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الخالصة
المدة في منطقة العطيفية في مدينة بغداد خالل المار سمكة من نهر دجمة  493جمعت    

من األسماك العراقية  نوعا   17تعود إلى  ،2019إلى نهاية شهر شباط  2018من بداية شهر تموز 

 37 خشني، 41قطان،  48حمري،  50بمطي أزرق،  51كارب اعتيادي، 59 شبوط، 84تضمنت: 

بنيني كبير الفم، عشرة أسماك من كل من البنيني  18أبو براطم،  26أبو حنك،  36بمعوط مموكي، 

صغير الفم والكركور األحمر، تسعة أبو الزمير، خمسة بني، أربعة بمطي أحمر البطن، ثالثة شمق 

 ة الذهبية.وأثنين من السمك

 تضمنت:نوعا من الطفيميات  77الفحص الخارجي والداخمي لألسماك تشخيص نتائج  تأظهر 

شعبة من  نوعا   45البوغيات المخاطية، شعبة من  نوعا   16حامالت األهداب، شعبة ثالثة أنواع من 

 المخرماتصنف من من كل  ا  واحد ا  ، نوعنوعا  من صنف أحادية المنشأ (52الديدان المسطحة 

الديدان ونوعا  واحدا  من كل من شعبة  الديدان الخيطيةشعبة نوعين من ، (الديدان الشريطية وصنف

 .شعبة مفصمية األقدامشوكية الرأس و 

أنواع عشرة  تضمنت، ألول مرة في العراق نوعا  من الطفيميات 14ل يسجتالدراسة هذه في تم 

 .Myxobolus buckei ،M. caudatus ،M. erythrophthalmi ،Mمن البوغيات المخاطية: 

fahmii ،M. gobiorum ،M. ichkeulensis ،M. khrokhini ،M. saugati ،M. sclerii ، 

Thelohanellus misgurni:نوعين من الديدان المسطحة أحادية المنشأ ،Dactylogyrus 

ksibioides  وGyrodactylus lotae من كل من المخرمات ا  واحد ا  ونوعAsymphylodora 

imitans   والديدان الخيطيةPorrocaecum reticulatum . نوعا  من األسماك  62عّد كما

 نوعا  من الطفيميات ألول مرة في العراق. 50 ـلمضّيفات جديدة 
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إذ طفيميات خارجية  عظمها كانتتباينت األنواع المختمفة من الطفيميات في مواقع إصابتها فم        

وزعانف األسماك المصابة وداخمية عثر عميها في التجويف الجسمي واألمعاء. وجدت عمى غالصم 

صت في أنواع األسماك ظهر في الدراسة الحالية اختالف في أنواع وأعداد الطفيميات التي شخّ 

(، يميها كل من 28الشبوط مصاب بأكبر عدد من أنواع الطفيميات بمغ )أسماك  توجدإذ المختمفة، 

(، وكل من أبو حنك والبمطي األزرق )عشرة(، 14، والكارب االعتيادي )15)القطان والحمري )

والبمعوط المموكي )تسعة(، وكل من البنيني كبير الفم والخشني )ثمانية(، والكركور األحمر )ستة(، وأبو 

براطم )خمسة(، والبمطي أحمر البطن )أربعة(، وكل من البنيني صغير الفم والشمق ) ثالثة(، وكل من 

 .إصابة في أبو الزمير ةسمكة الذهبية والبني أصيبت بنوٍع واحٍد من الطفيميات، في حين لم تظهر أيال
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 Introductionالمقدمة  -1

من  %04من العدد الكمي ألنواع األسماك و %24يشكل عدد أسماك المياه العذبة حوالي 

(. تتسم أسماك المياه العذبة بسعة انتشارىا وسيولة الوصول Lynch et al., 2016أنواع الفقريات )

الييا بسبب التنوع واالنتشار الواسع لمواقع وجودىا في المياه ضمن بيئات طبيعية ومصطنعة مختمفة، 

ة التي تتجمى بتوفير مما يضفي عمييا أىمية كبيرة كمورد غذائي أساس فضاًل عن أىميتيا االقتصادي

مميون وظيفة حول العالم  46قطاع الصيد ألسماك المياه العذبة والصناعات المرتبطة بو لحوالي 

(Song et al., 2018).   من  ياد لحوميوصى بتناول األسماك كجزء أساس من الغذاء الصحي إذ تع

ائدىا لتوفر مصدرًا صحيًا تتسع فو  ،القمبالمكونات اليامة لمتغذية الضرورية لموقاية من أمراض 

 Eو Aو Dوطبيعيًا لمطاقة والمكونات الغذائية عالية النوعية كالبروتينات ومصدرًا لمفيتامينات )

( والعناصر المعدنية األساسية )السيمينيوم والمنغنيز والنحاس( فضال عن كونيا مصدرًا B12و

  .Tørris et al., 2018; Gil & Gil, 2015)لألحماض الدىنية طويمة السمسمة )

شيدت العقود القميمة الماضية تعرض الموارد السمكية الى مشاكل كبيرة ومتعددة أثرت في 

التنوع اإلحيائي وأعداد األسماك في بيئات مختمفة من العالم السيما بيئات المياه العذبة، لذلك فقد 

ماعية برزت مشكمة الحفاظ عمى أنواع األسماك الميددة كواحدة من أكبر المشاكل البيئية واالجت

الطبيعة تشير الى أن أعداد أنواع  لمحفاظ عمىسيما وأن إحصائيات المنظمة العالمية الواالقتصادية 

في عام  64311 عدد ىذه األنواع من أزدادذ إاألسماك الميددة ىي في تزايد مستمر عمى امتداد العالم 

 (.Reid et al., 2013) 0460في   41615 الى 6776

السيئة من حيث كمية ونوعية المياه وتركز المموثات بحدوث ضعف  تتسبب الظروف البيئية

سيما ال في الجياز المناعي لألسماك، مما يؤدي الى زيادة حساسيتيا لإلصابة باألمراض المختمفة 
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ن معظـــــالطفيمية م يجة لنوعية المياه السيئة ــــــيمية في األسماك تحدث نتــــــم األمراض الطفــــــنيا وا 

(Abay, 2018 ،تنشأ األمراض الرئيسة التي تصيب األسماك من إصابات طفيمية، بكتيرية .)

الفعاليات  فيفايروسية أو طحمبية سامة تعمل عمى خفض إنتاجية األسماك عن طريق التأثير 

الفسيولوجية الطبيعية كالنمو والتكاثر. أن ترك ىذه اإلصابات دون السيطرة عمييا ممكن أن يؤدي الى 

ت موت جماعية لألسماك أو التأثير في نموىا وفي بعض الحاالت يمكن أن يعمل كمصدر حاال

(. تتسبب الطفيميات Tesfaye et al., 2018إلصابة البشر والفقريات األخرى التي تتناول األسماك )

 & El-Tantawyمصر )ة في ــــــياه العذبــــــيب أسماك المـــــــراض التي تصــــــمن األم% 80ما يقدر ـــــب

El-Sherbiny, 2010 ;Pawluk et al., 2018 وىو ما يتوضح من خالل إصابة األسماك بكل ،)

و  Protozoa  Myxozoa, Helminthic, wormsالمجاميع الرئيسة لمطفيميات الحيوانية مثل

Crustacia (Sudhagar et al., 2018)، تي تقتصر وتتباين ىذه اإلصابات الطفيمية بين الخفيفة ال

عمى أضرار كالتنافس عمى الغذاء أو األضرار الكيمياوية الناتجة عن افراز نواتج األيض والمواد السامة 

 Deen; 1993محيسن، )يج ووظيفة األعضاء الداخمية ــــــضرر نســـــواألضرار الميكانيكية المؤدية الى ت

et al., 2015 Noor El-.) 

ية الرئيسة في العراق الذي يخترق األراضي العراقية من عد نير دجمة من المسطحات المائي

الشمال الى الجنوب مارًا بالكثير من المناطق الحضرية والريفية ومكونًا أنواعًا من بيئات المياه العذبة 

لألنواع المختمفة من األسماك، مع كل ما تمثمو ىذه المجاميع السمكية من أىمية بيئية واقتصادية عمى 

 حمي والوطني.المستوي الم

صممت الدراسة الحالية التي اشتممت عمى جمع نماذج األسماك من نير دجمة في منطقة 

العطيفية في محافظة بغداد لتشخيص المجاميع الحيوانية التي تتطفل عمى األسماك وتحديد تنوعيا 
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مكانية تسجيل أنواع مة في الدراسات السابقة وتوزيعيا ومقارنتيا باألنواع الطفيمية المختمفة المسج   وا 

صة في ىذه فات جديدة من األسماك لألنواع الطفيمية المشخ  جديدة من الطفيميات وتسجيل مضي  

 الدراسة.
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 Literature Review استعراض المراجع -2

البحثية الى أن الطفيميات ىي أشارت األدلة تّعد األسماك ذات أىمية اقتصادية وغذائية وقد 

تتسبب الحاالت الشديدة بموت األسماك أحيانًا ، إذ من أكبر العوامل المرضية عمى مجاميع األسماك

بدأت الدراسات المتعمقة (. Song et al., 2018) ويؤدي ذلك بالنتيجة الى أضرار اقتصادية جسيمة

أن أول  Quadri (1952عشر، إذ بّين )بطفيميات األسماك منذ النصف األول من القرن التاسع 

من دم أسماك المياه  Trypanosomaتريبانوسوما وصف لطفيميات األسماك كان لطفيمي من جنس 

ماك في طفيميات األس حول. ثم توالت الدراسات في مختمف أنحاء العالم 1841العذبة في أوربا عام 

أعداد كبيرة من أنواع طفيميات األسماك  مما أدى الى تشخيص وتصنيف ،ختمفةالمائية الم مسطحاتال

 من خالل دراسات أخذت نمط البحوث والرسائل واألطاريح.

الدارسات واألبحاث التي أنجزت على طفيليات األسماك في نهر دجلة عند مدينة  2-1

 بغداد 

األبحاث المسحية المختمفة عمى طفيميات األسماك في مختمف و  الدراساتمن  عديدأنجزت ال

المائية الداخمية في العراق التي شممت مناطق مختمفة من نيري دجمة والفرات، البحيرات،  مسطحاتال

أحواض ومزارع األسماك فضال عن شبكات المبازل واألسواق المحمية، تم في ىذه الدراسات تسجيل 

األسماك العديد من أنواع الطفيميات التي تعود لمجاميع مختمفة تصيب مجاميع تصنيفية مختمفة من 

 العراقية.

حول طفيميات األسماك في العديد من التي أجريت يبّين االستعراض اآلتي بعض الدراسات 

ذات الصمة باإلصابات اإلصابات الطفيمية عمى  التركيز فضال عنالمائية عند مدينة بغداد  مسطحاتال

 التي ظيرت في الدراسة الحالية.
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درس  إذ اإلصابات الطفيمية لألسماك العراقية، بأول دراسة حولHerzog (1969)  قام

نوعًا من األسماك في بيئات مختمفة من المياه العراقية والحظ إنيا مصابة بنوٍع واحٍد من  16طفيميات 

 ، ونوعٍ Myxobolus muelleriمن البوغيات المخاطية من ضمنيا أنواع حامالت األىداب، خمسة 

 Neoechinorhynchusلشريطية، الديدان شوكية الرأس )المخرمات، الديدان اكل من من  واحدٍ 

rutile) . والعمقيات، أربعة أنواع من الديدان الخيطية من ضمنياContracaecum sp،  ونوعين من

 القشريات. 

ستمرت الدراسات التي عكست اىتمام المختصين بدراسة طفيميات األسماك اومنذ ذلك الحين 

اقية مما أدى الى استمرار تسجيل ووصف الطفيميات فضاًل عن العر  المسطحات المائيةفي مختمف 

 تسجيل أنواع جديدة من المضّيفات السمكية الى يومنا ىذا.

نوعين من أربعة أنواع من الطفيميات تضمنت  Shamsuddin et al. (1971)شّخص 

والعمقيات من  .Contracaecum sp)الديدان الخيطية ) ل منمن ك اً واحد اً نوعو حامالت األىداب 

بغداد )تم اصطيادىا من نيري لبيع األسماك في مدينة أنواع من األسماك أخذت من أسواق ثمانية 

 Trypanosomaسوطي الدم الطفيمي  Al-Jafery & Rahemo (1982) وصف دجمة والفرات(.

mystuii  وصف  ذة من نير دجمة عند مدينة بغداد.من أبو الزمير المأخوAli & Shaaban 

من أسماك  Gyrodactylus elegans والمخرم Lernae cypinacea الدودة الكالبية (1984)

 .جنوب مدينة بغداد أحواض التربية في مزرعة الزعفرانية

من البوغيات  اً واحد نوعاً من حامالت األىداب و أنواع ثالثة  Ali et al. (1987a)شّخص  

 .Ali et alعزل  نير دجمة عند مدينة بغداد.من األسماك المأخوذة من أنواع المخاطية من أربعة 

(1987b)  حادية المنشأ وأربعة انواع األأربعة أنواع من الديدان ثمانية أنواع من الطفيميات تضمنت
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 Ali etبّين كما  بغداد. ك المصادة من نير دجمة عند مدينةمن المخرمات من خمسة أنواع من األسما

al. (1987c)  من الديدان الشريطية بضمنيا أنواع وجود خمسةLigula intestinalis  أربعة من

ستة  Ali et al. (1987d)شّخص و بغداد. التي أخذت من نير دجمة عند مدينةاألسماك أنواع من 

المأخوذة من سماك األمن ستة أنواع من  .Contracaecum spمن الديدان الخيطية بضمنيا أنواع 

  نير دجمة عند مدينة بغداد.

في الكركور األحمر المأخوذة من نير  T. garraeالطفيمي  Al-Jafery et al. (1988)فت وصّ  

في دراسة عمى ثالثة أنواع من األسماك التي تعود  Rasheed (1989)أشار دجمة عند مدينة بغداد. 

ي األحادالطفيمي وجود إلى المأخوذة من نير دجمة عند مدينة بغداد  Cyprinidaeلمعائمة الشبوطية 

 .Diplozoon barbiالمنشأ 

في  Schistocephalus solidusالدودة الشريطية  Al-khateeb et al. (1993)شّخص  

 تالحظ البمعوط المموكي المأخوذة من نير دجمة قرب منطقة الزعفرانية عند مدينة بغداد.سمكة 

Balasem et al. (1993)  في المار من نير دجمة  المأخوذةسماك من األ نوعاً  14في دراسة عمى

من كل من حامالت  تضمنت نوعيننوعًا من الطفيميات  15منطقة الزعفرانية عند مدينة بغداد وجود 

من  واحدٍ نوٍع األحادية المنشأ، و الطفيميات من أنواع األىداب، البوغيات المخاطية والمخرمات، ثالثة 

( والديدان الشوكية الرأس وثالثة .Contracaecum spالديدان الشريطية، الديدان الخيطية )ل من ك

 Bothriocephalus acheilognathi( الدودة الشريطية 1993من القشريات. سّجل الشيخ )أنواع 

 .Mhaisen et alأشار كما  تربية األسماك في بغداد.لمن الكارب االعتيادي المأخوذة من مزرعة 

نوعًا من أسماك نير دجمة قرب منطقة الراشدية شمال بغداد الى  15ة عمى تفي دراس (1995)

من البوغيات  اً واحدنوعًا من حامالت األىداب،  تضمنت نوعينطفيميات أنواع من الإصابتيا بثماني 
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 12( وجود 1997سّجمت الموسوي )و  من القشريات. نوعينمن أحادية المنشأ و أنواع المخاطية، ثالثة 

من  نوعينمن الديدان الشريطية، أنواع من المخرمات، ثالثة أنواع ستة  تضمنتمن الطفيميات  اً نوع

واحدًا من الديدان شوكية الرأس نوعًا ، و .Contracaecum spبضمنيا يطية الديدان الخ

(Neoechinorhynchus rutile من أسماك عائمتي أبو الزمير والشبوطيات المأخوذة من نير دجمة )

 عند مدينة بغداد. 

امالت ــــمن حنوعين  ات تضمنتيميــــطفنوعًا من ال31 ود ــــوج Adday et al. (1999)ظ الح

شأ ــــــة المنــــــدان األحاديــــــن الديـــــمأنواع عة ــــــية، تســــــيات المخاطــــــن البوغــــــمأنواع داب، سبعة ــــــاألى

من أنواع ، أربعة D. minutusو Dactylogyrus anchoratus، D. jamansajensisيا ـــــمنـــــــبض

واحد من كل من الديدان شوكية الرأس وديدان العمق نوع من الديدان الشريطية،  نوعينالمخرمات، 

سماك أخذت من نير دجمة قرب الزعفرانية عند مدينة من األ نوعاً  11من القشريات من أنواع وخمسة 

( في دراسة عمى طفيميات األسماك المأخوذة من مزرعة أسماك 9111دي )أشارت العبيكما  بغداد.

من حامالت أنواع ة ـــــثالث تضمنت اتطفيميمن ال نوعاً  91الزعفرانية إلى إصابة الكارب االعتيادي ب 

، D. achmerowi ،D. anchoratusادية المنشأ بضمنيا ـــــمن الديدان األحأنواع األىداب، ثمانية 

D. baueri ،D. extensus  وD. minutus  واحدًا من القشريات. نوعًا و 

من حامالت  اً واحد اً تضمنت نوعطفيميات أنواع من ال( خمسة 2000شخّصت الناصري )

( sp.)  Contracaecumمن الديدان الخيطيةنوعًا واحدًا و من البوغيات المخاطية  ، نوعيناألىداب

ن أسماك البحيرات االصطناعية الواقعة في منطقة العامرية في نوعُا م 15والقشريات في دراسة عمى 

 Glyptothorax cous سمكة من دم Cryptobia salihiالطفيمي  Salih (2000a)وصف  بغداد.

 .Tالطفيمي سوطي الدم  Salih (2000b)وصف كما  المأخوذة من نير دجمة في محافظة بغداد.
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salihi سمكة من Glyptothorax cous سّجل و دجمة في بغداد.  في نيرSalih et al. (2000a) 

األسماك نوعين من من  C. aliiو  Cryptobia al-jaferiوجود نوعين من سوطيات الدم ىما 

الطفيمي سوطي الدم  Salih et al. (2000b)شّخص كما  المأخوذة من نير دجمة في محافظة بغداد.

T. Cyprinironi من نير دجمة في محافظة بغداد. من البنيني كبير الفم المصادة  

 من الديدان الطفيمية األحادية المنشأ بضمنيا ة أنواعخمس Mhaisen et al. (2003) سجل

D. anchoratus  وD. minutus  نوعًا من األسماك المأخوذة من شمال العراق  23عند فحص

 .Mhaisen et alالحظ و  (.ووسطو )منيا موقعا عمى نير دجمة في مدينة الزعفرانية عند مدينة بغداد

من كل أنواع من حامالت األىداب، سبعة أنواع ثالثة  تتضمن اتطفيمينوعًا من ال 22وجود  (2003)

من  اً واحدنوعًا من الديدان الخيطية،  نوعينمن البوغيات المخاطية والديدان الطفيمية األحادية المنشأ، 

من القشريات من سبعة أنواع من األسماك المأخوذة من شبكة مبازل  نوعينو  الديدان شوكية الرأس

 تضمنتمن الطفيميات  اً نوع 23( وجود 2003المدائن جنوب محافظة بغداد. سّجل أسمر وآخرون )

من الديدان أنواع من البوغيات المخاطية، تسعة أنواع من حامالت األىداب، خمسة أنواع  ةثالث

 .Gو D. achmerowi ،D. barbuli ،D. inutilis بضمنياالطفيمية األحادية المنشأ 

baicalensis، من كل من المخرمات والديدان شوكية الرأس بضمنيا  نوعين

Neoechinorhynchus rutili  سماك أنواع من األواحدًا من القشريات عند دراستيم عمى نوعًا و

ومن مبزل المحمودية وبعض من مبازل نير دجمة قرب منطقة الزعفرانية عند مدينة بغداد المأخوذة من 

نوعًا  تضمنتمن الطفيميات أنواع  ةوجود أربع Al-Nasiri et al. (2003)منطقة المدائن. بيّنت 

من  نوعين( والديدان شوكية الرأس و D. extensusاألحادية المنشأ )الديدان من كل من  اً واحد

 القشريات من أسماك الخشني في أحدى البحيرات االصطناعية في مدينة بغداد.
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 Trichodina حامل األىداب وجود الطفيمي Abdul-Ameer (2004) شخّصت 

cottidarum  من بحيرة في متنزه الزوراء عند مدينة بغداد. المأخوذة الكارب االعتياديسمكة من 

الكارب  سمكةمن  D. wegeneri أحادي المنشأ الطفيمي Abdul-Ameer (2006) وسجمت

 .Balasim et alبّينت في متنزه الزوراء عند مدينة بغداد. اصطناعية المأخوذة من بحيرة  االعتيادي

سمكة من  D. sphyrnaو D. phoxinوجود نوعين من الطفيميات األحادية المنشأ ىما  (2009)

( نوعين 2010سّجل الجنابي ) عفرانية في مدينة بغداد.الّمّصاف المصادة من نير دجمة قرب منطقة الز 

من القشريات من سمكة المرمريج المصادة من نير دجمة قرب منطقة جسر المثنى في بغداد ونوعًا 

  واحدًا من القشريات من السمكة نفسيا في نير دجمة عند منطقة جسر ديالى في مدينو بغداد.

( إلى إصابة األسماك المصادة من نير دجمة عند ثالث مناطق 2012أشار منصور وَاخرون )

من حامالت  تضمنت نوعيننوعًا من الطفيميات  35ب  (الزعفرانية والتاجي والشّواكة)في مدينة بغداد 

من أنواع ، تسعة M. muelleriو M. bramaeمن البوغيات المخاطية بضمنيا  نوعاً 16 األىداب،

و  D. achmerowi ،D. anchoratus ،D. dulkiti ،D. formosusاألحادية المنشأ بضمنيا 

D. pavloviski من كل من  نوعينمن الديدان الخيطية و  اً واحدًا نوعمن المخرمات، أنواع ، ثالثة

 األحادي المنشأ الطفيمي Abdul-Ameer (2012)سّجمت و والقشريات.  الديدان شوكية الرأس

Ligophorus acuminatus  مدينة بغداد. فيمصادة من أسواق لبيع األسماك الخشني الأسماك من           

 Myxosporeaنوعًا من الطفيميات تعود لصنف  20وجود  Al-Jawda & Asmar (2013) الحظ

األسماك المصادة عشرة أنواع من من   M. musculiو M. bramae ،M. muelleriمن ضمنيا 

 L. imitansحادي المنشأ األالطفيمي  Al-Saadi (2013a)شخص  من نير دجمة عند مدينة بغداد. 

 .D. affinis ،D. barbuli ،D. bocageii ،Dأحادي المنشأ بضمنيا  اً طفيمي 11 فضال عن وجود
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carassobarbi ،D. deziensis ،D. extensus ،D. inexpectatus وD. pavlovskyi  من

 Al-Saadi (2013b)شّخص و  مدينة بغداد.من األسماك المأخوذة من نير دجمة عند أنواع خمسة 

من أسماك الخشني فضاًل عن تسجيل أثنين من الطفيميات األحادية  L. heteronchusوجود الطفيمي 

 Dمن الكارب االعتيادي والطفيمي أحادي المنشأ  D. anchoratusو  D. achmerowiالمنشأ ىما 

lenkorani تمكن  مدينة بغداد. فيك من سمكة البني أخذت من أسواق لبيع األسماAbdul-

Ameer & Al-Saadi (2013a) األحادي المنشأ من تسجيل الطفيمي G. lavareti  من غالصم

-Abdul-Ameer & Alسجل و  الكارب االعتيادي التي جمعت من أسواق األسماك في مدينة بغداد.

Saadi (2013b) األحادي المنشأ الطفيمي G. taimeni التي جمعت من  من الكارب االعتيادي

في عرض  Mhaisen & Abdul-Ameer (2013)بّين كما أسواق األسماك في مدينة بغداد. 

نوعًا من األسماك  29نوعًا من ىذا الجنس تصيب  25وجود  Gyrodactylusمرجعي ألنوع الجنس 

 العراقية المختمفة. 

 .Tسجيل تفضال عن  T. strelkovi حامل األىدابالطفيمي  Al-Saadi (2014)شّخص 

cottidarum   شخضمدينة بغداد.  فياألسماك لبيع من أسماك الخشني التي جمعت من أسواق  

Al-Jawda & Asmar (2014a) ادية ـــــــمن أح نوعاً  16من الطفيميات تضمنت  نوعاً  19ود ـــــوج

 .D. anchoratus ،D. dulkeiti ،D. extensus ،D. inexpectatus ،Dالمنشأ بضمنيا 

minutus ،D. pavlovskyi ،Dogielius persicus ،G. baicalensis  وG. medius  وثالثة

من المخرمات من عشرة أنواع من األسماك المصادة من نير دجمة عند ثالث مناطق في بغداد. أنواع 

 .Mنوعًا من البوغيات المخاطية بضمنيا  16وجود  Al-Jawda & Asmar (2014b)  أظيركما 

bramae وM. muelleri  من ثمانية أنواع من األسماك المأخوذة من ثالث محطات عمى نير دجمة
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في عرض مرجعي ألنوع الطفيميات  Mhaisen & Abdul-Ameer (2014)بّين و  عند مدينة بغداد.

نوعًا من األسماك العراقية  12نوعًا من ىذا العائمة تصيب  91وجود  Diplozoidae التي تعود لعائمة

في دراسة عمى ثمانية أنواع من األسماك  Al-Jawda & Asmar (2015)أشار    المختمفة.

 13إلى وجود  المصادة من نير دجمة في ثالث مناطق )الزعفرانية، التاجي والّشواكو( عند مدينة بغداد

، D. achmerowi ،D. anchoratus ،D. dulkeitiحادي المنشأ بضمنيا األ اتطفيمينوعًا من ال

D. formosus، D. minutus  وG. medius  من المخرمات. أنواع وأربعة 

 نوعين من الطفيميات األحادية المنشأ ىما Abdul-Ameer & Atwan (2016)شخّصت 

Cichlidogyrus sclerosus  وC. tilapiae  من غالصم أسماك البمطي أحمر البطن والبمطي

 & Al-Saadi كما بّين لكريعات.من نير دجمة عند مدينة بغداد في منطقة االمأخوذة األزرق 

Rhasheed (2016)  من الديدان الطفيمية األحادية المنشأ بضمنيا  ة أنواعثالثوجودG. 

dzhalilovi  وG. matovi  من أسماك الكارب االعتيادي في نير دجمة قرب منطقة الشواّكة عند

 من Plagioporus skrjabiniالمخرم  Abdul-Ameer et al. (2016)سجّمت و  مدينة بغداد.

عطوان  شخّصت الشواّكو في مدينة بغداد.منطقة أبو الزمير في نير دجمة المار في  أمعاء سمكة

سمكة أخذت من نير دجمة المار عند منطقة الكريعات في مدينة  578( خالل دراستيا عمى 2016)

 .Tيا نوعًا من حامالت األىداب من ضمن 14تضمنت  اتطفيمينوعًا من ال 77بغداد وجود 

centrostrgeata  وT. cottidarum ،17  نوعًا من البوغيات المخاطية من ضمنياM. 

squamae  و M. muelleri ،41  األحادية المنشأ من ضمنيا  الديداننوعًا منC. sclerosus ،

D. achmerowi،D. anchoratus ، D. barbioides ،D. barbuli،D. baueri،D. 

bocageii،D. carassobarbi ،D. deziensioides ،D. dezinsis ،D. dulkeiti،D. 
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elegantis ،D. extensus ،D. fallax،D. formosus ، D. inexpectatus،D. 

lenkoranoides ،D. minutus ،D. pavlovskyi ،D. persis ،Dogielius persicus،G. 

baicalensis ،G. ibragimovi ،G. macronychus ،G. markewitschi ،G. masu،G. 

sprostonae ،G. tincae ،Paradiplozoon bingolensis وP. vojteki أربعة أنواع من ،

سمكة  498( في دراستيا عمى 2016بّينت رشيد ) المخرمات ونوعًا واحدًا من الديدان شوكية الرأس. 

نت ــــــيات تضمـــــــنوعًا من الطفيم 66ود ــــــــأخذت من نير دجمة عند منطقة الشواّكة في مدينة بغداد وج

يات ـــــــمن البوغأنواع ، ستة T. cottidarumداب بضمنيا ـــــــالت األىـــــــمن حامأنواع ثمانية 

، C. sclerosus،D. achmerowiيا ــــــمنـــــــمنشأ بضـــــيات أحادية الــــــمن الطفيمنوعًا  47اطية، ـــــــــالمخ

D. anchoratus  ،D. barbioides  ،D. baueri  ،D. bocageii ،D. carpathicus ،D. 

deziensioides ، D. deziensis ،D. dulkeiti ،D. elegantis ،D. extensus،D. 

fallax،D. inexpectatus  ،D. inutilis ،D. jamansajensis ،D. lenkoranoides،D. 

minutus،D. pavlovskyi  ،G. baicalensis،  G. dzhalilovi ،G. macronychus،G. 

markewitschi،G. matovi ،G. seravshani  وG. sprostonae نوعًا واحدًا من الديدان ،

 الخيطية وثالثة أنواع من القشريات.

سمكة في نير دجمة عند مدينة بغداد،  334( خالل دراستيا عمى 2017شّخصت حمود )

خمسة أنواع من حامالت األىداب، أربعة أنواع من البوغيات  تضمنتنوعًا من الطفيميات  27وجود 

 األحادية المنشأ من ضمنياالطفيمية ن الديدان ــــــــأنواع م ة، عشر M. muelleriالمخاطية من ضمنيا 

D. extensus وD. fallax المخرمات والديدان الخيطية من  عًا واحداً ، نوContracaecum. sp.) ،)

نوعين من الديدان شوكية الرأس، ثالثة أنواع من القشريات ونوعًا واحدًا من الرخويات. سجّمت 
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Abdul-Ameer (2017) حادي المنشأ الطفيمي األC. tiberianus  من  ةالبمطي المأخوذأسماك من

من  ة أنواعأربع Abdul-Ameer & Atwan (2017a)شخّصت و  نير دجمة في محافظة بغداد.

 .Gو  G. masu ،G. macronychus،G. ibragimovi ن الطفيمية األحادية المنشأ ىي:الديدا

Comephori من نير دجمة في منطقة الكريعات عند محافظة أخذت سماك أنواع من األسبعة  من

.من أسماك T. magnaالطفيمي اليدبي  Abdul-Ameer & Atwan (2017b)سجّل كما  بغداد.

 ة في منطقة الكريعات عند مدينة بغداد. البمطي األزرق من نير دجم

يعود لشعبة الحيوانات  اً واحد اً نوعًا من الطفيميات تضمنت نوع 59( وجود 2018أظير بدير )

نوعًا من  T. cottiadrum ،17، ستة أنواع من حامالت األىداب من ضمنيا Choanozoaالقمعية 

 Thelohanellus dogieli ،28و  M. bramae ،M. musculiالبوغيات المخاطية من ضمنيا 

، D. achmerowi ،D. anchoratusن ضمنيا ــــــشأ مــــــــادية المنــــــــيمية أحـــــــــنوعًا من الديدان الطف

D. barbioides، D. barbuli، D. baueri،D. carassobarbi  ،D. deziensioides،D. 

dezinsis ،D. dulkeiti ،D. extensus ،D. formosus،D. inexpectatus  ،D. minutus، 

D. molnari ،D. pavlovskyi ،D. persis ،Dogielius persicus،G. baicalensis،G. 

sprostonae و ،G. umbrae في دراسة ، أربعة أنواع من المخرمات وثالثة أنواع من القشريات

-Alسجمت كما  منطقة الزعفرانية في مدينة بغداد. المار عندنير دجمة  أخذت منسمكة  403عمى 

Moussawi et al. (2018) فضال عن الطور اليرقي الثالث لمدودة وجود نوعين من المخرمات ،

 من نير دجمة في بغداد. Silurus triostegus في أمعاء سمكة .Contracaecum spالخيطية 

حامالت األىداب لطفيميات تعود إلى امن  نوعينوجود  Abdul-Ameer & Atwan (2018a)بّين 

من البمطي أحمر البطن المأخوذة من نير دجمة في  T. intermediaو  T. centerostrigeataىما 
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نوعين من  Abdul-Ameer & Atwan (2018b)شخص و  منطقة الكريعات في مدينة بغداد.

كارب االعتيادي من أسماك ال D. kazubskiو  Dipartiella  indianaب ىما احامالت األىد

 & Abdul-Ameerالحظ كما . في مدينة بغداد المصادة من نير دجمة عند منطقة الكريعات

Atwan (2018c)  الطفيمي اليدبيT. urinaria  من غالصم أسماك الخشني من نير دجمة المار

الطفيمي  Abdul-Ameer & Atwan (2018d) لفي منطقة الكريعات عند مدينة بغداد. سجّ 

من غالصم أسماك الكارب االعتيادي من نير دجمة عند منطقة  Tripartillla rhombiاليدبي 

 الكريعات في مدينة بغداد. 

في قوائم مرجعية ألنواع الجنس  Mhaisen & Abdul-Ameer (2019)بّين 

Dactylogyrus  ختمفة.نوعًا من األسماك العراقية الم 40صيب ينوعًا من ىذا الجنس  82وجود 

غالصم من البوغيات المخاطية من  ة أنواعست Abdul-Ameer & Atwan (2019)شّخص 

 Sheyaaسّجل كما  من نير دجمة في محافظة بغداد عند منطقة الكريعات. ةالخشني المأخوذأسماك 

& Abdul-Ameer (2019)  األحادي المنشأ الطفيميG. bychowskianus   من غالصم سمكة

  .مدينة بغداد شمالنير دجمة شاطئ التاجي عمى من الشبوط المصادة 

 

طفيليات األسماك في الدول المجاورة على بعض الدراسات واألبحاث المنجزة  2-2

 والعالم

يبين االستعراض اآلتي بعض البحوث التي تم نشرىا في بعض دول العالم والدول المجاورة 

باإلصابات  المسجمة ذات الصمةعمى الطفيميات  لتركيزلمعراق خالل السنوات العشر الماضية، مع ا

 التي ظيرت في الدراسة الحالية.
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في غالصم  اً متكيس  Centrocestus formosanusالمخرم Mood et al. (2010)شّخص 

وجود نوعين من  Öktener et al. (2010)أظير و  أنواع مختمفة من أسماك الزينة في إيران.

من العمقيات  اً واحد اً ونوع T. integrumو  Tristoma coccineumحادية المنشأ ىمااألالطفيميات 

 .Öktener et alشخص كما في شواطئ بحر أيجا في تركيا.  Xiphias gladiusمن أسماك 

ثالثة أنواع من المخرمات ونوعًا واحدًا من كل من  تضمنتمن الطفيميات  ة أنواعخمس (2010)

 Kaur & Singhمياه العذبة والبحرية في تركيا. وصف الديدان الخيطية والشريطية من أسماك ال

(2010b)  الطفيمي البوغيM. slendrii  من غالصم سمكةCirrhina mrigala  في مياه

Kanjali  في مدينة بنجابPunjap .وصف كما  في اليندKaur & Singh (2010c)  نوعين من

 .Mو  Harikeفي مياه  Labeo rohitaمن كرة عين سمكة  M. sushmiiالبوغيات المخاطية ىما 

punjabii  من زعانف السمكة نفسيا في مياهKanjali .وصف و  في اليندReed et al. (2010) 

ونوعًا واحدًا يعود لجنس  Henneguyeمنيا تعود لجنس  اً أربعة أنواع من البوغيات المخاطية ثالث

Myxobolus  من أنواع من األسماك المختمفة في بحيرةOkavango  ال غرب مدينة بوتسوانا شم

Botswana .أظيرت دراسة كما  في أفريقياTavares-Dias et al. (2010)  عمى أنواع من

عند منطقة األمازون في البرازيل وجود اإلصابة بالديدان الطفيمية أحادية  Negroاألسماك في نير

 .Gyrodactylusو Dactylogyrusالمنشأ التي تنتمي إلى الجنسين 

 M. duodenalisنوعين من البوغيات المخاطية ىما  Kaur & Singh (2011a)وصف 

في مياه  Labeo rohitaمن زعانف سمكة  M. patialensisو  Wallago attuمن أمعاء سمكة 

Ropar  وHarike .وصف كما  في مدينة بنجاب في اليندKaur & Singh (2011b)  نوعين من

 M. mehlhorniو  Pantius sophoriالصم سمكة من غ M. chittaliiالبوغيات المخاطية ىما 
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وصف و  في مدينة بنجاب في اليند. Harikeفي مياه  Cirrhina migalaمن غالصم سمكة 

Kaur & Singh (2011c)  نوعين من البوغيات المخاطية ىماM. catli  من غالصم سمكة

Catla catla  في مياهRopar  وM. kalmani  من غالصم سمكةCirrhina reba  في مياه

Harike .وصف كما  في مدينة بنجاب في اليندKaur & Singh (2011d)  نوعين من البوغيات

 .Mو  Roparفي مياه  Cirrhina mirgalaمن غالصم سمكة  M. ropariالمخاطية ىما 

kanjali  عمى جمد السمكة نفسيا في مياهKanjali .وصف و  في مدينة بنجاب في اليندKaur & 

Singh (2011e)  الطفيمي البوغيM. harikensis من غالصم سمكةCirrhina mrigala  في

من  ة أنواعأربع Bagherpour et al. (2011)شّخص  في مدينة بنجاب في اليند. Harikeمياه 

 Brachirus الطفيميات تضمنت نوعين لكل من المخرمات والديدان الخيطية من أسماك 

orientalis في خميجPersian .سجل في إيران Gholami et al (2011)  الدودة الشريطية

Ligula intestinalis  من سمكةAphanius dispar  في نير ميران في محافظةHormuzgan 

من أسماك المياه العذبة مختمفة  أنواعٍ عمى  Saha et al. (2011)أظيرت دراسة و شمال إيران. 

نوعًا واحدًا  تضمنت اتطفيمينوعًا من ال 14وجود  في اليند.  Agartalaواألسواق المحمية في مدينة

المنشأ،  ةحاديالديدان األمن حامالت األىداب، ثالثة أنواع من البوغيات المخاطية، نوعين من كل من 

المخرمات والديدان الخيطية، نوعًا واحدًا من كل من الديدان الشريطية وشوكية الرأس ونوعين من 

من سمكة  Dogielius forcepsالطفيمي أحادي المنشأ  Koyun (2011a) وصفكما  القشريات.

Copoeta umbla .ص شخّ و  في نير مراد في تركياKoyun (2011b)  خمسة أنواع من الديدان

سماك تعود لمعائمة الشبوطية أنواع من األمن أربعة  D. elegantisالطفيمية األحادية المنشأ بضمنيا 

 في نير مراد في تركيا.
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حادية المنشأ األطفيميات أنوع من الستة  Hernández-Ocampo et al. (2012)ّجل س

في  Morelosمن أسماك البمطي المأخوذة من المياه العذبة في منطقة  C. sclerosusبضمنيا 

 Barbusفي دراسة مقارنة لمطفيميات التي تصيب سمكة  Molnar et al. (2012) أظيرالمكسيك. 

barbus الدانوب  في مياه نيرDanube  في المجر وسمكةLuciobarbus bocagei  في مياه نير

Este من البوغيات المخاطية من ضمنيا  ة أنواعفي البرتغال وجود خمسM. caudatus  وM. 

musculi وM. squamae  نواع من ضمنيا أفي المجر وستةM. musculi .عزل و  في البرتغال

Stojanovski et al. (2012) 13  من البوغيات المخاطية  اً واحدنوعًا من الطفيميات تضمنت نوعًا

(M. muelleri أربعة ،) من الديدان الشريطية من ضمنيا أنواع من األحادية المنشأ، ثالثة أنواعL. 

intestinalis من الديدان الخيطية ونوعين من الديدان شوكية الرأس من أسماك أنواع ، ثالثة

Squalius squalus  في بحيرةOhrid .الحظ  في مقدونياCavin et al. (2012)  إصابة

المأخوذة من أحواض لتربية األسماك في مدينة بوستن في  Cyclopterus lumpusغضاريف أسماك 

 T. thailiالطفيمي البوغي  Singh & Kaur (2012a)وصف  . M. albiإنكمترا بالبوغي المخاطي 

 Karakişiسّجل و  في اليند.  Punjabفي مدينة Kanjaliفي مياه  Catla catlaمن غالصم سمكة 

& Demir (2012) لكل من الديدان المسطحة األحادية المنشأ  اً واحد اً نوع(D. extensus) الديدان ،

شّخص  في مدينة أزمير في تركيا. Tahtali الخيطية والقشريات من الكارب االعتيادي في مياه سد

Neary et al. (2012)  نشأ ىي ـــــــحادية الماألأربعة أنواع من الديدانD. alatus ،D. malleus ،

D. naviculoides  وD. vistulae  من بعض األسماك التي تعود إلى العائمة الشبوطية المأخوذة

من  N. zabensisالطفيمي شوكي الرأس  Oğuz et al. (2012) والحظ في تركيا.  Almusمن سد

وجود  Yakhchali et al. (2012) سجل في أيران. Dezنير مراد في تركيا ونير  التيمة المرقطة في
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 Silurus glanisالجري األوربي أسماك من الديدان الشريطية من  اً واحدنوعًا نوعين من المخرمات و 

 اً نوع247 وجود  Pazooki & Masoumian (2012)بّين كما  في إيران. Zarrine-roudفي نير 

من البوغيات المخاطية من ضمنيا  اً نوع 40 من حامالت األىداب، اً نوع 11تضمنت  اتطفيميمن ال

M. bramae ،M. buckei ،M. muelleri ،M. musculi ،M. squamae ،102 من  اً نوع

 .D. achmerowi ،D. anchoratus، D. affinis،Dحادية المنشأ من ضمنيا األالديدان 

barbioides ،D. barbuli ،D. baueri، D. carassobarbi،D. deziensioides ،D. 

dezinsis ،D. dulkeiti ،D. extensus ،D. formosus ،D. inexpectatus ،D. inutilis ،

D. kersini ،D. jamansajensis ،D. minutus، D. pavlovskyi ،D. wegeneri،G. 

markewitschi ،G. sprostonae  وP. tadjikistanicum ،91  ،نوعًا  26نوعًا من المخرمات

، عشرة أنواع من L. intesinalisنوعًا من الديدان الشريطية من ضمنيا  13من الديدان الخيطية، 

الحمقيات في  القشريات ونوعًا واحدًا من، عشرة أنواع من N. rutiliالديدان شوكية الرأس من ضمنيا 

 في مختمف أنحاء أيران. دراسة عمى أنواع مختمفة من أسماك المياه العذبة

من سمكة  P. bingolensisاألحادي المنشأ  الطفيمي et al. (2013) Civáňováشّخص 

من أنواع  ةوجود ثالث Tang & Zhao (2013) سّجلو  .الكركور األحمر في نير مراد في تركيا

من  T. pseudominutaو T. jialingensis ،T. paraheterodentata حامالت األىداب ىي

 Marzouk etعزل  في الصين. Chongaingمن األسماك في المياه العذبة في مدينة مختمفة أنوع 

al. (2013)  ضمنيا نوعين من حامالت األىداب من  تضمنتأربعة أنواع من الطفيميات T. 

heterodentata البمطي أسماك حادية المنشأ من األمن كل من البوغيات المخاطية و  نوعًا واحداً و

 Perveen بّينت دراسةكما  ر.المأخوذة من ثالثة حقول في مص Oreochromis niloticusنيمي ال
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& Ullah (2013)  عمى أسماك العائمة الشبوطية المأخوذة من ثالثة حقول لتربية األسماك في

باكستان وجود ثالثة أنواع من الطفيميات تضمنت نوعًا واحدًا لكل من الديدان األحادية المنشأ 

(Gyrodactylus sp.( القشريات ،)Argulus sp. والعمقيات. شخص )Azadikhah et al. 

في   Abramis bramaفي التجويف الجسمي ألسماك  L. intestinalisالدودة الشريطية  (2013)

 في شمال غرب إيران. Arasخزانات 

 .Tو .T. kalavataeنوعين من البوغيات المخاطية ىما  Singh & Kaur (2014)وصف 

kalbensi .سّجل  من الكارب االعتيادي في ثالث مناطق من مدينة بنجاب في اليندEjere et al. 

من المخرمات، أربعة أنواع من كل من  نوعًا واحداً طفيميات تضمنت أنواع من العشرة  (2014)

ة في نير نواع من األسماك المختمفأمن القشريات من  ونوعًا واحداً الديدان الخيطية وشوكية الرأس 

Warri  .شّخص و في نيجيرياKhalil et al. (2014) من  ثالثة أنواع من الطفيميات تضمنت نوعين

من الديدان الخيطية من أنوع مختمفة من أسماك المياه العذبة والبحرية في مدينة  واحداً نوعًا و المخرمات 

 .Mالبوغي المخاطي  Liu et al. (2014)شّخص كما  نجران جنوب المممكة العربية السعودية.

oralis  من التجويف الفمي لمسمكة الذىبية المأخوذة من أسواقBaishazhou  ومدينتيWuhan 

طفيميات أنواع من ال ةسبعوجود  Stojanovski et al. (2014)سّجل و في الصين.  Hubeiو

 و Ohridفي بحيرتي   Alburnus alburnusأسماكمن  D. elegantisحادية المنشأ بضمنيا األ

Prespa .عزل مقدونياGholami et al. (2014)   الطور اليرقي لمديدان الخيطية التي تعود لمجنس

Contracaecum  من أمعاء أسماك الخشني المأخوذة من ىورBasin .بّين  في إيران

2014))Soylu   من الديدان المسطحة األحادية  اً نوع 32من الطفيميات تضمنت  اً نوع53 وجود

 ة أنواع، سبعD. inxpectatusو  D. anchoratus ،D. baueri ،D. extensusيا المنشأ بضمن
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من الديدان  ة أنواعمن كل من الديدان الشريطية وشوكية الرأس، ثالث ة أنواعمن المخرمات، أربع

من ة من األسماك المصادمختمفة  أنواعالقشريات من  ونوع واحد منمن العمقيات نوعين الخيطية، 

خمسة أنواع من وجود  Crafford et al. (2014)الحظ و  في شمال غرب تركيا. Galaبحيرة 

 .Labeo sppأسماكمن  D. minitusو D. extensusحادية المنشأ من ضمنيا األالطفيميات 

 .Iqbal & Haroonأشار  في جنوب أفريقيا. Gaulengفي محافظة  Vaalالمأخوذة من سد 

ستة أنواع من حامالت األىداب، ثالثة أنواع من  تضمنتيات من الطفيم اً نوع 11إلى وجود  (2014)

من المخرمات ونوعين من القشريات  اً واحد اً ، نوعD. extensusالديدان األحادية المنشأ من ضمنيا 

وجود ثمانية أنواع من  Iqbal & Noreen (2014)بّين كما  من أسماك المياه العذبة في باكستان.

اع من حامالت األىداب، نوعين غير مشخصين من الديدان الطفيمية الطفيميات تضمنت ثالثة أنو 

من كل من المخرمات،  ونوعًا واحداً   .Gyrodactylus sp) و .Dactylogyrus spأحادية المنشأ )

المأخوذة من أسواق مدينة الىور في  في دراسة عمى طفيميات السمكة الذىبية القشريات والعمقيات

من  واحداً نوعًا ثالثة أنواع من الطفيميات تضمنت  Muchlisin et al. (2014)سّجل و . باكستان

( من .Lernea spو .Argulus spونوعين من القشريات ) (.Trichodina spحامالت األىداب )

 .انيسيو إندفي  Acehفي محافظة  Isiepفي نير  Tor tambraأسماك 

 M. tilapiaeىما ات المخاطية ـــــنوعين من البوغي Abdel-Baki et al. (2015)عزل 

في نير النيل عند محافظة بني سويف في مصر. وصف  من أسماك البمطي النيمي M. agolusو

Singh & Kaur (2015)  نوعين من البوغيات المخاطية ىماT. lamelliformis وT. rohi من ،

 في اليند. Punjapينة في مد Roparو Hairikeأنواع من األسماك المختمفة المأخوذة من مياه 

المأخوذة من نير مراد غرب  Barbus lacertaعمى أسماك  Koyun et al. (2015) بيّنت دراسةو 
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حادية المنشأ، األمن الديدان أنواع أربعة  تضمنتنوعًا من الطفيميات  11األناضول في تركيا وجود 

نوعين من كل من الديدان الشريطية، الخيطية من ضمنيا و  من المخرمات اً واحد اً نوع

Contracaecum sp. .ص شخّ  والقشرياتLane et al. (2015)  البوغي المخاطيM. 

episquamalis لسمكة  في دراسة عمى الطفيميات الخارجيةMugil cephalus  في

الطفيميات تضمنت من أنواع ثمانية  Özer et al. (2015)سّجل و  في نيوزلندا. Mahurangiنير

 Neogobius melanostomusستة أنواع من البوغيات المخاطية ونوعين من المخرمات من أسماك 

 Dayoub & Salmanأظيرت دراسة كما في البحر األسود في تركيا.  Sinopمن ساحل سينوب 

حادية سمكة أخذت من بحيرة تشرين في سوريا وجود ستة أنواع من الطفيميات األ 144عمى  (2015)

 Safdari & Rayeniن بيّ . G. mediusو  C. sclerosus ،D. extensusالمنشأ بضمنيا 

وجود إصابات طفيمية في جمد وغالصم أسماك السممون المرقط من ثمانية حقول لتربية  (2015)

في إيران، تضمنت اإلصابات بالطفيميات التي تعود لألجناس   Sistanاألسماك في محافظة

Ichthyophthirus ،Trichodina ،Dactylogyrus وGyrodactylus . 

وجود سبعة أنواع من الطفيميات تضمنت نوعين من حامالت  Adel et al. (2016)بّين 

 Acipenserمن المخرمات وأربعة أنواع من الديدان الخيطية من أسماك  نوعًا واحداً األىداب، 

persicus  المأخوذة من مركز شييد رجائيShahid Rajaee لتربية األسماك في شمال إيران. 

أنواع تضمنت ستة  اتطفيمينوعًا من ال  36وجود Salgado-Maldonado et al. (2016)أوّضح 

خيطية من ضمنيا  يداندنوعًا من ال 15، اتمخرممن ال اً نوع 14حادية المنشأ، األديدان من ال

Contracaecum sp.  شريطية في دراسة عمى أسماك المياه العذبة ألحد يدان دمن ال نوعًا واحداً و

أسماك  عمى Jyrwa et al. (2016)بينت دراسة و األنيار المار في المناطق المدارية في المكسيك. 
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 تضمنتنوعًا من الطفيميات  41وجود  في شمال اليند Meghalayaالمياه العذبة في والية ميغااليا 

من الديدان الشريطية، ستة  اً نوع 12أ، ثمانية أنواع من المخرمات، نوعًا من الديدان األحادية المنش 12

الدودة  Brewster (2016)وصف  .انواع من الديدان الخيطية ونوعًا واحدًا من الديدان شوكية الرأس

 Leela (2016)شخص  من أسماك المياه العذبة في بريطانيا. .Atractolytocestus spالشريطية 

من األسماك  Philometra abdominalisو .Rhabdochona spخيطية ىما من الديدان ال نوعين

أشار  في اليند. Telanganaفي والية  Manairالمختمفة التي تعود الى خمسة عوائل أخذت من سد 

Roohi et al. (2016)  في دراسة عمى السمكة الذىبية المأخوذة من حقول لتربية األسماك في

تضمنت نوعين من  اتطفيميمن ال نوعاً  11ـ شمال إيران إلى إصابتيا ب Guilanمحافظة غيالن 

من المخرمات، ستة أنواع من الديدان المسطحة أحادية المنشأ بضمنيا  اً واحد اً حامالت األىداب، نوع

D. anchoratus، D. baueri  وD. formosus كل من الديدان الخيطية  ونوعًا واحدًا من

من كل  اً واحد اً نوع تضمنتستة أنواع من الطفيميات  Barzegar et al. (2016)سجل و والقشريات. 

وأربعة أنواع من المخرمات  Gyrodactylusمن حامالت األىداب والديدان األحادية المنشأ من جنس 

 في دراسة عمى طفيميات عيون أسماك المياه العذبة والمالحة في إيران. 

 .Mبضمنيا  ةمخاطيال اتبوغيمن ال نوعاً  13وجود  Fonkwa et al. (2017)سّجل 

muelleri أسماك من Barbus callipterus  في نيرMape  عند منطقةSoudano-guinean 

من سمكة  T. muscularisالطفيمي البوغي  Kaur & Gupta (2017)وصف  في الكاميرون.

Labeo rohita  في جزرRanjit Sagar  في مدينةPunjap  .وصف كما في اليندBenoit et 

al. (2017) ثالثة أنواع من البوغيات المخاطية ىي M. ngassami،M. sanagaensis  وM. 

sessabai  من أسماكBarbus calliperus  في نيرSessaba  في مدينةLebamzip  في
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وجود نوعين من الطفيميات األحادية المنشأ من  Chaudhary et al. (2017) بّينو  الكاميرون.

 Uttar Pradesh و Meerutالسمكة الذىبية المأخوذة من أسواق من  D. anchoratus ضمنيما

سمكة مصابة بالدودة شوكية  109وجود  .et al (2017) Rahimi-Esboeiالحظ  .في غرب اليند

في  Gasterosteus aculeatusسمكة  360في دراسة عمى  Corynosoma capsicumالرأس 

حادي األالطفيمي  Wangchu et al. (2017)وصف  .قزوين في شمال إيران شمال شاطئ بحر

في   Arunachal Pradeshفي نير Barilius barnaمن غالصم سمكة  D. barnaeالمنشأ 

من المخرمات،  نوعًا واحداً من الطفيميات تضمنت أنواع  ةتسع Koiri & Roy. (2017)عزل  اليند.

 Calarias batrachsمن الديدان الخيطية من أسماك  ونوعًا واحداً سبعة أنواع من الديدان الشريطية 

 في اليند. Tripuraفي المياه العذبة في مدينة 

 Schyzocotyleعمى الدودة الشريطية األسيوية Kuchta et al. (2018)أظيرت دراسة 

acheilognathi   نوعًا من أسماك المياه العذبة في بيئات العالم وأن أكبر انتشارا  312أنيا تصيب

ن أن مدى التحمل الواسع لمظروف ليا كان في قارة أمريكا الشمالية تمييا قارة أسيا ثم أوربا، مما بيّ 

 البيئية يمثل الصفة األساسية التي مكنت الديدان الشريطية االسيوية من النجاح في االنتشار الواسع.

ن سمكة م S. acheilognathiالدودة الشريطية األسيوية  Souza et al. (2018وصف )

Rineloricaria pentamaculata  .عزل و في المياه العذبة في البرازيلSalman et al. (2018) 

في ثالث مناطق  Sargocentron rubrumمن سمكة  Cucllanus bioccaiالدودة الخيطية 

 Bozorgnia et al. (2018)ص شخّ كما  مختمفة في الساحل السوري )المرفأ، ابن ىاني والمصب(.

المأخوذة من  Acipenser stellatusمن غالصم أسماك  Lernaea cyprinaceaالطفيمي القشري 

وجود ستة أنواع من  Al-Hassan et al. (2018)أوضح و حوض بحر قزوين في شمال إيران. 



 الفصل الثاني: استعراض المراجع                                                                                                     24

 

 

من كل من الديدان األحادية المنشأ  ، ونوعًا واحداً من حامالت األىداب نوعينالطفيميات تضمنت 

 (، المخرمات، القشريات والعمقيات في دراسة عمى أسماك البمطي النيمي Dactylogyrus)تعود لجنس

نوعًا من البوغيات المخاطية  12وجود  Fonkwa et al. (2018)سّجل  في غانا. Voltaفي بحيرة 

شّخص  في الكاميرون. Mapeفي بحيرة  من أسماك البمطي النيمي Myxobolusتعود لجنس 

Ramudu et al. (2018)  مجموعة من الطفيميات التي تعود لألجناسTrichodina ،

Myxobolus ،Thelohanellus ،Dactylogyrus ،Gyrodactylus وChilodonella  في

بينت دراسة كما  .في ثالث مقاطعات في غرب البنغال في اليند Catla catlaدراسة عمى أسماك 

Ghazi et al. (2018)  نوعًا من الطفيميات تصيب غالصم أسماك  116وجودAphanius 

fasciatus ( تعود الى ثالثة أجناس من الحيوانات االبتدائيةChliodonella ،Trichodina  و

Myxobouls ( وثالثة أجناس من الديدان المسطحة )جنسين من أحادية المنشأDactylogyrus 

أظيرت دراسة  .في الجزائر (Posthodiplosomumمن المخرمات  وجنس واحد Onchobdellaو

Maciel et al. (2018)  نوعًا من حامالت األىداب من عائمة  15وجودTrichodinidae  من

أخذت من المختمفة من أنواع من األسماك T. centrostrigata. و.T. heterodentata ضمنيا

 .مريكااالمزارع التجارية في جنوب 

تصيب سمكة التيمة المرقطة  أنواع من الطفيمياتثمانية  Koyun et al. (2019)شّخص 

من أحادية المنشأ ونوعًا واحدًا من كل من الديدان شوكية الرأس والديدان الخيطية أنواع  ةخمس تضمنت

من أحادية المنشأ بضمنيا أنواع والعمقيات، وخمس إصابات طفيمية في سمكة السمنان تضمنت ثالثة 

D. elegantis  ًكل من الديدان الشريطية والقشريات. من  ونوعًا واحدا 
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المسجمة في الدراسة الحالية أن بعض تسجيالت الطفيميات اعاله المراجع  استعراضمن  اتضح

في سيما  ، وأن معظم ىذه الطفيميات سجمت في بمدان الجواردول العالمبعض في سبق تسجيميا 

ايران وىذا يعود الشتراك العراق بمنابع المياه معيما، وأن اكبر عدد من ىذه -العراقو تركيا -العراق

 Dactylogyrusوالطفيميات أحادية المنشأ من الجنسين الطفيميات تعود لمجاميع البوغيات المخاطية 

 .Gyrodactylusو 
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 Materials & Methods المواد وطرائق العمل -3

 Collection of the Fish Samplesجمع عينات األسماك  1-3

 مدينة بغداد في المدة جنوب غرب سمكة مف نير دجمة قرب منطقة العطيفية 493جمعت 

شمااًل  '21 ˚33، عند دائرة عرض 2019إلى نياية شباط  2018الواقعة ما بيف بداية شير تموز 

(. حددت ثالثة مواقع عمى مسافة كيمومتريف (Google earth, 2018شرقًا  '22 ˚44وخط طوؿ 

وبمساعدة صياد محمي مف المنطقة  3-1)لجمع عينات األسماؾ ضمف منطقة العمؿ )الشكؿ  3,2,1))

 كاف الجمع بواقع مرتيف في األسبوع خالؿ مدة الدراسة باستعماؿ الوسيمتيف االتيتيف:  إذ

التي ىي عبارة عف شباؾ تصنع محميا ذات شكؿ  Cast netsشباؾ السمية )شباؾ الرمي باليد( ال -1

  .سنتمتر 1.5دائري بقطر متريف وطوؿ ضمع 

وىي شباؾ تستعمؿ لصيد األسماؾ بأعمار وأطوؿ مختمفة وتكوف  Gill netsالشباؾ الغمصمية  -2

 سـ(. 6.5و 2،3،4بأطواؿ مختمفة )

 Inspection of the Fish Samplesفحص نماذج األسماك  3-2

حاويات فمينية تحتوي عمى كمية مف ماء النير لنقؿ األسماؾ بعد اصطيادىا مباشرة استعممت 

الى المختبر، ثـ وضعت في حوض مزود بمصدر لمتيوية وحاِو عمى كمية مف الماء مجيز قبؿ ثالثة 

أياـ مف وضع األسماؾ فيو، تـ فحص األسماؾ الحية في بداية العمؿ بينما األسماؾ الميتة جمدت 

 يا.لحيف فحص

األسماء العممية  عتمدتواCoad  (2010)صت أنواع األسماؾ استنادا الى كتاب ػػػػػػػشخ

ي ػػػػػػػػترونػػػػػػػػلكاإل عػػػػػػػى الموقػػػػػػػػعم اداً ػػػػػػاء العامّية لألسماؾ اعتمػػػػػػػػف األسمػػػػػػػع الً ػػػػػػػػػػػيتيا فضػػػػػػػومرجع

Froese & Pauly, 2018) .) 
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بالعيف المجردة فضال  (العيوف والتجويؼ الفمي الزعانؼ، ،الجمدالخارجية )مناطؽ الت فحص

لمالحظة اإلصابات الطفيمية  Magnifying hand glass lensعف استعماؿ العدسة المكبرة 

مف تمؾ المناطؽ وخمطت مع قطرة ماء  Spatulaالخارجية، ثـ أخذت مسحات باستعماؿ القاشطة 

، ولممحافظة عمى طراوة الطفيمي تـ أضافة قطرات مف Slideحة الزجاجية النظيفة موجودة عمى الشري

وفحصت تحت المجير الضوئي  Cover slideووضع عمييا غطاء الشريحة  Glycerineالكميسيريف 

. عزلت الغالصـ مف التجويؼ الغمصمي وتـ وضعيا في طبؽ Compound microscopeالمركب 

يحتوي عمى القميؿ مف ماء الحنفية لمنع جفافيا، ثـ عزؿ كؿ قوس غمصمي وفحص  Petri dishبتري 

تحت المجير  تمسحات منو وفحص أخذت، Dissecting microscope باستعماؿ مجير التشريح

باستعماؿ  وفحصتالضوئي المركب. عزلت العيوف وتـ وضعيا في طبؽ بتري حاٍو عمى ماء حنفية 

 ف السائؿ الزجاجي وتـ فحصيا مجيريًا.مجير التشريح، أخذت مسحات م

لمتعرؼ عمى الطفيميات الداخمية وذلؾ بعمؿ شؽ طولي عند الخط الوسطي شرّحت األسماؾ 

البطني يمتد مف الرأس حتى فتحة المخرج ثـ عمؿ شؽ آخر يمتد مف نياية الشؽ األوؿ الى غطاء 

ف جسـ السمكة لتصبح األعضاء الغالصـ عمى طوؿ الخط الجانبي لمسمكة ثـ أزيمت ىذه القطعة م

 (.Lasee, 2004الداخمية واضحة )

استعماؿ العدسة المكبرة لمبحث عف بالعيف المجردة فضال عف فحص التجويؼ الجسمي اوال 

الطفيميات كبيرة الحجـ، وعزلت األعضاء الداخمية عف بعضيا )المناسؿ، األمعاء، الكبد، الطحاؿ، 

اء(، حضرت مجموعة مف أطباؽ بتري تحتوي عمى ماء حنفية القمب، الكيس اليوائي وكيس الصفر 

، تـ فحصيا باستعماؿ مجير التشريح اواًل لغرض الكشؼ عف الطفيميات الكبيرة، الوضع كؿ عضو فيي

ثـ عممت مسحات مف تمؾ األعضاء وذلؾ مف خالؿ تقطيعيا الى قطع صغيرة وىرس تمؾ القطع عمى 
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ر الضوئي المركب. قطّعت األمعاء الى عدة قطع وفحصت شريحة زجاجية وفحصيا باستعماؿ المجي

باستعماؿ مجير التشريح لمكشؼ عف وجود الطفيميات التي تكوف موجودة احيانا عمى الجدار الخارجي 

 ليا، عممت مسحات مف خالؿ عصر محتوياتيا عمى الشريحة الزجاجية وفحصت مجيريًا.

لعينات، اسـ السمكة وعدد كؿ مف اعدت استمارة خاصة بكؿ سمكة تضمنت تاريخ جمع ا

األسماؾ المفحوصة والمصابة، اسـ وعدد الطفيميات بعد تشخيصيا وموقع اإلصابة لغرض توثيؽ 

 المعمومات حوؿ نماذج الطفيميات المشّخصة منيا وكذلؾ لتسييؿ تحميؿ النتائج.
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  ((Google earth, 2018(: خارطة لنهر دجمة في منطقة الدراسة 3-1شكل )

 مناطق جمع عينات األسماك ضمن موقع العمل  1،2،3
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 تثبيت وحفظ وتصبيغ الطفيميات 3-3

 Fixation, Preservation and Staining of Parasites 
عدة طرائؽ لتثبيت وحفظ وتصبيغ الطفيميات التي عزلت وفقا لممجموعة الحيوانية  استعممت

 Microscope eyepieceباستعماؿ كاميرا  بعد عزلومباشرة الييا. تـ تصوير الطفيمي  تنتميالتي 

camera ،القياسات المطموبة لو باستعماؿ مايكروميتر بصري  أخذتOcular micrometer،  رسـ

. عممت الشرائح الدائمية Camera Lucida)أنبوبة الرسـ(  االستجالئيةالطفيمي باستعماؿ الكاميرا 

 وفقا لمموقع اإللكتروني االسماء العممية ليا ودققت اعتمادًا عمى نوع الطفيمي. صنفت الطفيميات 

GBIF, 2019 و WoRMS, 2019 وردت جميع القياسات في النتائج لوصؼ الطفيميات التي تـ .

لمقياسات  القصوىو  تسجيميا ألوؿ مرة في العراؽ مرتبة كما يأتي: قيـ المتوسط الحسابي يميو القيـ الدنيا

 بيف قوسيف.

 . المجاميع المختمفة مف الطفيمياتفيما يأتي استعراض لطرائؽ تثبيت وحفظ وتصبيغ 

 Ciliophoraحامالت األهداب  1-3-3

عممت مسحات مف الجمد والزعانؼ والغالصـ، ووضعت عمى شريحة زجاجية تحوي قطرة ماء 

 ت شرائح دائميةعممراوة الطفيمي وفحصت مجيريًا. ػػػػػػػوقطرات مف الكميسريف لممحافظة عمى ط

 1:3 ةػػػػػػػيسيريف بنسبػػػػػػػػػمع الكم Aqueous neutral redعادلة ػػػػػػػػبغة الحمراء المتػػػػػػػػالص اؿمػػػػػػػػاستعب

Al-Nasiri, 2013) تـ تشخيص األنواع المختمفة التي تعود لحامالت األىداب ووصؼ تفاصيؿ .)

 (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al.,1962الى  اً اتو استنادػػػػػػػأجزاء جسـ الطفيمي وقياس

Basson & Van As, 1994;.) 
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 Myxozoa البوغيات المخاطية 2-3-3

أعضاء الجسـ الخارجية والداخمية )بعد عزليا( بالعيف المجردة والعدسة المكبرة فضال  فحصت

، عزلت أكياس Vegetative stageعف استعماؿ مجير التشريح لمبحث عف وجود الطور الخضري 

الطور الخضري بمراعاة الدقة ووضعت عمى شريحة زجاجية مع قطرة مف الكميسيريف ووضع عمييا 

غطاء الشريحة، ثـ حطمت وعزلت منيا األبواغ بالضغط عمى غطاء الشريحة باستعماؿ إبرة دقيقة 

سات وفحصت مجيريًا، عممت مسحات مف أعضاء الجسـ المختمفة وفحصت مجيريًا. أخذت القيا

 والصور لمطور الخضري واألبواغ مباشرة مف المسحات الحية. 

ماؿ الكحوؿ ػػػػػػػت باستعػػػػػػػوثبت دائمػػػػػػيةات ػػػػػػػت العينات لتجؼ في اليواء، لعمؿ مسحػػػػػػػترك

قة ػػػػػػعًا لطريػػػػػػػدقيقة تب 30-40مدة ػػػػػػل Giemsaبغة كيمزا ػػػػػػػػبغت بصػػػػػػػػثانية، وص 30المثيمي لمدة 

Lom & Dykova, 1992)) . 

 .Eiras et al اعتمادا عمى قوائـ كؿ مف Myxobolusدققت األسماء العممية لجنس 

 & Lomأنواع البوغيات المخاطية اعتمادا عمى معايير  شخصت Eiras et al. (2013) و (2005)

Arthur (1989)كما مبيف في اساتو ػػػػػػػومصطمحاتو وقيالطفيمي ت أجزاء جسـ ػػػػػػػػ، فيما وصف

 Bychovskaya-Pavlovskaya et) بػػػػػػػوث والكتػػػػػػػػػالى بعض البح ( استناداً Bو  2A-3)الشكؿ

al., 1962 Shul'man et al., 1966 Shul'man et al., 1984;).  وردت جميع القياسات

 (.mµكرومتر )يالمطموبة لمبوغيات المخاطية بالم

 

 



 الفصل الثالث: المواد وطرائق العمل                                                                                                 32

 

 

 

 
 .Myxobolusوصف أبواغ الجنس في  عتمدةالمصطمحات المو  القياسات( 3-2الشكل )

 -A لمطفيمي  االستجالئيةرسم بالكاميراMyxobolus buckei   يوضح تفاصيل أجزاء الجسم
  ((Longshaw et al, 2003بحث  والقياسات والمصطمحات استنادا الى

Icp- Inter capsular process  ،البروز بيف المحفظتيفLpc-Length of polar capsule  
المحفظة   Pc-Polar capsuleطوؿ البوغ،   Ls-Length of sporeطوؿ المحفظة القطبية، 

 Sp- Sporoplasmعالمات الحافة التدريزية،  Sem-Sutural edge markingالقطبية، 
  Wps-Width of polar capsule، الحافة التدريزية Sr-Sutural ridgeسايتوبالـز البوغ، 

 .Ws-Width of sporeعرض المحفظة القطبية، 
-B )رسم يوضح المنظر الجانبي )التدريزيSutural view  وأجزاء الجسم استنادا الى طريقة

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962). 
Iv-Iodinophilous vacuole  فجوة اليود ،N-Nucleus  النواة ،Pc-Polar capsule  

  Sp-Sporoplasm، التدريز  S-Sutureالخيط القطبي،  Pf-Polar filamentالمحفظة القطبية، 
 الحافة التدريزية. Sr- Suture ridge سايتوبالـز البوغ،
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 Monogeneaالطفيميات األحادية المنشأ  3-3-3

 Dissecting needlesح ػػػػػػػػتشري ةر ػػػػػػػماؿ أبػػػػػػػناية باستعػػػػػػػفيمية بعػػػػػػػعزلت الديداف الط

(Strona et al., 2009 وتـ وضعيا عمى الشريحة الزجاجية ثـ أضيفت ليا قطرة مف الصبغة )

(، (Al-Nasiri, 2013 1:3بنسبة  Glycerineمع الكميسيريف  Neutral redالحمراء المتعادلة 

 ووضع غطاء الشريحة وفحصت باستعماؿ المجير المركب. 

 Cichlidogyrus ،Dactylogyrus ،Dogieliusوصفت أجناس الطفيميات أحادية المنشأ )

Gyrodactylus وParadiploozoon ومصطمحات أجزاء جسـ الطفيمي وقياساتو اعتمادا عمى )

Pugachev et al. (2009) . 

ولغرض تنظيؼ الديداف مف المواد واألنسجة العالقة فييا وتوضيح األجزاء الصمبة في عضو 

مف الخيوط الغمصمية في طبؽ بتري حاٍو عمى  يابعد عزلالديداف  وضعتوعضو التثبيت،  الجماع

 بتركيزه  Sodium Dodecyl Sulphateكبريتات الصوديوـ دوديسيؿ  كمية قميمة مف محموؿ

 (.(Wong et al. 2006، غسمت بالماء المقطر وفقا لطريقة  ائؽدق لمدة عشر%5

عمى شريحة بعد عزليا مف الخيوط الغمصمية ولغرض عمؿ شرائح دائمية، وضعت الطفيميات 

زجاجية تحوي قطرة مف ماء الحنفية ووضع غطاء الشريحة، وأضيفت قطرات مف ىالـ الكميسيريف 

Glycerine jelly رفي غطاء الشريحة والضغط عمى الغطاء الزجاجي المذاب بالقرب مف أحد ط

سبع غرامات مف  أخذتبمطؼ لغرض تسطح الطفيمي. لتحضير ىالـ الكميسيريف في المختبر: 

لى أف أصبح إ C°80مميمترا مف الماء البارد، وسخف المزيج حتى درجة  50 لو تالجيالتيف وأضيف

ممميمتر، ولغرض منع نمو الفطريات  200لحجـ مزيجًا متجانسًا، ثـ أضيؼ الكميسيريف الى أف أصبح ا

ثـ سخف المزيج في حماـ مائي الى أف ذابت جميع  Thymolوالبكتريا تـ أضافة حبيبات مف الثايموؿ 
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قياسات الجنسيف  جميع. وردت (Glime & Wagner 2013)المكونات وفقا لطريقة 

Dactylogyrus وGyrodactylus  بالممميمتر تبعا لممصادر التي استعممت في تشخيص أنواع

الطفيميات ليذيف االجنسيف، المصطمحات والقياسات التي استعممت لوصؼ الجنسيف موضحة في 

 عمى التوالي. 3-4، 3-3الشكميف.

 Dactylogyrusحادية المنشأ مف الجنسيف األدققت األسماء العممية لمطفيميات 

  .WoRMS. (2019) اإللكترونيإلى الموقع  استنادا Gyrodactylusو

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث: المواد وطرائق العمل                                                                                                 35

 

 

 

 
  Dactylogyrusالجنس طفيميات في وصف  عتمدةالمصطمحات المو  القياسات(: 3-3شكل )

 Pugachevاستنادا الى ( .ksibioides D طفيميصية لميالشكل يوضح تفاصيل التراكيب التشخ)

et al. (2009). 
Mh- Median hook الكاّلب الوسطي :–a Total length الطوؿ الكمي ،b- Main part 

length طوؿ الجزء الرئيس ،-c Outer root طوؿ الجذر الخارجي ،d- Inner root  طوؿ الجذر
 الطوؿ، -wالعرض،  -x: القضيب المستعرض الظيري Db- Dorsal transverse bar. الداخمي

e-Point  .الشوكةVb- Ventral transverse bar رض البطنيالقضيب المستع :x-  ،العرض -

w ،الطوؿH- Marginal hook الكاّلب الحاّفي :w-  .الطوؿ الكميCo- Copulatory organ 
 Ct- Copulatory، طوؿ القطعة المساعدة Ap- Accessory piece length: الجماععضو 

tube لجماعأنبوب ا. 
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 Gyrodactylusالجنس طفيميات في وصف  عتمدة(: القياسات والمصطمحات الم3-4شكل )

 Ergensاستنادا الى طريقة ( .lotae G طفيمي )الشكل يوضح التراكيب التشخيصية لمطفيمي ال

 .Pugachev et al. (2009)المذكورة في كتاب  (1985)
Mh- Median hook  :الكاّلب الوسطيTotal length -A  ،الطوؿ الكميB-Main part 

lengt   ،طوؿ الجزء الرئيسC-Point length   ،طوؿ الشوكةD-Inner root   طوؿ الجذر
العرض.  -xالطوؿ،  -wالقضيب المستعرض الظيري:  Db-Dorsal transverse  barالداخمي. 

Vb- Ventral transverse bar  :القضيب المستعرض البطنيw-  ،الطوؿx-  ،العرضE- 
Ear-like projection length  ،طوؿ النتوء االذني الشكؿMI-Membrane length   طوؿ

 HI-Hoklets lengthالطوؿ الكمي،  TI-Total lengthالكاّلب الحاّفي:  H- Hookletالغشاء. 

  طوؿ الشويكو. 
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 Trematodaالمخرمات  4-3-3

وضعت في طبؽ فحصت األعضاء الخارجية والداخمية بالعيف المجردة ثـ عزلت االمعاء و 

، وضع و بتري حاٍو عمى ماء الحنفية  فحصت باستعماؿ مجير التشريح، بعد الحصوؿ عمى المخـر

 بمطؼضغط عميو و عمى شريحة زجاجية حاوية عمى قطرة مف الكميسيريف ووضع غطاء الشريحة 

والقياسات ، وفحص باستعماؿ المجير المركب، تـ أخذ الصور لو وضع المناسبالالطفيمي  لغرض أخذ

ضافة قطرة مف الصبغة الحمراء المتعادلة الى أحد نات بصورة مباشرة. صبغ الطفيمي بامف ىذه العي

. وصفت تفاصيؿ اجزاء الجسـ ومصطمحاتو وقياساتو Said et al. (2009طرفي الغطاء تبعًا لطريقة )

وردت جميع  ..Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962)( اعتمادا عمى كتاب 5-3)الشكؿ 

 القياسات المستعممة في وصؼ المخرمات بالممميمتر.

 Cestoda الديدان الشريطية 3-3-5

%. 70عزلت الديداف الشريطية مف األمعاء وتـ حفظيا باستعماؿ كحوؿ أثيمي بتركيز 

 .Bychovskaya-Pavlovskaya et alشخصت الديداف الشريطية استنادا الى المفتاح التشخيصي

(1962). 

 Nematodaالديدان الخيطية  6-3-3

بعناية باستعماؿ الممقط  ف المجردة وعزلت الديداف الخيطيةفحص التجويؼ الجسمي بالعي

ونقمت إلى أطباؽ بتري تحتوي عمى ماء مقطر، وضعت عمى شرائح زجاجية واضيؼ ليا قطرات مف 

% دافئ 70مي الكميسيريف وفحصت مجيريا. عزلت عدد مف اليرقات وحفظت في محموؿ كحوؿ أثي

دقيقة، ثـ روقت بالالكتوفينوؿ لمدة نصؼ ساعة، ثـ وضعت  30قميال ليسمح ليا بتمدد أجساميا لمدة 

 (.Borazjani et al., 2017عمى شرائح زجاجية وأضيفت ليا قطرات مف ىالـ الكميسيريف )
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المفتاح  صت يرقات الديداف الخيطية وتفاصيؿ الوصؼ والقياسات اعتمادا عمىشخّ 

  .Bychovskaya-Pavlovskaya et al. (1962) التشخيصي

 Acanthocephalaالديدان شوكية الرأس  7-3-3

عزلت الديداف مف األمعاء ووضعت في طبؽ بتري يحتوي عمى ماء حنفية وتركت في الثالجة 

% حسب 70، حفظت في كحوؿ أثيمي بتركيز Proboscisساعة كي ترتخي وتمد خطميا  24لمدة 

، ووضحت معالميا بمادة الالكتوفينوؿ، جيزت الشرائح Brasil-Sato & Pavanell (1998طريقة )

 المفتاح التشخيصي صت الديداف شوكية الرأس اعتمادا عمىالدائمية باستعماؿ الكميسيريف. شخّ 

Bychovskaya-Pavlovskaya et al. (1962). 

 Crustaceaالقشريات  8-3-3

األثيمي لغرض حفظيا وعممت شرائح دائمية باستعماؿ  وضعت القشريات في الكحوؿ

 الكميسيريف.

 



 الفصل الثالث: المواد وطرائق العمل                                                                                                 39

 

 

 

 
 imitans Asymphylodoraفي وصف المخرم  عتمدةالمصطمحات المو  القياسات(: 5-3شكل )

 (Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962)استنادا الى كتاب 
Eg-Egg   ،البيضEs- Esophagus  ،المريءGb-Cirrus bursa   ،كيس الذؤابةI-

Intestine   ،األمعاءO-Ovary   ،المبيضOs-Oral sucker   ،الممص الفميP-Pharynx  
الممص   Vs-Ventral suckerالغدد المحية،   V-Vitellariaالخصية،   T-Testisالبمعوـ، 
 .X- Total length of the bodyعرض الجسـ،   W-Width of bodyالبطني، 
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 Identification of parasitesتشخيص الطفيميات  4-3

وبقوة تكبير  Novelفحصت نماذج الطفيميات باستعماؿ المجير الضوئي المركب مف نوع    

اللتقاط Microscope eyepiece camera ، واستعممت كاميرا مف نوع 100وأحيانًا  40، 10

 في العراؽ. الصور الفوتوغرافية لمطفيميات التي تـ تسجيميا ألوؿ مرة

 Ocular micrometerحددت جميع قياسات الطفيميات باستعماؿ مقياس مجيري    

لرسـ الطفيميات التي تـ تسجيميا ألوؿ مرة في Camera Lucida  االستجالئيةواستعممت الكاميرا 

 العراؽ.

 تحميل النتائج  5-3

 Percentage incidence of infectionنسبة حدوث اإلصابة  1-5-3

عمى عدد بطفيمي معيف النسبة المئوية لحاصؿ قسمة عدد األسماؾ المصابة  يقصد بياو 

 .فترة معينةاألسماؾ المفحوصة في 

حددت نسب اإلصابة لمختمؼ الطفيميات التي شخصت وفقا لمعادلة رياضية واعتمادًا عمى 

 ( كما مبيف أدناه:(Oscar et al., 2015دراسة 

  =نسبة حدوث اإلصابة %   
عدد االسماؾ المصابة

عدد االسماؾ المفحوصة
  ×111 

 

 

 



 
 

  الفصل الرابع 
 والمناقشة النــتــائــــج

Results and 
Discussion  
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 Results and Discussion النتائج والمناقشة -4

مف األسماؾ العراقية نوعًا  17سمكة تعود إلى  493جمع وفحص تـ خالؿ الدراسة الحالية 

، Cyprinidaeنوعًا يعود إلى عائمة الشبوطيات  13التي تنتمي إلى أربع عائالت، تضمنت 

 Bagridaeونوعًا واحدًا يعود إلى كؿ مف عائمة أبو الزمير  Cichlidaeنوعيف مف عائمة البمطي 

  (.1)الجدوؿ  Mugilidaeوعائمة البياح 

نوعًا مف الطفيميات التي  77أظيرت نتائج الفحص الخارجي والداخمي لألسماؾ تسجيؿ 

نوعًا مف  16تعود إلى مجاميع طفيمية مختمفة تضمنت ثالثة أنواع مف حامالت األىداب، 

نوعًا مف الديداف المسطحة األحادية المنشأ، نوعًا واحدًا مف كؿ مف  52البوغيات المخاطية، 

اف الشريطية، الديداف شوكية الرأس والقشريات ونوعيف مف الديداف الخيطية. رتبت المخرمات، الديد

 (.2حسب موقعيا التصنيفي )الجدوؿ بالطفيميات 

ظير تبايف الطفيميات في مواقع إصابتيا لممضّيؼ إذ أف معظـ اإلصابات كانت خارجية 

لجسمي واألمعاء(. كما تباينت )الجمد، الغالصـ والزعانؼ( والبعض اآلخر كانت داخمية )التجويؼ ا

، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3)كما مبيف في الجداوؿ الطفيميات في نسب إصابتيا لممضّيفات المختمفة 

10.) 

ألوؿ  Carasobarbus kosswigi (Ladiges, 1960)سمكة في ىذه الدراسة  سجمت

وفقًا إلى أبو حنؾ ، وتمت التسمية العاّمية ليا الدراسات الخاصة بطفيميات األسماؾمرة ضمف 

 ,Froese & Paulyالعاّمي في دولة مجاورة، كما جاء في قاعدة معمومات األسماؾ ) االسـ

2019.) 
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 .من نير دجمة عند منطقة العطيفية (: أنواع األسماك التي تم جمعيا1جدول )

 العممي واالسمالعائمة  العدد المحمي  االسم

 84 الشبوط
Family Cyprinidae 

Arabibarbus grypus (Heckel,1843) 

 *Carasobarbus kosswigi (Ladiges, 1960) 36 أبو حنك

 Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) 50 الحمري

 2 السمكة الذىبية
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 

 37 البمعوط المموكي
Chondrostoma regium (Heckel, 1843) 

 Cyprinion kais Heckel, 1843 10 البنيني صغير الفم

 Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 18 البنيني كبير الفم

 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 59 الكارب االعتيادي

 Garra rufa (Heckel, 1843) 10 الكركور األحمر

 Leuciscus vorax (Heckel, 1843) 3 الشمق

 Luciobarbus barbulus (Heckel, 1847) 26 ابو براطم

 Luciobarbus xanthopterus  Heckel, 1843 48 القطان

 Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) 5 البني

 Family Cichlidae 4 البمطي أحمر البطن

Coptodan zillii (Gervais, 1848) 

 Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) 51 البمطي األزرق

 Family Bagridae 9 أبو الزمير

Mystus pelusius (Solander, 1794) 

 Family Mugilidae 41 الخشني

Planiliza abu (Heckel, 1843) 

  493 المجموع 

 أول ظيور ليذه السمكة ضمن الدراسات الخاصة بطفيميات األسماك  *
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 Carasobarbus kosswigi (: سمكة أبو حنك4-1شكل )

A- تظير فيو الزعنفة الذيمية عميقة االنفراج وتوغرافية لممظير الخارجي لمسمكةصورة ف ،

 وشوكة الزعنفة الظيرية حادة وممساء. 

B-  ،ووجود فص وسطي كبير، الفم صغير ظير فيو الشفة السفمى السميكة تمنظر بطني لمرأس

 .uبشكل حرف الحجم  

C- يظير فييا الفم بطني الموقع وزوجان من الموامس.لمجسم قدمة األماميةمنظر جانبي لمم ، 
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استنادا إلى   موقعيا التصنيفيمرتبة بحسب (: أنواع الطفيميات المسجمة 2جدول )       

  .WoRMS, 2019و  GBIF, 2019الموقع اإللكتروني 

Phylum Ciliophora  
 Class Oligohymenophorea  

  Order Mobilina 

   Family Trichodinidae    

    Trichodina centrostrigeata Basson, Van As & Paperna, 1983 

    Trichodina cottidarum Dogiel, 1948  

    Trichodina heterodentata Duncan, 1977 

Phylum Myxozoa     

 Class Myxosporea  

  Order Bivalvulida 

   Family Myxobolidae 

    Myxobolus bramae Reuss, 1906 

    Myxobolus buckei Longshaw, Frear & Feist, 2003* 

    Myxobolus caudatus Ali, Al-Rasheid, Sakran, Abdel-Baki & Abdel-Ghaffar,   

2002* 
    Myxobolus erythrophthalmi Molnár, Eszterbauer, Marton, Cech & Székely, 

2009* 

    Myxobolus fahmii Ali, Al-Rasheid, Sakran, Abdel-Baki & Abdel- Ghaffar, 2002* 

    Myxobolus gobiorum Donec, 1984*  

    Myxobolus ichkeulensis Bahri & Marques, 1996* 

    Myxobolus karuni Masoumian, Baska & Molnár, 1994 

    Myxobolus khrokhini Konovalov & Schulman, 1966* 

    Myxobolus muelleri Bütschli, 1882 

    Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 

    Myxobolus saugati Kaur & Singh, 2011* 

    Myxobolus sclerii Kaur & Singh, 2011* 

    Myxobolus squamae Keysselitz, 1908 

    Thelohanellus dogieli Akhmerov, 1955 

    Thelohanellus misgurni (Kudo, 1919)* 

Phylum Platyhelminthes 

 Class Monogenea 

   Sub class Monopisthocotylea 

    Order Dactylogyridea 
      Family Ancyrocephalidae 

       Cichlidogyrus sclerosus Papernae & Thurston, 1969 

      Family Dactylogyridae 
        Dactylogyrus achmerowi Gusev, 1955 

        Dactylogyrus affinis Bychowsky, 1933 

       Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845) Wagener, 1857  
       Dactylogyrus barbioides Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 1993 
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    Dactylogyrus barbuli Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 1993 
    Dactylogyrus baueri Gusev, 1955 
    Dactylogyrus bocageii Alvarez-Pellitero, Simon Vicente & Gonzalez Lanza, 1981 

    Dactylogyrus capoetae Jalali, Papp & Molnár, 1995  

    Dactylogyrus carassobarbi Gusev, Jalali & Molnár, 1993  
    Dactylogyrus carpathicus Zakhvatkin, 1951 

    Dactylogyrus comizae El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 

    Dactylogyrus deziensioides Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus deziensis Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus dulkeiti Bychowsky, 1936 

    Dactylogyrus elegantis Gusev, 1966  
    Dactylogyrus extensus Mueller & Van Cleave, 1932  
    Dactylogyrus fallax Wagener, 1855 
    Dactylogyrus formosus Kulwiec, 1927  

    Dactylogyrus inexpectatus Izjumova, in Gusev, 1955 

    Dactylogyrus intermedius Wegener, 1910 

    Dactylogyrus inutilis Bychowsky, 1949 

    Dactylogyrus jamansajensis Osmanov, 1958 

    Dactylogyrus kersini Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus ksibioides El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994* 

    Dactylogyrus lenkoranoides El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 

    Dactylogyrus minutus Kulwiec, 1927 
    Dactylogyrus molnari Ergens & Dulmaa, 1969 

    Dactylogyrus pallicirrus Jalali, Papp & Molnár, 1995 

    Dactylogyrus pavlovskyi Bychowsky, 1949 

    Dactylogyrus persis Bychowsky, 1949  

    Dactylogyrus reinii El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 

    Dactylogyrus wegeneri Kulwiec, 1927 

    Dogielius persicus Molnár & Jalali, 1992   

  Order Gyrodactylidea  

   Family Gyrodactylidae 

    Gyrodactylus baicalensis Bogolepova, 1950  

    Gyrodactylus cernuae Malmberg, 1957 

    Gyrodactylus cotti Roman, 1956 

    Gyrodactylus dzhalilovi Ergens & Ashurova, 1984 

    Gyrodactylus ibragimovi Ergens, 1980 

    Gyrodactylus lotae Gusev, 1953*  

    Gyrodactylus macronychus Malmberg, 1957 

    Gyrodactylus markewitschi Kulakovskaya 1952 

    Gyrodactylus masu Ogawa, 1986 

    Gyrodactylus matovi Ergens & Kakacheva-Avramova, 1966 

    Gyrodactylus medius Kathariner, 1895 

    Gyrodactylus seravschani Osmanov,1965      

    Gyrodactylus sprostonae Ling, 1962 
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    Gyrodactylus tincae Malmberg, 1957 

    Gyrodactylus umbrae Aioanei, 1994 

Sub class Polyopisthocotylea 

  Order Mazocraeidea  

   Family Diplozoidae 

    Paradiplozoon bingolensis Civáňová, Koyun & Koubková, 2013  

    Paradiplozoon tadjikistanicum (Gavrilova & Djalilova, 1965) 

    Paradiplozoon vojteki (Pejcoch, 1968) Khotenovsky, 1982 

 Class Trematoda 

  Order Diplostomoida 

   Family Lissorchiidae  

    Asymphylodora imitans (Mühling, 1898)* 

 Class Cestoda 

  Order Diphyllobothriidea 

   Family Diphyllobothriidae 

    Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) Gmelin, 1790 

Phylum Nematoda  

 Class Secernentea 

  Order Ascaridida 

   Family Anisakidae 

    Contracaecum sp.  

    Porrocaecum reticulatum (Linstow, 1899)*  

Phylum Acanthocephala 

 Class Eoacanthocephala 

  Order Neoechinorhynchida 

   Family Neoechinorhynchidae 

    Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) Hamann, 1892 

Phylum Arhropoda 

  Sub phylum Crustacea 

   Class Hexanauplia 

     Order Cyclopoida 

       Family Ergasilidae 

        Ergasilus mosulensis Rahemo, 1982 

 تسجيل الطفيمي ألول مرة في العراق.* 
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الطفيميات التي سجمت ألوؿ مرة في وقياسات أنواع وصؼ في الدراسة الحالية اعطاء تـ 

دوف ذكر وصفيا العراؽ فقط ، فيما تـ التطرؽ إلى أوؿ تسجيؿ ألنواع الطفيميات المسجمة سابقا 

عدد المضّيفات الجديدة ليا اعتمادا عمى الدليؿ المرجعي  بيافمع تجنبا لإلطالة والتكرار وقياساتيا 

 (.(Mhaisen, 2019لمطفيميات والعوامؿ المرضية ألسماؾ العراؽ 

 فيما يأتي استعراض موجز لممجاميع المتطفمة التي سجمت في الدراسة الحالية:و        

 Ciliophora Phylumحامالت األىداب شعبة  1-4

ا عمى نطاؽ واسع مف األسماؾ، وىي واحدة يوتوزيعتعد أنواع ىذه الشعبة االكثر شيوعًا 

طفيميات  ، (Basson &Van As, 2006) ئيةمف المجموعات األكثر شيوعا في البيئة الما

خارجية تتطفؿ عمى النواعـ واألسماؾ، تتحرؾ  األنواع  التي تعود ليذه الشعبة بوساطة صؼ مف 

 .األىداب القصيرة المتساوية في الطوؿ

، وتـ Trichodinaأنواع مف الطفيميات تعود لجنس  ةثالثوجود الدراسة الحالية  بينت 

 (.3مضّيفات جديدة ليا ألوؿ مرة في العراؽ )الجدوؿ ف األسماؾ كأنواع متسجيؿ أربعة 

Trichodina centrostrigeata Basson, Van As & Paperna, 1983 
% والخشني 5.8عمى غالصـ كؿ مف البمطي األزرؽ بنسبة إصابة ىذا الطفيمي وجد 

العراؽ عند دراستيا حامؿ األىداب ىذا ألوؿ مرة في  (2016)%. سجؿ عطواف 4.8بنسبة إصابة 

أي  مفلـ يسجؿ الحقًا و  ،عمى غالصـ البمطي أحمر البطف في نير دجمة عند منطقة الكريعات

ليذا مضّيؼ آخر، وعميو يعّد الخشني والبمطي األزرؽ في الدراسة الحالية بمثابة مضّيفيف جديديف 

 .(Mhaisen, 2019)ىما الثاني والثالث الطفيمي في العراؽ 

Trichodina cottidarum Dogiel, 1948 
مف غالصـ ثالثة أنواع مف األسماؾ ىي: الشبوط بنسبة إصابة  ىذا الطفيمي عزؿ

 ىذا سجؿ%. 4.8والخشني بنسبة إصابة  25%، البمطي أحمر البطف بنسبة إصابة %2.3
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 ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الكارب االعتيادي مف بركة اصطناعية عند متنزه الزوراءالطفيمي 

مف  تمضّيفانوعًا مف ال 12، ثـ ُسجؿ الحقًا مف (Abdul-Ameer, 2004)في محافظة بغداد 

ضمنيا البمطي أحمر البطف والخشني ولكف ليس مف ضمنيا الشبوط، وبذلؾ أتضح أف الشبوط 

 (.(Mhaisen, 2019 في العراؽالمضّيؼ الرابع عشر مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي ىو يمثؿ 

Trichodina heterodentata Duncan, 1977 
سبؽ وأف سجؿ ىذا .  3.9%عمى غالصـ البمطي األزرؽ بنسبة إصابةىذا الطفيمي سجؿ 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الكارب االعتيادي في مفاقس أسماؾ عينكاوة عند  الطفيمي

وعميو يعّد البمطي  الحقًا مف أي مضّيؼ آخر، يسجؿ، ولـ ((Al-Marjan, 2007 محافظة أربيؿ

 (.(Mhaisen, 2019األزرؽ مضّيفا ثانيا ليذا الطفيمي في العراؽ 

 حامالت األىداب المسجمة بحسب مضّيفاتيا.توزيع (: 3الجدول )

 Hostالمضّيف  Parasiteالطفيمي 

 عدد األسماك

No fishes 
 نسبة اإلصابة

Prevalence

% 

موقع 
 اإلصابة

Site of 

infection المصابة المفحوصة 

Trichodina 

centrostrigeata 
O. aureus** 51 3 5.8 الغالصم 

P. abu** 41 2 4.8 الغالصم 

T. cottidarum 
A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 

C. zillii 4 1 25 الغالصم 

P. abu 41 2 4.8 الغالصم 

T. heterodentata O. aureus** 51 2 3.9 الغالصم 

 * مضّيف جديد لمطفيمي في العراق*
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 Myxozoa  Phylumشعبة البوغيات المخاطية 2-4

متعددة الخاليا كثيرة التنوع، تضـ ميكرومتر، 10-20 ال يتجاوز طوليا طفيميات مجيرية 

في دورة  يفمعظميا غير ممرض. لمبوغيات المخاطية مضّيف نوع   2200جنسًا وأكثر مف  64

الذي يحدث فيو التكاثر  Annelidaحياتيا، إذ تصيب المضّيؼ الالفقري والمتمثؿ بالحمقيات 

والمضّيؼ الفقري والمتمثؿ باألسماؾ في أغمب األحياف فضال عف البرمائيات والزواحؼ  الجنسي،

والطيور والمبائف الذي يحدث فيو التكاثر الالجنسي. البوغيات المخاطية ذات خصوصية عالية 

إلصابة المضّيؼ ومعظميا تصيب مضّيفًا واحدًا أو أنواع متقاربة في المضّيفات وتتكيؼ لممعيشة 

مية مف خالؿ امتالكيا لعدد محدود مف أنواع الخاليا عبر دورة حياتيا السيما في البيئات الطفي

 (. ; Holzer et al., 2018 Sipos et al., 2018المائية )

  Myxobolus Bütschli, 1882جنس 

(، Eiras et al. 2005, 2014) اً نوع 856أكبر أجناس البوغيات المخاطية إذ يضـ 

 Polar capsulesمحفظتيف قطبيتيف و  Valvesذات مصراعيف تتميز أنواع ىذا الجنس بأنيا 

يف بالحجـ تقعاف في قطب واحد بصورة ػػػػػػانًا غير متساويتػػػػػػػوأحي افغالبًا متساويتالشكؿ  اكمثريت

ممتؼ   Polar filament، يوجد خيط قطبيSatural planeعمودية عمى مستوى التدريز 

 Vegetative stageؿ كؿ محفظة، الطور الخضري او المتغذيػػػػػػورة حمزونية داخػػػػػػػبص

(Plasmodia)  يكوف كبيرًا ويظير بشكؿ أكياس تشبو النسيج متطفال عمى أسماؾ المياه المالحة

األعضاء( أو مستوطنًا الجسـ أو )تجاويؼ  Coelozoicوالعذبة، ويكوف أما مستوطنًا التجاويؼ 

 (. سايتوبالـزIntercellularأو بيف الخاليا  Intracellular)داخؿ الخاليا Histozoic ة األنسج

 ,Feist & Longshaw, 2006) Lom & Dykovaلنواة ثنائي ا Sporoplasm البوغ

تعود  اً نوع 44تضمنت  نوعًا مف البوغيات المخاطية16 أظيرت الدراسة الحالية وجود  (.;2006
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تـ تسجيؿ عشرة أنواع منيا ألوؿ مرة  ،Thelohanellusونوعيف مف جنس  Myxobolusلجنس 

مضّيفات جديدة ألربعة أنواع مف الطفميات البوغية أنواع مف األسماؾ كأربعة  وسجمتفي العراؽ، 

  (.4)الجدوؿ ألوؿ مرة في العراؽ 

 من الغالصم والمسجمة بحسب مضّيفاتيا.  المعزولة توزيع البوغيات المخاطية (: 4الجدول )

 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 المصابة المفحوصة اإلصابة%

Myxobolus bramae L. xanthopterus 48 4 4.1 

M. buckei* A. grypus 84 2 2.3 

M. caudatus* A. grypus 84 4 4.7 

M. erythrophthalmi* C. regium 37 2 5.4 

M. fahmii* C. luteus 50 1 2 

M. gobiorum* L. xanthopterus 48 1 2.1 
M. ichkeulensis* A. grypus 84 2 2.3 
M. karuni C. regium 37 4 10.8 

M. khrokhini* A. grypus 84 4 4.7 

M. muelleri 

C. luteus 50 6 12 

C. kais** 10 1 10 

C. macrostomum 18 2 11 

M. musculi C. regium 37 3 8.1 

G. rufa** 10 1 10 

M. saugati* L. barbulus 26 1 3.8 
M. sclerii* G. rufa 10 1 10 
M. squamae C. carpio 59 5 8.4 

L. xanthopterus** 48 3 6.2 

Thelohanellus dogieli C. auratus** 2 1 50 

T. misgurni* G. rufa 10 2 20 

 * مضّيف جديد لمطفيمي في العراق*.   مرة في العراق* تسجيل الطفيمي ألول 
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 لياشرح موجز لمطفيميات المسجمة في الدراسة الحالية يتضمف ذكر أوؿ تسجيؿ  يأتيفيما 

بياف وصؼ وقياسات  عمىالتركيز و وبياف نسبة اإلصابة وعدد المضّيفات الجديدة ليا  في العراؽ

وردت جميع القياسات المطموبة لمبوغيات الطفيميات التي تـ تسجيميا ألوؿ مرة في العراؽ. 

 (.µmالمخاطية المسجمة ألوؿ مرة في العراؽ  بالميكرومتر )

Myxobolus bramae Reuss, 1906 
ألوؿ مرة ي ىذا الطفيم سجؿ%. 4.1عمى غالصـ القطاف بنسبة إصابة ىذا الطفيمي ظير       

أنواع مف سجؿ الحقا مف ثمانية ثـ (، Asmar et al., 1999في العراؽ مف غالصـ القطاف )

 (.(Mhaisen, 2019في العراؽ ىو تسع  ولمضّيفاتفأف العدد الحالي  لذامضّيفات، ال

Myxobolus buckei Longshaw, Frear & Feist, 2003  
 ىذا الطفيمي. لـ يسبؽ تسجيؿ 2.3%مف غالصـ الشبوط بنسبة إصابة ىذا الطفيمي عزؿ       

تسجيمو في الدراسة الحالية ، لذا يعّد  (Mhaisen, 2019)األسماؾ العراقيةأنواع أي نوع مف  في

  .الشبوط يمثؿ أوؿ مضَيؼ لو فأف لذافي العراؽ  بمثابة التسجيؿ األوؿ

سمكة المصابة الذي امتاز بكونو أبيض الموف لوحظ وجود الطور الخضري عمى غالصـ ال       

فيما يأتي وصؼ و  (.A-4-2ممميمتر)الشكؿ  0.5وعرضو  0.7بيضوي الشكؿ تقريبًا، بمغ طولو 

 .(B, C-4-2إلى خمسة نماذج )الشكؿ  استناداوقياسات الطفيمي 

البوغ كبير الحجـ مدور إلى بيضوي، توجد أربع مف العالمات عمى الحافة التدريزية، بمغ        

 ا(. المحفظتاف القطبيتاف كمثريت10.6-11.2) 10.9( وعرضو 13.4-13.8) 13.6طوؿ البوغ 

 7.5صؼ طوؿ البوغ، بمغ طوؿ المحفظة القطبية نالشكؿ، متساويتاف في الحجـ، يتجاوز طوليما 

(، البروز بيف المحفظتيف مثمث الشكؿ وواضح والسايتوبالـز 3.8-4.4) 4.2رضيا ( وع7.8-7.2)

 غير حبيبي. 
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 Myxobolus buckei(: 2-4شكل )

A-  (.444صورة فوتوغرافية لمطور الخضري )قوة التكبير مرة 

B-  ميكرومتر(.7.2 )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم البوغ بالكاميرا 

C-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمبوغ )قوة التكبير 
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في الدراسة الحالية أنيا  M. buckeiوذج منمل ةقياسات المسجمالوصؼ و الاتضح مف        

العمود الفقري لثالثة أنواع مف األسماؾ  فيالمسجؿ  M. buckeiمطابقة مع وصؼ وقياسات 

في  Wharfeفي نير  Rutilus rutilusو  Leuciscus cephalus ،Abramis bramaىي

 (. كما سجؿ ىذا الطفيمي مفLongshaw et al., 2003المتحدة )في المممكة  Bostonمدينة 

 & Pazookiفي المياه العذبة في إيراف ) Capoeta damascinaالحبؿ الشوكي في سمكة 

Masoumian, 2012.) 

Myxobolus caudatus Ali, Al-Rasheid, Sakran, Abdel-Baki & Abdel-

Ghaffar, 2002 
 ىذا تسجيؿ. لـ يسبؽ 4.7%مف غالصـ الشبوط بنسبة إصابة ىذا الطفيمي شّخص 

األسماؾ العراقية، لذا يعّد تسجيمو في الدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ أنواع أي نوع مف  في الطفيمي

 (.(Mhaisen, 2019 في العراؽ عّد أوؿ مضّيؼ لوتالشبوط أف سمكة األوؿ و 

 Primaryالغالصـ منتشرًا في الصفيحة األولية  عمىالطور الخضري  لوحظ وجود

lamellae  األسيـ( وبشكؿ أكياس صغيرة في الصفيحة الثانوية(Secondary lamellae (P )

 (. A-4-3الشكؿ )

 .(B,C-4-3نماذج )الشكؿ  ةإلى خمس استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات الطفيمي و 

بيضوي متطاوؿ الشكؿ، النياية األمامية مدورة وذات قطب مسطح قمياًل  البوغ كبير الحجـ 

 (16.2 15.8 والنياية الخمفية مدورة، ال توجد عالمات عمى الحافة التدريزية، بمغ طوؿ البوغ

(، المحفظتاف القطبيػػػػتاف بيضويػػػػػػتاف متساويتاف في الحػػػػػػجـ 10.8-11.4) 11.1( وعرضو -16.6

 ياعرضو  (7.6- 8.2) 7.8 المحفظة القطبية طوؿلقمة األمامية لتكوف رقبة صغيرة، تستدؽ في ا

، البروز بيف المحفظتيف مثمث الشكؿ في المقدمة االمامية لمبوغ والسايتوبالـز غير (3.6-2.8) 3.2

 حبيبي.
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  Myxobolus caudatus 4-3):شكل )

A-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمطور الخضري )قوة التكبير  

)األسيم(  Primary lamellaeالغالصم منتشرًا في الصفيحة األولية  عمىالطور الخضري 

 Secondary lamellae (P)وبشكل أكياس صغيرة في الصفيحة الثانوية 

B-  ميكرومتر(. 8.2)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم البوغ بالكاميرا 

C-  مرة(. 1444صورة فوتوغرافية لمبوغ )قوة التكبير 
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في الدراسة الحالية أنيا  M. caudatusالمسجمة لمنموذج  قياسات الوصؼ و الاتضح مف     

 مف غالصـ سمكة Ali et al. (2002)الذي وصفو  M. caudatusمطابقة مع وصؼ وقياسات 

Barbus bynni  في نير النيؿ في مصر. كما سجؿ ىذا الطفيمي مف الزعنفة الذيمية لمسمكة

 (.Kaur et al., 2016نفسيا في المياه العذبة في اليند )

Myxobolus erythrophthalmi Molnár, Eszterbauer, Marton, Cech & 

Sze´kely, 2009 
المموكي بنسبة إصابة في الدراسة الحالية عمى غالصـ سمكة البمعوط  سجؿ ىذا الطفيمي

أف و أي نوع مف األسماؾ العراقية، لذا يعّد أوؿ تسجيؿ لو  ىذا الطفيمي في%. لـ يسبؽ تسجيؿ 5.4

 (. (Mhaisen, 2019في العراؽ مثؿ أوؿ مضّيؼ لو تالبمعوط المموكي  سمكة

، وانما الغالصـ المسحات التي أخذت مف فحصأثناء عمى الطور الخضري  لـ يتـ العثور

 وجدت أعداد مف األبواغ متجمعة حوؿ الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصمية. 

 البوغ مدور ،(4-4استنادا إلى خمسة نماذج )الشكؿ  الطفيمي فيما يأتي وصؼ وقياساتو         

-11.8) 11.4، توجد سبع مف العالمات عمى الحافة التدريزية، بمغ طوؿ البوغ أو بيضوي الشكؿ

الشكؿ، متساويتاف في الحجـ  ا(، المحفظػػػػػتاف القطبيػػػػتاف كمثريت(8.8-9.6 9.2ضو وعر   (11.0

(، (3.0-3.8 3.4وعرضيا   6.3 (6.1-6.5) ومتقاربتاف عند نيايتييما األمامية، طوؿ المحفظة

 البروز بيف المحفظتيف صغير وواضح. السايتوبالـز غير حبيبي.

أنيا مطابقة مع  M. erythrophthalmiوذج نممسجمة لوالقياسات الوصؼ الاتضح مف         

المسػػػػػػجؿ في األوعية الدموية واألعضاء الداخمية  M. erythrophthalmi وصؼ وقياسات

فػػػػػي  Scardinius erythrophthalmus مكةػػػػػػية، الكبد، جدار األمعاء والخصى( لسػػػ)الكم

(. كما سجؿ في كبد السمكة نفسيا في et al., 2009) Molnarالمػػػػياه الطبيعػػػػػية في ىنػػػػػكاريا 

 (.Kaur et al., 2016في مدينة بنجاب في اليند ) Harikeمياه 
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Myxobolus fahmii Ali, Al-Rasheid, Sakran, Abdel-Baki & Abdel-

Ghaffar, 2002 
النوع مف ىذا لـ يسبؽ تسجيؿ و . 2%مف غالصـ الحمري بنسبة إصابة ىذا الطفيمي عزؿ 

الحمري يمثؿ و تسجيمو األوؿ في العراؽ  عدّ أي نوع مف أنواع األسماؾ العراقية، لذا ي في اتالطفيمي

 (.(Mhaisen, 2019أوؿ مضّيؼ لو 

نما وجدت  في منتشرة حوؿ الخيوط الغمصمية بواغ األلـ يتـ العثور عمى الطور الخضري وا 

وفيما يأتي وصؼ وقياسات الطفيمي استنادا إلى خمسة نماذج  المسحات التي أخذت مف الغالصـ.

 .(4-5)الشكؿ 

الحممة، ال توجد عالمات عمى الحافة  والبوغ كمثري الشكؿ ذو قمة أمامية مميزة تشب

(. المحفظتاف القطبيتاف 7.2-(6.8 7.0وعرضو  (11.2-11.8) 11.5التدريزية، بمغ طوؿ البوغ 

الشكؿ، متساويتاف في الحجـ يمتداف إلى ما بعد منتصؼ طوؿ البوغ، بمغ طوؿ المحفظة  اكمثريت

(، البروز بيف المحفظتيف غير واضح (3.4-3.6 3.5وعرضيا  (7.2- 7.4) 7.3القطبية 

 والسايتوبالـز غير حبيبي.

أنيا مطابقة مع وصؼ  M. fahmiiلطفيمي ا لنموذج المسجمةقياسات الوصؼ و التبيف مف         

في  Barbus bynniمف غالصـ سمكة  Ali et al. (2002)الذي وصفو  M. fahmiiوقياسات 

 Qenaنير النيؿ في مصر، كما سجؿ مف غالصـ البمطي األحمر في نير النيؿ عند محافظة قنا 

في نير  B. bynni(. وسجؿ مرة اخرى مف غالصـ Mohammad et al., 2012في مصر )

 (.Abdel-baki et al., 2015النيؿ في مصر )
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 Myxobolus erythrophthalmi 4-4)شكل )

A-  ميكرومتر(. 6)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميراB-  صورة فوتوغرافية )قوة تكبير

 مرة(. 400

 

 Myxobolus fahmii( 4-5شكل )

A-  ميكرومتر(. 7.4)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميراB -  صورة فوتوغرافية )قوة

 مرة(. 1000التكبير 

, 
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  Myxobolus gobiorum Donec, 1984 
تسجيؿ ىذا لـ يسبؽ و %. 2.1غالصـ القطاف بنسبة إصابة  عزؿ ىذا الطفيمي مف

التسجيؿ األسماؾ العراقية، لذا يعّد تسجيمو في الدراسة الحالية بمثابة أنواع أي نوع مف  فيالطفيمي 

 (. (Mhaisen, 2019 لو في العراؽ وأف القطاف يمثؿ المضّيؼ األوؿ األوؿ

امتاز الطور الخػػػػػضري بشكؿ كيس كبير الحجـ أبيض الموف ومدور الشكؿ بمغ قطره         

 (.A-4-6( ممميمتر الشكؿ )0.7 (0.8-0.6

 .(B,C-4-6نماذج )الشكؿ  ةخمس استنادا إلىفيما يأتي وصؼ وقياسات الطفيمي و         

البوغ بيضوي متطاوؿ ذو نياية أمامية وخمفية مدورة، ال توجد عالمات عمى الحافة التدريزية، بمغ 

الشكؿ،  ا(. المحفظتاف القطبيتاف كمثريت9.2-8.4) 8.8.وعرضو 11.4)-(10.2 10.6طوؿ البوغ 

 (5.6-.25) 5.4 المحفظة القطبية طوؿمتساويتاف في الحجـ تشغالف نصؼ طوؿ البوغ تقريبا، 

 البروز بيف المحفظتيف مثمث الشكؿ وواضح والسايتوبالـز حبيبي. ،(2.6-.22) 2.3 ياعرضو 

في الدراسة  M. gobiorumذج الطفيمي و نمالمسجمة لقياسات الوصؼ و الاتضح مف         

 Taskaالمسجؿ عمى زعانؼ أسماؾ  M. gobiorumالحالية أنيا مطابقة مع وصؼ وقياسات 

 (. (Shul'man et al., 1984كتاب ل وفقاوخزانات شبو جزيرة القـر  Kubanفي أحواض 

Myxobolus ichkeulensis Bahri & Marques, 1996 
ىذا  تسجيؿ%. لـ يسبؽ 2.3عمى غالصـ الشبوط بنسبة إصابة ىذا الطفيمي لوحظ         

، لذا يعّد تسجيمو في الدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ األسماؾ العراقيةمف أي نوع مف  الطفيمي

 (. (Mhaisen, 2019 في العراؽالشبوط يمثؿ أوؿ مضّيؼ لو  أفاألوؿ و 

ممميمتر (0.8-1.1)  0.9ره امتاز الطور الخضري بكونو أسود الموف ومدور الشكؿ، قط

 (.A-4-7)الشكؿ 
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 Myxobolus gobiorum( 4-6شكل ) 

 A- مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمطور الخضري )قوة التكبير 

B-  ميكرومتر(.5.2 )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم البوغ بالكاميرا 

C-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمبوغ ) قوة التكبير 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: النتائج والمناقشة                                                                                               60

 

 .B,C-4-7)إلى خمسة نماذج )الشكؿ  استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي و         

البوغ مدور الشكؿ تقريبا، توجد تسع مف العالمات عمى الحافة التدريزية، بمغ طوؿ البوغ        

(. المحفظتاف القطبيتاف بيضويتا الشكؿ تمتداف 12.2-12.8)12.5وعرضو  (13.9-13.3) 13.6

(، البروز 4.1-4.3) 4.2( وعرضيا 5.5-6.1) 5.8ؿ البوغ تقريبا، طوؿ المحفظة الى منتصؼ طو 

 بيف المحفظتيف غير واضح والسايتوبالـز غير حبيبي يممئ نصؼ طوؿ البوغ الخمفي. 

أنيا مطابقة مع وصؼ وقياسات الحالية ذج انمملالمسجمة اتضح مف الوصؼ والقياسات         

M. ichkeulensis  المسجؿ مف زعانؼ وغالصـCarassius auratus وMugil cephalus 

  (.Bahri & Marques, 1996في شماؿ تونس ) Ichkeulفي بحيرة إشكؿ 

 Camlikفي بحيرة  Mugil cephalusجمد وغالصـ  مفM. ichkeulensis  سجؿ        

اخرى عمى الزعنفة ، كما سجؿ مرة Özak et al., 2012)شماؿ شرؽ البحر المتوسط في تركيا )

(. كما Saha & Bandyopadhyay, 2017الذيمية لمسمكة الذىبية في غرب البنغاؿ في اليند )

 (.Shal'man et al., 2017في شواطئ  سوريا ) Mugil cephalusسجؿ مف غالصـ 

Myxobolus karuni Masoumian, Baska & Molnár, 1994 
 سجؿسبؽ وأف . 10.8%عمى غالصـ البمعوط المموكي بنسبة إصابة ىذا الطفيمي سجؿ 

ألوؿ مرة في العراؽ أثناء دراستو عمى غالصـ وأمعاء الشبوط ىذا الطفيمي ( 2002عبد اهلل )

البمعوط ضمنيا مضّيفات بال ة أنواع مفالمأخوذة مف نير الزاب الصغير، وسجؿ الحقا مف أربع

 (.Mhaisen, 2019المموكي )
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 Myxobolus ichkeulensis 4-7)شكل )

A- مرة(. 400)قوة التكبير  صورة فوتوغرافية لمطور الخضري 

B-  ميكرومتر(. 4.0)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم البوغ بالكاميرا 

C-  مرة(. 1000صورة فوتوغرافية لمبوغ )قوة التكبير 
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Myxobolus khrokhini Konovalov & Schulman, 1966 
 الطفيمي %. لـ يسبؽ تسجيؿ4.7عمى غالصـ الشبوط بنسبة إصابة ىذا الطفيمي وجد 

M. khrokhini وأفاألسماؾ العراقية، لذا يعّد تسجيمو األوؿ في العراؽ أنواع أي نوع مف  في 

 (.(Mhaisen, 2019 أوؿ مضّيؼ لوتعّد سمكة الشبوط 

نما وجدت أعداد مف أبو  اغ ىذا الطفيمي منتشرة بيف لـ يتـ العثور عمى الطور الخضري وا 

وفيما يأتي وصؼ الطفيمي  خاليا الخيوط الغمصمية في المسحات التي أخذت مف الغالصـ.

 .(4-8نماذج )الشكؿ  ةإلى خمس استناداوقياساتو 

البوغ بيضوي ذو نياية أمامية مستدقة، التوجد عالمات عمى الحافة التدريزية، بمغ طوؿ          

الشكؿ، كبيرة  ا(. المحفظتاف القطبيتاف كمثريت9.8- 9.2) 9.5( وعرضو 10.8-12) 11.4البوغ 

 (5.6-6.0) 5.8 المحفظة القطبية طوؿبمغ  صؼ طوؿ البوغ تقريبا،نوواسعة، يمتداف إلى 

 البروز بيف المحفظتيف القطبيتيف واضح والسايتوبالـز غير حبيبي. ،((3.8-4.4 4.1 ياعرضو 

المسجؿ  M. khrokhiniمطابقة مع وصؼ وقياسات جاءت ىذه المواصفات والقياسات         

 nerkaو Salvelinus alpinusمف كيس الصفراء وجدار األمعاء لنوعيف مف األسماؾ ىما 

Onecorhynchus  في نيرParatunka  في مدينةKamchatka  ونيرKvichak  في مدينة

Alaska Shulman et al., 1966) .) 

Myxobolus muelleri Bütschli, 1882 
الطفيمي عمى غالصـ ثالثة أنواع مف األسماؾ ىي: الحمري بنسبة إصابة ىذا ظير 

سجؿ ىذا %. 11إصابة  % والبنيني كبير الفـ بنسبة10%، البنيني صغير الفـ بنسبة إصابة 12

وتتابعت الدراسات واالبحاث  (Herzog, 1969)  مف غالصـ القطافألوؿ مرة في العراؽ  الطفيمي

مضّيفات، ليس مف ضمنيا البنيني صغير الفـ الذي يمثؿ اآلف أنواع مف الفسجؿ مف عشرة 

 .(Mhaisen, 2019)المضّيؼ الثاني عشر ليذا الطفيمي 
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Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 
لكركور % وا8.1الطفيمي مف غالصـ كؿ مف البمعوط المموكي بنسبة إصابة ىذا عزؿ 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ البنيني كبير ىذا الطفيمي %. شخص 10األحمر بنسبة إصابة 

ثـ سجؿ  ،((Al-Nasiri, 2013مف نير دجمة في مدينة تكريت المأخوذة الفـ والبمعوط المموكي 

( بما  Al-Jawda & Asmar, 2013؛2015 مضّيفات )السمماني، ال ة أنواع مفمف خمس الحقاً 

البمعوط المموكي ولكف ليس مف ضمنيا الكركور األحمر الذي يمثؿ مضّيفا جديدا وىو  فييا

 (. (Mhaisen, 2019 في العراؽ المضّيؼ الثامف ليذا الطفيمي

Myxobolus saugati Kaur & Singh, 2011 
ىذا  %. لـ يسبؽ تسجيؿ3.8الطفيمي عمى غالصـ أبو براطـ بنسبة إصابة ىذا وجد 

أوؿ تسجيؿ لو في في الدراسة الحالية األسماؾ العراقية، لذا يعّد أنواع نوع مف أي  فيالطفيمي 

 (. (Mhaisen, 2019أوؿ مضّيؼ لو يعّد العراؽ وبذلؾ فأف أبو براطـ 

نما وجدت  لـ يتـ العثور عمى الطور الخضري في المسحات التي أخذت مف الغالصـ، وا 

 ة لمخيوط الغمصمية.تجمعات مف األبواغ بيف خاليا الصفائح الثانوي

البوغ بيضوي ، (4-9نماذج )الشكؿ. ةفيما يأتي وصؼ وقياسات الطفيمي استنادًا إلى خمسو        

  8.5نياية أمامية وخمفية دائرية، ال توجد عالمات عمى الحافة التدريزية، بمغ طوؿ البوغ  وذ

الشكؿ، متساويتاف في الحجـ  ا(، المحفظتاف القطبيتاف كمثريت(6.2-7.0 6.6وعرضو  (8.6-8.2)

، ال (1.2-1.6) 1.4وعرضيا  (4.0-4.4) 4.2طوؿ البوغ تقريبا، طوؿ المحفظة  تشغالف نصؼ

 يوجد بروز واضح بيف المحفظتيف والسايتوبالـز حبيبي.

في الدراسة الحالية  M. saugati ذج الطفيميو لنماتضح مف الوصؼ والقياسات المسجمة         

 في نير  Labeo rohitaالمسجؿ عمى قشور  M. saugatiوصؼ وقياسات  أنيا مطابقة مع
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 Myxobolus khrokhini( 4-8شكل )

A-  ميكرومتر(. 5.7)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

 B-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 Myxobolus saugati( 4-9شكل )

A-  ميكرومتر(. 4)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

B- مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة تكبير 
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Kanjali  في مدينة بنجاب في اليند(Kaur & Singh, 2011f) كما سجؿ عمى جمد السمكة .

 (.Singh & Kaur, 2012bفي مدينة بنجاب في اليند ) Harikeنفسيا في مياه 

Myxobolus sclerii Kaur & Singh, 2010 
 %. لـ يسبؽ تسجيؿ10الطفيمي عمى غالصـ الكركور األحمر بنسبة إصابة ىذا سجؿ 

سمكة  أف، لذا يعّد أوؿ تسجيؿ لو و العراقية األسماؾأنواع أي نوع مف  في M. sclerii الطفيمي

 (. (Mhaisen, 2019تعّد أوؿ مضّيؼ لو في العراؽ الكركور األحمر 

 0.7 ، بمغ قطرهمدورالموف ذو شكؿ حجـ ابيض ال بكونو كبيرالطور الخضري امتاز         

 .A-4-10))الشكؿ  ممميمتر (0.73-0.68)

 .(B,C-4-10وفيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي استنادا إلى خمسة نماذج )الشكؿ         

البوغ كمثري الشكؿ، النصؼ األمامي منو مستدؽ باتجاه النياية االمامية وينتيي بنياية مدورة، 

(، (8.3-8.9 8.6النياية الخمفية واسعة ومدورة، ال توجد عالمات عمى الحافة التدريزية، طولو 

الشكؿ، متساويتاف في الحجـ يتجاوز  ا، المحفظتاف القطبيتاف كمثريت(4.8-5.2) 5.0عرضة 

 1.5( وعرضيا (4.1-5.3 4.7 المحفظة القطبية ، بمغ طوؿبكثير طوليما نصؼ طوؿ البوغ

 حبيبي.غير البروز بيف المحفظتيف متوسط الحجـ مميز بشكؿ عصوي والسايتوبالـز  ،(1.6-1.4)

أنيا مطابقة مع وصؼ وقياسات الحالية نماذج المسجمة لمقياسات الوصؼ و الاتضح مف 

M. sclerii سجيمو مف كرة العيف لسمكة الذي تـ تCatla catla   في مياهKanjali  في اليند

(Kaur & Singh, 2010a) . سجؿ مف كرة العيف لمسمكة نفسيا في مياه كماRopar  في مدينة

 (.(Singh & Kaur, 2012bبنجاب في اليند 
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 Mxobolus sclerii 4-10)شكل )

A-  مره(. 400صورة فوتوغرافية لمطور الخضري )قوة التكبير 

B-  ميكرومتر( 4)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم البوغ بالكاميرا 

C- ( 400قوة تكبير صورة فوتوغرافية لمبوغ .)مرة 
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Myxobolus squamae Keysselitz, 1908 
% والقطاف 8.4الطفيمي مف غالصـ كؿ مف الكارب االعتيادي بنسبة إصابة ىذا عزؿ 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الكارب ىذا الطفيمي ( 2016%. سجؿ عطواف )6.2بنسبة إصابة 

الحقًا مف أي  ولـ يسجؿااالعتيادي عند نير دجمة قرب منطقة الكريعات في محافظة بغداد، 

 (.(Mhaisen, 2019في العراؽ ف المضّيؼ الثاني ليذا الطفيمي مضّيؼ آخر، وبذلؾ يعّد القطا

Thelohanellus dogieli Akhmerov, 1955 
 (2017%. عزؿ بدير )50لطفيمي مف غالصـ السمكة الذىبية بنسبة إصابة ا ىذا شّخص

ألوؿ مرة في العراؽ خالؿ دراستو عمى غالصـ الكارب االعتيادي في نير دجمة ىذا الطفيمي 

أي نوع آخر مف األسماؾ، وبذلؾ  مفمف الزعفرانية في محافظة بغداد، ولـ يسجؿ الحقًا  بالقرب

 في العراؽليذا الطفيمي  ىو المضّيؼ الثاني جديداً  مضّيفاً في الدراسة الحالية السمكة الذىبية  تعدّ 

Mhaisen, 2019).) 

Thelohanellus misgurni (Kudo, 1919)   
تسجيؿ ىذا %. لـ يسبؽ 20مف غالصـ الكركور األحمر بنسبة إصابة ىذا الطفيمي عزؿ 

الكركور وأف  أوؿ تسجيؿ لو في العراؽأي نوع مف أنواع األسماؾ العراقية، لذا يعّد  فيالطفيمي 

 (.(Mhaisen, 2019األحمر يمثؿ أوؿ مضّيؼ لو 

إنما وجدت  لـ يتـ العثور عمى الطور الخضري في المسحات التي تـ أخذىا مف الغالصـ

 األبواغ منتشرة بيف خاليا الصفائح الغمصمية الثانوية لمخيوط الغمصمية. 

 (.4-11خمسة نماذج )الشكؿ  استنادا إلىوفيما يأتي وصؼ وقياسات الطفيمي         

وغالبا ما يكوف بشكؿ الدمعة، بمغ النياية الخمفية مدورة كمثري الشكؿ  الطفيمي كبير الحجـ

، النصؼ األمامي مستدؽ وينتيي بنياية 6.4-6.8)) 6.6وعرضو  (13.9-14.7) 14.3طولو 

مدورة والنياية الخمفية عريضة ومدورة. امتمؾ الطفيمي محفظة قطبية مفردة كمثرية الشكؿ ذات 

 7.4صؼ طوؿ البوغ تقريبا، بمغ طوؿ المحفظة القطبية ننياية أمامية وخمفية مدورة تمتد إلى 
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السايتوبالـز البوغي حبيبي ومتجانس يحتوي عمى نواتيف  3.3-3.6)) 3.5( وعرضيا 7.5-7.3)

 تقعاف خمؼ الكبسولة.

في الدراسة الحالية  T. misgurniالطفيمي  والقياسات المسجمة لنموذج وصؼالمف  تبيف

المعػػػػػػػزوؿ مف كيس الصفراء مف  T. misgurniأنيػػػػػػا مطابقػػػػػػػة مع وصؼ وقياسػػػػػػات 

في الصػػػػػػػيف والمػػػػػػياه الطبيعػػػػػػػية في االتحػػػػػػػاد  Liaoفي شػػػػػػػػواطئ نير   Amurthunderسمػػػػػػكة

-Bykhovskayaالسوفيتي السابػػػػػػػػؽ فضاًل عف وجوده في المياه الطبيعية في الياباف 

Pavlovskaya et al., 1962) .) 

في المياه العذبة في  Misgumus mizolepisمف غالصـ سمكة  سجؿ ىذا الطفيمي        

 (.Kwon & Kim, 2011الصيف )
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 Thelohanellus misgurni 4-11)شكل )

A-  ميكرومتر(. 7.5)مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

B- مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة تكبير 
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 Phylum Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة 3-4 

 Class Monogeneaصنف أحادية المنشأ  1-3-4

تعػػػػػػػػّد الطفيميات أحػػػػػادية المنشأ أكػػػػػػػػبر مجػػػػػػػاميع الطفيميات الخارجػػػػػػػية وأكثرىػػػػػػا تنوعػػػػػػػػًا 

وغالصـ األسماؾ، وأف وزعانؼ ية، تتواجد عمومًا عمى جمد مف بػػػػػػػيف الديػػػػػػػداف المسطحة الطفيم

عدد أنواعيا التي تصيب األسماؾ البحرية أكبر مف عدد األنواع التي تصيب األسماؾ النيرية 

(Vanhove et al., 2018 .) تتحرؾ بصورة حرة عمى السطح الخارجي لمسمكة وتتغذى عمى

دورة حياتيا مف النوع المباشر ال تحتاج إلى المواد المخاطية والخاليا الظيارية لمجمد والغالصـ، 

اإلصابة بيا ىي السبب الرئيس (. Shawket et al., 2018دورة الحياة )  كماؿإلمضّيؼ وسطي 

ػزارع التػػػػػػكثير إذ تػػػػػعد عائقًا كبيرًا أماـ تحقػػػػػػػيؽ انتاجية عالػػػػػػػػية لموت األسػػػػػػماؾ في مػػػػػػ

(Meneses et al., 2018.) 

نوعًا واحدًا  تضمنتنوعًا مف الطفيميات األحادية المنشأ،  52بيّنت الدراسة الحالية وجود 

مف جنس  اً احدو  اً ، نوعDactylogyrusنوعًا مف الجنس  Cichlidogyrus ،32مف جنس 

Dogielius ، 15 نوعًا مف جنسGyrodactylus  وثالثة أنواع مف جنسParadiplozoon . 

تضمنت ألوؿ مرة في العراؽ نوعيف مف الديداف األحادية المنشأ  سجمت في الدراسة الحالية        

ػ يدًا لمضّيفًا جد 54كما سّجؿ  Gyrodactylusو Dactylogyrusنوعًا واحدًا لكؿ مف الجنسيف 

 (.5مف الطفيميات )الجدوؿ  اً نوع 43
Cichlidogyrus sclerosus Papernae & Thurston, 1969  

% والبمطي 25مف غالصـ كؿ مف البمطي أحمر البطف بنسبة إصابة  عزؿ ىذا الطفيمي

%. أوؿ تسجيؿ ليذا الطفيمي في العراؽ كاف مف غالصـ البمطي أحمر 5.9األزرؽ بنسبة إصابة 

أي نوع آخر مف األسماؾ العراقية  مفالحقا  يسجؿ(. ولـ 2016البطف والبمطي األزرؽ )عطواف، 

(Mhaisen, 2019.) 
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 الديدان األحادية المنشأ المسجمة بحسب مضّيفاتيا.توزيع (: 5الجدول )

 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة

% 

 الموقع

 المصابة المفحوصة 

Cichlidogyrus 

sclerosus 

C. zillii 4 1 25 الغالصم 

O. aureus 51 3 5.9 الغالصم 

Dactylogyrus 

achmerowi 

C. regium** 37 4 10.8 الغالصم 

C. carpio 59 15 25.4 الغالصم 

O. aureus** 51 12 23.5 الغالصم 

D. affinis C. kosswigi** 36 1 2.8 الغالصم 

D. anchoratus 
C. zillii 4 1 25 الغالصم 

O. aureus** 51 6 11.8 الغالصم 

D. barbioides 
A. grypus 84 7 8.3 الغالصم 

C. macrostomum** 18 1 5.6 الغالصم 

D. barbule 
 

A. grypus** 84 2 2.4 الغالصم 

L. xanthoptrus 48 3 6.2 الغالصم 

D. baueri 
A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

L. xanthopterus** 48 1 2.1 الغالصم 

D. bocageii 
 
 

A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 

C. luteus 50 3 6 الغالصم 

D. capoetae 
 

C. luteus 50 2 4 الغالصم 

G. rufa** 10 1 10 الغالصم 

 
D. carassobarbi 

C. luteus 50 8 16 الغالصم 

G. rufa** 10 1 10 الغالصم 

D. carpathicus A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 

D. comizae 
A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

C. luteus 50 1 2 الغالصم 
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 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة

% 

 الموقع

 المصابة المفحوصة 

D. deziensioides 

A. grypus** 84 3 3.6 الغالصم 

C. kosswigi** 36 3 8.3 الغالصم 

C. luteus 50 3 6 الغالصم 

C. regium 37 2 5.4 الغالصم 

C. carpio 59 2 3.3 الغالصم 

L. barbulus 26 4 15.3 الغالصم 

L. xanthopterus 48 4 8.3 الغالصم 

 
D. deziensis 

A. grypus 84 2 2.3 الغالصم 

C. kosswigi** 36 6 16.6 الغالصم 

L. barbulus 26 4 15.3 الغالصم 

L. xanthopterus 48 3 6.2 الغالصم 

D. dulkeiti C. macrostomum 18 3 16.7 الغالصم 

D. elegantis 
A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

C. regium 37 3 8.1 الغالصم 

D. extensus 
C. carpio 59 5 8.4 الغالصم 

O. aureus** 51 2 3.9 الغالصم 

D. fallax 
A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

L. vorax 3 1 33 الغالصم 

D. formosus 
 

C. zillii 4 1 25 الغالصم 

G. rufa** 10 1 10 الغالصم 

D. inexpectatus C. luteus 50 2 4 الغالصم 

D. intermedius O. aureus** 51 1 1.9 الغالصم 

D. inutilis C. kosswigi** 36 1 2.8 الغالصم 

D. jamansajensis 
A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 

C. kosswigi** 36 1 2.8 الغالصم 

L. xanthopterus 48 2 4.5 الغالصم 



 الفصل الرابع: النتائج والمناقشة                                                                                               73

 

 

 

 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة

% 

 الموقع

 المصابة المفحوصة 

D. kersini 
C. kosswigi** 36 1 2.8 الغالصم 

L. barbulus** 26 1 3.8 الغالصم 

L. xanthopterus 48 2 4.1 الغالصم 

D. ksibioides* C. kosswigi 36 1 3.8 الغالصم 

L. xanthopterus 48 1 2 الغالصم 

D. lenkoranoides 
C. luteus 50 3 6 الغالصم 

C. carpio** 59 1 1.7 الغالصم 

D. minutus 

C. regium** 37 2 5.4 الغالصم 

C. macrostomum** 18 1 5.6 الغالصم 

C. carpio 59 8 13.6 الغالصم 

L. xanthopterus 48 3 6.2 الغالصم 

O. aureus** 51 1 1.9 الغالصم 

D. molnari 
C. luteus** 50 1 1.9 الغالصم 

C. carpio 59 6 10.1 الغالصم 

D. pallicirrus L. xanthopterus** 48 1 2 الغالصم 

D. pavlovskyi 

A. grypus 84 8 9.5 الغالصم 
C. kosswigi** 36 1 2.8 الغالصم 

C. carpio 59 4 6.8 الغالصم 

L. xanthopterus 48 5 10.4 الغالصم 

D. persis 
A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 
C. luteus 50 4 8 الغالصم 

D. reinii A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 

D. wegeneri C. kais** 10 1 10 الغالصم 
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 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة

% 

 الموقع

 المصابة المفحوصة 

Dogielius persicus A. grypus 84 2 2.3 الغالصم 

Gyrodactylus 

baicalensis 
 

A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 

C. luteus 50 2 4 الغالصم 

C. carpio 59 2 3.3 الغالصم 

G. cernuae C. kais** 10 1 10 الغالصم 

G. cotti P. abu 41 2 4.8 الغالصم 

G. dzhalilovi 

A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

C. luteus 50 2 4 الغالصم 
C. macrostomum 11 2 11.1 الغالصم 

O. aureus** 51 1 1.9 الزعانف 

G. ibragimovi 
A. grypus** 84 2 2.3 الغالصم 

C. carpio 59 3 5 الزعانف 

G. lotae* A. grypus 84 1 1.1 الغالصم 

G. macronychus O. aureus** 51 1 1.9 الغالصم 

G. markevitschi 
C. regium** 37 3 8.1 الغالصم 

C. carpio 59 2 3.3 الغالصم 

G. masu 
A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

M. sharpeyi 5 2 40 الغالصم 

G. matovi 
C. carpio 59 2 3.3 الزعانف 

L. xanthopterus** 48 1 2 الغالصم 

G. medius 
C. luteus 50 2 4 الغالصم 

C. regium** 37 2 5.4 الغالصم 

G. seravshani 
A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

C. macrostomum 18 1 5.6 الغالصم 
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 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة

% 

 الموقع

 المصابة المفحوصة 

G. sprostonae 
A. grypus 84 2 2.3 الغالصم 

C. macrostomum 18 1 5.6 الزعانف 

G. tincae L. xanthopterus** 48 1 2.1 الزعانف 

G. umbrae 
C. macrostomum** 18 1 5.6 الزعانف 
C. carpio 59 2 3.3 الغالصم 

Paradiplozoon 

bingolensis 

A. grypus** 84 1 1.1 الغالصم 

C. kosswigi** 36 1 2.8 الغالصم 

C. luteus 50 3 6 الغالصم 

L. barbulus** 26 1 3.8 الغالصم 

P. abu** 41 1 2.8 الغالصم 

P. tadjikistanicum C. kosswigi** 36 1 2.8 الغالصم 

P. vojteki L. vorax 3 1 33.3 الغالصم 

 تسجيل الطفيمي ألول مرة في العراق *
 * مضّيف جديد لمطفيمي في العراق*
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  Dactylogyrus Diesing, 1850جنس

صغيرة الحجـ والتي غالبا ما يكوف  ،بيوضةخنثيو ىذا الجنس بكونيا ديداف  تمتاز أنواع

رأسية وزوجيف الطيات ال لمجسـ مف زوجيف مفنياية األمامية ال ، تتكوفممميمتر 2طوليا أقؿ مف 

عضو التثبيت االجزاء الصمبة في الصفة التشخيصية الرئيسة ليذه الديداف ،مف البقع العينية 

Haptor  في النياية الخمفية والذي يتكوف مف زوج مف الكاّلليب الوسطية الذي يقعMedian 

hooks حافّية ، سبعة أزواج مف الكاّلليب الHooklets  وقضيبيف رابطيف )بطني وظيري( أو

قضيب واحد يقع بيف الكاّلبيف، القضيب الرابط الظيري أكبر مف البطني )نادرًا ما يكوف مساويًا لو 

القطعة اإلضافية و  Tubeاالنبوب بالحجـ أو اصغر منو(. عضو السفاد يتكوف مف جػػػػػػػزأيف ىما 

Accessory pieceأنواع ىذا معظـ تكوف القناة الميبمية في الجية اليمنى مف الجسـ،  ، تفػػػػػػػػتح

يا تتطفؿ عمى غالصػػػػػػػـ أسماؾ المياه العذبة وأحيانا ػػػػػػصة اإلصابة وأغمبػػػػػػغير متخص الجنس

 ,Pugachev et al., 2009 ; Buchmann & Brescianiالجمد والزعانؼ وتجويؼ الفـ، 

2006) .) 

وفيما يأتي شرحًا موجزًا  Dactylogyrusنوعًا مف جنس  32الحاليو  سجؿ في الدراسة

 ألنواع المسجمة :اليذه 

Dactylogyrus achmerowi  Gusev, 1955 
بنسبة عمى غالصـ ثالثة أنواع مف األسماؾ ىي: البمعوط المموكي ىذا الطفيمي ظير 

% والبمطي األزرؽ بنسبة إصابة 25.4 %، الكارب االعتيادي بنسبة إصابة 10.8إصابة 

في العراؽ مف غالصـ الكارب االعتيادي في مزرعة أسماؾ ألوؿ مرة الطفيمي ىذا  سجؿ%. 23.5

نوعًا عشر  ةثالث مف(. وسجؿ الحقا (Mhaisen et al., 1988بابؿ ومفقس الوحدة في الصويره 

معوط ػػػػػػاألزرؽ والب مف ضمنيا الكارب االعتيادي ولكف ليس بضمنيا البمطي تمضّيفامف ال
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المموكي، وبذلؾ تبيف أف البمطي األزرؽ والبمعوط المموكي يعّداف مضّيفيف جديديف فيرتفع العدد الى 

 (Mhaisen, 2019). في العراؽ ليذا الطفيمي مضّيفاً  16

Dactylogyrus affinis Bychowsky, 1933 
ىذا ( 1990عبد اهلل )سجؿ سبؽ وأف %. 2.8بنسبة إصابة وجد عمى غالصـ أبو حنؾ 

، ثـ في محافظة السميمانية بحيرة دوكاففي  البز والقطافغالصـ العراؽ مف ألوؿ مرة في الطفيمي 

في الدراسة أبو حنؾ  يعدّ ليس بضمنيا أبو حنؾ، وبذلؾ  اتمضّيفال مف ة أنواعمف سبعسجؿ الحقا 

 (.(Mhaisen, 2019العاشر المضّيؼ ىو  مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيميالحالية بمثابة 

Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845) Wagener, 1857 
% والبمطي 25البمطي أحمر البطف بنسبة إصابة الطفيمي عمى غالصـ كؿ مف ىذا لوحظ 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الػػػػػػػػكارب  سجؿ ىذا الطفيمي%. 11.8بنسبة إصابة األزرؽ 

، (Mhaisen et al., 1997)مف نيػػػػػػػر دجمة بالقرب مف منطقة الزعفرانية  االعتيادي المصادة

مضّيفات ليس مف ضمنيا البمطي األزرؽ، وبذلؾ يعّد البمطي أنواع مف الوسجؿ فيما بعد مف عشرة 

 ,Mhaisen). مضّيفا ليذا الطفيمي في العراؽ  12االزرؽ بمثابة مضّيفًا جديدًا ليرتفع العدد إلى 

2019) 
Dactylogyrus barbioides Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 

1993 
والشبوط  %5.6البنيني كبير الفـ بنسبة إصابة غالصـ كؿ مف  ىذا الطفيمي مف عزؿ

مف غالصـ الػػػػػػػشبوط في نػير  تـ تسجيؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ%. 8.3بنسبة إصابة 

 ة أنواع مفمف خمس ثـ سجؿ الحقا(، Gussev et al., 1993دجمة قرب مدينة بيجي )

ىو  ليذا الطفيميجديدًا مضّيفات مف ضمنيا الشبوط، وبذلؾ يعّد البنيني كبير الفـ مضّيفًا ال

  (Mhaisen, 2019).سابعً المضّيؼ ال
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Dactylogyrus barbuli Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 1993 
والقطاف بنسبة إصابة % 2.4الشبوط بنسبة إصابة مف غالصـ كؿ مف ىذا الطفيمي سجؿ 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ أبو براطـ مف نير دجمة في مدينو ىذا الطفيمي %. عزؿ 6.2

سماؾ بضمنيا القطاف، األ أنواع مف ةخمس(، وسجؿ الحقا مف Gussev et al., 1993بيجي )

 .(Mhaisen, 2019)طفيمي وىو المضّيؼ السابع وبذلؾ يعّد الشبوط مضّيفا جديد ليذا ال

Dactylogyrus baueri Gusev, 1955 
والقطاف بنسبة إصابة % 1.1الشبوط بنسبة إصابة عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ كؿ مف 

مف غالصـ الكارب االعتيادي ألوؿ مرة في العراؽ ىذا الطفيمي  (1999)%. سجؿ العبيدي 2.1

 ة أنواع مف، ثـ سجؿ الحقا مف ستة في الزعفرانية عند مدينة بغدادالواقعفي مزرعة لتربية األسماؾ 

أف الشبوط والقطاف يعّداف مضّيفيف أتضح الشبوط والقطاف، وبذلؾ  بضمنيامضّيفات ليس ال

 (.(Mhaisen, 2019 في العراؽ جديديف فيرتفع العدد إلى تسع مضّيفات ليذا الطفيمي

Dactylogyrus bocageii Alvarez-Pellitero, Simon Vicente & Gonzalez 

Lanza, 1981 
والحمري بنسبة % 2.3الشبوط بنسبة إصابة  ـ كؿ مفػػػػػػػشّخص ىذا الطفيمي مف غالص

 ؽػػػػػػـ الشمػػػػػػػف غالصػػػػػػػمػػػػػػػرة األولى في العراؽ لمم D. bocageiiالطفيمي %. سجؿ 6إصابة 

 أنواع مف ةمف خمسالحقًا ، ثـ سجؿ (Abdul-Ameer, 2010)لى نير ديا المأخوذة مف

ىو المضّيؼ  في العراؽليذا الطفيمي جديدًا  مف ضمنيا الحمري، لذا يعّد الشبوط مضّيفاً  األسماؾ

  (Mhaisen, 2019).السابع

Dactylogyrus capoetae Jalali, Papp & Molnár, 1995 
% والكػػػػػػركور األحمر 4ػػمري بنسػػػػػبة إصابة الطفيمي عمى غالصـ كؿ مف الحػػػػػ سجؿ ىذا

غالصػػػػػػػػػـ مف ألوؿ مرة في العػػػػػػػراؽ  D. capoetae تـ تسجيؿ الطفيمي%. 10بنسػػػػػبة إصػػػػػػػابة 

، ولـ ((Al-Nasiri et al., 2002بغداد محافظة نير دجمة المار في  المصادة مفالحػػػػػػمري 
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جديدًا ليذا مف األسماؾ العراقية، وبذلؾ يعّد الكركور األحمر مضّيفًا آخر يسجؿ الحقا مف أي نوع 

 (.(Mhaisen, 2019الطفيمي ىو المضّيؼ الثاني 

Dactylogyrus carassobarbi Gusev, Jalali & Molnár, 1993 
بة الحمري بنسبة إصاـ كؿ مف ػػػػػػالية مف غالصػػػػػػػػي الدراسة الحػػػػػػشّخص ىذا الطفيمي ف

ألوؿ ىذا الطفيمي ( 1998سجؿ العمي )سبؽ وأف %. 10ة إصابة ػػػػػػػوالكركور األحمر بنسب% 16

، وسجؿ الحقا في محافظة البصرةفي العراؽ مف غالصـ الحمري المأخوذة مف نير كرمة عمي مرة 

ليس بضمنيا الكركور األحمر، وبذلؾ يعّد الكركور األحمر مضّيفًا  انواع مف األسماؾ ةستمف 

 (.(Mhaisen, 2019ثامنًا ليذا الطفيمي في العراؽ 

Dactylogyrus carpathicus Zakhvatkin, 1951 
ألوؿ مرة  ىذا الطفيمي %. سجؿ2.3الشبوط بنسبة إصابة الطفيمي عمى غالصـ ىذا ظير 

أربعة مف  سجؿ الحقاً ، ثـ (1990)عبد اهلل،  بحيرة دوكاففي مف غالصـ الجصاف في العراؽ 

ّيؼ ػػػػػػّيفًا جديدًا ىو المضػػػػػػوط مضػػػػػالشبيعّد مضّيفات ليس بضمنيا الشبوط، وبذلؾ أنواع مف ال

 (.(Mhaisen, 2019السادس ليذا الطفيمي 

Dactylogyrus comizae El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 
بنسبة % والحمري 1.1الشبوط بنسبة إصابة عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ كؿ مف 

المأخوذة ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الحمري  D. comizae الطفيمي %. تـ تسجيؿ 2إصابة

 آخر نوعأي  فيلـ يسجؿ الحقا و . (Hameed, 2019)نير دجمة عند منطقة كميرة في بغداد  مف

، وبذلؾ يعّد الشبوط مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثاني يةاألسماؾ العراقمف أنواع 

Mhaisen, 2019).) 

Dactylogyrus deziensioides Gusev, Jalali & Molnár, 1993 
بنسبة إصابة وىي: الشبوط  أنواع مف األسماؾالطفيمي عمى غالصـ سبعة ىذا سّجؿ 

، البمعوط المموكي بنسبة إصابة %6، الحمري بنسبة إصابة %8.3، أبو حنؾ بنسبة إصابة 3.6%



 الفصل الرابع: النتائج والمناقشة                                                                                               80

 

 

 

والقطاف بنسبة  %15أبو براطـ بنسبة إصابة  ،%3.3، الكارب االعتيادي بنسبة إصابة 5.4%

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ أبو  D. deziensioides الطفيمي %. تـ تسجيؿ8.3إصابة 

 أنواع مف ةمف تسعالحقًا (، ثـ سّجؿ 2002 براطـ والقطاف في نير الزاب الصغير )عبد اهلل،

كف ليس مف بضمنيا أبو براطـ والكارب االعتيادي والبمعوط المموكي والقطاف والحمري ول األسماؾ

وبذلؾ تبيف مف الدراسة الحالية أف الشبوط وأبو حنؾ يمثالف مضّيفيف  ،ضمنيا الشبوط وأبو حنؾ

 . (Mhaisen, 2019)ليذا الطفيمي في العراؽ  جديديف ىما المضّيؼ الثاني عشر والثالث عشر

Dactylogyrus deziensis Gusev, Jalali & Molnár, 1993 
الشبوط  ىي: أنواع مف األسماؾعزؿ ىذا الطفيمي في الدراسة الحالية مف غالصـ أربعة 

والقطاف  %15.3، أبو براطـ بنسبة إصابة %16.6، أبو حنؾ بنسبة إصابة %2.3بنسبة إصابة 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ ابو براطـ والجصاف في  سجؿ ىذا الطفيمي%. 6.2بنسبة إصابة 

مف  مضّيفاتال نواع مفأة مف ست الحقاً  سجؿثـ  ،(Bilal, 2006)نير بادياف في اقميـ كردستاف 

في العراؽ ىو ي ليذا الطفيمجديدًا ضمنيا الشبوط وأبو براطـ والقطاف، وبذلؾ يعّد أبو حنؾ مضّيفًا 

 (.(Mhaisen, 2019المضّيؼ التاسع 

Dactylogyrus dulkeiti Bychowsky, 1936 
 تـ تسجيؿ%. 16.7ة إصابة ػػػػػػػـ بنسبػػػػػػػي كبير الفػػػػػػػالبنينعمى غالصـ  ىذا الطفيميوجد 

فرانية ػػػػػػػػػفي مزرعة الزعادي ػػػػػػػاالعتيـ الكارب ػػػػػػػي العراؽ مف غالصػػػػػػػألوؿ مرة فمي ػػػػػػػػػذا الطفيػػػػػػى

1999) ,.Mohammed-Ali et al ،) مضّيفات مف ضمنيا أنواع مف ال ةمف تسعالحقًا سجؿ ثـ

 (. (Mhaisen, 2019البنيني كبير الفـ 

Dactylogyrus elegantis Gusev, 1966 
والبمعوط المموكي بنسبة % 1.1الشبوط بنسبة إصابة عمى غالصـ  الطفيميشّخص ىذا 

%. أوؿ تسجيؿ لو في العراؽ كاف مف غالصـ البمعوط المموكي مف نير الزاب 8.1إصابة 

مضّيفات ليس بضمنيا الشبوط، مف ال ة أنواعمف ستثـ سجؿ الحقا  ،(2002الصغير )عبد اهلل، 
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 ,Mhaisen في العراؽوبذلؾ يعّد الشبوط مضّيفًا جديدًا ىو المضّيؼ الثامف ليذا الطفيمي 

2019) .) 

Dactylogyrus extensus Mueller & Van Cleave, 1932 Syn.: Dactylogyrus 

solidus Achmerow, 1948 
والبمطي % 8.4الكارب االعتيادي بنسبة إصابة كؿ مف غالصـ  مفىذا الطفيمي  عزؿ

صـ الكارب ألوؿ مرة في العراؽ مف غال سجؿ ىذا الطفيميسبؽ وأف %. 3.9األزرؽ بنسبة إصابة 

 ,.Salih et al)مف مزارع لتربية األسماؾ في المطيفية والصويرة في بغداد المأخوذة االعتيادي 

ليس بضمنيا البمطي األزرؽ، وبذلؾ يعّد البمطي األزرؽ  مضّيفاً 20 ، ثـ سجؿ الحقا مف (1988

 (. (Mhaisen, 2019في العراؽ المضّيؼ الثاني والعشريف ليذا الطفيمي

Dactylogyrus fallax Wagener, 1857 
والشمؽ بنسبة إصابة % 1.1الشبوط بنسبة إصابة غالصـ كؿ مف  عمىالطفيمي ىذا  ظير

في نير الزاب الكبير في اقميـ كردستاف مف غالصـ السمناف %. سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ 33

Abdullah, 2008))،  لؾ اتضح مف (، وبذ2016مف غالصـ الشمؽ )عطواف، الحقًا ثـ سجؿ

 (Mhaisen, 2019). الدراسة الحالية أف الشبوط يعّد مضّيفًا ثالثًا ليذا الطفيمي في العراؽ 

Dactylogyrus formosus Kulwiec, 1927 
الكركور % و 25البمطي أحمر البطف بنسبة إصابة غالصـ كؿ مف  وجد ىذا الطفيمي عمى

خالؿ دراستيـ عمى  الطفيميىذا  2004)%. سجؿ أسمر وآخروف )10األحمر بنسبة إصابة 

 ةخمسغالصـ السمكة الذىبية المأخوذة مف مزرعة قضاء المدائف جنوب بغداد، وسجؿ الحقا مف 

مضّيفات مف بينيا البمطي األحمر ولكف ليس مف ضمنيا الكركور األحمر، وبذلؾ يعّد ال أنواع مف

 (.(Mhaisen, 2019اؽ الكركور األحمر مضّيفًا جديدًا سابعًا ليذا الطفيمي في العر 
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Dactylogyrus inexpectatus Izjumova, in Gusev 1955 
ىذا الطفيمي  تـ تسجيؿ%. 4بة إصابة ػػػػػػػالحمري بنسيمي مف غالصـ ػػػػػػػذا الطفػػػػػػػػزؿ ىػػػػػػػػع

ة ػػفيػػػرة والمطيػاؽ عمى جػػػػػػػمد وغالصػـ الكارب العشػبي في مزرعتي أسمػاؾ الصويػػػر ػػػألوؿ مرة في الع

Salih et al., 1988)مضّيفات بضمنيا الحمري مف ال أنواع ةمف ستالحقًا جؿ ػػػ(، ثـ س

Mhaisen, 2019).) 

Dactylogyrus intermedius Wegener, 1910  
ىذا  تـ تسجيؿ%. 1.9البمطي األزرؽ بنسبة إصابة غالصـ  مفالطفيمي ىذا  شّخص

في مزرعة أسماؾ مف غالصـ السمكة الذىبية والسمناف ألوؿ مرة في العراؽ النوع مف الطفيميات 

مف سمكة العرّاض الحرشفي  الحقاً  ثـ سجؿ، (2004)أسمر وآخروف،  الزعفرانية الواقعة في بغداد

(، وبذلؾ يعّد البمطي األزرؽ مضّيفًا رابعًا 2017المأخوذة مف نير دجمة في مدينة بغداد )ىندي، 

 (.(Mhaisen, 2019ليذا الطفيمي في العراؽ 

Dactylogyrus inutilis Bychowsky, 1949 
 D. inutilis ؿ الطفيمي%. سج2.8أبو حنؾ بنسبة إصابة الطفيمي مف غالصـ ىذا عزؿ 

محافظة صالح الديف نير دجمة عند  المأخوذة مفمف غالصـ القطاف ألوؿ مرة في العراؽ 

(Gussiv et al., 1993 ،) ضمنيا أبو حنؾ، بليس  أنواع مف األسماؾ ةمف ثالثالحقًا سجؿ ثـ

في العراؽ  خامس ليذا الطفيميجديدًا ىو المضّيؼ المضّيفًا بمثابة وبذلؾ يعّد أبو حنؾ 

.(Mhaisen, 2019) 

Dactylogyrus  jamansajensis Osmanov, 1958 
الشبوط بنسبة إصابة سماؾ ىي: أنواع مف األسجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ ثالثة 

 ؿ ىذا الطفيمييسجتـ ت %.4.5والقطاف بػػػػػػػػػنسبة إصابة % 2.8، أبو حنؾ بنسبة إصابة 2.3%

بحيرة الحبانية  فياألقفاص العائمة المأخوذة مف الحمري سمكة مف غالصػػػػـ العراؽ ألوؿ مرة في 

Ali et al., 1988) ثـ سجؿ الحقا مف أربعة أنواع مف المضّيفات مف ضمنيا القطاف، وبذلؾ ،)
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تبيف مف الدراسة الحالية أف الشبوط وأبو حنؾ يعّداف مضّيفيف جديديف ليذا الطفيمي وىما السادس 

 (. (Mhaisen, 2019والسابع

Dactylogyrus kersini Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

أبو حنؾ بنسبة إصابة ثالثة أنواع مف األسماؾ ىي: غالصـ  مفالطفيمي ىذا  عزؿ

عبد اهلل  سجؿسبؽ وأف %. 4.1والقطاف بنسبة إصابة  %3.8، أبو براطـ بنسبة إصابة 2.8%

، رلصغير والكبيألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الجصاف مف نيري الزاب اىذا الطفيمي  ( 2002)

، وبذلؾ يعّد (2017)محمد، في محافظة ديالى اف في نير ديالى القطغالصـ مف الحقًا ثـ سجؿ 

كؿ مف أبو براطـ وأبو حنؾ مضّيفيف جديديف ليذا الطفيمي في العراؽ وىما الثالث والرابع 

(Mhaisen, 2019). 

Dactylogyrus ksibioides El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 
والقطاف بنسبة % 3.8بة إصابة أبو حنؾ بنسكؿ مف غالصـ  مفالطفيمي ىذا  عزؿ

 وبذلؾ(، (Mhaisen, 2019األسماؾ العراقية أنواع أي نوع مف في %. لـ يسبؽ تسجيمو 2إصابة 

فأف لذا في الدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ األوؿ في العراؽ  D. ksibioidesيعّد تسجيؿ الطفيمي 

  كؿ مف أبو حنؾ والقطاف يمثالف أوؿ مضّيفيف لو.

وردت  .(4-12نماذج )الشكؿ  ةيأتي وصؼ الطفيمي وقياساتو اعتمادًا عمى ثالثفيما و 

  .بالممميمتر يطفيمىذا القياسات  جميع

-0.091) 0.089( وعرضو (0.445-0.455 0.450طفيمي متوسط الحجـ بمغ طولو ال      

 0.034، طوؿ الجزء الرئيس 0.040-0.042)) 0.041الطوؿ الكمي لمكاّلب الوسطي  (0.087

(، الجذر الداخمي أكبر بحوالي ثالث مرات مف الجذر الخارجي، طوؿ الجذر (0.035-0.033

الكاّلليب  .(0.005-0.007) 0.006(، طوؿ الجذر الخارجي 0.018-0.020) 0.019الداخمي 

-0.024) 0.023 عمى التوالي: 1-7الحافّية مختمفة األحجاـ، أطواؿ الكاّلليب الحافّية مف 

0.022 ،)0.021 (0.023-0.020 ،)0.033 (0.035-0.031 ،)0.022 (0.023-0.021 ،) 
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  Dactylogyrus ksibioides(: 4-12شكل )

A-  0.026لمكاّلبين الوسطيين والكاّلليب الحافية )مقياس الرسم االستجالئيةرسم بالكاميرا  
 ممميمتر(.

B-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمكاّلبين الوسطيين والكاّلليب الحافية )قوة تكبير 
C-  ممميمتر(. 0.02لمقضيب الرابط البطني )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

D-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمقضيب الرابط الرابط البطني )قوة التكبير 

E-  ممميمتر(. 0.01قضيب الرابط الظيري )مقياس الرسم.لم االستجالئيةرسم بالكاميرا 

F-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمقضيب الرابط الظيري )قوة تكبير 

G-  ممميمتر(. 0.02لعضو السفاد )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

H-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد )قوة تكبير 
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طوؿ (. 0.025-0.021) 0.023(، 0.026-0.023) 0.024(، 0.025-0.021) 0.023

طوؿ  (.0.032-0.030) 0.031( وعرضو 0.030-0.028) 0.029القضيب الرابط البطني 

(. الطوؿ 0.036-0.034) 0.035( وعرضو 0.004-0.006 0.005 (الرابط الظيري القضيب 

ذج و المسجمة لنمتبيف مف الوصؼ والقياسات (. 0.027-0.029) 0.028الكمي لجياز السفاد 

 D. ksibioidesأنيا مطابقة مع وصؼ وقياسات في الدراسة الحالية  D. ksibioidesالطفيمي 

في المغرب  L. maulouyensisو  Luciobarbus setivimensisسمكتيغالصـ المسجؿ مف 

 (.(Pugachev et al., 2009والمذكورة في 

Dactylogyrus lenkoranoides El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 
والكارب االعتيادي  %6الحمري بنسبة إصابة عمى غالصـ كؿ مف ىذا الطفيمي شّخص 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الحمري والبنيني الطفيمي ىذا %. تـ تسجيؿ 1.7بنسبة إصابة 

مف الحقًا  ، ثـ سجؿ2016)واف، منطقة الكريعات في بغداد )عط عندة كبير الفـ في نير دجم

، وبذلؾ تبيف مف الدراسة الحالية ( 2017،محمد)البنيني صغير الفـ والبني في نير ديالى  غالصـ

وىو المضّيؼ الخامس في العراؽ ليذا الطفيمي أف الكارب االعتيادي يعّد مضّيفًا جديدًا 

Mhaisen, 2019).) 

Dactylogyrus  minutus Kulwiec, 1927 
البمعوط المموكي بنسبة غالصـ خمسة أنواع مف األسماؾ وىي: ىذا الطفيمي عمى  وجد

، %13.6، الكارب االعتيادي بنسبة إصابة %5.6، البنيني كبير الفـ بنسبة إصابة %5.4إصابة 

شّخص ىذا الطفيمي ألوؿ مرة ، %1.9والبمطي األزرؽ بنسبة إصابة  %6.2القطاف بنسبة إصابة 

في مدينة  نير دجمة المار بمنطقة الزعفرانية المأخوذة مفي مف غالصـ الكارب االعتيادفي العراؽ 

بضمنيا الكارب  سماؾنوعًا مف األ 11، ثـ سجؿ الحقا مف (Mhaisen et al.,1997) بغداد

الفـ والبمطي األزرؽ، االعتيادي والقطاف ولكف ليس مف ضمنيا البمعوط المموكي والبنيني كبير 
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نوعًا 15 يمي في العراؽ فيرتفع عدد المضّيفات إلى مضّيفات جديدة ليذا الطف دّ وبذلؾ تع

Mhaisen, 2019) .) 

Dactylogyrus molnari Ergens & Dulmaa, 1969 
والكارب االعتيادي  %1.9الحمري بنسبة إصابة عمى غالصـ كؿ مف ىذا الطفيمي  عزؿ

الكارب سمكة في العراؽ مف غالصـ  سجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة%. 10.1بنسبة إصابة 

(، ولـ (Mama, 2012مف مفاقس لألسماؾ في عينكاوة عند محافظة أربيؿ  ةاالعتيادي المأخوذ

مف األسماؾ العراقية، وبذلؾ يعّد الحػػػػػػمري مضّيفًا جديدًا ليذا آخر أي نوع  مفيسجؿ الحقًا 

 (.(Mhaisen, 2019ىو المضّيؼ الثاني الطفيمي 

Dactylogyrus pallicirrus Jalali, Papp & Molnár, 1995 
( ىذا (2007%. سجؿ حسيف 2القطاف بنسبة إصابة مف غالصـ ىذا الطفيمي عزؿ 

الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ البنيني كبير الفـ خالؿ دراستو عمى الطفيميات الخارجية 

 ، وبذلؾ يعدّ سماؾأي نوع آخر مف األ مفالحقا  يسجؿالتي تصيب أسماؾ نير الفرات، ولـ 

 (Mhaisen, 2019). وىو المضّيؼ الثانيفي العراؽ القطاف مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي 

Dactylogyrus pavlovskyi Bychowsky, 1949 
الشبوط بنسبة إصابة  :ماؾ ىيػػػػػغالصـ أربعة أنواع مف األس ىذا الطفيمي عمىسجؿ 

والقطاف بنسبة  %6.8، الكارب االعتيادي بنسبة إصابة %2.8، أبو حنؾ بنسبة إصابة 9.5%

نيػػػػػػػػر  فيالطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الشبوط والبني ىذا %. تـ تسجيؿ 10.4إصابة 

أنواع مف  ةمف تسعسجؿ الحقا ثـ (، (Gussev et al., 1993مدينو بيجي  المار فيدجمة 

مضّيفًا جديدًا ىو عتيادي والقطاف، وبذلؾ يعّد أبو حنؾ مضّيفات مف ضمنيا الشبوط والكارب االال

 .(Mhaisen, 2019).ليذا الطفيمي في العراؽالثاني العاشر المضّيؼ 
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Dactylogyrus persis Bychowsky, 1949  
والحمري بنسبة % 2.3الشبوط بنسبة إصابة غالصـ كؿ مف  عمىالطفيمي ىذا وجد 

 المأخوذة مفمف غالصـ الحمري ألوؿ مرة في العراؽ  D. persisالطفيمي %. سجؿ 8إصابة 

مف نوعيف مف  الحقاً  ثـ سجؿ، (Abdullah, 2013)في محافظة السميمانية بحيرة دربندخاف 

في العراؽ  ليذا الطفيميالشبوط مضّيفًا رابعًا يعّد المضّيفات ليس بضمنيا الشبوط، وبذلؾ 

(Mhaisen, 2019). 

Dactylogyrus reinii El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 
ألوؿ مرة في  تـ تسجيمو%. 2.3الشبوط بنسبة إصابة مف غالصـ ىذا الطفيمي عزؿ 

أي نوع  مف(، ولـ يسجؿ الحقا 2017)محمد،  ىالنير دي المأخوذة مفلعراؽ مف غالصـ البني ا

في العراؽ وىو المضّيؼ الثاني  ليذا الطفيميآخر مف األسماؾ، وبذلؾ يعّد الشبوط مضيفًا جديدًا 

Mhaisen, 2019).) 

Dactylogyrus wegeneri Kulwiec, 1927   
%. تـ تسجيمو 10الػػػػػػػػبنيني صػػػػػػػػغير الفـ بنسبة إصػػػػػػابة عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ 

متنزه الزوراء  اصطناعية فيبحيرة المصادة مف مف غالصـ الكارب االعتيادي ألوؿ مرة في العراؽ 

ليس مف ضمنيا  نوعيف مف األسماؾمف الحقًا (، ثـ سجؿ (Abdul-Ameer, 2006في بغداد 

ليذا الطفيمي البنينػػػػػػػي صغير الفـ، وبذلؾ يعّد البنيني صغير الفـ مضّيفًا جديدًا ىو المضّيؼ الرابع 

 (.Mhaisen, 2019)في العراؽ 

Dogielius persicus Molnár & Jalali, 1992  
( 2002%. سجؿ عبد اهلل )2.3الشبوط بنسبة إصابة الطفيمي عمى غالصـ ىذا ظير  

مف غالصـ الحمري المأخوذة مف نير الزاب الكبير، ثـ سجؿ  مرة في العراؽ ألوؿىذا الطفيمي 

 (.(Mhaisen, 2019المضّيفات بضمنيا الشبوط  أنواع مف ةالحقًا مف ست
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 Gyrodactylus Nordmann, 1832جنس 

متطاولة، صغيرة الحجـ يبمغ طوليا مف ديداف تمتاز األنواع العائدة ليذا الجنس بكونيا 

 وجود وينعدـ فييافصيف  ذاتالنياية األمامية  تكوف، Viviparousولودة خنثيو ممميمتر،  1.5-1

يتكوف كالىما مف  Anchorsمف كاّلبيف وسطييف  Haptorعضو التثبيت يتكوف عينية، البقع ال

وثمانية أزواج مف الكاّلليب  ،)الجذر الخارجي غير موجود( Inner processجذر داخمي 

قضيب بطني و  Dorsal barقضيب ظيري ، وقضيبيف رابطيف: Marginal hooksالحافية

Ventral bar  مع غشاءMembrane )عضو السفاد )بروز خمفي مف القضيب البطني .

Copulatory organ  تتطفؿ أنواع ىذا الجنس بدرجة أساسية الدقيقة د بصؼ مف األشواؾمزو .

 .(Pugachev et al., 2009)الزعانؼ ومف ثـ الغالصـ الجمد و عمى 

وفيما يأتي شرحًا موجزًا  Gyrodactylus  نوعًا مف جنس 45سجؿ في الدراسة الحاليو 

 ليذه لألنواع المسجمة :

Gyrodactylus baicalensis Bogolepova, 1950 
الشبوط  :أنواع مف األسماؾ ىيفي الدراسة الحالية عمى غالصـ ثالثة ىذا الطفيمي سجؿ 

%. تـ 3.3والكارب االعتيادي بنسبة إصابة % 4الحمري بنسبة إصابة %، 2.3بنسبة إصابة 

مزرعتي المأخوذة مف مف جمد وغالصـ الكارب االعتيادي ألوؿ مرة في العراؽ ىذا الطفيمي تسجيؿ 

(، وسجؿ الحقا مف عشرة أنواع مف المضّيفات (Salih et al.,1988الصويرة والمطيفية  أسماؾ

 المضّيؼ الثاني عشرمضّيفًا جديدًا ىو بضمنيا الكارب االعتيادي والحمري، وبذلؾ يعّد الشبوط 

 (.(Mhaisen, 2019 ليذا الطفيمي في العراؽ

Gyrodactylus cernuae Malmberg, 1957 
سجؿ سبؽ وأف %. 10البنيني صغير الفـ بنسبة إصابة وجد ىذا الطفيمي عمى غالصـ 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ البنيني كبير الفـ في نير ديالى، ولـ ىذا الطفيمي ( 2017محمد )
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 ثانيًا ليذا الطفيميالبنيني صغير الفـ مضّيفًا يعّد  لذا، مف أي نوع آخر مف األسماؾ  يسجؿ الحقاً 

 (.(Mhaisen, 2019ي العراؽ ف

Gyrodactylus cotti Roman, 1956 
( ىذا 2016رشيد )%. سجؿ 4.8الخشني بنسبة إصابة مف غالصـ ىذا الطفيمي عزؿ 

، ولـ يسجؿ ي في نير دجمة قرب منطقة الشواكةفي العراؽ مف غالصـ الخشن ألوؿ مرةالطفيمي 

 (.(Mhaisen, 2019 مف أنواع األسماؾ العراقية آخر نوعأي  مفالحقًا 

Gyrodactylus dzhalilovi Ergens & Ashurova, 1984 
، الحمري بنسبة %1.1الشبوط بنسبة إصابة ىذا الطفيمي مف غالصـ كؿ مف  شخص

، وسجؿ عمى زعانؼ البمطي األزرؽ %11.1البنيني كبير الفـ بنسبة إصابة % و 4إصابة قدرىا 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الكارب ىذا الطفيمي ( 2016رشيد ) سجؿ%. 1.9بنسبة إصابة 

أنواع مف  ةمف خمسالحقًا  سجؿاالعتيادي المصادة مف نير دجمة عند منطقة الشواكة، ثـ 

، وبذلؾ اتضح مف الدراسة الحالية (2017)محمد،  مف ضمنيا الحمري والبنيني كبير الفـاألسماؾ 

وىما المضّيؼ في العراؽ ليذا الطفيمي جديديف فيف أف الشبوط والبمطي األزرؽ يعّداف بمثابة مضيّ 

 (.(Mhaisen, 2019السابع والثامف 

Gyrodactylus ibragimovi Ergens, 1980 
زعانؼ الكارب االعتيادي % و 2.3الشبوط بنسبة إصابة الطفيمي مف غالصـ ىذا ص خش

في العػػػػػراؽ مف ألوؿ مػػػرة مف الطفيميات  ( ىذا النوع2016%. سجؿ عطواف )5بنسبة إصابة 

أي مف الحقًا  يسجؿطقة الكريعات، ولـ ػػػػػػػػمة المار في منػػػػػػغالصـ الكارب االعتيادي في نير دج

بوط مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ ػػػػػػػػالش لذا يعدّ األسماؾ العراقية، أنواع وع آخر مف ػػػػػن

 (.(Mhaisen, 2019الثاني 
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Gyrodactylus lotae Gusev, 1953 
تسجيؿ ىذا %. لـ يسبؽ 1.1الشبوط بنسبة إصابة غالصـ عمى ىذا الطفيمي  سجؿ  

تسجيمو في الدراسة  دّ (، لذا يع(Mhaisen, 2019األسماؾ العراقية أنواع أي نوع مف  الطفيمي في

  ؼ لو.سمكة الشبوط تمثؿ أوؿ مضيّ  وأفالحالية بمثابة التسجيؿ األوؿ في العراؽ 

وردت ، (4-13 نماذج )الشكؿ خمسة استنادا إلىفيما يأتي وصؼ وقياسات الطفيمي و 

  .بالممميمتر يطفيمىذا القياسات  جميع

-0.17) 0.14( وعرضو 0.46-0.49) 0.48، بمغ طوؿ الجسـ متوسط الحجـالطفيمي        

 0.050(، طوؿ الجزء الرئيس 0.066-0.069) 0.067(. الطوؿ الكمي لمكاّلب الوسطي 0.13

 0.017طوؿ الجذر الداخمي و ( 0.020-0.024) 0.022(، طوؿ الشوكة 0.051-0.048)

. الطوؿ الكمي 1:3نسبة طوؿ البروز الداخمي إلى جسـ الكاّلب حوالي  ،(0.018-0.015)

( وطوؿ 0.006-0.008)0.007 (، طوؿ المقبض0.012-0.014) 0.013لمكاّلليب الحافية 

( 0.002-0.004) 0.003طوؿ القضيب الرابط الظيري (. 0.008-0.010) 0.009كة يشو ال

( 0.007-0.01) 0.008طوؿ القضيب الرابط البطني  0.018-0.020).) 0.019وعرضو 

 (..0.015-0.018) 0.017(، طوؿ الغشاء 0.027-0.029) 0.028وعرضو 

في الدراسة الحالية أنيا  G. lotae ج المسجمة لمطفيمي اتضح مف وصؼ وقياسات النماذ       

في  Amurفي نير  Burbotالمسجؿ عمى غالصـ  G. lotaeمطابقة مع وصؼ وقياسات 

 .Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962)كتاب في  ذكورةاالتحاد السوفيتي السابؽ والم

Gyrodactylus macronychus Malmberg, 1957 
عطواف %. سجؿ 1.9البمطي األزرؽ بنسبة إصابة الطفيمي مف غالصـ ىذا عزؿ 

 المار فيمف نير دجمة زعانؼ البمطي أحمر البطف  مففي العراؽ ألوؿ مرة ( ىذا الطفيمي 2016)

 (، ولـ 2017، محمد) ثـ سجؿ مف غالصـ البني في نير ديالىفي مدينة بغداد، منطقة الكريعات 
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 Gyrodactylus lotae( 4-13شكل )

A-  ممميمتر(. 0.025لعضو التثبيت )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

B-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لعضو التثبيت )قوة التكبير 
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يسجؿ الحقا مف أي نوع آخر مف األسماؾ العراقية، وبذلؾ يعد البمطي األزرؽ مضّيفًا ثالثًا ليذا 

 (.Mhaisen, 2019العراؽ )الطفيمي في 

Gyrodactyus markewitschi Kulakowskaya, 1952 
% والكارب 8.1سجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ كؿ مف البمعوط المموكي بنسبة إصابة 

%. تـ تسجيؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ التيمة 3.3االعتيادي بنسبة إصابة 

دجمة ( في نير Capoeta trutta) االسـ المرادؼ لسمكة  Varicorhinus truttaالمرقطة 

مضّيفات مف أنواع مف ال ةثـ سجؿ مف تسع، 1989) المار بمحافظة صالح الديف )عبد األمير،

 في العراؽ ضمنيا الشبوط، وبذلؾ يعّد البمعوط المموكي المضّيؼ الحادي عشر ليذا الطفيمي

Mhaisen, 2019).) 

Gyrodactylus masu Ogawa, 1986 
%. 40والبني بنسبة إصابة % 1.1الشبوط بنسبة إصابة ظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ البني والبمطي أحمر البطف ىذا الطفيمي ( 2016سجؿ عطواف )

، ولـ يسجؿ الحقًا مف أي نوع بمنطقة الكريعات في بغداد الماروالكارب االعتيادي في نير دجمة 

 (.(Mhaisen, 2019في العراؽ الشبوط مضّيفًا رابعًا ليذا الطفيمي  يعدّ مف األسماؾ، وبذلؾ آخر 

Gyrodactylus matovi  Ergens & Kakacheva-Avramova, 1966 
وغالصـ القطاف % 3.3الكارب االعتيادي بنسبة إصابة عمى زعانؼ ىذا الطفيمي وجد 

الكارب االعتيادي في نير  ي العراؽ مف غالصـألوؿ مرة فىذا الطفيمي %. سجؿ 2بنسبة إصابة 

أحمر  البمطيغالصـ مف  الحقاً  ثـ سجؿ ،(2016)رشيد،  دجمة عند منطقة الشواّكة في بغداد

مف  آخر نوعأي  مف، ولـ يسجؿ الحقا ( 2017 ،محمد) البطف والبنيني كبير الفـ في نير ديالى

، وبذلؾ يعّد القطاف مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي في العراؽ وىو المضّيؼ أنواع األسماؾ العراقية

 (.(Mhaisen, 2019الرابع 
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Gyrodactylus medius Kathariner, 1895 
والبمعوط المموكي % 4الحمري بنسبة إصابة  عمى غالصـ كؿ مفىذا الطفيمي سجؿ 

ألوؿ مرة في العراؽ عند ىذا الطفيمي  1998)سجؿ الزبيدي )سبؽ وأف %. 5.4بنسبة إصابة 

مزرعة بابؿ )الفرات سابقًا(،  فيالكارب االعتيادي أسماؾ دراستيا عمى الطفيميات التي تصيب 

البمعوط المموكي مضّيفًا  لذا يعدّ بضمنيا الحمري،  األسماؾ العراقيةمف نوعيف مف الحقًا وسجؿ 

 (.(Mhaisen, 2019وىو المضّيؼ الرابع ليذا الطفيمي جديدًا 

Gyrodactylus seravschani Osmanov, 1965 
والبنيني كبير الفـ بنسبة % 1.1الشبوط بنسبة إصابة عمى غالصـ ىذا الطفيمي ظير 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ البنيني صغير   G. seravschani%. سجؿ الطفيمي5.6إصابة 

مف الحقًا (، ثـ سجؿ 2016اكة )رشيد، الفـ والكارب االعتيادي في نير دجمة المار بمنطقة الشو 

(، 2017في نير ديالى )محمد،البنيني كبير الفـ والبمطي احمر البطف والحمري والبني غالصـ 

 (. (Mhaisen, 2019في العراؽ وبذلؾ يعّد الشبوط مضّيفًا سابعًا ليذا الطفيمي 

Gyrodactylus sprostonae Ling, 1962          

وزعانؼ البنيني كبير الفـ % 2.3الشبوط بنسبة إصابة الطفيمي مف غالصـ ىذا شخص 

مف زعانؼ وجمد ألوؿ مرة في العراؽ الطفيمي ىذا ( 1998%. سجؿ الزبيدي )5.6بنسبة إصابة 

نوعًا مف  12، ثـ سجؿ الحقا مف في مزرعة اسماؾ بابؿ )الفرات سابقا(الكارب االعتيادي 

 (.(Mhaisen, 2019بنيني كبير الفـ المضّيفات بضمنيا الشبوط وال

Gyrodactylus tincae Malmberg, 1957 
شّخص %. 2.1القطاف بنسبة إصابة في الدراسة الحالية عمى زعانؼ ىذا الطفيمي سجؿ 

ألوؿ مرة في العراؽ خالؿ دراستو عمى جمد الخشني والبنيني كبير ىذا الطفيمي  2015)السمماني )

سمكة مف غالصـ الحقًا ، ثـ سجؿ في محافظة األنبار ينة القائـالفـ في نير الفرات عند مد

ولـ  2016) ،عطوافالمأخوذة مف نير دجمة المار في منطقة الكريعات عند مدينة بغداد )الشبوط 
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فيرتفع ليذا الطفيمي في العراؽ ديدًا ػػػػػػػطاف مضّيفًا جػػػػػػالق لذا يعدّ  ،يسجؿ الحقا مف أي مضّيؼ آخر

 (.(Mhaisen, 2019دد المضّيفات إلى أربعة ػػػػػػػع

Gyrodactylus umbrae Aioanei, 1994 
الكارب % وغالصـ 5.6زعانؼ البنيني كبير الفـ بنسبة إصابة الطفيمي مف ىذا عزؿ 

السمماني ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف قبؿ %. سجؿ 3.3االعتيادي بنسبة إصابة 

في  صغير الفـ والخشني في نير الفرات المار بمنطقة القائـالبنيني سمكتي مف جمد  2015))

 )محمد،في محافظة ديالى في نير ديالى مف غالصـ الكارب االعتيادي سجؿ ثـ ، محافظة األنبار

فقط في نير  السمكة الذىبيةغالصـ ( مف 2018قبؿ بدير )مف الحقًا  يموسجت كما تـ ، 2017)

مف رسالة  58ينة بغداد )وليس كما ورد خطأ في الصفحة دجمة عند منطقة الزعفرانية جنوب مد

جديدًا ليذا الطفيمي في العراؽ ىو المضّيؼ البنيني كبير الفـ مضّيفًا يعّد ، لذا بدير مف الحمري(

 .(Mhaisen, 2019)الخامس 

Paradiplozoon bingolensis Civáňová, Koyun & Koubková, 2013  
ف ػػػػػؿ مػػػػػػػماؾ وىي كػػػػػػػواع مف األسػػػػػػأن ةفاًل عمى غالصـ خمسػػػػػػػوع متطػػػػػػػذا النػػػػػػد ىػػػػػػػوج

، أبو %6ابة ػػػػػػػ، الحمري بنسبة إص%2.8، أبو حنؾ بنسبة إصابة %1.1الشبوط بنسبة إصابة 

ألوؿ مرة  ىذا الطفيمي%. تـ تسجيؿ 2.8سبة إصابة ػػػػػػػوالخشني بن% 3.8راطـ بنسبة إصابة ػػػػػػػب

ية ػػػػػػػػافظة السميمانػػػػػػػات المائية في محػػػػػػػالمسطح في بعضركور األحمر ػػػػػػػػي العراؽ مف الكػػػػػػػف

Abdullah & Abdullah, 2016) ،)مضّيفات مف بينيا الحمري،  ةالحقا مف أربع ثـ سجؿ

بمثابة اطـ، أبو حنؾ والخشني( وبذلؾ تعّد األسماؾ المسجمة في الدراسة الحالية )الشبوط، أبو بر 

 مف األسماؾ العراقيةتسعة أنواع إلى مضّيفات جديدة فيصبح عدد المضّيفات ليذا الطفيمي 

(Mhaisen, 2019) . 
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Paradiplozoon tadjikistanicum (Gavrilova & Djalilova, 1965)  
ألوؿ %. تـ تسجيمو  2.8أبو حنؾ بنسبة إصابة ىذا الطفيمي مف غالصـ سمكة  شخص

 ولـ يسجؿ(، (Capoeta truttaمف غالصـ  Nasraddin (2013)مف قبؿ مرة في العراؽ 

في  أبو حنؾ مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي يعدّ الحقًا مف أي نوع آخر مف األسماؾ العراقية، وبذلؾ 

 (.(Mhaisen, 2019 العراؽ ىو المضّيؼ الثاني

Paradiplozoon vojteki (Pejěoch, 1968) 
الساعدي  سبؽ وأف سجؿ%. 33.3الشمؽ بنسبة إصابة الطفيمي مف غالصـ ىذا زؿ ػػػػػػػع

ألوؿ مرة في العراؽ خالؿ دراستو عمى غالصـ القطاف المأخوذة مف جداوؿ ىذا الطفيمي ( (2007

الحسينية الواقعة في محافظة كربالء، وسجؿ الحقا مف ثالثة أنواع مف األسماؾ بضمنيا الشمؽ 

Mhaisen, 2019).) 

 Trematoda Classالمخرمات صنف  3-42-

يشكؿ صنؼ المخرمات أكبر مجاميع الطفيميات الداخمية مف بيف الديداف المسطحة، ليا 

دورة حياة غير مباشرة تتطمب مضّيفيف أو أكثر وتتنقؿ بيف المعيشة الحرة والمتطفمة كما تتضاعؼ 

طية ػػػػػػػائؼ الوسػػػػػػػيا عمى إيجاد المضػػػػػػخرمات في بقائبالطريقة الجنسية والالجنسية. تعتمد الم

ـ )الرخويات( واألسماؾ. األنساف أحد ػػػػػػػناسبة وىي عمى األغمب أنواع مختمفة مف النواعػػػػػػػالم

تاز أجساـ المخرمات بكونيا ػػػػػػػػالمضائؼ النيائية لممخرمات التي تسبب أضرار صحية بالغة. تم

ار، تمثؿ طور السيركاريا ػػػػػػػومسطحة مف الناحيتيف البطنية والظيرية تشبو ورقة األشج غير مقسمة

ور عمى مضّيفيا ػػػػػػػعدودة لمعثػػػػػػالمعيشة الحرة لممخرمات التي تسبح بصورة حرة وتمتمؾ أياـ م

صابتو )  (. Weinersmith et al., 2018المناسب وا 

 Asymphylodora imitansد مف المخّرمات وىو بينت الدراسة الحالية وجود نوع واح

 (.6 )جدوؿ
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 المسجل في الدراسة الحالية.  المّخرم 6): الجدول )

 المضّيف الطفيمي
 

 عدد األسماك
 

نسبة 
 اإلصابة

 

موقع 
 اإلصابة

 المصابة المفحوصة 

Asymphylodora imitans* C. carpio 59 2 3.9 األمعاء 

 

Asymphylodora imitans (Mühling, 1898) 
ؿ ىذا يسجيسبؽ ت. لـ 3.9%سجؿ ىذا الطفيمي مف أمعاء الكارب االعتيادي بنسبة إصابة 

(، لذا يعّد أوؿ تسجيؿ لو في (Mhaisen, 2019األسماؾ العراقية أنواع الطفيمي مف أي نوع مف 

 الكارب االعتيادي يمثؿ المضّيؼ األوؿ لو.  ومف ثـ فأفالعراؽ 

 (:4-14اعتمادا عمى خمسة نماذج )الشكؿ )بالممميمتر( المخـر وقياسات وفيما يأتي وصؼ 

( 1.3-1.7) 1.5امتاز جسـ الطفيمي بكونو مستدقًا مف النياية األمامية والخمفية، بمغ طولو 

(، وقطر الممص البطني 0.18-0.21) 0.2( بمغ قطر الممص الفمي 0.5-0.8) 0.7وعرضو 

(، المريء طويؿ ينقسـ عمى فرعيف قبؿ 0.06-0.09) 0.08(، طوؿ البمعوـ 0.24-0.20) 0.22

غير متفرعة تمتد وراء الحافة الخمفية لمخصية، تقع الخصية في طويمة الممص البطني، األمعاء 

الغدد المحية أماـ المبيض إلى وراء تمتد المبيض أماـ الخصية. يقع الثمث الخمفي لمجسـ. 

 البيوضمأل تثماف حويصالت عمى جانبي الجسـ،  الخصية، تتألؼ الغدد المحية مف صفيف مف

( 0.06-0.07) 0.065المساحة بأكمميا في مؤخرة الجسـ وراء الممص البطني. يبمغ حجـ البيوض 

 يقع إلى الخمؼ بجانب الممص البطني.(. كيس الذؤابة 0.022-0.018) 0.02× 

في الدراسة الحالية  A. imitansمطفيمي المسجمة لقياسات الوصؼ و مف خالؿ الاتضح            

، Breamاألسماؾ في أمعاء كؿ مف المسجؿ  A. imitansوصؼ وقياسات مع أنيا مطابقة 

Silver bream وKeeled bream وWhite-eye bream  :في مياه أنيارDanube ، 
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 Asymphlodora imitans( 4-14شكل )

A-  ميكرومتر(.0.18 )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

B-  مرة(. 100صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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Dniester ،Bug وDnieper  عند منطقتيLeningrad وKalinin  في روسيا

(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al., 1962). 

 

 Class Cestodaصنف الديدان الشريطية  4-3-3

مف الديداف المسطحة العائدة لصنؼ الديداف الشريطية  اً واحد اً سجؿ في الدراسة الحالية نوع

 (.7)جدوؿ 

 (: الدودة الشريطية المسجمة في الدراسة الحالية.7الجدول )

 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة
موقع 
 المصابة المفحوصة اإلصابة

Ligula intestinalis L. vorax 3 1 33.3 أمعاء 

 

Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) Gmelin, 1790 
ىذا النوع مف ؿ يسجتـ ت%. 33.3مف أمعاء الشمؽ بنسبة إصابة ىذا الطفيمي عزؿ 

 محافظة البصرةفي نير شط العرب  فيألوؿ مرة في العراؽ مف التجويؼ الجسمي لمشمؽ  الديداف

(Al-Hasani, 1985) نوعًا مف األسماؾ العراقية  16، وسجؿ الحقًا مفMhaisen, 2019).) 

 

  Phylum Nematodaشعبة الديدان الخيطية  4-4

تدعى الديداف الخيطية أيضًا بالديداف المستديرة وتصيب الكثير مف أنواع األسماؾ المختمفة 

في مزارع األسماؾ وكذلؾ في الحياة البرية. يوجد عدد قميؿ مف الديداف الخيطية في األسماؾ 

السميمة، إال أف وجود أعداد كبيرة منيا يتسبب في مرض أو حتى موت األسماؾ. توجد الديداف 

البالغة عادًة في القناة اليضمية، ولكف البالغػػػػػػات والديداف مف مراحؿ الحياة األخرى يمكف أف 
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سماؾ تتواجد في أي جزء مف جسـ السمكة اعتػػػػػػػمادًا عمى نوع الديداف الخيطية ونوع األ

(Yanong, 2002 .) (.8سجؿ في الدراسة الحالية نوعيف مف الديداف الخيطية )الجدوؿ 

 (: الديدان الخيطية المسجمة في الدراسة الحالية.8) الجدول     

 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة
موقع 
 المصابة المفحوصة اإلصابة

Contracaecum sp. P. abu 41 4 9.7 
تجويف 
 الجسم

Porrocaecum reticulatum* P. abu 41 2 4.8 
تجويف 
 الجسم

 

Contracaecum sp. 
%. سجؿ 9.7عزؿ الطور اليرقي ليذه الديداف مف الجوؼ الجسمي لمخشني بنسبة إصابة 

Herzog (1969)  الطور اليرقي ىذا ألوؿ مرة في العراؽ عند دراستو عمى التجويؼ الجسمي

نوعًا مف المضّيفات في العراؽ مف بينيـ  40واحشاء الشبوط والشمؽ، وتـ تسجيمو فيما بعد مف 

 (.  (Mhaisen, 2019الخشني

 Porrocaecum Railliet & Henry, 1912جنس 

مفردًا يمتد اماميًا إلى  Intestinal caecum ىذه الديداف بامتالكيا أعورا معويًا  تمتاز

الجية الظيرية مف المريء، االعور المريئي غير موجود، الشفة الوسطى لمفـ عادة صغيرة ومسمحة 

باألسناف. تصاب األسماؾ بالطور اليرقي ليذه الديداف فقط أما الديداف البالغة فتصيب أمعاء 

 .Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962)ئر مالؾ الحزيف الرمادي الطا

Porrocaecum reticulatum (Linstow, 1899) 
. لـ %4.8سجؿ الطور اليرقي ليذا الطفيمي في التجويؼ الجسمي لمخشني بنسبة إصابة         

 ي الدراسة الحاليةف تسجيمو يعدّ الطفيمي مف أي نوع مف األسماؾ العراقية، لذ ىذا ؿ يسجتيسبؽ 
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 (.(Mhaisen, 2019أف سمكة الخشني تعّد المضّيؼ األوؿ لو و بمثابة التسجيؿ األوؿ 

 .4-15)إلى نموذجيف )الشكؿ  استناداوفيما يأتي وصؼ وقياسات اليرقة        

(. طوؿ 0.3-0.5) 0.4وعرضيا ممميمتر ( 16.5-17.5) 17معدؿ الطوؿ الكمي لميرقة 

أماميًا مف بداية األمعاء ليصؿ إلى منتصؼ الجية ( يمتد 0.25-0.35) 0.3األعور المعوي 

 (.E-4-14مقوسة بشكؿ الكاّلب )الشكؿ داكنة و نياية الجسـ تكوف  الظيرية لممريء،

أنيا مطابقة مع  P. reticulatum لنموذج الطفيميقياسات المسجمة الوصؼ و الاتضح مف         

، Sturgeonsفي التجويؼ الجسمي ألسماؾ  ؿسجالم P. reticulatumوصؼ وقياسات 

Herrings ،Cyprinids وPerches والمذكورة في كتاب شواطئ بحر قزويف في 

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962). 
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 Porrocaecum reticulatum الطور اليرقي لمدودة الخيطية (4-15الشكل )

A-  ممم(.  0.3لممقدمة األمامية لمدودة )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 

B-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لممقدمة األمامية )قوة التكبير 

C-  مقياس  عوي باتجاه الجية األمامية لمجسمالم امتداد األعور االستجالئيةرسم بالكاميرا(
 ميكرومتر(. 0.3الرسم 

D- الجية  المعوي إلى الجية األمامية من الجسم صورة فوتوغرافية توضح امتداد األعور(
 مرة(. 400الظيرية لممريء()قوة التكبير 

E-  ميكرومتر(. 0.1لمنياية الخمفية )مقياس الرسم  االستجالئيةرسم بالكاميرا 
F-  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمنياية الخمفية )قوة التكبير 
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 Acanthocephala Phylumشعبة الديدان شوكية الرأس  5-4

 (.9مف الديداف شوكية الرأس كما مبيف في الجدوؿ ) اً واحدًا الحالية نوعفي الدراسة  سجؿ 

 الطفيمي شوكي الرأس المسجل في الدراسة الحالية. (:9الجدول )

 المضّيف الطفيمي
نسبة  عدد األسماك

 اإلصابة
موقع 
 المصابة المفحوصة اإلصابة

Neoechinorhynchus rutili P. abu 41 2 4.8 األمعاء 

 
 

Neoechinorhynchus rutili (Muller, 1780) Hamann, 1892 
ألوؿ ىذا الطفيمي %. تـ تسجيؿ 4.8مف أمعاء الخشني بنسبة إصابة  ت ىذا الديدافعزل

نوعًا مف  14 مف(. وسجؿ الحقا (Herzog, 1969ني ػػػػػالعراؽ مف أمعاء القطاف والخشفي مرة 

 (.(Mhaisen, 2019األسماؾ في العراؽ 

 

 Phylum Arthropodaشعبة مفصمية األقدام  6-4

ىذه الشعبة كما مبيف ينتمي إلى مف الطفيميات  اً واحد اً نوع تسجيؿفي الدراسة الحالية  تـ

 (.10)في الجدوؿ 

 (: القشري المسجل في الدراسة الحالية.10الجدول )

 المضّيف الطفيمي
نسبة  األسماكعدد 

 اإلصابة
موقع 
 المصابة المفحوصة اإلصابة

Ergasilus mosulensis P. abu 41 1 2.4 الغالصم 
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Ergasilus mosulensis Rahemo, 1982 
 Fattohy (1975%. وصؼ )2.4القشري مف غالصـ الخشني بنسبة إصابة ىذا عزؿ 

يات مف غالصـ الخشني في نير دجمة عند مدينة قشري كنوع جديد إلى عالـ الطفيمىذا ال

نوعًا مف األسماؾ  22، وسجؿ الحقًا مف Rahemo (1982الموصؿ، ثـ نشر الوصؼ مف قبؿ )

 (.Mhaisen, 2019العراقية )

 

لوحظ مف خالؿ النتائج وجود تبايف في أعداد وأنواع الطفيميات التي تصيب أنواع األسماؾ 

(، يمييا كؿ مف 28وط مصابة بأكبر عدد مف أنواع الطفيميات )المختمفة إذ كانت أسماؾ الشب

(، وكؿ مف أبو حنؾ والبمطي األزرؽ )عشرة(، 14(، والكارب االعتيادي )15الحمري والقطاف )

والبمعوط المموكي )تسعة(، وكؿ مف البنيني كبير الفـ والخشني )ثمانية(، والكركور األحمر )ستة(، 

أحمر البطف )أربعة(، وكؿ مف البنيني صغير الفـ والشمؽ ) ثالثة(،  وأبو براطـ )خمسة(، والبمطي

بأي إصابة  تسجؿوكؿ مف السمكة الذىبية والبني مصابة بنوع  واحد  مف الطفيميات، في حيف لـ 

 (.11كما مبيف في الجدوؿ ) في أبو الزميرنوع مف الطفيميات 
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 السمكة المضّيفة (: أنواع الطفيميات رتبت وفقا لنوع11الجدول )

 Parasiteالطفيمي  Hostالمضّيف 

Arabibarbus grypus 

Dactylogyrus barbioides 
D. barbuli 

D. baueri 

D. bocageii 

D. carpathicus 

D. comizae 

D. deziensioides 

D. deziensis 

D. elegantis 

D. fallax 

D. jamansajenesis 

D. pavlovskyi 

D. persis 
D. reinii 

Dogielius persicus 

Gyrodactylus baicalensis 

G. dzhalilovi 

G. ibragimovi 

G. lotae 

G. masu 

G. seravschani 

G. sprostonae 

Paradiplozoon bingolensis 

Myxobolus buckei 

M. caudatus 

M. ichkeulensis 

M. khrokhini 

Trichodina cottidarum 

 
 

 

Carasobarbus kosswigi 

Dactylogyrus affinis 

D. deziensioides 

D. deziensis 
D. inutilis 

D. jamansajenesis 

D. kersini 

D. ksibioides 

D. pavlovskyi 

Paradiplozoon bingolensis 

P. tadzhikistanicum 
Carasobarbus luteus Dactylogyrus bocageii 

D. capoeta 
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 Parasiteالطفيمي  Hostالمضّيف 

D. carassobarbi 

D. comizae 

D. deziensioides 

D. inexpectatus 

D. lenkoranoides 

D. molnari 

D. persis 

Gyrodactylus baicalensis 

G. dzhalilovi 

G. medius 

Paradiplozoon bingolensis 

Myxobolus fahmii 

M. muelleri 

Carassius auratus Thelohanellus dogieli 

Chondrostoma regium 

Dactylogyrus achmerowi 
D. deziensioides 

D. elegantis 

D. minutus 

Gyrodactylus markewitschi 

G. medius 
Myxobolus erythrophthalmi 
M. karuni 

M. musculi 

Coptodon zillii 
Trichodina cottidarum 
Cichlidogyrus sclerosus 

Dactylogyrus anchoratus 

D. formosus 

Cyprinion kais 

Dactylogyrus wegeneri 
Gyrodactylus cernuae 

Myxobolus muelleri 

Cyprinion macrostomum 

Dactylogyrus barbioides 
D. dulkeiti 

D. minutus 

Gyrodactylus dzhalilovi 

G. seravschani 

G. sprostonae 

G. umbrae 

Myxobolus muelleri 

Cyprinus carpio 

Asymphylodora imitans 
Dactylogyrus achmerowi 

D. deziensioides 

D. extensus 
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 Parasiteالطفيمي  Hostالمضّيف 

D. lenkoranoides 

D. minutus 
D. molnari 

D. pavlovskyi 

Gyrodactylus baicalensis 

G. ibragimovi 

G. markewitschi 

G. matovi 

G. umbrae 

Myxobolus squamae 

 

 

Garra rufa 

Dactylogyrus capoetae 

D. carassobarbi 

D. formosus 

Myxobolus musculi 

M. sclerii 

Thelohanellus misgurni 

 

Leuciscus vorax 

Dactylogyrus fallax 

Ligula intestinalis 

Paradiplozoon vojteki 

Luciobarbus barbulus 

Dactylogyrus deziensioides 

D. deziensis 

D. kersini 

M. saugati 

Paradiplozoon bingolensis 

Luciobarbus xanthopterus 

Dactylogyrus barbuli 
D. baueri 

D. deziensioides 

D. deziensis 

D. jamansajenesis 

D. kersini 

D. ksibioides 

D. minutus 

D. pallicirrus 
D. pavlovskyi 

Gyrodactylus matovi 

G. tincae 

Myxobolus bramae 

M. gobiorum 

M. squamae 

Mesopotamichthys sharpeyi Gyrodactylus masu 

Oreochromis aureus Cichlidogyrus sclerosus 
Dactylogyrus achmerowi 
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 Parasiteالطفيمي  Hostالمضّيف 

D. anchoratus 

D. extensus 

D. intermedius 

D. minutus 

Gyrodactylus dzhalilovi 

G. macronychus 

Trichodina heterodentata 

T. centrostigeata 

Planiliza abu 

Contracaecum sp. 

Ergasilus mosulensis 

Gyrodactylus cotti 
Neoechinorhynchus rutili 

Paradiplozoon bingolensis 
Porrocaecum reticulatum 
Trichodina centrostrigeata 

T. cottidarum 
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 Conclusions & recommendationsاالستنتاجات والتوصيات 

 Conclusionsاالستنتاجات 

نوعًا من  77 ـسمكة ب 493سمكة من ما مجموعو  332أظيرت الدراسة الحالية إصابة  .1

شعب وىذا يشير إلى تنوع كل من األسماك والطفيميات عند منطقة  ستةالطفيميات تنتمي إلى 

 الدراسة.

نوعًا من الطفيميات تم تشخيصيا ألول مرة في العراق شممت عشرة  14بينت النتائج وجود  .2

ونوعًا واحدًا  ،Myxobolusتعود لجنس  تضمنت تسعة انواع البوغيات المخاطيةأنواع من 

نوعين من الديدان المسطحة األحادية المنشأ تعود لمجنسين و  Thelohanellusيعود لجنس 

Dactylogyrus وGyrodactylus نوع واحد من المخرمات من جنس ،

Asymphylodora نس ونوعًا واحدًا من الديدان الخيطية من جPorrocaecum وىذا .

 يشير إلى أن معظم اإلصابات الطفيمية التي تم تسجيميا ىي طفيميات خارجية.

من  اً نوع 55نوعًا من األسماك عّدت كمضّيفات جديدة ل  62بينت نتائج الدراسة أن  .3

 .الطفيميات. وىذا يشير أن أغمب الطفيميات غير متخصصة إلصابة المضّيف

نوعًا المسجمة 16اثبتت النتائج وجود تخصص إلصابة المضّيف ألنواع البوغيات المخاطية )   .4

في الدراسة الحالية( حيث كانت جميع اإلصابات في أنواع األسماك التي تنتمي لمعائمة 

تخصصو إلصابة أسماك عائمة  Cichlidogyrus sclerosusأظير الطفيمي الشبوطية. و 

 بطن والبمطي األزرق(.البمطي )البمطي أحمر ال
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أسماك وجد ىنالك تباين في أعداد وأنواع الطفيميات التي أصيبت أنواع من األسماك، إذ كانت  .5

(، 15(، يمييا كل من الحمري والقطان )28الشبوط مصابة بأكبر عدد من أنواع الطفيميات )

لبمعوط المموكي (، وكل من أبو حنك والبمطي األزرق )عشرة(، ا14وسمكة الكارب االعتيادي )

)تسعة(، وكل من البنيني كبير الفم والخشني )ثمانية(، الكركور األحمر )ستة(، أبو براطم 

ثالثة(، وكل من ل من البنيني صغير الفم والشمق )البمطي أحمر البطن )أربعة(، وك(، 5)

نوع من  تسجل إصابة بأيالسمكة الذىبية والبني مصابة بنوٍع واحٍد من الطفيميات، في حين لم 

 الطفيميات في أبو الزمير.

في الدراسة الحالية، والذي عّد أول  Carasobarbus kosswigiتم تسجيل سمكة أبو حنك  .6

 تسجيل ليا في الدراسات الخاصة بطفيميات األسماك.

أظيرت الدراسة الحالية أن اكبر عدد لألسماك العراقية في منطقة الدراسة كان ألسماك الشبوط  .7

( واألسماك الدخيمة 2والسمكة الذىبية ) 3)( والشمق )5كان عدد أسماك البني )( فيما 84)

نوع وىذا يعتمد عمى عدة أسباب منيا  اختالف المخزون السمكي لكل  ،(4كالبمطي األحمر )

أنواع  شباك الصيد المستعممة في صيد األسماك فضال عن  في المسطح المائي  كاسممن األ

 الصيد فييا.في منطقة الدراسة ونشاط 
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 Recommendationsالتوصيات 

تبّين من خالل النتائج وجود تنوع في أنواع الطفيميات واألسماك في نير دجمة عند منطقة 

 الدراسة، لذا نوصي باالتي:

إجراء المزيد من الدراسات المسحية لمتعرف عمى اإلصابات الطفيمية لألسماك في نير دجمة  .1

 لزيادة المعمومات في مجال طفيميات األسماك.  االخرىالمسطحات المائية و 

تكثيف الدراسات حول الطفيميات التي تصيب األسماك المحمية التي ظيرت ألول مره في  .2

 بحوث الطفيميات كسمكة أبو حنك.

ضرورة إجراء دراسات حديثة اعتمادا عمى تقنيات متقدمة كتقنيات عمم الوراثة الجزيئي كما ىو  .3

 دول العالم لتحديد العالقة التصنيفية بين األنواع الطفيمية.معمول بو في اغمب 
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 صفحة. 155الييثم(، جامعة بغداد: 

نواع األسماك من نير الفرات أصابات الطفيمية في بعض (. اإل2015) السمماني، ساري عبيد خميفة

 193: كمية العموم، جامعة تكريت ،عند قضاء القائم، محافظة االنبار. رسالة ماجستير

 صفحة.
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. دراسة بعض أمراض األسماك الميمة والشائعة في العراق وطرق 1993)الشيخ، صادق محمد جواد )

السيطرة والوقاية منيا. وقائع الندوة المشتركة لالتحاد العربي لمنتجي األسماك واتحاد مجالس 

 .137-133البحث العممي العربية: 

 Cyprinusادي )ــــــتيـــــارب اإلعـــــاك الكـــة ألسمـــــرجييات الخاـــــ(. الطفيم1999راء قاسم )ـــــالعبيدي، إس

carpio L. في مزرعة أسماك الزعفرانية ببغداد ومعالجة إصابتيا بالمخرمات أحادية )

 صفحة. 80المنشأ. رسالة ماجستير، كمية التربية )إبن الييثم(، جامعة بغداد: 

المثقوبات وتأثيراتيا المرضية النسيجية في ثالثة  (. دراسة بعض1998العمي، زينب عبد الجبار رضا )

أنواع من أسماك العائمة الشبوطية في محافظة البصرة. رسالة ماجستير، كمية الزراعة، 

 صفحة. 107جامعة البصرة: 

 Cyprinidaeنواع عائمة الشبوطيات أمقارنة تصنيفية بين بعض  (.1997) حمدأزىار أ لموسوي،ا

 ،كمية العموم ،صابتيا بالطفيميات الداخمية. رسالة ماجستيرا  و   Bagridaeبو الزميرأوعائمة 

 صفحة. 86: جامعو بغداد

حدى البحيرات االصطناعية في إصابات الطفيمية في أسماك اإل .(2000) الناصري، فاطمة شياب

 133: جامعة بغداد )ابن الييثم(، كمية التربية ،بغداد. رسالة ماجستير ،منطقة العامرية

 فحة. ص

           (. تشخيص اإلصابات الطفيمية الخارجية في بعض أسماك نير دجمة 2018طارق عمي ) ،بدير

كمية الطب البيطري، جامعة بغداد:  ،ة ماجستيرعند منطقة الزعفرانية عند مدينة بغداد. رسال

 صفحة.118



 المصادر                                                                                                                                     113

مة في محافظة (. مسح لمطفيميات الخارجية في بعض أسماك نير الح2007يل حسين )خحسين، ت

 228-332.(: 14)3بابل. مجمة جامعة بابل، العموم. 

(. التحري عن بعض اإلصابات الطفيمية والبكتيرية في بعض أنواع أسماك 2017حمود، ندى وليد )

 صفحة.  141نير دجمة في مدينة بغداد. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة تكريت: 

(. طفيميات بعض من أسماك نير دجمة في منطقة الشواكة في 2016رشيد، رباب عبد الرحيم )

محافظة بغداد، العراق. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموم الصرفة إبن الييثم، جامعة 

 صفحة.  106بغداد: 

(. دراسة حول طفيميات أسماك المياه العذبة من نير دجمة في 1989عبد األمير، كفاح ناصر )

 صفحة. 98لعراق. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة بغداد: محافظة صالح الدين، ا

(. مسح لطفيميات أسماك بحيرة دوكان. رسالة ماجستير، جامعة 1990عبد اهلل، شمال محمد امين )

 صفحة. 121صالح الدين، كمية العموم: 

زاب (. بيئة وتصنيف وحياتية بعض طفيميات أسماك نيري ال2002عبد اهلل، شمال محمد أمين )

الصغير والزاب الكبير في شمال العراق. أطروحة دكتوراه، كمية التربية )ابن الييثم(، جامعة 

 صفحة. 153بغداد: 

(. اإلصابات الطفيمية في بعض أسماك نير دجمة، منطقة الكريعات           2016عطوان، فاطمة خمف )

م الصرفة إبن الييثم، جامعة   في محافظة بغداد، العراق. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعمو 

 صفحة.  136بغداد:
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  (. المجموعة الحيوانية المتطفمة في بعض أنواع أسماك نير ديالى في 2017حيدر جاسم ) ،محمد

جامعة  ،لتربية لمعموم الصرفة إبن الييثمكمية ا ،العراق. رسالة ماجستير ،ظة ديالىمحاف

 صفحة. 122بغداد: 

طفيميات وأمراض األسماك في العراق وسبل السيطرة عمييا. وقائع (. 1993محيسن، فرحان ضمد )

الندوة المشتركة لإلتحاد العربي لمنتجي األسماك وأتحاد مجالس البحث العممي العربية: 

132-125. 

(. دراسة 2012، قاسم رضيوي )أسمرمجيد جودة و  ،نعام بدر؛ الجودة، إمنصور، نيمة طالب؛ فالح

اك نير دجمة المصابة بالطفيميات. المجمة الطبية البيطرية سمأفي بعض  نسجيةمرضية 

 .42-33(: 1)36 العراقية،

(. عزل وتشخيص الطفيميات والبكتريا اليوائية من بعض أنواع األسماك 2017ىندي، أزىار أبراىيم )

 143المصادة من نير دجمة عند مدينة بغداد. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة تكريت: 

 صفحة.
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Summary 

A total of 493 fish were collected from the Tigris River near Al-Atafiya 

location in Baghdad province during the period from the beginning of July 

2018 to the end of February 2019. The fish returned to 17 Iraqi fish species, 

including: 84 Arabibarbus grybus, 59 Cyprinus carpio,51Oreochromis 

aureus, 50 Carasobarbus luteus, 48 Luciobarbus xanthopterus, 41 Planiliza 

abu, 37 Chondrostoma regium, 36 Carasobarbus kosswigi, 26 Luciobarbus 

barbulus, 18 Cyprinion macrostomum, ten for each Cyprinion kais and Garra 

rufa, nine Mystus pelusius, five Mesopotamichthys sharpeyi, four Coptodan 

zillii, three Leuciscus vorax and two Carassius auratus.  

   The external and internal examination of the fishes showed the 

diagnosis of 77 species of parasites which included: three species of 

Ciliophora, 16 species of Myxozoa, 52 species of Monogenea belong to five 

genera one species for each Cichlidogyrus and Dogielius, 32 species of 

Dactylogyrus, 15 species of Gyrodactylus and three species of Paradiplozoon, 

one species for each Trematoda and Cestoda, two species of Nematoda, one 

species for each Acanthocephala and Crustacae. 

   In the current study, 14 species of parasites  were recorded for the first 

time in Iraq, these included: Ten species of Myxozoa: Myxobolus buckei, M. 

caudatus, M. erthrophthalmi, M. fahmii, M. gobiorum, M. ichkeulensis, M. 

khrokhini, M. saugati, M.sclerii and Thelohanellus misgurni, two species of 

Monogenea: Dactylogyrus ksibioides and Gyrodactylus lotae, one species of 

both Trematoda (Asymphylodora imitans) and Nematoda (Porrocaecum 

reticulatum). A total of 62 species of fishes have been counted as new hosts 

for the first time in Iraq for 50 species of parasites. 

   In the study, varieties of parasites species according to the site of 

infection, including external parasites which founded on the skin, gills and 

fins and internal parasites which founded in the cavity body and intestines. In 
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the current study, there is a variation in the types and numbers of parasites that 

affect different fish species, it was founded that Arabibarbus grypus has the 

largest number of parasites species (28), followed by for each Carasobarbus 

luteus and Luciobarbus xanthopterus (15), Cyprinus carpio (14), for each 

Carasobarbus kosswigi and Oreochromis aureus (10), Chondrostoma regium 

(9), Cyprinion macrostomum (8), Planiliza abu (7), Garra rufa (6), 

Luciobarbus barbulus (5), Coptodan zillii (4), for each Cyprinion kais and 

Leuciscus vorax (3), for each Carassius auratus and Mesopotamichthys 

sharpeyi (1), while there is not infection of any type of  parasites in Mystus 

pelusius. 
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