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چکیده
د ر غربی آذربایجـان اسـتان غربی شـمال آبی منابع شـیرین آب روي ماهیـان بر شناسـی انگل بررسـیهاي طـی
مطالعه و قطور صیـد و ارس، زنگبار رودخانههاي در ایسـتگاه هفت از ماهـی 266 مجمـوع در سـالهاي1381-1382
عدد کلمه، 18 زردپر، عدد کاراس، 2 عد د 12 ماهی لپک، عدد ماهی، 15 سیاه عد د از 166 بودند عبارت ماهیان شدند.
به زنده بطور نمونهها اسـبله. 1 عد د و ماهی عروس عدد 1 ماهی، ماش 11 عدد معمولی، کپور 7 عدد سـوف، 24 عد د

آمد: بدست هفت انگل زیر آنها بررسی و نخاع قطع از پس منتقل شده و آزمایشگاه
Dactylogyrus extensus, D. chramuli, D. lenkorani, D. kendalanicus, Silurodiscoids siluri, Diplozoon megan, and 

Gyrodoctilus spp. 
کپور ماهی، سـیاه کاراس، سـیم، ماهیان از خزر دریاي حوضه از بار اولین براي Diplozoon megan تحقیـق ایـن طـی
انگلهاي بـراي ایران شـیرین آب ماهیان در جد ید میزبان چنـد همچنین لپک گزارش میشـود و و کلمـه معمولـی،

شدهاند. شناسائی داکتیلوژیروس

غربی آذربایجان ماهی، ، Diplozoon megan مونوژن، کلیدي: کلمات
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Pajouhesh & Sazandegi No 77 pp: 17-25

Monogenean parasites from fresh water fishes of Northwest Iran
By: Pazooki J. Biology Sciences, Faculty Shahid Beheshty University, Tehran Iran, Masoumian M.Department of Fish 
Diseases, Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran 
Yahyazadeh M.. Research Center of Natural Resources & Animal Sciences, Uremia, Iran, Sadri G. Islamic Azad 
University of Uremia, Faculty of Veterinary Medicine, Uremia, Iran
and Jalali B. Islamic Azad University, Scientific Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran, Iran 
A parasitologal investigation on the freshwater fishes of Northwest Iran was done between Summer 2003 to Summer 
2004. Altogether 266 fish specimens have been collected from seven different stations of Aras, Zangbar and Ghotor 
rivers. They are as follows: 166 Capoeta capoeta, 15 Alburnus bipunctatus, 9 Lucioperca lucioperca, 12 Carassius 
carassius, 2 Barbus capito, 18 Rutilus rutilus, 24 Abramis brama, 7 Cyprinus carpio, 11 Aspius aspius, 2 Silurus glanis, 
and one Lueciscus cephalus. The fishes were transported alive to the laboratory where they weighted and measured 
and then killed by transitioned the spinal cords and then examined for different parasites. During in study, 7 different 
monogeneans were detected; Dactylogyrus extensus, D. chramuli, D. lenkorani, D. kendalanicus, Silurodiscoids siluri, 
Diplozoon megan, and Gyrodoctilus varicorhini. According to the results of this study Diplozoon megan is the first 
time recorded from the Caspian Sea Fauna Region. It is found in Capoeta capoeta, Alburnus bipunctatus, Rutilus 
rutilus, Abramis brama, Carassius carassius, Cyprinus carpio. There are also three new hosts for the first time is 
recorded for four different monogeneans from fresh water fishes of Iran. 

Key words: Monogeneans, Diplozoon megan, New hosts, Northwest Iran

روز به روز ــی آبزیان انگلشناس آبزي پروري ــعه توس با
ــرایط از ش ــــود. یکی می ش برخوردار ــتري بیش اهمیت از
از و جلوگیري ــت بهداش حفظ آبزیان ــب مناس اصلی تولید
نقش بین انگلها این در ــت،که آنهاس دربین بیماريها بروز

د ارند. بسزائی
انگلهاي آبزیان پراکنش ومطالعه شناسائی، طبقهبند ي
از ــد. اهمیت می باش حائز مختلف جنبههاي از آبی درمحیط
پتانسیل ماهیان، انگلهاي اختصاصی ــائی شناس یک طرف
مینماید ــی بررس را مختلف انگل هاي ــه ماهیان ب ــرش پذی
بیماریهاي ــا ب ــگیري ومبارزه پیش برنامهریزي در ــر ام این
مطالعه چرخه دیگر طرف از ــد . مهم میباش ــیار بس ماهیان
و آبی محیطهاي در واسط میزبان هاي نقش و انگلها حیات
جالب ــیار بس و موارد مهم یکی از با آنها بیولوژیکی مبارزه
ماهیان آب در مهم مونوژنها از انگلهاي ــت. اس اکولوژي در

میباشند. شیرین
ــترده  گس درتحقیقات دیگر محققین از برخی و جاللی
این از زیادي ــداد تع ایران ماهیان برروي مونوژنهاي ــود خ
معرفی نمودند: نیز چندین انگل جدید ــی و بررس را انگلها
،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1)

ــات بیش از 60 مطالع این د ر (24
دریاي د ر ــط فق انگل مونوژن گونه

ــائی، شناس خزر) ــاي دری (جنوبی ــزر خ
گزارششدهاست. و بندي طبقه

ــاي  ــب پایاننامه ه درقال ــز نی ــري دیگ ــراد  اف
دریاي حوضه مونوژنهاي تحقیقاتی طرحهاي و دانشجوئی
مونوژن ــاي عراقی (12) انگله ــد: ان کرده مطالعه را ــزر خ
(3) پورضرغام و (13) ــزاده قربان مهاباد، ــه رودخان ماهیان
ــه رود، محمدي زرین رودخانه ــان ماهی پریاخته ــاي انگله
معرفی ــادرا ب ــولما س ــان ماهی ــاي انگله 1375 ــال س در
ــال س در برزگر جاللی و تحقیقات ــه ادام در ــد (14). نمودن
ــتان کردس وحدت ــد س د ریاچه ماهیان 1381مونوژنهاي
مونوژن ماهیان ــال 1383، س د ر همکاران و پور ــدي مه و
سال 2006 میالدي در (16) کردند. شناسائی زاینده رود را
جنس ــی از هائ گونه و ــروس داکتیلوژی ــه گون ــت هش نیز
استان شیرین ماهیان آب از و پارادیپلوزوئن ژیروداکتیلوس

است (25). شد ه زنجان گزارش
مونوژن انگلهاي شناسائی بررسی و مطالعه این از هدف

می باشد. غربی آذربایجان استان آبی منابع ماهیان

مقدمه

... مونوژن انگل هاي بررسی
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روشها و مواد
آبی منابع ــی بوم ماهیان انگلهاي ــائی طرح شناس جهت اجراي
و قطور و زنگبار رود خانه ارس، سه از غربی آذربایجان استان شمال
نمونهبرداري به اقدام انتخاب و شرح ذیل به ــتگاه ایس هفت مجموعاً

گردید.
کندي ایستگاه بهلول ثریا، چشمه ــتگاه ایس ارس: رودخانه الف)

سدارس. وایستگاه
ــزلداغ ــتگاه ق ایس ــتگاه قلعه جوق، ایس ــار: زنگب ــه رودخان ب)

وایستگاه سدبارون.

هوائی. پل ایستگاه قطور: رود خانه ج)
بهار ــا ت 1381 ــتان تابس از  ــورت فصلی ــتگاهها بص ایس کلیه  از
و نیز توردستی الکتروشوکر و بوسیله صید ــد. نمونهبرداري ش 1382
ــراه به هم ــده ش تعیین ــتگاههاي ایس از محلی صیادان همکاري ــا ب
به زنده صید بصورت از شد. ماهیان پس انجام آب  ــخصات مش ثبت
دام امور و طبیعی منابع تحقیقات  مرکز  ــیالت بخش ش ــگاه آزمایش

شدند. منتقل ارومیه در واقع غربی  آذربایجان استان
(جدول شدند صید و مطالعه گونه 11 ماهی از عدد 266 مجموعاً

.(1 شماره

غربی شیرین استان آذربایجان آب در منابع شده ماهیان مطالعه 1: اسامی ومشخصات شماره جدول

ف
ماهیردی علمی ماهینام محلی صیدنام یامحلهاي به گرممحل سانتیمتروزن ماهی به طول

ماهی کل تعداد
صیدشده

1Capoeta capoetaسیاه ماهی
قطور- زنگبار – جوق – قلعه

ساریسو
8/5-609 -18/5166

2Alburnoides bipunctatusکنديلپک بهلول – ثریا 2/4چشمه -76-815

3Carassius carassiusثریاکاراس چشمه – -21616-92سدارس 2212

4Barbus capitoکنديزردپر بهلول -37ساریسو – 5615- 192

5Rutilus rutilus caspicus2618-21312/6-22سد ارسکلمه

6Abramis bramaارسسیم -26016-44سد 2924

7Lucioperca luciopercaارسسوف 499-40028-162سد

8Cyprinus carpioارسکپورمعمولی 317-30617/5-78سد

9Aspius aspius taeniatusماهی 3011-19612-17سد ارسماش

10Leuciscus cephalus1311/71بهلول کنديعروس ماهی

11Silurus glanisارساسبله 472-500031-3500سد

266جمع
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بیومتري انجام ــتگاه و ایس مشخصات ثبت پس از ــگاه آزمایش در
می شدند. نخاعی ماهیان

و  جداسازي آبشش چند قطعه ابتدا انگلهاي مونوژن مشاهده  براي
میکروسکوپ با و هم جدا از را آبششی شعاعهاي قرارداده و الم روي
دیگر الم روي و جدا پاستور پیپت باکمک انگل بررسی میگردید ند.
فیکس گلسیرین یا آزوکارمن ویا افزودن الکتوفنل از وپس گرفته قرار

میشدند.
نتایج

د اکتیلوژیروس جنس انگلهاي (1
Dactylogyrus extensus Muellen & Elive 1932

Dactylogyrus lenkorani Mikhailov 1967
Dactylogyrus kendalanicus Mikhailov 1974

Dactylogyrus chramuli kojava 1960
معمولی، کپور سیم، ماهی، ــیاه س ــامل عدد ماهی ش 150 تعداد

سدبارون خروجی ایستگاه انگلها در فراوانی این و بود ه ماهیان سایر
.(4 شماره مشاهده شد (جدول ایستگاهها سایر از  بیشتر جوق) (قلعه

سیلورودیسکوئیدس جنس انگلهاي :(3
Silurodiscoides siluri zandt1924 انگل به آلوده اسبله ماهی فقط
درقسمت میلیمتر 0 /17 آن وعرض میلیمتر 1/3 انگل این طول بود.
جفت و د راغلب موارد 2 غده پر مانند 3 جفت الی ــی داراي 2 قد ام
متصل قالب میانی جفت 2 قالبک حاشیهاي و جفت 7 چشم وداراي

الف). 3 میباشد.(شکل رابط 2 توسط شده

دیپلوزئون جنس :(4
جنس  ایـن ــن بودند .از دیپلوزوئ انگل به آلوده ماهی ــیاه س 14
این شناسائی گردید.طول  Diplozoon megan گونه دیپلـوزوئن مگان
ــري س وعرض طول میلیمتر، 0 /6 آن عرض میلیمتر، 2/19 ــگل ان
میلیمتر، 0/075 ــبنده چس اند ام پهناي ــر، 0/059.میلیمت ×0 /057
میلیمتر 0/2×0/1 ــاد تخم وابع میلیمتر 0/12 ــبند ه چس اندام درازاي

ب). 3 (شکل شد . اند ازهگیري

بحث
تحقیق این شده در ــی بررس ماهیان مونوژن از گونههاي مختلف
تحقیق، تقریباً این نتایج ــاس اس بر ــائی گرد ید. شناس و ــازي جد اس
ــده ش معاینه ماهیان در آلودگی ــده برد اري ش نمونه فصول تمام در
ــترین میزان بیش که 54٪ ماهیان آلوده بود ه کلی بطور ــده. ش دید ه
استثناء به می باشد. با ٪56 ــتان زمس د ر کمترین و ٪80 با پائیز در
بودند. شده گزارش کشور از قبًال مونوژن ــایر گونههاي س D. megan
ماهیان از بار اولین  براي Diplozoon megan انگل  .(26،24،13،12)
کپور معمولی، ماهی، ــیاه س کاراس، ــیم، ماهیان س از حوضه خزر؛
ماهی تحقیق ــن ای طی ــود. همچنین در ــه ولپک گزارش میش کلم
و Datylogyrus chramuli ــاي انگله براي (Rutilus rutilus) ــه کلم
(Abramis brama) ــیم س ــی ماه .D.extensus و D. kendalanicus
Alburnoides) ماهی لپک D.extensus و D. chramuliــگل ان ــراي ب
میزبان ــوان عن ــه ب :.Dactylogyrus lenkorani ــراي  ب (bipunctatus

می شوند. معرفی جدید
ــوس، ژیروداکتیل ــروس، داکتیلوژی ــاي انگله ــه  مجموع
که ماهیان ــش د ر آبش میتوانند ــن و دیپلوزوئ ــکوئیدس سیلورودیس
رشد ــرعت س حال درعین و  ــت اس ماهی بدن  بخش ــاس ترین  حس

ایجاد  د ارد  ــتگی بس به آن ــیژن اکس تامین نظر از ماهی ــالمت س و
نمایند. ضایعات

ــال س در Molnar و Jalali ــات مطالع در D. extensus ــگل ان
معمولی جمعیت کپور ــن فراوانی زیادي دربی د اراي ــالدي می 1992
رودخانه ــاي کپوره حاضر، ــق ــت(23). درتحقی اس بوده ــتان خوزس
را درصد بیشترین آلودگی فراوانی نظر از ــدبارون) بارون (خروجی س
زرینه رودخانه ماهیان درتحقیق برروي (13) نیز قربانزاده ــته اند. داش
مهاباد رودخانه ماهیان در (12) ــی وعراق ارومیه آبخیز ــوزه ح رود از

گزارش کردند. معمولی  کپور از  را انگل  این

آلودگی ودرصد مختلف فصول در بررسی شده تعداد ماهیان :2 شماره جدول

... مونوژن انگل هاي بررسی

سال فصول
تعداد کل ماهیان

شده بررسی
آلودگی) (درصد آلوده ماهیان تعداد

(61٪)6942تابستان1381

(80٪)5650پائیز1381

(56٪)10258زمستان1381

(87٪)3935بهار 1382

کل (54٪)266161جمع

2 ،1 داکتیلوژیروس بودند(شکلهاي به انگلهاي آلوده کلمه و کاراس
مختلف فصول شده در بررسی ماهیان تعداد 2 جدول شماره در .(4 و
مختلف درفصول ماهیان میدهد. فراوانی آلودگی نشان ودرصد آلودگی
فصول د رکلیه آلودگی که آنست  دهنده نشان  امر این است. متفاوت

میشود. دیده ماهیان در سال
داکتیلوژیروس ــه ب ماهیان مختلف آلودگی  3 ــماره ش جدول در
هاست سایرنمونه از بیشتر ماهی ــیاه س آلودگی است. شد ه مشخص
(ایستگاه سدبارون خروجی ــتگاه ایس در این انگل فراوانی همچنین و

ایستگاهها بوده است. سایر از ) بیشتر قلعه جوق

ژیروداکتیلوس جنس انگلهاي :(2
ــکل (ش بود ند  ژیرود اکتیلوس انگلهاي به آلوده ماهی تعداد 166
اسبله ولپک ماهی، ــیاه س انگل شامل: به آلوده ماهیان .(5 ــماره ش
از بیشتر ژیروداکتیلوس انگلهاي  به  ماهی ــیاه  س آلودگی ــند. میباش
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غربی استان آذربایجان از شد ه بررسی درماهیان داکتیلوژیروس جنس انگلهاي به 3: آلودگی شماره جدول

D.l: Dactylogyrus lenkorani D.e: Dactylogyrus extensus                          D.c: Dactylogyrus chramuli D.k: Dactylogyrus kendalanicus 
ف

ماهیردی علمی ماهینام محلی صیدنام محل
ماهی تعداد
صیدشده

تعدادماهی
صد (د ر آلود ه

آلودگی)
انگل نام

انگل تعداد
جداشده

اندام آلوده

1Capoeta
capoeta

سیاه ماهی
سد خروجی

بارون
92(٪ 85) 78

D.l31

D.c28

D.e36

2
Capoeta ca-

poeta
٪)43ساریسوسیاه ماهی 40) 17

D.l27

آبشش، ، باله
پوست

D.c30

D.e10

3
Capoeta
capoeta

زنگبارسیاه ماهی
31(٪ 52) 11D.k7

D.e5

4
-Abramis

brama
سیم

ارس سد

24(٪ 50) 13

D.l5

D.c3

D.e4

5
Cararssius
carassius

٪)12کاراس 17) 3D.l6

6Cyprinus carpio7کپورمعمولی(٪ 71) 5
D.c4

D.l3

7Rutilus rutilus18کلمه(٪ 50) 9 

D.e4

D.k8

D.c3

8
Albornoides
bipunctatus

لپک
٪)15ساریسو 73) 11

D.l14باله،  آبشش
پوست D.e18

132244(54٪)242جمع

میانی  بخش به خود محکم آنکورهاي قوي و کمک به انگل  این
و پرولیفراسیون باعث مکانیکی تحریکات ایجاد با و چسبیده ــش آبش
فرآیند تعد اد دراین میگرد د. آبشش اپید رمی الیههاي ــد ن ش مطبق
که شده تبدیل ــی موکوس ــلولهاي س اپیتلیال به ــلولهاي زیادي از س
گازي تباد الت از و جلوگیري ــدید موکوس ش ترشح ــبب درنهایت س
منطقه آبی گرم ماهیان براي مزارع پرورش انگل این ــود وجود می ش

.(18 است(17، ساز مشکل
ماهیان از بار اولین ــراي ب Diplozoon megan تحقیق ــی این ط
بیشتر ماهی ــیاه س از انگل میشود این ــور گزارش کش ــیرین ش آب
حائز بسیار استان ــمال آبی ش درمنابع این انگل ــار انتش جدا گردید.
مزارع ــزون روزاف ــترش منطقهگس این در ــرا زی ــت، اس اهمیــــت
آلوده را آبشش که مگان دیپلوزون پراکنش میشود. مشاهده پرورش
ماهیان به باعث آسیب ــی پرورش محیطهاي د ارد در می نماید امکان

جغرافیاي نظر از میتواند ــد جدی منطقه در یک گونه حضور ــردد. گ
ماهی از Silurodiscoides siluri انگـل ــد. باش اهمیت نیز با جانوري
غذائی ارزش داراي ماهی این است. جداشده (Silurus glanis) اسبله
استفاده آن از نیزعدهاي ایران در و بوده دنیا دراکثرکشورهاي زیادي
آلودگی شدت نشان دهنده اسبله  درماهی انگل  این فراوانی میکنند.
د ر (15) مخیر  توسط بار اولین انگل این می باشد. ماهیان د راین  آن

بــود. شــد ه مشاهده اسبلــه ماهی آبشش
از ــور درکش مختلف ماهیان ــدي انگلهاي بن طبقه ــائی و شناس
تحقیقات درراستاي نیز ــت. این پژوهش برخورداراس ویژه ائی اهمیت
نماید. فراهم زمینه در این ــتري بیش اطالعات ــت اس ــته توانس قبلی
انگلهاي شناسی بوم نظر  از هم  دراین مطالعه آمده  بدست اطالعات
حائز اهمیت بوده مختلف میزبانهاي در آنها پراکنش ماهیان ایران و

میباشد . مهم اقتصادي درماهیان  وتلفات بیماریزائی  نظر از هم و
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ف
ماهیردی علمی نام

محلی نام
ماهی

صید محل
ماهی تعداد
صیدشده

ماهی تعداد
آلوده

تعداد
انگل

جداشده
اندام آلوده

1
Capoeta
capoeta

سیاه ماهی

خروجی
سدبارون

92(٪93)86289
باله پوست

دمی

باله دمی4046(93٪)43ساریسو

2
Silurus
glanis

اسبله
پوست باله2637(84٪)31زنگبار

ارس پوست112(50٪)2سد آبشش، 

3
Alburnoides
bipunctatus

ارسلپک پوست719(46٪)15سد آبشش، 

160417(87٪)183جمع

شده درماهیان معاینه ژیروداکتیلوس جنس انگلهاي به آلودگی شماره 4: جدول

شدهاند جدا طبیعی آبهاي منابع از آمده ــت بدس انگلهاي تمام
ماهی پرورش کارگاههاي رود خانهها این آب از اینکه به باتوجه ــی ول
مستقیم بطور میتواند این انگلها مینمایند، وجود استفاده درمنطقه
بدست آمده با اطالعات تکمیل بگذارد اثر پرورشی ماهیان سالمت د ر

میگردد. پیشنهاد بعدي  تحقیقات انجام
مرکز وقت ــرم ــئولین محت مس از ــیله بدینوس و قدردانی: ــکر تش
در ــاعدت مس براي غربی  آذربایجان ــتان اس طبیعی منابع تحقیقات
در ــکاري موبدي براي هم ــر دکت آقاي ــاب جن از و ــرداري ب ــه نمون

میگردد. وقدرد انی تشکر انگلها تشخیص

استفاده مورد منابع
انگلی بیماریهاي و ــتی بهد اش ــی 1374؛ بررس علی منجیلی، ــدزاده اس - 1
تاکیدي با تاالب انزلی پن کالچر در سیستم ــی پرورش ماهیان کپور خارجی
دامپزشکی دکتراي اخذ جهت نامه پایان داکتیلوژیروس. جنس گونههاي بر

.2332 شماره تهران دانشگاه دامپزشکی، دانشکده
کافتر،  دریاچه ماهیان انگلهاي .1379؛ بهیار جاللی، مریم- ــر، برزگ - 2
د امپزشکی علمی د انشکده مجله آنها. اقتصادي و اهمیت جغرافیایی انتشارات

.5 شماره سوم سال اهواز- چمران شهید
گوارش پریاخته دستگاه انگلهاي بررسی 1374؛ پورضرغام، محمدرضا، - 3
ــالمی آزاداس ــگاه دانش ــکی،  د امپزش دکتري نامه پایان رود. زرینه ماهیان

صفحه. 192 شماره 119. ارومیه،
ماهیان انگلهاي برخی  1370؛ فریدون. دوست، وطن بهیار و جاللی، - 4

ایران. شیالت آبزاین تکثیروپرورش معاونت انتشارات خزر: دریا ي

ــارات انتش ایران: ــیرین ش آب ماهیان منوژنهاي بهیار(1370): - جاللی، 5
ایران. شیالت  آبزیان تکثیروپرورش  معاونت

انتشارات ایران: پرورشی ماهیان  شایع بیماریهاي بهیار(1372):  جاللی، - 6
ایران. شیالت  آبزیان پرورش تکثیرو معاونت

ایران شیرین آب انگلی ماهیان وبیماریهاي 1377. انگلها بهیار جاللی، - 7
صفحه. 562 ایران شیالت  سهامی شرکت انتشارات –

معرفی ماهیان ــش آبش انگلهاي :(1383) مریم برزگر، بهیار- جاللی، - 8
ایران- دامپزشکی علوم مجله کردستان. سد وحد ت- دریاچه بومی و ــده ش

.3 شماره  اول سال 
زالوي و سخت پوست انگلهاي بررسی .1374؛ اله نعمت خانی،  زکی - 9
ــکی دامپزش دکتراي دریافت پایان نامه براي رود؛ ــه زرین رودخانه ــان ماهی

.120 شماره ارومیه، واحد  آزاداسالمی دانشگاه
دستگاه انگلهاي و اسبله ماهی 1343؛ ــف، یوس سفیدکارلنگرود ي، - 10

تهران، 182 صفحه. دانشگاه دامپزشکی دکتراي نامه پایان آن.  گوارش 
دریاچه ماهیان ــاي انگله ــی و بررس ــائی شناس 1375؛ کاظم. عبدي، - 11
.219 شماره ارومیه آزاد  د انشگاه د امپزشکی، دکتراي نامه پایان  سدمهاباد؛
ماهیان آبشش انگلهاي منوژن  بررسی 1375؛ عراقی، سوره، عبدا… - 12
نامه پایان ایران: انگلی ــون ف براي جد ید گونههاي ومعرفی مهاباد ــه رودخان

.133 شماره ارومیه اسالمی،  آزاد دانشگاه د امپزشکی، دکتراي
رودخانه آبشش ماهیان موژن انگلهاي بررسی قربانزاده، آرمان.1374؛ - 13
دکتراي نامه پایان  د اکتیلوژیروس؛ جنس ــاي برگونهه تاکیدي  با رود  زرینه

.117 شماره ارومیه؛ آزاداسالمی،  دانشگاه دامپزشکی 
گوارش ــتگاه دس پریاخته انگلهاي ــی بررس 1375؛ رحیم. - محمدي، 14
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سیاه از D.lenkorani اپیستوهاپتور قالبها وقالبکهاي شکل 1: الف)
(A قالب میانی ماهی، 
560 شکمی، بزرگنمائی رابط Vc (dc رابط پشتی ائی حاشیه قالب H)
1120 بزرگنمائی ، D.lenkorani جفتگیري اندام ب)

وقالبکهاي قالبها ( الف :2 شکل
ماهی سیاه .D از kendalanicus اپیستوهاپتور
رابط Vc پشتی رابط dc) حاشیه ائی قالب H)قالب میانی A)
.560 بزرگنمائی شکمی،
ازسیاهماهی D. chramuliوقالبکهاياپیستوهاپتور ب) قالبها
رابطپشتیبزرگنمائی560 dc)قالبحاشیهائی H)قالبمیانی A)

Silurodiscoides siluri اپیستوهاپتور وقالبکهاي قالبها الف) :3 شکل
1120 بزرگنمائی اسبــــله، مـــــاهی از
224 بزرگنمائی× ماهی سیاه از Diplozoon megan انگل ب)
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میانی قالب ) A ماهی کپور. از D. extensus اپیستوهاپتور قالبگهاي و الف): قالبها شکل 4:
560* بزرگنمائی پشتی رابط (dc حاشیهاي قالب (H

1120 بزرگنمائی D. extensus (co) جفتگیري اندام ب):

x بزرگنمائی560 ماهی از سیاه جدا شده قالبکهاي انگلهاي ژیروداکتیلوس قالبها و :5 شکل
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دکتري ــه نام پایان ــاد؛ مهاب ــدمخزنی س ــان دریاجه ماهی بطنی ــه ومحوط
.220 شماره ارومیه: آزاد  دانشگاه  دامپزشکی

نامه ــفیدرود؛ حوزه س ماهیان انگلهاي  ــی  بررس 1359؛ بابا - مخیـــر، 15
.61.-75 ،38 تهران دانشگاه د امپزشکی دانشکد ه؛

ــی بررس بهیار .1383؛ جاللی، مریم- برزگر، ــران- ــور، مه مهديپ - 16
دامپزشکی علوم مجله زاینده رود. ماهیان رودخانه ــش آبش مونوژن انگلهاي
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