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  کازرون نشایپر اچهیدر يها یآبشش ماه يها انگلشناسایی 
  

  گلچین منشادي علیرضا*
  کازرون واحد ،یآزاد اسالم دانشگاههاي آبزیان،  اريبهداشت و بیم گروهاستادیار، 

  26/6/1396: تاریخ پذیرش؛ 19/5/1396 تاریخ دریافت:
 

  چکیده
          مـاهی از         گونـه     6                                                                          با توجه به عدم اطالعات کافی از وضعیت فون انگلی ماهیـان دریاچـه پریشـان،                  در این مطالعه   

  ، ) B.  grypus (  شیربت  ،)( Barbus  luteus          شامل حمري   که                  شناسی قرار گرفتند                               دریاچه پریشان مورد بررسی انگل
                  کپـور معمـولی و     )Mastacembelus mastacembelus (                     مار ماهی آب شـیرین    ،)(Carassius carassius  کاراس

 .extensus   Dactylogyrus، D                                       گونـه یـا جـنس انگـل منـوژن شـامل         7   .         ) بودنـد Cyrinus carpio    اي (            کپور آئینـه 

anchoratus ،  D. pavlowsky ،  D. carassobarbi ،  D. barboides، . Gyrodactylus sp  و Mastacembelus sp. 
جداسـازي و شناسـایی     .Myxobolus sp و  .Ichthyophthrius sp.،Trichodina sp جنس تک یاخته شـامل  3و 

از  درصد 3/24ماهی مورد بررسی، آلوده به انگل بودند اما در     74درصد از  7/75گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که 
           تابسـتان                       ترتیب مربوط به فصـول                       ترین درصد آلودگی به ن           ترین و پایی   باال  . گونه آلودگی انگلی مشاهده نگردیدها هیچ آن
 .carassobarbi  D           وسیله انگل   ه   ) بدرصد 25                  ترین درصد آلودگی (                   درصد) بوده است. باال    60 (       پائیز        درصد) و     88 / 5 (

ـ           ً   ) مشـترکاً درصـد  31/1                 درصـد آلـودگی (  تـرین  نو پـایی   و  D. barboides، D. pavlowsky      هـاي                وسـیله انگـل     ه   ب
D.anchoratus  .فصـل    آلـودگی و       میزان    بین     داري                 اختالف آماري معنیآنالیز واریانس یکطرفه نشان داد ایجاد گردید

) 132   / 0 P=(    گونه مورد بررسی مشاهده نگردید   6                   و میزان آلودگی بین                               ) 0 /  12 P=.(     
  

آلودگی انگلی، استان فارس دریاچه پریشان، آبشش، ماهی، :هاي کلیدي واژه  
 

  1مقدمه
شناسی ماهیان  طی تحقیقات انگل هاي زیاديانگل  

و  اند. تحقیقات جاللی آب شیرین ایران معرفی شده
گوسف و همکاران  ،)1992( جاللی )،1990(مولنار 

) و جاللی و 1995همکاران ( جاللی و )،1993(

                                                
 golchinalireza@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

معرفی بیش از یکصد گونه ) منجر به 1997روحانی (
هاي ماهیان آب شیرین شد که بسیاري از از منوژن

هاي بعدي  براي این علم جدید بودند. در گامها  آن
)، معصومیان و همکاران 1995مولنار و پازوکی (

زیادي از  گر تعداد) و بسیاري از محققین دی1996(
ها و سایر پریاختگان انگل ماهیان  نماتود اختگان،تک ی

هاي ع و متنوع انگلآب شیرین را معرفی و عرصه وسی
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هاي آب شیرین در مناطق متفاوت مشخص  ماهی
مطالعات نمودند و غناي آن را آشکار ساختند. 

متعددي در ارتباط با بررسی آلودگی انگلی ماهیان آب 
 ورهاي کشاستاندیگر منطقه مزوپتامیان و شیرین 

هاي شیرین نواحی غربی  ان آبماهی. انجام شده است
 و جنوبی کشور متعلق به ناحیه مزوپتامیان

است و بخش اعظم آن در کشورهاي  النهرین) (بین
). از 1977 جاللی،عراق، ترکیه و سوریه قرار دارد (

ترین مطالعاتی که در این منطقه صورت جمله مهم
) 2000( و همکاران عه مرتضاییتوان به مطال گرفته می
آلودگی انگلی ماهیان آب شیرین را در بر روي 

و همکاران  فرانک، مطالعه هورالعظیم و هور شادگان
مطالعه برزگر و  ،هاي خوزستانردر آبگی) 2002(

رودخانه  انیماه يهاانگل) در بررسی 2004همکاران (
در حوزه آبریز چهار محال و بختیاري  آبادبهشت

شهر کازرون در جنوب غربی استان اشاره نمود. 
 النهرین) قرار گرفته فارس در منطقه مزوپتامیان (بین

هایی است که داراي از جمله شهر) و 1977 (جاللی،
منابع آبی قابل توجهی است. دریاچۀ پریشان یکی از 

و در میان  هاي آب شیرین دائمی کشور بوده  دریاچه
کیلومتري جنوب شرقی  12کوهستان فامور و در 

کیلومتري غرب شیراز واقع شده است.  125کازرون و 
اي در شهرستان دریاچه تنها منبع آبی دریاچهاین 

هاي موجود در آن   باشد و غالب ماهی کازرون می
عنوان بخش مهمی از منبع پروتئینی با ارزش ساکنین  به

تنها بررسی  )2005دهقانی، ( شود بومی محسوب می
جامع انجام شده بر روي این دریاچه مربوط به 

ها پیش باز ایی ماهیان دریاچه است که به سالشناس
 اما )1979آذري تاکامی و همکاران، ( گردد می

هاي منطقه اي در خصوص شناسایی انگل مطالعه
هاي همه که ضرورت انجام بررسی شود مشاهده نمی

ط با این بوم سازگان آبی را به خوبی جانبه در ارتبا
ترین اهداف این مطالعه شناسایی مهم کند. آشکار می

هاي دریاچه و بررسی  هاي ماهیانگل انواع و فراوانی

  .ها در فصول مختلف استت انگلتغییرات جمعی
  

 ها و روش مواد
هاي آبشش  هدف شناسائی انگل مطالعه مذکور با  

برداري فصل نمونه 4 دریاچه پریشان در طی هايماهی
ها پس از صید در آزمایشگاه  انجام گردید. نمونه

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد  انگل
 74کازرون مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 

 مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. گونه 6در  ماهی
از  وسیله دام گوشگیر و ساچوك دستی هبها ماهی

صورت زنده در  همناطق مختلف دریاچه صید شده، ب
شناسی دانشکده شگاه انگلاوایل بامداد به آزمای

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون منتقل 
گردیده و در آکواریوم نگهداري شدند. پس از بیهوش 

ها انجام و بر اساس آن بیومتري ،هانمودن ماهی
) 1999) و عبدلی (1992هاي شناسائی کود ( کلید

شناسی قرار  رد بررسی انگلشناسایی و پس از آن مو
هاي منوژن گسترش انگل . جهت جداسازيگرفتند

وسیله میکروسکپ نوري مورد  هتهیه شده از آبشش ب
توسط پیپت پاستور  هابررسی قرار گرفت. انگل

برداشته شده و بر روي یک الم بر اساس دستورالعمل 
وسیله آمونیم پیکرات  ه) ب1972و همکاران ( فرناندو

هاي جدا شده بر اساس ص گونهثابت گردیدند. تشخی
) و جاللی و 1985هاي شناسائی گوسف (کلید

هاي ناحیه از روي قالب) 1997روحانی (
گونه  گیري تا حد شناساییستوهاپتور و اندام جفتاپی

یاختگان پس از ص تکبراي تشخی .گرفت صورت
ستفاده از کلید گیري از آبشش و تثبیت آن با انمونه

 شناسائی گردیدند. )1992( دایکووا و تشخیصی لوم
بررسی  دست آمده جهت اطالعات بهدر این مطالعه 

هاي ماهی مورد مطالعه، توصیف موارد فراوانی گونه
هاي سالم و هاي مختلف ماهیفراوانی گونه درصد
هاي  وانی ماهی، درصد فراهاي منوژنبه انگل آلوده

هاي منوژن جداسازي انگل آلوده و درصد فراوانی
گیري به تفکیک فصل نمونهشده درطول سال و 
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مورد پردازش قرار گرفت SPSS  18 افزار وسیله نرم به
هاي آماري آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون از تستو 

در سطع  و رگرسیون لجستیک پیرسون -کاي دو
   گردید.استفاده  05/0دار  معنی

 
  نتایج

یاخته در انگل منوژن و تک ا گونهجنس ی 10تعداد   
گونه دریاچه پریشان  6گیري از فصل نمونه 4 طی

 .)7تا  3هاي  (شکل جداسازي و شناسایی گردید.

 D. Carassobarbi به ترین درصد آلودگی مربوط باال
 هايانگل                        ً   ترین درصد آلودگی مشترکا  بهپایین و

D.anchoratus،D. palvowsky  و D. baboides 
ترین درصد آلودگی در ماهیان شیربت . باالتعلق داشت

 .و مارماهی و کمترین آن در ماهی حمري مشاهده شد
ها در هاي آنها و میزباناطالعات مربوط به انگل

 9و  8هاي  ها در شکل و درصد فراوانی آن 1جدول 
   آورده شده است.

  
 .آن زبانیبر اساس م شانیپر اچهیدر انیشده از ماه يجداساز يهاهتاخیها و تکمنوژن -1جدول 

 نام علمی انگل  نام فارسی  نام علمی ماهی  ردیف

1  Cyprinus carpio اي کپور معمولی و آیینه Dactylogyrus extensus  
2 Barbus luteus  حمري Dactylogyrus carasobarbi 
3 Carassius carassius  کاراس Dactylogyrus anchoratus  
4  Barbus grypus شیربت  Dactylogyrus pavlowsky 
5  Barbus grypus شیربت  Dactylogyrus barboides, 
6 Mastacembelus mastacembelus  مارماهی آب شیرین Mastacembelus sp.  

7 
Carassiuscarassius  

  

Barbus luteus  
  

Cyprinus carpio 

  کاراس
  حمري

  کپور معمولی و آیینه أي
Gyrodactylus sp. 

8 Carassius carassius کاراس Ichthyophthrius sp. 
9 Barbus luteus  حمري Trichodina sp.  

10  Barbus luteus  
 

Barbus grypus  
  حمري
 شیربت

Myxobolus sp. 

 

  
  .)800بزرگنمایی جدا شده از ماهی کپور معمولی دریاچه پریشان (Dactylogyrus extensus  -1 شکل

  



 1397 تابستان) 2)، شماره (7برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

66 

  
  .)2000بزرگنمایی دریاچه پریشان ( شیربت جدا شده از ماهیDactylogyrus barboides  -2 شکل

  

  
  .)2000بزرگنمایی جدا شده از ماهی شیربت دریاچه پریشان ( Dactylogyrus  pavlowsky -3 شکل

  

  
  .)2000بزرگنمایی جدا شده از ماهی حمري دریاچه پریشان (Gyrodactylus sp . -4 شکل
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  .)2000بزرگنمایی جدا شده از ماهی حمري دریاچه پریشان (Trichodina sp . -5 شکل

  

  
  .)800بزرگنمایی جدا شده از ماهی کاراس دریاچه پریشان (  .Ichthyophthrius sp-6شکل 

  

  
  .)2000بزرگنمایی جدا شده از ماهی شیربت دریاچه پریشان ( .Myxobolus sp -7 شکل
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 .هایاختهتک ها وغیرآلوده به منوژن اهیان آلوده وفراوانی م -8شکل 

  

  
  .هاي جداسازي شده از آبشش ماهیان دریاچه پریشانفراوانی انگل -9شکل 

 

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین   
ماهی مورد بررسی، آلوده  74درصد از  47/22±7/75

درصد از  3/24±97/46به انگل بودند و در میانگین 
میزان  .گونه آلودگی انگلی مشاهده نگردید ها هیچآن

 2/69هاي ماهی بیش از   آلودگی انگلی تمام گونه
نه گو 6بین  درصد بوده است. از نظر میزان آلودگی

داري وجود نداشت مورد بررسی اختالف آماري معنی
)12/0P=ه نشان داد که ). آنالیز واریانس یکطرف

گونه صید شده  6داري بین وزن اختالف آماري معنی

اي که کمترین میانگین وزنی ه گونهوجود دارد، ب
ها مربوط به مربوط به ماهی حمري و بیشترین آن

اما اختالف  ،)>001/0P( استاي بوده (کپور آیینه
داري بین وزن گروه ماهیان آلوده و آماري معنی

). رگرسیون لجستیک =63/0P( آلوده دیده نشد غیر
نشان داد که آلوده بودن ماهی یک ریسک خطر براي 

 شود زن ماهی محسوب نمیکاهش یا افزایش و
)62/0P=(  جدول)2.(  
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  .ماهیان دریاچه پریشان اطالعات وزن و میزان آلودگی -2جدول 

 گونه
 تعداد ماهی
 (درصد)

 میانگین وزن
  انحراف معیار

)±( 

 ماهی بر حسب نوع آلودگی درصد /تعداد

 (درصد) ماهی آلوده )(درصد غیر آلوده ماهی

 )3/78(18 )7/21(5 26/76 144 )3/31(23 کپور معمولی

 )3/83(5 )7/16(1 27/127 17/291 )1/8(6 اي کپور آئینه

 )2/69(5 )8/30(8 86/39 54/119 )1/35(26 حمري

 )100(1 )0(0 -  230 )4/1(1 شیربت

 )75(12 )25(4 36/74 63/179 )6/21(16 کاراس

 )100(2 )0(0 54/73 238 )7/2(2 مارماهی آب شیرین

 )7/75±47/22( 56 )24/ 3±97/46(  18 73/83 74/158 )100(74 مجموع
  

ترتیب  ترین درصد آلودگی بهترین و پایینباال  
 60درصد) و پائیز ( 5/88مربوط به فصول تابستان (

کمترین تفاوت با استفاده از آزمون  درصد) بود.
) نشان داده شد که اختالف وزن بین LSD( دار  معنی

) و بهار و پاییز =004/0P(فصول بهار و تابستان 
)047/0P=شد. کمترین مقدار آلودگی با دار می) معنی

هاي صید شده در پاییز دیده شد اما بین فصل در ماهی

 داري دیده نشدسابقه آلودگی ارتباط آماري معنی و
)132/0P= .(هاي صید شده در این مطالعه اکثر ماهی

تابستان درصد) و  5/36مربوط به دو فصل زمستان (
درصد) بوده است. تعداد ماهی صید شده در  1/35(

 فصول مختلف از توزیع یکنواختی برخوردار نبود
)001/0P<(  جدول)3.(  

  

  .هاي صید شده از دریاچه پریشان از نظر فصل صیدفراوانی وزن ماهی -3جدول 

 فصل صید ماهی
 

 تعداد ماهی
از کل) (درصد  

 میانگین وزن
 انحراف معیار

(±) 

ها از نظر نوع آلودگی تعداد ماهی  
 (درصد در فصل)

 آلوده غیر آلوده
)6/21(16 بهار  62/107  91/30  3)8/18(  13)2/81(  

)1/35(26 تابستان  85/183  65/59  3)5/11(  23)5/88(  
)8/6(5 پاییز  60/190  78/122  2)40(  3)60(  

)5/36(27 زمستان  96/158  69/104  10)37(  17)63(  
 

  بحث
هاي ترین گونهمتنوع جنس داکتیلوژیروس داراي  

باشد که بر اساس  هاي انگلی میانگلی در میان کرم
گونه از این  971حال  هتا ب) 1998( نظر داو و ارنست

درصد آن  95شده است که جنس در جهان شناسایی 
که در  ویژگی میزبانی .باشد ماهیان میانگل کپور

دهد داراي  رخ می آویژه منوژنه  ههاي ماهیان ب انگل
. با توجه به )1975 ،(کندياي است کیفیت ناشناخته

ویژگی میزبانی کمتري نسبت به D.extensus که  این
بر کپور  ) عالوه1996 و همکاران،  (جیبسون بقیه دارد

اي نیز یافت گردید اما  کپور آئینهمعمولی در آبشش 
خوبی قابل  ها بهکتیلوژیروسویژگی میزبانی در سایر دا

هاي جنس هاي بسیاري ازتا کنون گونه مشاهده بود.
داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس در کپورماهیان 

و  بر اساس مطالعه جیبسونشناسایی شده است. 
 تا بحال در D.extensus، گونه )1996همکاران (
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،  Barbusهاي هاي مختلفی از جنسگونه
Aristichthys ، Carassius ، Cyprinus ،

Leuciscus ،Micropterus ،Misgurnus  یافت
هاي ر گونهشده است. این انگل بر خالف سای

داکتیلوژیروس دامنه وسیعی از دماي آب را پذیرا شده 
را به خود  حداکثر درصد آلودگیدریاچه پریشان و در 

توسط گوسف و D.carassobarbi  .اختصاص داد
ماهی بنی گزارش  و) از ماهی حمري 1993همکاران (

گردید. در این مطالعه این انگل تنها از ماهی حمري 
در مطالعات زیادي   D.anchoratusجداسازي شد.

اسدزاده  ) و1990( مله توسط جاللی و مولناراز ج
معمولی و کاراس گزارش ) از کپور 1999( منجیلی

گردید. در این مطالعه انگل مزبور تنها در ماهی 
توسط گوسف و D.pavlowsky  کاراس یافت گردید.

زاده  ) از ماهی شیربت و جاذبی1993همکاران (
) از ماهی بنی جداسازي شد. همچنین 1983(

هاي  درماهی Gyrodactylus sp هايانگل شناسایی
 Mastacembelus و  يکاراس و حمر ،کپور معمولی

sp.  در مار ماهی آب شیرین در حد جنس صورت
  .گرفت

  Ichthyophthrius sp. ترین انگل آب شایع
 در منابع بسیاري گزارش شده است شیرین بوده و

). براي 1999 اسدزاده منجیلی،؛ 1983 زاده، (جاذبی
گیري این انگل عالوه بر مطلوبیت حرارتی به مهه

تراکم مطلوب شیوع و تراکم باالي ماهی نیاز است 
 (جاللی، آورد گیري را براي انگل فوق فراهم میهمه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد این انگل فقط از  .)1997
در دریاچه پریشان گزارش شده  کاراسآبشش ماهی 

است، بنابراین انگل مزبور تهدیدي براي ماهیان 
  تواند محسوب گردد.   دریاچه نمی

 .sp Trichodina  انگل دیگري است که در
مطالعه حاضر جداسازي شده است و در اکثر منابع 

برزگر و  ؛1983 زاده، (جاذبی خورد آبی به چشم می

ه انگل از مواد آلی آب ) با وجودي ک2004 ،همکاران
تغذیه نموده و در صورت تبدیل شدن به حالت 

سطح آبشش و پوست را پوشانده و زندگی انگلی، 
 (جاللی، گردد ماهیان میویژه بچه همرگ ماهیان بباعث 
اي از این انگل رسد جداسازي گونه نظر نمی ه. ب)1997

از آبشش تنها یک نمونه ماهی حمري حاکی از فقر 
دریاچه از مواد آلی باشد چرا که شرایط مساعد آب 

ها و فقدان عوامل آب دریاچه براي زیست ماهی
هاي پرورشی موجود  زا که در شرایط استخر استرس

  گردد.  تکثیر سریع و بروز اپیدمی می است، مانع از
  Myobolus sp. تنها از دو ماهی  در این مطالعه

یی از این هاگونه حمري و شیربت جداسازي گردید.
انگل در منطقه جنوبی کشور از این دو ماهی 

؛ 1996 و همکاران،  جداسازي شده است (معصومیان
اکن تا حد هاي آبی سبدنه دماي). 1983زاده ( جاذبی

گیرد و درصد ثیر میأهوا تزیادي از دماي محیط و 
هاي تفاوت ها در فصول مختلف دارايآلودگی ماهی

  باشد.  گیري با یکدیگر میچشم
ی در استخرهاي فصل راتییبا تغ یفون انگلرابطه   

 هاي متفاوتی با آنچه که در پرورشی داراي ویژگی
که در طوريباشد به ها وجود دارد می دریاچه
هاي پرورشی در فصول بهار و تابستان درصد  استخر

رسد که بخش اعظم آن مربوط  آلودگی به حداکثر می
در  ).1997 جاللی،( باشد میآ یاختگان یا منوژنهبه تک

مطالعه حاضر برخالف این فرضیه بین فصل و میزان 
 داري دیده نشدآلودگی ارتباط آماري معنی

)132/0P=( . شاید بتوان علت اصلی آن را این مهم
منطقه  که دریاچه پریشان در دانست که با توجه به این

مزوپتامیان واقع شده است و داراي اختصاصات آب و 
باشد و دماي آب آن حتی در فصول  گرم میهواي 

د و رو تر نمیها پایینسرد سال نیز از دماي تکثیر انگل
بنابراین  گردد.ها نمیمانع از ادامه چرخه زندگی آن

ها در فصول سرد سال را عدم کاهش فراوانی آن
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توان توان ناشی از این امر دانست. همچنین می می
ها به انواع ماهیعنوان کرد درصد و شدت ابتالي 

 جاللی،شود (عوامل انگلی با افزایش سن زیاد می
هاي این مطالعه افته). با وجود این آنالیز آماري ی1997

 واریانس یکطرفه. آنالیز ستبا این قاعده سازگار نی
طر براي آلوده ثابت کرد که وزن ماهی یک ریسک خ

مطالعه این در  گردد.بودن آن محسوب نمی
ترین درصد آلودگی را به خود ها باالسداکتیلوژیرو

اختصاص دادند. آلودگی در فصل بهار بیشتر از سایر 
 4از ماهی حمري که و با توجه به این فصول دیده شد

حساسیت رسد نظر می گونه انگلی جداسازي گردید به
هاي منطقه نسبت به بیشتري نسبت به سایر ماهی

  آلودگی انگلی داشته باشد.
  

  منابع
1.Abdoli, A. 1999. The inland water fishes 

of Iran. Iranian museum of nature and 
wildlife, Tehran, 378p. 

2.Asadzadeh Manjili, A., and 
Ghorbanzadeh, A. 1999. Cultured trout 
infections to Diplostumum spathaceum 
Rudolphi, 1819 in the farms of West 
Azerbaijan. Journal of Iranian Fisheries 
Sciences. 7: 4-11. (InPersian) 

3. Azari Takami, A.G.H., Ahmadi, M., 
Khoshzahmat, A., and Vosoughi, G. 
1979. Identification of Parishan Lake’s 
fish, spring and rivers around the 
Kazerun and Mamasani region. Letter of 
Veterinary Medicine. 37: 104-123. 

4.Barzegar, M., Asadollah, S., Hemmat-
Zadeh, A., Jalali, B., and Rahnama, R. 
2004. Parasites of fishes in Behesht-
Abad River (Chaharmahal-o- 
Bakhtiary). Iranian Journal of 
Veterinary Science. 1(1): 67-74. (In 
Persian) 

5. Coad, B.W. 1992. Freshwater Fishes of 
Iran. A checklist and bibliography 
Ichthyology Section. Canadian museum 
of Nature. Ottawa, Ontario, Canada, 
66p. 

6.Dehghani, A. 2005. Ecosystem of 
Parishan lagoon, Mehr publicatuin, 

Tehran, 205p. (In Persian) 
7. Dove, D.M.A., and Ernst, I. 1998. 

Concurrent invades-faur exotic species 
of monogenea now established on exotic 
freshwater fishes in Australia. 
International Journal of Parasitology. 
28: 1755-1764. 

8. Fernando, C.H., Furtado, J.I., Gussev, 
A.V., Kakong, S.A., and Hanek, G. 
1972. Methods for the study of fresh 
water fish parasites 1st Edn., University 
of waterloo, Biology series. 76p. 

9. Gibson, T., Feeva, A.T., and Grasev, I.P. 
1996. A catalogue of the niminal species 
of the monogenean genus Dactylogyrus 
(Diesing, 1850) and the host genera. 
Systematic Parasitology. 3: 35-48. 

10.Gussev, A.V. 1985. Parasitic metazoan: 
Monogenea in Bauer, O.N (ed). Key to 
parasites of freshwater fish of USSR. 
Vlo 2. Nauka, Leningrad, USSR. 242p. 

11.Gussev, A.V., Jalali, B., and Molnár, K. 
1993.Six new species of the genus 
Dactylogyrus (Monogenea: 
Dactylogyridae) from Iranian freshwater 
fishes. Zoosystematica. Rossica. 2: 29-35. 

12.Jalali, B. 1997. Parasites and parasitic 
diseases of freshwater fishes of Iran. 
Iranian fisheries research organization, 
Pp: 105-112. (In Persian) 

13.Jalali, B., and Rohani, M. 1997. 
Monogeneans parasites of the 
southeastern part of Iran and their 
zoogeographical peculiarities. Third 
International Symposium of 
Monogenea, August 1997, Czech 
Republic, Papers and Abstracts. 75p. 

14.Jalali, B., and Monlar, K. 1990. 
Occurance of Monogeneans of 
freshwater fishes of Iran. Dactylogyrus 
spp. On cultured Iranian fishes. Acta 
Veterinaria Hungarica. 38: 339-342. 

15.Jazebizadeh, K. 1983. Study on parasitic 
disease in lake of Zarivar fish 
environmental protection organization 
of Iran. Iranian Journal of fisheries 
Science. 1: 22-29. 

16.Kennedy, C.R. 1975. Ecological Animal 
Parasitology. John Wiley and Sons, New 
York. 163p. 

17.Masoumian, M., Baska, F., and Molnar, 
K. 1996. Myxobolus nodulointestinalis 



 گلچین منشادي علیرضا
  

73 

sp. n. (Myxosporea, Myxobolidae) a 
parasite of the intestine of Barbus 
sharpeyi. Diseases of Aquatic 
Organisms. 24: 35-39. 

18.Molnár K., and Pazooki J. 1995. 
Occurrence of philometrid Nematodes in 
barboid fishes of River Karun, Iran. 

Parasitology Hungaria. 28: 57-62. 
19.Mortezaei, S., Mobedi, I., and Farahnak, 

A. 2000. Infection of some species of 
fresh water fishes to parasitic worms in 
Khouzestan Province, Iran. Iranian 
Journal of fisheries Science. 9(1): 25-36. 
(In Persian) 

  
 


