداد

03

2

2

1

n=33

درصد

23/11

2/58

11/32

1

67

شیوع ()%

نسبت ماهیان آلوده به کل
تعداد ماهیان()%

1

1

31/43

0/42

11/32

3/41
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جدول  -2تعداد نمونه ماهی وحداکثرتعداد انگل ،میانگین شدت آلودگی ،درصد فراوانی ،محدوده تعداد انگل ،درصد شیوع و حداکثر
طول انگل در ماهیان آمورچه نمونهبرداري شده از آبهاي چاهنیمه زابل
حداکثر تعداد

میانگین شدت

درصد

محدوده

میزان شیوع

حداکثر طول

انگل

آلودگی

فراوانی

تعداد انگل

()%

انگل (سانتیمتر)

( ±/38؛1/4)1-3

13/22

1-4

13/01

5/24

جنس

تعداد نمونه

نر

111

4

ماده

2

1

شکل  -1رابطه رگرسیونی طول کل (سانتیمتر) و وزن (گرم) در ماهیان آمورچه آلوده به انگل لیگوال در آبهاي چاهنیمه زابل

شکل  - 2رابطه رگرسیونی طول کل (سانتیمتر) و وزن (گرم) در ماهیان آمورچه سالم در آبهاي چاهنیمه زابل

همچنههین از مجمههوع ماهیههان بررسههی شههده (112

طههول بزرگتههرین انگههل ،برابههر  5/24سههانتیمتههر بههود

عدد) 111 ،ماهی نر و  2ماهی ماده بهود کهه میهانگین

(جدول  .)2رابطهه رگرسهیونی وزن کهل و طهول کهل

شدت آلودگی و درصد شهیوع انگهل لیگهوال در آنهها

بدن ماهیان آلوده به انگل لیگوال نشان میدهد که ایهن

بهترتیب  1/4و  13/01به دست آمد .همچنین حهداکثر

ماهیها دارای دامنه وزنی  2تا  5گرم و دامنه طهولی 0

تعداد انگل بهدست آمده در یک نمونه ماهی 4 ،عدد و

تا  2سانتیمتر میباشند (شکل .)2
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اما در ماهیان سالم هرچند که درصد قابل تهوجهی

مشاهده شد .این انگل فضای داخلی حظره بهدن را پهر

از ماهیان دارای دامنه طولی شبیه به دامنه طولی ماهیان

میکند و در تمام طول مدت زنهدگی مهاهی در درون

آلوده بودند ( 0-2سانتیمتر) ،اما دارای محدوده وزنهی

بدن آن زندگی میکند (آذری تاکامی .)1330 ،حضهور

گستردهتری نسبت به ماهیان آلوده بودند (شکل .)3

انگههل لیگههوال در محوطههه شههکمی مههاهی بهها اشههرات
پاتولوژیکی عمده همراه مهیباشهد کهه از جملهه آنهها

بحث و نتیجهگیری

میتوان به چسبندگی صظا  ،آتروفهی کبهد ،گنادهها و

ایهن مطالعهه بهههمنظهور بررسههی آلهودگی محوطههه

ساختار ماهیچههای دیهواره بهدن اشهاره کهرد (،Noga

شکمی ماهی آمورچه توسه انگهل لیگهوال در آبههای

.)1885

چاه نیمه زابل انجام شد .نتهایج حاصهله نشهان داد کهه

در شکلهای  2و 3مشاهده مهیشهود کهه ماهیهان

ماهی آمورچه که بهعنوان یهک مهاهی ههرز بیربهومی

سالم در مقایسه با ماهیان آلوده دارای محهدوده وزنهی

همراه با کپورماهیهان چینهی وارد کشهور شهده اسهت،

گستردهتری میباشند که ایهن میهزان خیلهی چشهمگیر

آلوده به انگل لیگوال میباشد ،طوریکهه میهزان شهیوع

نمههیباشههد .در بررسههی تههأشیرات انگههل لیگههوال روی

آن در طی سه ماه نمونهبهرداری 13/01 ،درصهد بهوده

الیماهی مشخص شد که این انگل دارای تأشیر بسهیار

اسههت .میههزان شههیوع ایههن انگههل از صههظر درصههد در

کمی روی خصوصیات رشهدی الی مهاهی مهیباشهد

اسظندماه به  31/43%در فهروردینمهاه رسهید کهه ایهن

( Ergonulو 2115 ،Altindagالف).

افزایش چشمگیر در آلودگی محوطهه شهکمی ماهیهان

با توجه به اینکه ماهی آمورچه بهعنوان یک مهاهی ههرز

آمورچه میتوانهد بههدلیهل افهزایش حضهور پرنهدگان

مطرح میباشد و تقریبا در اکثر حوضهههای آبهی کشهور

ماهیخوار در این منطقه باشد که باعث تکمیهل چرخهه

حضور دارد ،لذا میتواند بهعنهوان میزبهان واسه دوم در

زندگی این انگل بهعنوان میزبهان نههایی آن مهیشهود.

این سیکل حضور داشته و سبب آلودگی ماهیان بها ارزش

زیرا پرندگان ماهیخوار مثهل مهاهی خهورک ،کاکهایی

و تجاری شود .با توجه به این که مخازن چاهنیمه زابهل از

نقرهای ،کاکایی پشهت سهیاه کوچهک ،گشهیم بهزرگ،

مناطقی اسهت کهه پهرورش قهزل آال در قظهس در آنجها

گشیم کوچک ،اردک سر حنایی و اردک تاجدار با فهرا

صورت میگیرد ،لذا یهک منطقهه ایهدهال بهرای پهرورش

رسیدن فصل بهار بهدلیل وجود آب و هوای مناسب و

انواع ماهیان محسهوب شهده و در نتیجهه حضهور مهاهی

بذای کافی به این منطقه مههاجرت مهیکننهد .در مهاه

آمورچهه همههراه بهها آلههودگی انگلههی محوطههه شههکمی آن

سوم نمونهبرداری (اردیبهشت) میزان شیوع لیگوال بهه

میتواند سبب آلودگی ماهی قزلآال بهعنوان یک ماهی بها

 11/32%رسید که این کاهش بهدلیل مهاجرت پرندگان

ارزش و تجاری گردد .مضاف بر اینکه در نزدیکی آبههای

و عدم تکمیل سیکل زندگی میباشد .در مطالعهای که

چاهنیمه تعداد زیادی استخر خاکی پرورش ماهی وجهود

بهمنظور بررسهی آلهودگی مهاهی کلمهه توسه انگهل

دارد که این استخرها توس پمپاژ آب از مخازن چاهنیمهه

لیگوال انجام شده بهود ،ههیث تظهاوت معنهیداری بهین

آبگیری میشوند و در طول سال برای پهرورش ماهیهان

میزان آلودگی ماهیان نر و ماده مشاهده نشهد ( Lootو

با ارزشی مانند قزلآالی رنگهین کمهان ،شهیزوتوراکس و

همکاران .)2112 ،در صورتی کهه در ایهن مطالعهه در

کپورماهیان چینی مورد استظاده قهرار مهیگیرنهد .بنهابراین

ماههای فروردین و اردیبهشت تظاوت معنهیداری بهین

ماهی آمورچه که آلوده به انگل لیگوال است ،مهیتوانهد از

ماهیان نر و ماده از نظر میزان آلودگی با انگهل لیگهوال

طریق پمپاژ آب وارد کانالههای آبرسهانی و بههدنبهال آن
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استخرها شده و همراه با میزبان واس اول (کوپه پهود) و

بهطور کامل حهذف کهرد ،یها تعهداد آنهها را محهدود

میزبان نهایی (پرندگان ماهیخوار) سیکل تکاملی انگل را

ساخت ،اما با چهک کهردن ذخیهرهسهازی آبههای بهاز

کامل نموده و از این طریق سبب ایجاد آلودگی در ماهیان

میتوان تا اندازهای اشرات بیماریزایی ایهن ماهیهان را

مذکور شود .الزم به ذکر است که ماهی آمورچه بهتنهایی

کاهش داد .دیگر اینکه چون پرندگان میزبان نهایی این

نمیتواند سبب ایجاد آلودگی شود ،بلکه بهعنوان میزبهان

انگل محسوب میشهوند ،لهذا کنتهرل پرنهدگان نقهش

واس دوم باعث تکمیل سیکل انگلی میشود.

مهمی را در کنترل این آلودگی انگلی در پهی دارد .در

همانطور که اشاره شد مهاهی آمورچهه همهراه بها

این راستا دور نگهداشتن پرندگان ماهیخوار بهوسهیله

کپورماهیان چینی وارد شده است ،بنابراین میتهوان بها

شکار یا ترسهاندن آنهها در مخهازن ،مهیتوانهد باعهث

وضع قهوانین و مقهررات بهداشهتی مناسهب از انتقهال

کاهش این شیوع انگلهی شهود (یوسهظی و همکهاران،

انگلهای بیماریزا توس این ماهیان هرز به سایر منابع

.)1330

آبی کشور که تاکنون از حیث وجهود آلهودگی انگلهی

تشكر و قدرداني

مهلک مصون ماندهاند ،جلهوگیری بههعمهل آورد .ههر

در اینجا الزم میدانیم تا از آقای حیهدری مسهئول

چند این کار دشوار میباشد ،اما میتوان از نظهوذ ایهن

آزمایشگاه شیالت دانشگاه زابهل و دوسهتان عزیزمهان

ماهیههان بههه درون کانههالهههای متصههل بههه رودخانههه

آقایان صارمی و شیری و همچنهین خهانمهها لطظهی و

جلههوگیری کههرده و همچنههین مههانع از ذخیههرهسههازی

موسوی که ما را در تهیهه و گهردآوری مطالهب یهاری

بیرقانونی و مخظیانه مهاهی شهد .البتهه در بسهیاری از

نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
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Abstract
Many organisms such as parasites cause damage to fish. Lack of legislature and perception
for aquatic disease led to the expansion of many dangerous diseases. In some cases, his has lead
to the collapse of aquaculture in some countries. One of vectors the parasite infection are
nonindigenous fishes. This study had carried out to survey on gastric infection of amorcheh
(Pseudorasbora parva) by plerocercoid of Ligula intestinalis in Zabol Chahnimeh Reservoirs.
Based on the results breakout rates, frequency and mean infection density were 18.44%, 13.88%
and 1.4% respectively. Maximum number of parasites in a sample was 4 and the largest
parasites observed were 5.84 centimeters. Also it was observed that between sampling months
the maximum rate of breakout was in March.
Keywords: Gastric infection; Ligula intestinalis; Pseudorasbora parva; Zabol chahnimeh
Reservoirs
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