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 الحمدهلل تعالى والصالة والسالم عمى سيد الخمق نبينا محمد وعمى آلو الطيبين الطاىرين.

األستاذ المساعد في نياية رسالتي ىذه أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان إلى أستاذتي الفاضمة 
لما بذلتو معي من جيود متواصمة ولما قدمتو لي من مالحظات قّيمة وآراء  كفاح ناصر عبد األمير

 سديدة، داعية اهلل سبحانو وتعالى ان يحفظيا من كل مكروه ويجزييا عني خير الجزاء.

الدكتور حسن وأتقدم بوافر شكري وتقديري الى عميد كمية التربية لمعموم الصرفة ابن الييثم 
والدراسات العميا لتذليميم  الدكتور ثامر عبد الشهيد محسنلحياة ورئيس قسم عموم ا احمد حسن

 دراستي. مدةالصعوبات خالل 

الذي لم  األستاذ الدكتور فرحان ضمد محيسنوال يسعني إال أن أقدم شكري وامتناني الى 
بداء المالحظات القّيمة حول رسالتي،  يتواَن عن تقديم توجيياتو المتواصمة ونصائحو الرشيدة وا 

لجيوده المتميزة في تدقيق جداول الرسالة وتوفير بعض المصادر العممية، ومساعدتو في تحديث و 
الدليل المرجعي لمطفيميات والعوامل  باستعمالاألسماء العممية لمطفيميات واألسماك، ولسماحو 

المرضية ألسماك العراق في تحديد أنواع الطفيميات التي سّجمت ألول مرة في العراق وأنواع 
المضّيفات الجديدة لبعض الطفيميات فضاًل عن عدد المضّيفات لبعض أنواع الطفيميات المسّجمة 

 سابقًا، فمو مني جزيل الشكر واالمتنان.

من كمية التربية ابن الييثم  األستاذ الدكتور عبد عمي جنزيل الساعديوأقدم شكري الى 
، أتقدم بالشكر الى مزمات البحثتلمعموم الصرفة/ جامعة بغداد لمساعدتو في توفير بعض مس

الدكتورة أقدم شكري الى العمل و لما قدمت من مساعدة أثناء فترة  اآلنسة فاطمة خمف عطوان
الكاميرا  استعمالمن متحف التاريخ الطبيعي بجامعة بغداد لتسييل  أزهار أحمد الموسوي

 االستجالئية.

واخيرًا أقدم شكري وامتناني وتقديري لعائمتي لما قدمتو لي من دعم وتشجيع مستمرين    
 طول مدة الدراسة، وشكري الى كل من قدم لي مساعدة ومساندة في أنجاز بحثي.

                                          ريم 

 شكر وتقدير
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حتى نهاية شهر آذار  2018أنجزت الدراسة الحالية خالل المدة من بداية شهر تموز 

من منطقة الكميرة الواقعة عمى نهر دجمة شمال محافظة  عينة 335وتم خاللها جمع  2019

، Chondrostoma regium بمعوط مموكي 123نوعًا شممت:  12هذه األسماك  تضمنتبغداد. 

 خشني Carasobarbus luteus ،32 حمري Cyprinus carpio ،41 كارب اعتيادي 55

Planiliza abu  ،20 شبوط Arabibarbus grypus ،17 بني Mesopotamichthys 

sharpeyi  ،15 بمطي أزرق Oreochromis aureus  ،11 بمطي أحمر البطنCoptodon 

zillii، بنيني كبير الفم سبعة Cyprinion macrostomum، بنيني صغير الفم خمسة 

Cyprinion kais ،أبو براطم  خمسةLuciobarbus barbulus قطان أربعة و 

Luciobarbus xanthopterus. 

نوعًا  70تم فحص األسماك داخميًا وخارجيًا بحثًا عن الطفيميات. أوضحت النتائج وجود 

 37البوغيات المخاطية، نوعًا من  28أربعة أنواع من حامالت األهداب، من الطفيميات شممت: 

 .نوعًا من الطفيميات أحادية المنشأ ونوعًا واحدًا من الديدان الخيطية

نوعًا من الطفيميات ألول مرة في العراق تضمنت: نوعًا  21تم في الدراسة الحالية تسجيل 

نوعًا من البوغيات المخاطية:  Trichodinella baltica ،12واحدًا من حامالت األهداب 

Myxobolus adeli ،M. bouixi، M. branchilateralis ،M. branchiophilus،M. 

impressus،M. infundibulatus  ،M. magnus ،M. musajevi، M. paludinosus ،

M. pethericii،M. pseudorasborae   وM. sanagaensis،  ثمانية أنواع من الطفيميات

 .Dactylogyrus comizae، D. dirigerus، D. guadianensis،Dأحادية المنشأ: 
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holciki، D. soufii ،Gyrodactylus capoetai ،G. slovacicus و Paradiplozoon 

minutum نوعًا  26 ـات جديدة ألول مرة في العراق لمضّيفكنوعًا من األسماك  27، وتم تسجيل

 من الطفيميات.

في موقع تطفل األنواع المختمفة من الطفيميات المسّجمة في  بينت النتائج وجود اختالف  

من  يب الجمد والزعانف والغالصم ونوع واحدطفيميات خارجية تص وكان أغمبهاالدراسة الحالية 

 .الطفيميات الداخمية

تباينت أنواع األسماك المختمفة في أعداد وأنواع ونسب اإلصابة بالطفيميات المختمفة، وجد 

(، يميها البمعوط المموكي 41حمري كانت مصابة بأكبر عدد من أنواع الطفيميات )أن أسماك ال

(، البنيني كبير خمسة(، وكل من الشبوط والخشني )سبعة(، البني )13) اإلعتيادي(، الكارب 19)

 ،الفم )ثالثة( وكل من البمطي أحمر البطن والبنيني صغير الفم مصابة بنوع واحد من الطفيميات

 إصابة بأي نوع من الطفيميات في أبو براطم، الكطان والبمطي األزرق.ولم تسّجل 
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 Introduction المقدمة -1

لكثير من العناصر  ميماً  مصدراً  لكونيا ميًما في النظام الغذائي البشريتعد األسماك جزًءا 

تشارك في العديد من وظائف التمثيل الغذائي وىي ية غير المشبعة )األحماض الدىن: الغذائية منيا

، من البروتين( %23- 15لبروتينات )تحتوى األسماك عمى نسبة ما بين(، الاللتياباتمضادة 

لمساعدة  Dلصحة العين، فيتامين الضرورى  Aالدىون )فيتامين  فيالفيتامينات القابمة لمذوبان 

يعمل كمضاد لألكسدة(، الذي  Eالكالسيوم لتقوية األسنان والعظام وفيتامين  امتصاصالجسم عمى 

عن كونيا  فضالً ( B12وفيتامين  ، الثيامينBالماء )فيتامينات  فيالفيتامينات القابمة لمذوبان 

 يمثيل الغذائـــــــكم بالنمو والتـــــــتتح تيالية ـــــــدة الدرقـــــــلمغ ييود الضرور ـــــــاللممعادن ) مصدراً 

((Tilami & Sampels, 2017. 

سوء التغذية  أنإذ الثروة السمكية ميمة في النظام الغذائي السيما في المناطق المدارية 

مصدرًا  تعدتزايد ويزداد الطمب عمى األسماك كمصدر لمبروتين، و في فأعداد السكان  ،مشكمة كبيرة

مميون شخص كميًا او جزئيًا عمى قّطاع صيد األسماك  35يعتمد إذ ىامًا لمدخل والغذاء في أفريقيا 

إذ إحدى الميادين التنموية اليامة لما تشكمو من مصدر اقتصادي ىام،  إنياكما  ،لكسب الرزق

من الصناعات الغذائية فضاًل عن مساىمتيا في تعزيز األمن الغذائي في عدة بمدان  اً تشكل جزء

(Shuaib & Osman, 2015; Biu et al., 2014). 

وليذا ية ـــــــرابات البيئــــــات واالضطــــــلممموثنات المتحسسة ــــــــماك من الكائــــــطفيميات األس نإ

 طة البشريةــــــــن األنشـــــــج عــــــرىا الناتـــــــوتأث بيئيــــــــيوي عمى صحة النظام الــــــــّد كمؤشر حــــــتع

(Palm et al., 2011)،  أشارModu et al. (2016)  و وفرتيا يمكنأ الطفيميات ن وجودأالى 

ن الطفيميات الخارجية ذوات دورات الحياة المباشرة كحامالت األىداب أن وبيّ  أن تعكس حالة البيئة
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تفضل البيئة ذات المحتوى العالي من البكتيريا، بينما الطفيميات الداخمية ذات دورات الحياة المعقدة 

 .المضيفات الالزمة لدورة حياتيا توفرإذ مستقرة وغير المموثة التفضل المياه 

المموثات غالًبا ما تكون الطفيميات قادرة عمى تناول المواد الكيميائية )مثل المعادن( وتركيز    

 تبين أن تركيز الكادميوم والرصاص في طفيميإذ ، الحيوية في أجساميا أعمى بكثير من مضيفاتيا

Pomphorhynchus laevis  م ، وتمرة من النسيج العضمي لمضيفو 2700أعمى بما يصل إلى

ف من التموث المعدني ولتوضيح لممضيّ  ة كحراسوًعا من الطفيميات الداخمين 50تحديد أكثر من 

 . (et al., 2017 Sures)مدى توافر المموثات البيولوجية 

الى األخرى األحياء قاومة األمراض فأنيا تتعرض كمتالك األسماك القدرة الكبيرة عمى مابالرغم من 

قائيا. صحة األسماك ونموىا وب فيخطر اإلصابة باألمراض البكتيرية والفطرية والطفيمية التي تؤثر 

التغذي عمى أو تتفاوت التأثيرات المرضية التي تصيب األسماك ما بين سمب غذاء المضّيف 

وقد تصل  ضرار ميكانيكية وكيمياوية مختمفةلحاق أااو  نموه فينسجتو وسوائمو الجسمية مما يؤثر أ

السمكة )ىاشم وجماعتو،  ىالكخطورة الطفيمي في بعض األحيان الى الدرجة التي يتسبب فييا 

 (.Matter et al., 2013؛ 2015

ن عممية النيوض إنظرًا لألىمية المتعددة لألسماك من الناحيتين الغذائية واألقتصادية، ف

الدراسة الحالية  ومن ىذا المنطمق، صممت تطمب الكثير من الدراسات والبحوثبالثروة السمكية ت

ضمن نير اعداد قوائم تصنيفية لمطفيميات المتطفمة عمى بعض األسماك معرفة وتشخيص و  الى

زيادة المعمومات في مجال طفيميات األسماك ، شمال محافظة بغداد دجمة في منطقة الكميرة

اضافة تسجيالت جديدة في العراق لبعض  مكانيةاو  جريت سابقاً اومقارنتيا مع البحوث العراقية التي 

 .المسجمة سابقاً  جديدة لمطفيمياتأنواع الطفيميات فضاًل عن تسجيل مضّيفات 



 
 
 

 الـفصــــل الثــاني 

 استعراض المراجع 
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 Literature Reviewالمراجع  ستعراضإ -2

طفيميات األسماؾ في العديد مف المياه الداخمية العراقية  عفلعديد مف الدراسات ُأجريت ا

المارة في المحافظات المختمفة، المبازؿ، البحيرات، شبكات  نيري دجمة والفرات وفروعيمامنيا 

رسائؿ ، شكؿ أبحاثبىذه الدراسات وردت قس ومزارع األسماؾ المختمفة. البزؿ فضاًل عف مفا

أكثر مف المجاميع المتطفمة عمى نوع واحد أو أكثر  أومجموعة  أوولت دراسة نوع واحد اوأطاريح تن

في المياه الداخمية العراقية المختمفة، مما أدى إلى وصؼ وتسجيؿ أنواع أنواع األسماؾ نوع مف مف 

 .طفيمية مختمفة الطفيميات المختمفة التي تعود إلى مجاميع

الدراسات المنجزة على طفيليات األسماك في نهر دجلة المار في محافظات  1-2

 العراق المختلفة:

لمدراسات التي ُأجريت حوؿ طفيميات األسماؾ لنير دجمة المار في  فيما يأتي استعراض

التي ظيرت المحافظات المختمفة مع التركيز عمى اإلصابات الطفيمية ذات الصمة باإلصابات 

 الحالية. لدراسةبا

أولى الدراسات التي ُأجريت حوؿ طفيميات األسماؾ في  Herzog (1969)تعد دراسة 

 61نوعًا مف األسماؾ التي جمعت مف مناطؽ مختمفة مف العراؽ وسّجؿ  61فحص  إذالعراؽ، 

امالت مف كؿ مف ح حداو  نواع مف البوغيات المخاطية، نوعنوعًا مف الطفيميات ىي: خمسة أ

ربعة أنواع مف الديداف األىداب، المخّرمات، الديداف الشريطية، الديداف شوكية الرأس والعمقيات، أ

 مف القشريات. افنوعالخيطية و 
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نوعيف مف حامالت األىداب ونوعًا واحدًا مف  Shamsuddin et al. (1971)شّخص  

مأخوذة مف األسماؾ تنتمي لثالثة عوائؿ عند دراستو لثمانية أنواع  كؿ مف الديداف الخيطية والعمؽ

 .سواؽ بغدادأنير دجمة وبحيرة الثرثار و  مف

عزؿ  ستة أنواع مف أسماؾ نير دجمة عند محافظة الموصؿ Fattohy (1975)درس 

حامالت األىداب، البوغيات  نوعًا واحدًا مف كؿ مفنوعًا مف الطفيميات تضمنت  11 منيا

حامالت األسواط، الطفيميات أحادية المنشأ، المخّرمات  ،Myxobolus pfeifferiالمخاطية 

 Rahemo وصؼ. يداف الخيطية ونوعيف مف القشرياتوالديداف شوكية الرأس، ثالثة أنواع مف الد

ة في نير دجمة عند مف التيمة المرقط Rhabdochona tigrae  الدودة الخيطية (1978)

نوعًا مف سوطيات الدـ  Al-Jafery & Rahemo (1982) وصؼ .محافظة الموصؿ

Trypanosoma mystuii   في دراسة عمى سمكة أبو الزمير في نير دجمة المار في محافظة

 بغداد. 

مف  حداو  أنواع مف حامالت األىداب ونوع ثالثةوجود  Ali et al. (1987a) بّيف

 .بغداد أربعة أنواع مف أسماؾ نير دجمة عند محافظةتصيب  M. pfeifferi البوغيات المخاطية

ثمانية أنواع مف الطفيميات تضمنت أربعة أنواع مف كؿ مف الطفيميات  Ali et al. (1987b)وجد 

سّجؿ . أسماؾ نير دجمة عند محافظة بغدادخمسة أنواع مف  تصيبأحادية المنشأ والمخّرمات 

Ali et al. (1987c)  أسماؾ نير دجمة خمسة أنواع مف الديداف الشريطية مف أربعة أنواع مف

ستة أنواع مف الديداف الخيطية مف ستة أنواع مف  Ali et al. (1987d)عزؿ  .عند محافطة بغداد

 .أسماؾ نير دجمة في محافظة بغداد

 Trypanosoma garraeنوعًا مف سوطيات الدـ  Al-Jafery et al. (1988) وصفت

  .سمكة الكركور األحمر في نير دجمة في محافظة بغداد مف
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ثالثة أنواع مف  Diplozoon barbiالطفيمي أحادي المنشأ  Rasheed (1989) سّجؿ

شّخصت  .محافظة بغداد فينير دجمة  مفالمأخوذة   Cyprinidaeلشبوطيات امف أسماؾ عائمة 

 نوعًا مف الطفيميات في إثني عشر نوعًا مف أسماؾ نير دجمة عند قضاء 31 (1989)عبداالمير 

بوغيات أنواع مف المف حامالت األىداب، ثمانية نوع واحد  في محافظة صالح الديف وىي: بيجي

، سبعة أنواع مف الطفيميات Thelohanellus catlaeمف ضمنيا البوغي المخاطي  المخاطية

، Dactylogyrus achmerowi ،D. extensus ،D. pavlovskyiأحادية المنشأ مف ضمنيا: 

D. varicorhini وGyrodactylus markevitschiمف المخّرمات، سبعة أنواع مف  حداو  ، نوع

 الديداف الخيطية، ثالثة أنواع مف الديداف شوكية الرأس وأربعة أنواع مف القشريات.

دراسة عمى طفيميات سبعة أنواع مف األسماؾ في نير دجمة  (1991) أجرى رحيمو وعمي

 Paradiplozoonحدًا مف كؿ مف الطفيميات أحادية المنشأ افي محافظة الموصؿ فسّجؿ نوعًا و 

pavloviski ة ونوعيف ويرقات الديداف الخيطية، أربعة أنواع مف يرقات وبالغات الديداف الشريطي

مف يرقات الديداف الخيطية  جنسيف  (1991)سّجؿ سميـكما  .سمف الديداف شوكية الرأ

Contracaecum sp. و Philometra sp. ثمانية أنواع مف أسماؾ نير دجمة عند محافظة  مف

 الموصؿ.

الشبوط سمكة مف  Khawia armeniacaالدودة الشريطية  Rahemo (1993) شّخص

إصابة سمكة البمعوط  Al-Khateeb et al. (1993)بّيف  .محافظة الموصؿفي نير دجمة عند 

ة عند منطقة في نير دجم Schistocephalus solidusمف الديداف الشريطية  واحد   بنوع  المموكي 

نوعًا مف أسماؾ  14 ػاإلصابات الطفيمية ل Balasem et al. (1993)درس  .الزعفرانية في بغداد

نير دجمة عند منطقة الزعفرانية في بغداد وسّجؿ نوعيف مف كؿ مف حامالت األىداب والبوغيات 

أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ، نوعيف مف  ة، ثالثM. pfeifferiمف ضمنيا  المخاطية
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أنواع مف  ةحدًا مف كؿ مف الديداف الشريطية، الخيطية والشوكية الرأس وثالثاالمخّرمات، نوعًا و 

ستة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ تعود لجنس  Gussev et al. (1993)سّجؿ  .القشريات

Dactylogyrus ثناف مسّجمة سابقًا )بضمنيا أربعة منيا وصؼ ألوؿ مرة في  .Dالعراؽ وا 

pavlovskyi .مف غالصـ ستة أنواع مف األسماؾ في نير دجمة قرب بيجي في صالح الديف ) 

إلى إصابة ثمانية عشر نوعًا مف األسماؾ في نير دجمة في  (1994)نواب الديف  تأشار 

 .محافظة الموصؿ بستة أنواع مف يرقات الديداف الخيطية وبالغاتيا

نوعًا مف أسماؾ نير دجمة عند  15عند دراسة طفيميات   Mhaisen et al. (1995)سّجؿ

منطقة الراشدية شماؿ بغداد ثمانية أنواع مف الطفيميات تضمنت نوعيف مف حامالت األىداب، نوعًا 

ونوعيف مف  أحادية المنشأ طفيميات، ثالثة أنواع مف الM. pfeifferi حدًا مف البوغيات المخاطيةاو 

 القشريات.

المجموعة الحيوانية المتطفمة عمى أسماؾ عائمتي  عمىدراسة  (1997)أجرت الموسوي 

أنواع مف المخّرمات، ثالثة أنواع مف  ةالشبوطيات وأبو الزمير في نير دجمة في بغداد، وسّجمت ست

 تبّين .الديداف الشريطية، نوعيف مف الديداف الخيطية و نوعًا واحدًا مف الديداف شوكية الرأس

نوعًا مف الطفيميات مف أسماؾ الجري األوربي في نير دجمة عند  16وجود  (1997)النعيمي 

نوعًا واحدًا مف كؿ مف حامالت األىداب وحامالت قضاء الراشدية في محافظة الموصؿ، تضمنت 

مف  ، ثالثة أنواع مف كؿ مف الطفيميات أحادية المنشأاألسواط، نوعيف مف البوغيات المخاطية

والقشريات، نوعيف مف كؿ مف المخّرمات والديداف الشريطية و نوعًا  P. pavloviski ضمنيا 

 حدًا مف كؿ مف يرقات الديداف الخيطية والنواعـ.او 

نوعًا مف األسماؾ المأخوذة في  11جراء مسح لطفيميات اب  Adday et al. (1999)قاـ 

نوعًا مف الطفيميات تضمنت  31نير دجمة عند منطقة الزعفرانية جنوب بغداد وبّيف إصابتيا ب 
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 الطفيمياتنوعيف مف حامالت األىداب، سبعة أنواع مف البوغيات المخاطية، تسعة أنواع مف 

)المسّجؿ  P. pavlovskiiو D. anchoratus ،D. minutusأحادية المنشأ مف ضمنيا 

Diplozoon مف حدًا مف كؿ ا(، أربعة أنواع مف المخّرمات، نوعيف مف الديداف الشريطية، نوعًا و

 خمسة أنواع مف القشريات.الديداف شوكية الرأس والعمؽ و 

مف الطفيميات تضمنت أربعة أنواع مف نوعًا  21وجود  Al-Jawda et al. (2000) بّيف

حدًا لكؿ مف اثة أنواع لكؿ مف الطفيميات أحادية المنشأ والمخّرمات ، نوعًا و ، ثالبوغيات المخاطيةال

الديداف الشريطية والعمقيات، نوعيف لكؿ مف الديداف الخيطية وشوكية الرأس وخمسة أنواع مف 

 مف أسماؾ نير دجمة عند محافظة صالح الديف. اً نوع 13 القشريات مف

مف سمكة  salihi Cryptobiaنوعًا مف سوطيات الدـ  Salih (2000a)وصؼ 

Glyptothorax cous عزؿ. في نير دجمة عند محافظة بغداد Salih (2000b)  مف نوعًا

 .في نير دجمة عند محافظة بغداد Glyptothorax cousمف سمكة  T. salihiسوطيات الدـ 

 C. alii و Cryptobia al-Jaferiمف سوطيات الدـ  نوعيف Salih et al. (2000a) سّجؿ

 Salih et al. (2000b) شخص .أسماؾ نير دجمة عند محافظة بغدادمتطفمة عمى نوعيف مف 

مف سمكة البنيني كبير الفـ في نير دجمة عند محافظة  T. cyprinironiنوعًا مف سوطيات الدـ 

 بغداد.

مف الديداف الشريطية  نوعوجود  Rahemo & Al-Niaeemi (2001) أوضح

Postgangesia hemispherous أمعاء سمكة الجري األوربي في نير دجمة في  متطفمة عمى

 محافظة الموصؿ.

 K. barbiنوعًا مف الديداف الشريطية  Rahemo & Mohammad (2002)سّجؿ 

 متطفاًل عمى أحد أنواع أسماؾ نير دجمة في محافظة الموصؿ.
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نوعًا مف أسماؾ نير دجمة عند منطقة  15عند دراستيـ  (2003) وآخروفأوضح أسمر 

الزعفرانية جنوب بغداد ومف المبزؿ العاـ في المحمودية وبعض مبازؿ منطقة المدائف إصابتيا ب 

نوعًا مف الطفيميات تضمنت ثالثة أنواع مف حامالت األىداب، خمسة أنواع مف البوغيات  23

 .Dيات أحادية المنشأ مف ضمنيا ، تسعة أنواع مف الطفيمM. pfeifferiمف ضمنيا  المخاطية

achmerowi وD. varicorhini نوعًا المخّرمات والديداف شوكة الرأس و ، نوعيف مف كؿ مف

البوغيات المخاطية أنواع مف  ستةوجود  Al-Jawda et al. (2003)أظير  .حدًا مف القشرياتاو 

أحادية المنشأ، الطفيميات  أنواع مفخمسة نوعيف مف حامالت األىداب، ، M. pfeifferiبضمنيا 

حدًا لكؿ مف ديداف اثالثة أنواع لكؿ مف المخّرمات والديداف الشريطية، نوعيف مف القشريات ونوعًا و 

نوعًا مف أسماؾ نير دجمة في محافظة نينوى، كما تـ تسجيؿ  17العمؽ والفطريات اثناء فحص 

مف  نوعاً  AL-Kalak & Rahemo (2003) سّجؿ .يفًا جديدًا لمطفيميات في العراؽمض 23

نير دجمة المار  مفمتطفاًل عمى أمعاء أسماؾ الحمري المأخوذة  K. luteiالديداف الشريطية 

خمسة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ  Mhaisen et al. (2003) شّخص .بمحافظة الموصؿ

نوعًا  23خالؿ دراستو عمى  D. minutusو D. anchoratusألوؿ مرة في العراؽ مف ضمنيا 

مف األسماؾ مف مواقع متعددة مف شماؿ العراؽ ووسطو مف ضمنيا نير دجمة عند منطقة 

  .الزعفرانية في محافظة بغداد

 Trichodina cottidarumالطفيمي حامؿ األىداب  Abdul-Ameer (2004) عزلت

 .االعتياديالمتطفؿ عمى أسماؾ الكارب 

المأخوذة مف  االعتياديإصابة غالصـ أسماؾ الكارب  Abdul-Ameer (2006) بّينت

 .D. wegeneriأحادي المنشأ الطفيمي بحيرة اصطناعية في متنزه الزوراء في محافظة بغداد ب
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 ية ألسماؾ الخشني وشّخصت إصابتيابدراسة الطفيميات الداخم (2008)قامت الطائي 

حد مف يرقات الديداف الشريطية او نوع و  خّرماتمف الم حدوا، نوع البوغيات المخاطيةبنوعيف مف 

 في نير دجمة المار بمحافظة الموصؿ.

دراسة عمى سمكة المصاؼ في نير دجمة في في  Balasem et al. (2009) أوضح

 .ألوؿ مرة في العراؽ محافظة الزعفرانية إصابتيا بنوعيف مف الطفيميات أحادية المنشأ

إصابة  المرمريجعند دراستو لممجموعة المتطفمة عمى سمكة  (2010) أوضح الجنابي

 Lernaeaاألسماؾ المأخوذة في نير دجمة عند منطقة جسر المثنى بنوعيف مف القشريات ىي: 

cyprinacea  وArgulus  foliaceus  صابة األسماؾ المأخو ذة في نير دجمة عند منطقة وا 

 Abdul-Ameer (2010) سّجمت .L. cyprinaceaحدًا مف القشريات ىو: الى نوعًا و اجسر دي

 .Dو المتطفؿ عمى غالصـ سمكة الشمؾ D. bocageiiنوعيف مف الطفيميات أحادية المنشأ 

lenkorani  والمأخوذة مف  نير ديالى عند محافظة ديالىالمتطفؿ عمى غالصـ سمكة البني. 

مف أسماؾ البنيني كبير الفـ  P. amurensisالطفيمي أحادي المنشأ  Al-Nasiri (2010)سّجمت 

 في نير دجمة في محافظة تكريت.

نير دجمة والمأخوذة مف سمكة تعود الى عشريف نوعًا  615أمعاء  (2011)فحص العياش 

مف الديداف  نوع واحدالمار بمحافظة تكريت وبّيف إصابتيا بخمسة أنواع مف الديداف الشريطية و 

وجود خمسة أنواع مف الديداف الشريطية، نوع واحد مف ( 2011شخص العياش وآخروف )الخيطية. 

الديداف الخيطية ونوعيف مف الديداف شوكية الرأس تصيب عشرة أنواع مف أسماؾ نير دجمة في 

 محافظة تكريت.

مواقع ىي: التاجي  ةألسماؾ نير دجمة عند ثالث سحاً م (2012) آخروفأجرى منصور و 

نوعًا مف البوغيات  16خمسة أنواع مف حامالت األىداب، والشواكة والزعفرانية وبّيف إصابتيا ب
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، M. pfeifferiو M. drjagini، M. macrocapsularis ،M. parvus المخاطية مف ضمنيا

 .D. achmerowi ،D. anchoratus،Dتسعة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا 

varicohrini  وD. pavloviski، مف الديداف الخيطية،  حداو  ثالثة أنواع مف المخّرمات، نوع

الطفيمي  Abdul-Ameer (2012) سّجمت. ديداف شوكية و نوعيف مف القشرياتنوعيف مف ال

أسواؽ ف مف غالصـ أسماؾ الخشني التي جمعت م Ligophorus acuminatusأحادي المنشأ 

مف القشريات  نوعاً  Al-Nasiri et al. (2012) عزلتاألسماؾ في محافظة بغداد. 

نير دجمة المار  أسماؾ البنيني كبير الفـ في مف .Pseudolamproglena boxshalli spىو:

الذي  Cryptosporidium طفيميانتشار  Mahmood (2012)درس  في محافظة تكريت

في نير دجمة في محافظة تكريت والمناطؽ المحيطة بيا في  االعتيادييصيب سمكة الكارب 

 .صالح الديف

 عائمتيفي دراسة عمى اإلصابات الطفيمية لألسماؾ التي تعود إلى  (2013)بّيف الجبوري 

نوعًا مف الطفيميات تضمنت تسعة  19لشبوطيات والبياح في نير دجمة في محافظة تكريت وجود ا

، مف الديداف الشريطية حداو  ، نوعP. pavlovskiمف ضمنيا  أحادية المنشأ الطفيمياتأنواع مف 

 & Abdul-Ameer شّخص وأربعة أنواع مف القشريات. ثالثة أنواع مف الديداف شوكية الرأس

Al-Saadi (2013a) األحادي المنشأالطفيمي  وجودG. lavareti  الكارب  سمكة عمى المتطفؿ

 .G األحادي المنشأالطفيمي  Abdul-Ameer & Al-Saadi (2013b) سّجؿ .االعتيادي

taimeni  أوضح. االعتياديالكارب  سمكة المتطفؿ عمى Al-Jawda & Asmar (2013) 

 ،M. drjagini، M. macrocapsularis مف ضمنيابوغيات المخاطية نوعًا مف ال 20وجود 

M. parvus وM. pfeifferi.  عزؿAl-Nasiri (2013)  في دراسة عمى خمسة أنواع مف

حامالت األىداب وستة أنواع مف مف  حداو  نير دجمة عند محافظة تكريت نوع األسماؾ في
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حدًا مف حامالت انوعًا و  Al-Saadi (2013a)سّجؿ  .M. karuniالبوغيات المخاطية بضمنيا 

 .D.bocageii، Dنوعًا مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا  11األىداب فضاًل عف 

carassobarbi ،D. deziensis ،D. extensus ،D. lenkorani   وD. pavlovskyi  في

 Al-Saadi (2013b) سّجؿ دراسة عمى خمسة أنواع مف أسماؾ نير دجمة في محافظة بغداد.

عمى سمكة الخشني في نير دجمة عند منطقة االعظمية في  L. imitans أحادي المنشأ الطفيمي

 بغداد.

عند دراسة طفيميات عشرة أنواع مف أسماؾ نير  Al-Jawda & Asmar (2014a)بّيف 

 .Dمف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا  اً نوع 16مواقع في بغداد وجود  ةدجمة في ثالث

anchoratus ،D. extensus، D. minutus، D. pavlovskyi ،D. varicorhini  و

Dogielius persicus  أظير  .ثالثة أنواع مف المخّرماتوAl-Jawda & Asmar (2014b) 

 ،M. drjagini ، M. macrocapsularisيانوعًا مف البوغيات المخاطية مف ضمن 16وجود 

M. parvus وM. pfeifferi مواقع عمى  ةعند دراسة طفيميات ثمانية أنواع مف األسماؾ في ثالث

 .نير دجمة في بغداد

عند دراسة طفيميات ثمانية أنواع مف أسماؾ نير  Al-Jawda & Asmar (2015)سّجؿ 

 .Dنوعًا مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا  61مواقع في بغداد ما مجموعو  ةدجمة في ثالث

achmerowi ،D. anchoratus ،D. varicohrini  وP. pavlovskii  وأربعة أنواع مف

 المخّرمات.

أسماؾ نير نوعًا مف  14تصيب نوعًا مف الطفيميات  67 وجود (2016)رشيد  أوضحت

دجمة عند منطقة الشواكة في بغداد شممت ثمانية أنواع مف حامالت األىداب مف جنس 

Trichodina  مف ضمنياT. cottidarum ، ضمنيا بستة أنواع مف البوغيات المخاطيةM. 
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chondrostomi، M. drjagini، M. pfeifferi وM. prpblematicus ،47  نوعًا مف الديداف

 .D. achmerowi ،D. anchoratus ،D. bocageii ،Dمف ضمنيا  أحادية المنشأ

deziensioides ،D. deziensis ،D. extensus ،D. lenkorani ،D. lenkoranoides ،

D. minutus ، D. pavlovskyi، D. varicorhini ،G. dzhalilovi ،G. markevitschi ،

G. matovi وG. seravshani نوعيف مف الديداف شوكية الرأس مف جنس ،

Neoechinorhynchus حدًا مف الديداف الخيطية ا، نوعًا وProcamallanus،  ثالثة أنواع مف

  .Lamproglenaحدًا مف جنس االقشريات و نوعًا و 

نوعًا مف أسماؾ نير  19نوعًا مف الطفيميات تصيب  77( وجود 2016عطواف ) بينت

 .Tنوعًا مف حامالت األىداب مف ضمنيا  14دجمة في منطقة الكريعات في بغداد وشممت 

cottidarum ،17  نوعًا مف البوغيات المخاطية مف ضمنياM. drjagini ،M. exgiuus ،

macrocapsularis M. وM. pfeifferi ،41  نوعًا مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا

D. achmerowi ،D. anchoratus،D. bocageii  ،D. carassobarbi ،D. 

deziensioides ،D. deziensis ،D. extensus ،D. lenkorani ،D. lenkoranoides ،

D. minutus،D. pavlovskyi  ،D.persis ،D. varicorhini ،D. persicus ،G. 

macronychus ، G. markewitschi وG. masuالمخّرمات ونوعًا واحدًا  ، أربعة أنواع مف

 مف الديداف شوكية الرأس.

 مفسبعة أنواع مف األسماؾ المأخوذة في دراسة عمى طفيميات  (2016)صالح  أظيرت

وسّجمت نوعيف مف الديداف الشريطية ونوعًا واحدًا مف الديداف  محافظة صالح الديف فينير دجمة 

نوعيف مف الطفيميات أحادية المنشأ  Abdul-Ameer & Atwan (2016) شخصكما  الخيطية.

Cichlidogyrus sclerosus وC. tilapiae  مف غالصـ سمكتي البمطي أحمر البطف والبمطي
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  Abdul-Ameer et al. (2016)عزؿ .في نير دجمة عند منطقة الكريعات في بغداداألزرؽ 

ي منطقة الشواكة ف أبو الزمير في نير دجمةمف أمعاء أسماؾ  Plagioporus skrjabiniلمخـر ا

 االعتياديإصابة أسماؾ الكارب  Al-Saadi & Rasheed (2016)أوضح . في محافظة بغداد

 .Gفي نير دجمة عند منطقة الكريعات بثالثة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ بضمنيا 

dzhalilovi و G. matovi. 

أسماؾ نير دجمة في في دراسة عمى طفيميات تسعة أنواع مف  (2017)حمود  أظيرت

نوعًا مف الطفيميات شممت خمسة أنواع مف حامالت األىداب، أربعة أنواع  27وجود محافظة بغداد 

، عشرة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ M. amurensisمف البوغيات المخاطية مف ضمنيا 

مف المخّرمات، الطور اليرقي ألحد الديداف الخيطية العائدة ، نوع واحد D. extensusمف ضمنيا 

، ثالثة أنواع مف القشريات ونوع واحد ، نوعيف مف الديداف شوكية الرأسContracaecumلجنس 

نوعًا مف الطفيميات شممت ثمانية أنواع مف  24وجود   (2017)ىنديأوضحت  مف الرخويات.

، عشرة أنواع مف الطفيميات M. karuniو M. amurensisالبوغيات المخاطية مف ضمنيا 

، أربعة D. carassobarbi ،D. deziensioides ،D. varcorhiniأحادية المنشأ مف ضمنيا 

عشرة أنواع مف أسماؾ  تصية أنواع مف المخّرمات، نوع واحد مف القشريات ويرقة ندبة المحارات

 .Cالطفيمي أحادي المنشأ  Abdul-Ameer (2017)سّجمت  نير دجمة المار في بغداد.

tiberionus  في نير دجمة عند منطقة األزرؽ ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ سمكة البمطي

أربعة أنواع مف الطفيميات  Abdul-Ameer & Atwan (2017a)عزؿ  الكريعات في بغداد.

ماؾ نوعًا مف األس 61في دراسة عمى  G. masuو G. macronychus أحادية المنشأ بضمنيا 

 Abdul-Ameer & Atwan (2017b) سّجؿ المصادة في نير دجمة المار بمنطقة الكريعات.
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مف غالصـ البمطي األزرؽ في نير دجمة في منطقة  T. magnaالطفيمي حامؿ األىداب 

 الكريعات في بغداد.

نوعًا مف األسماؾ المأخوذة في نير دجمة عند منطقة  13طفيميات   (2018)درس بدير

، ستة Choanozoaشعبة الحيوانات القمعية مف  اً واحد اً الزعفرانية في محافظة بغداد وسّجؿ نوع

نوعًا مف البوغيات المخاطية مف  T. cottidarum ،17مف ضمنيا  أنواع مف حامالت األىداب

 ،T. catlae و M. drjagini ،M. macrocapsularis، M. parvus ،M. pfeifferiضمنيا 

 .D. achmerowi،D. anchoratus ، Dنوعًا مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا  28

carassobarbi، D. deziensioids، D. deziensis ،D. extensus ،D. molnari،D. 

minutus ،D. pavlovskyi،D. persis ،D. varicorhini ، D. persicus وP. 

pavlovskii ،( 2018شخص حسيف ) ثالثة انواع مف القشريات.ربعة انواع مف المخّرمات و أ

نوعيف مف البوغيات المخاطية، نوعيف مف الديداف الشريطية ونوعًا واحدًا مف الديداف الخيطية في 

افظة تكريت في دراسة عمى اإلصابات الطفيمية في ثالثة أنواع مف أسماؾ نير دجمة المار بمح

نوعيف مف المخّرمات فضاًل عف  Al-Moussawi et al. (2018)سجمت فظة صالح الديف. محا

 Silurusفي أمعاء سمكة  .Contracaecum spلمدودة الخيطية  الطور اليرقي الثالث

triostegus .مف نير دجمة في بغداد 

 .Tىما:مف حامالت األىداب  نوعيف Abdul-Ameer & Atwan (2018a)سّجؿ 

centrostrigeata وT. intermedia  نير  مف هالبطف المأخوذ أحمرالبمطي أسماؾ مف غالصـ

نوعيف مف  Abdul-Ameer & Atwan (2018b) عزؿ دجمة عند منطقة الكريعات في بغداد.

مف غالصـ أسماؾ الكارب  D. kazubsk و  Dipartiella indianaحامالت األىداب ىما 

 Abdul-Ameer & Atwanسّجؿ في نير دجمة مف منطقة الكريعات في بغداد. االعتيادي
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(2018c)  الطفيمي حامؿ األىدابT. urinaria  مف غالصـ أسماؾ الخشني في نير دجمة عند

حامالت  وجود نوع Abdul-Ameer & Atwan (2018d) بّيف منطقة الكريعات في بغداد.

 مف ةالمأخوذ االعتياديالكارب أسماؾ غالصـ ى تطفاًل عمم Tripartiella rhombiاألىداب 

 نير دجمة عند منطقة الكريعات في بغداد.

( المجموعة الحيوانية المتطفمة عمى بعض أنواع أسماؾ نير دجمة 2019درس عباس )

نوعًا مف الطفيميات تضمنت:  77عند منطقة العطفية في محافظة بغداد وأظيرت النتائج وجود 

نوعًا مف البوغيات المخاطية  T. cottidarum ،16ثالثة أنواع مف حامالت األىداب بضمنيا 

 .Dنوعًا مف الطفيميات أحادية المنشأ بضمنيا  M. karuni ،54و M. fahmiiبضمنيا 

achmerowi ،D. anchoratus ،D. bocageii ،D. carassobarbi ،D. comizae ،D. 

deziensioides ،D. deziensis ،D. extensus ،D. lenkoranoides ،D. minutus ،D. 

molnari ،D. pavlovskyi ،D. persis ،D. reinii ،D. persicus ،G. dzhalilovi ،G. 

macronychus ،G. markevitschi ،G. masu ،G. matovi وG. seravschani نوعيف ،

-Abdul شّخص. ف الديداف شوكية الرأس والقشرياتمف كؿ م مف الديداف الخيطية ونوعًا واحداً 

Ameer & Atwan (2019)  خمسة أنواع مف البوغيات المخاطية مف ضمنياM. niei  مف

 Abdul-Ameerسجؿ عند منطقة الكريعات في بغداد. جمة نير د مفغالصـ أسماؾ الخشني 

& Sheyaa (2019)  الطفيمي أحادي المنشأG. bychowskianus  مف غالصـ سمكة الشبوط

 & Mhaisenأجرى  .ة شاطئ التاجي شماؿ محافظة بغدادنير دجمة عند منطق مف المأخوذة

Abdul-Ameer (2019)  عرضًا مرجعيًا ألنواع الجنسDactylogyrus  نوعًا  82وبيف وجود

 نوعًا مف األسماؾ العراقية المختمفة. 40مف ىذا الجنس يصيب 
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 بعض الدراسات المنجزة في الوطن العربي والعالم: 2-2

لمدراسات التي ُأجريت في بعض الدوؿ العربية المجاورة لمعراؽ ودوؿ  فيما يأتي استعراض

الماضية مع التركيز عمى اإلصابات الطفيمية ذات الصمة  عشر سنواتالعالـ والتي نشرت خالؿ ال

 باإلصابات التي ظيرت في الدراسة الحالية.

مف الديداف الخيطية، وأربعة انواع مف الديداف  اً واحد اً نوع Dhole et al. (2010)شّخص 

عزؿ  في اليند. Marathwadaالشريطية ونوعيف مف المخّرمات مف أسماؾ المياه العذبة لمنطقة 

Öktener et al. (2010)  طفيميات أسماؾ المياه العذبة واألسماؾ البحرية المأخوذة مف المياه

مف كؿ مف الديداف الشريطية  ثالثة أنواع مف المخّرمات ونوع واحد كية وشّخص وجودالتر 

ثالثة أنواع مف المخّرمات، نوعيف مف وجود  Onyedineke et al. (2010) بّيف والخيطية.

نوعًا مف  16الديداف الشريطية وثالثة أنواع لكؿ مف الديداف الخيطية والديداف شوكية الرأس تصيب 

دراسة عمى  Raissy et al. (2010)أجرى  .Edoالمصادة في نير النيجر عند والية األسماؾ 

أنواع مف  10 إصابتيا ب افي إيراف وشّخصو  Gandomanستة أنواع مختمفة مف أسماؾ بحيرة 

الطفيميات شممت نوعيف مف حامالت األىداب، نوعيف مف البوغيات المخاطية، نوعيف مف 

 وأربعة أنواع مف المخّرمات. D. lenkoraniو D. extensusضمنيا الطفيميات أحادية المنشأ مف

المأخوذة مف أوكرانيا،  االعتياديأسماؾ الكارب  إصابة Davydov et al. (2011) بّيف

، نوعًا مف حامالت األىداب 20، حامالت األسواطبأربعة أنواع مف  أوزبكستاف، روسيا وفيتناـ

نوعًا مف  23نوعًا مف البوغيات المخاطية،  33، ذوات القمة المركبة البوغياتثالثة أنواع مف 

 D. extensus ،14و D. achmerowi، D. anchoratusالطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا 

 16نوعًا مف الديداف الخيطية، سبعة أنواع مف الديداف شوكية الرأس و  11نوعًا مف المخّرمات، 

 .Mنوعيف مف البوغيات المخاطية ىما  Kaur & Singh (2011a)وصؼ  نوعًا مف القشريات.
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duodenalis  مف أمعاء سمكةWallago attu وM. Patialensis   مف زعانؼ سمكةLabeo 

rohita  مف مياهRopar وHarike وصؼ  .في مدينة بنجاب في اليندKaur & Singh 

(2011b)  نوعيف مف البوغيات المخاطية ىماM. chittalii  مف غالصـ سمكةPantius 

sophori وM. Mehlhorni  مف غالصـ سمكةCirrhina migala  مف مياهHarike  مف

نوعيف مف البوغيات المخاطية ىما  Kaur & Singh (2011c)وصؼ  .مدينة بنجاب في اليند

M. catli  سمكة  غالصـمفCatla catla  مف مياهRopar وM. kalmani   غالصـمف 

 Kaur & Singhوصؼ  .في مدينة بنجاب في اليند Harike في مياه Cirrhina rebaسمكة 

(2011d)  نوعيف مف البوغيات المخاطية ىماM. ropari  مف غالصـ سمكةCirrhina 

mirgala  في مياهRopar وM. kanjali  نفسيا مف مياه سمكة ال مف جمدKanjali  في مدينة

مف  M. harikensisالطفيمي البوغي   Kaur & Singh (2011e)وصؼ  .بنجاب في اليند

 مدينة بنجاب في اليند في  Harikeفي مياه Cirrhina mirgalaغالصـ سمكة 

خمسة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ مف أربعة أنواع مف   Koyun (2011)عزؿ  

نوعًا واحدًا مف حامالت   Pazooki et al. (2011)سّجؿ في تركيا. Muratأسماؾ نير 

األىداب، نوعًا واحدًا مف البوغيات المخاطية، نوعيف مف الطفيميات أحادية المنشأ، ثالثة أنواع مف 

في  Anzaliالمخّرمات و أربعة أنواع مف الديداف الخيطية في دراسة عمى نوعيف مف أسماؾ بحيرة 

تصيب نوعيف مف أسماؾ نير النيؿ  لمطفيميات التي اً مرجعي اً عرض Reda (2011)أجرى  .إيراف

 في مصر وسّجؿ ثمانية أنواع مف حامالت األىداب وثالثة أنواع مف حامالت األسواط.

وجود ثالثة أنواع مف حامالت األىداب، نوعًا  Al-Bassel & Hussein (2012)بّيف 

المخاطية والديداف شوكية الرأس وأربعة أنواع مف المخّرمات تصيب  واحدًا مف كؿ مف البوغيات

أسماؾ البوري الرمادي المصادة مف منطقة الفيوـ في مصر ونوعيف مف المخّرمات تصيب أسماؾ 
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إلى  Borji et al. (2012)أشار  كما البوري الرمادي المصادة مف منطقة مصراتة في ليبيا.

المأخوذة مف شماؿ شرؽ إيراف بنوعيف مف حامالت األىداب،  االعتياديإصابة أسماؾ الكارب 

ونوعيف مف كؿ مف الديداف الخيطية  D. extensusنوعيف مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا

 أحاديةالطفيميات كؿ مف مف  اً واحد اً نوع  Demir (2012) Karakişi & سّجؿ  والقشريات.

الكارب  أسماؾالقشريات خالؿ دراسة ُأجريت عمى  ، الديداف الخيطية و D. extensusالمنشأ

آثار  Khidr et al. (2012)درس  في تركيا. Tahtali Damالمأخوذة مف بحيرة  االعتيادي

، متوسط الكثافة والتغيرات الموسمية لمطفيمي أحادي المنشأ االنتشارالعوامؿ البيئية عمى 

Microcotyloides sp.  المتطفؿ عمى أسماؾTerapon puta  في البحر االبيض المتوسط في

تسعة أنواع مف البوغيات المخاطية  Mohammed et al. (2012)سّجؿ  منطقة دمياط، مصر.

بّيف  في دراسة عمى نوعيف مف أسماؾ نير النيؿ في مصر. M. fahmiiمف ضمنيا 

Nematollahi et al. (2012)  وجود نوعيف مف حامالت األىداب ونوع  واحد  مف كؿ مف

في دراسة عمى نوعيف مف األسماؾ المأخوذة مف المزارع طفيميات أحادية المنشأ والعمقيات ال

نوعيف جديديف مف البوغيات  Özak et al. (2012)السمكية لمشيد في شماؿ شرؽ إيراف. وصؼ 

 درس  مف أسماؾ البوري في سواحؿ تركيا. M. Ichkeulensisو M. episquamalisالمخاطية

Raissy & Ansari (2012)  طفيميات ستة أنواع مف األسماؾ المأخوذة في نيرArmand  في

 شممت: نوعًا واحدًا مف كؿ مف حامالت األىداب والبوغيات نوعًا مف الطفيميات 19إيراف وسّجؿ 

، نوعيف مف كؿ D. lenkoraniالمخاطية، عشرة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا

 مف المخّرمات، الديداف الشريطية والديداف الخيطية وثالثة أنواع مف القشريات.

في تركيا وجود  Sığırcıفي دراسة عمى طفيميات أسماؾ بحيرة Çolak  (2013) أوضح

خمسة  ،D. extensus و D. anchoratusية المنشأ مف ضمنيا نوعًا مف الطفيميات أحاد 18
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الديداف شوكية الرأس والديداف  الديداف الشريطية،كؿ مف أنواع مف المخّرمات، ثالثة أنواع مف 

ستة أنواع مف حامالت األىداب، نوعيف مف كؿ مف  Kayış et al. (2013)سّجؿ  الخيطية.

 بّيف األسواط عند فحص أنواع مختمفة مف األسماؾ في تركيا.وحامالت  الطفيميات أحادية المنشأ

Raissy et al. (2013)  ،وجود نوعيف مف حامالت األىداب، نوع واحد مف البوغيات المخاطية

المخّرمات كؿ مف مف واحد ، نوع D. lenkoraniنوعيف مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا 

  في إيراف. Kaajنواع مف األسماؾ المأخوذة في نير والديداف الخيطية متطفمة عمى ثالثة أ

خمسة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا  Crafford et al. (2014)سّجؿ 

D. extensus و D. minutus .شخص  مف أسماؾ المياه العذبة في جنوب أفريقياIqbal & 

Haroon (2014)  وجود ستة أنواع مف حامالت األىداب، ثالثة أنواع مف الطفيميات أحادية

، نوع واحد مف المخّرمات ونوعيف مف القشريات تصيب خمسة أنواع D. extensusالمنشأ بضمنيا 

مف واحدًا نوعًا  Öztürk & Özer (2014) 11 عزؿ مف أسماؾ المياه العذبة في باكستاف.

مف أسفؿ دلتا مف عشرة أنواع مف األسماؾ   D. extensusضمنيا الطفيميات أحادية المنشأ مف

Kızılırmak فحص  .في شاطئ البحر االسود في تركياSoylu (2014)  سمكة  497مامجموعو

نوعًا مف  53 في تركيا وأظيرت نتائج الفحص إصابتيا ب  Galaنوعًا مف بحيرة  16تعود إلى 

 .D. anchoratus ،Dات أحادية المنشأ مف ضمنيا نوعًا مف الطفيمي 32الطفيميات التي شممت 

extensus  و P. pavlovski ،سبعة أنواع مف المخّرمات، أربعة أنواع مف الديداف الشريطية ،

و  القشريات ثالثة أنواع مف الديداف الخيطية، أربعة أنواع مف الديداف شوكية الرأس، نوعيف مف

 نوعًا واحدًا مف النواعـ.

دراسة عمى عدة أنواع مف أسماؾ المياه الزينة في إيراف  Adel et al. (2015)أجرى 

وشّخص وجود نوعيف مف كؿ مف حامالت األىداب والطفيميات أحادية المنشأ ونوعًا واحدًا مف كؿ 
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نوعًا مف حامالت  Alaş & Öktener (2015) 31 سّجؿ مف الديداف الخيطية والقشريات.

تصيب أسماؾ المياه العذبة  M. exiguusخاطية مف ضمنيا نوعًا مف البوغيات الم 24و األىداب

نوعيف مف الطفيميات  De Almeida Camargo et al. (2015)عزؿ  والبحرية في تركيا.

أحادية المنشأ، ثالثة أنواع مف المخّرمات وأربعة أنواع مف الديداف الخيطية مف أسماؾ 

Acestrorhynchus lacustris  في نيرPeixe .سّجؿ  جنوب شرؽ البرازيؿPirali-

Kheirabadi et al. (2015)  نوعًا واحدًا مف البوغيات المخاطية، نوعيف مف الطفيميات أحادية

ونوعًا واحدًا مف الديداف الخيطية في دراسة عمى أسماؾ المياه  D. lenkoraniالمنشأ مف ضمنيا 

مدى تأثير  Pallewad et al. (2015)درس  في إيراف. Bazoftالعذبة المصادة في نير 

 Channa punctatusالمتطفؿ عمى سمكة  Ascocotyle angusticaudaاألصابة بالمخّرـ 

  Singh & Kaur (2015)وصؼ في اليند. Nandedالمأخوذة مف مناطؽ مختمفة مف مقاطعة 

في دراسة عمى أسماؾ  T. rohiو T. lamelliformisنوعيف جديديف مف البوغيات المخاطية

 اً عرض Vilizzi et al. (2015)أجرى  في اليند. Punjab wetlandsلمياه العذبة في منطقة ا

المصادة مف مواقع مختمفة في تركيا  االعتياديلمطفيميات التي تصيب سمكة الكارب  اً مرجعي

 .Dنوعًا مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا  12وسّجؿ ثمانية أنواع مف حامالت األىداب، 

anchoratus ،D. extensus ،D. minutus وP. homion ،خمسة أنواع مف المخّرمات ،

نوعًا مف الديداف الشريطية، ثالثة أنواع مف الديداف شوكية  11أنواع مف الديداف الخيطية،  ةثالث

 الرأس، أربعة أنواع مف القشريات، ثالثة أنواع مف العمقيات ونوعًا واحدًا مف النواعـ.

سمكة  المجموعة الحيوانية المتطفمة عمى Demir & Karakişi (2016) درس

Carassius gibelio  مف القشريات،  د  واح بنوع  وبّيف إصابتيا المأخوذة مف بحيرة مرمرة في تركيا

ثالثة أنواع مف الديداف و  D. anchoratusنوعيف مف الطفيميات أحادية المنشأ مف ضمنيا 
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عوائؿ جمعت مف سد  أنواع مف األسماؾ تعود لخمس صابةإ Leela( 2016) شخص .الخيطية

Manair  في واليةTelangana  في اليند بنوعيف مف الديداف الخيطية ىماRhabdochona 

sp. وPhilometra abdominalis.  سّجؿMazandarani et al. (2016) مف  اً واحد اً نوع

مف بحر قزويف في  Alosa saposchnikowiiالمخّرمات ونوعيف مف الديداف الخيطية مف سمكة 

 إيراف.

نوعيف جديديف مف البوغيات المخاطية  Dar et al. (2017)وصؼ 

M. kashmirensis و M. rocatlae  تصيب سمكةSchizothorax esocinus  المصادة مف

طفيميات  Gasmi et al. (2017)درس  شماؿ اليند. Kashmir و Jammuمياه واليتي جامو 

في الجزائر وسّجؿ   El Kalaالمأخوذة مف ساحؿ القالة  Pagellus erythrinusسمكة  180

أربعة أنواع مف الطفيميات أحادية المنشأ، نوعيف مف المخّرمات، خمسة أنواع مف العمقيات و نوعًا 

ستت أنواع جديدة من حامالث األهداب  Saha et al. (2017)وصؼ  واحدًا مف الديداف الخيطية.

 في اليند. من السمكت الذهبيت Trichodinaس تعود الى جن

بنوع واحد  Bagrus bajadإصابة سمكة البياض األفريقي  Hamouda (2018)أوضح 

 مف كؿ مف القشريات والديداف الشريطية و نوعيف مف الديداف الخيطية مف بحيرة ناصر في مصر.

 T. amblypharyngodoniنوعًا جديدًا مف حامالت األىداب Haque et al. (2018)وصؼ 

في دراسة عمى نوعيف  Gautam et al. (2018)أوضح  مف أسماؾ المياه العذبة في بنغالدش.

مف  في اليند وجود نوع واحد Uttar Pradeshمف األسماؾ المأخوذة مف مياه والية أتر برديش 

 .Kvach et alوصؼ  كؿ مف الديداف الخيطية والشريطية وشوكية الرأس ونوعيف مف المخّرمات.

مف أسماؾ دلتا الدانوب في  G. avaloniaنوعًا جديدًا مف الطفيميات أحادية المنشأ  (2018)

نوعًا واحدًا مف كؿ مف حامالت األىداب  Petchimuthu et al. (2018)سّجؿ  أوكرانيا.



                                                                                          استعراض املراجع     

 

22 

ة والطفيميات أحادية المنشأ وأربعة أنواع مف القشريات في دراسة عمى طفيميات أحواض تربي

نوعيف  Prasad et al. (2018)شخص كما  في اليند. Tamil Naduاألسماؾ في جنوب والية 

مف كؿ مف حامالت األىداب، الطفيميات أحادية المنشأ والقشريات تصيب نوعيف مف أسماؾ مياه 

 في النيباؿ. Rupandehiمنطقة 

في عينات براز األنساف  .Myxobolus spالبوغي المخاطي Reis et al. (2019)وجد 

عينة وفسر الباحث كوف ىذه األبواغ ابتمعت  97مف  %13في البرازيؿ وكانت نسبة اإلصابة 

 .Habib et al سّجؿ  بتناوؿ األسماؾ المصابة مف غير اف تتغير بمرورىا في أمعاء االنساف.

الطفيميات أحادية ثالث مجاميع مف الطفيميات )حامالت األىداب، البوغيات المخاطية و  (2019)

في  Chashmaأنواع مف أسماؾ العائمة الشبوطية المأخوذة مف بحيرة  خمسةالمنشأ( تصيب 

مف  لكؿ   مالئماً ؿ الشتاء وذلؾ لكونو باكستاف، ووجد اف أعمى نسبة إصابة لألسماؾ تكوف في فص

 أسماؾ العائمة الشبوطية والطفيميات الخارجية.
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المراجع اف بعض تسجيالت الطفيميات في دوؿ العالـ سيما الدوؿ تبيف مف استعراض 

ر تشابو في تسجيالت ىذه الطفيميات جيالت في الدراسة الحالية واف اكثالمجاورة مشتركة مع التس

يراف كاف  ر في بعض المسطحات المائية، واف اكث وىذا يعود الى اشتراؾ العراؽ معيافي تركيا وا 

البوغيات المخاطية والطفيميات أحادية المنشأ مف كال كة تعود لمجاميع عدد مف الطفيميات المشتر 

 .Gyrodactylusو  Dactylogyrusالجنسيف 
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 Materials and Methodsطرائق العمل المواد و  -3

 Collection of Fish Samplesجمع عينات األسماك  1-3

عينات األسماك من نهر دجلة عند منطقة الكميرة شمال محافظة بغداد، وكان  جمعت

. تم تحديد 2019وحتى نهاية آذار  2018الجمع إسبوعيًا خالل المدة ما بين بداية شهر تموز 

مسافة كيلومترين كمنطقة عمل في الدراسة الحالية لجمع عينات األسماك تمتد عند دائرة عرض 

( 3-1ح بالشكل )ــــــما موضـــــــرقًا كـــــش  '58 '20 °44ط طول ــــــمااًل وخـــــــش '19 '27 33°

(Google earth, 2018)لعمل لجمع عينات ، وتم تحديد ثالثة مواقع مختلفة ضمن منطقة ا

 مدة الدراسة وبمساعدة صياد من أهالياألسماك، حيث كان جمع العينات بواقع مرة إسبوعيًا خالل 

 إحدى الطرق اآلتية: باستعمالالمنطقة 

بقطر تصنع محليًا وهي شباك دائرية الشكل  Cast netsشباك السلية )شباك الرمي باليد( ال -1

 سنتيمتر. 1.5بطول ضلع بفتحات مربعة مترين و 

لصيد أسماك بأعمار إذ تكون هذه الشباك بأبعاد وأطوال مختلفة  Gill netsالشباك الغلصمية  -2

 وأطوال مختلفة وكانت تنصب لياًل وترفع صباحًا.

 Inspection of Fish Samplesفحص عينات األسماك  2-3

باستعمال حاوية فلينية تم نقل األسماك الحية بعد اصطيادها مباشرًة الى المختبر وذلك 

تحتوي على كمية من ماء النهر، ثم وضعت في حوض حاٍو على كمية من الماء ومزود بمصدر 

للتهوية تم تحضيره قبل يومين من وضع األسماك فيه. فحصت األسماك الحية خالل يومين، 

 وجمدت األسماك الميتة لحين فحصها.
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 .(Google earth, 2018)سة (: خارطة لنهر دجلة في منطقة الدرا3-1شكل )

 مناطق جمع العينات ضمن موقع العمل. 3و2 ،1األرقام 
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األسماء العامّية والعلمية  استعملت، Coad (2010)تم تشخيص أنواع األسماك وفقًا الى 

 .Froese & Pauly (2018)الى  استنادالألسماك 

العدسة المكبرة للبحث عن الطفيليات  باستعمالتم فحص األسماك بالعين المجردة 

مسحات من هذه المناطق  و التجويف الفمي، ثم اخذتالخارجية التي تتواجد في الجلد والزعانف 

للمحافظة على طراوة  ضيف لها قطرات من الغلسيرينوأ Slideووضعت على شريحة زجاجية 

وئي مركب ثم فحصت تحت مجهر ض Cover slipالطفيلي ووضع عليها غطاء شريحة 

Compound microscope عزلت الغالصم من التجويف الغلصمي ووضعت في طبق بتري .

للبحث عن الطفيليات الكبيرة،  Dissecting microscopeوفحصت اواًل باستعمال مجهر تشريح 

مسحات منها وفحصت تحت المجهر الضوئي المركب. نزعت العيون ووضعت في طبق  اخذتثم 

خذت مسحات من السائل وأ  استعمال مجهر تشريح ثم تم فتح كرة العين صت اواًل ببتري وفح

 وفحصت تحت المجهر الضوئي المركب. الزجاجي

للبحث عن الطفيليات  (Ahmad et al., 2014)شرحت األسماك اعتمادًا على طريقة 

تم فحص التجويف الجسمي اواًل ثم عزلت األعضاء الداخلية )األمعاء، الكبد، القلب، و الداخلية، 

المناسل، كيس الصفراء والكيس الهوائي( وتم وضع كل عضو في طبق بتري وفحصت تحت 

مسحات من هذه األعضاء ووضعت على شريحة  اخذتمجهر تشريح للبحث عن الطفيليات، ثم 

للبحث تم فتح األمعاء طوليًا وفحصت تحت مجهر التشريح زجاجية وفحصت تحت مجهر تشريح، 

 مسحات من محتوياتها وتم فحصها مجهريًا. اخذتعن الطفيليات على جدرانها أو في داخلها، ثم 
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 تثبيت وحفظ وتصبيغ الطفيليات 3-3

 Fixation, Preservation and staining of Parasites 

للمجموعة التي  استناداعدة طرائق لتثبيت وتصبيغ وحفظ الطفيليات بعد عزلها  اعتمدت

 Microscope eyepieceكاميرا  باستعمالتنتمي لها. تم تصوير الطفيلي مباشرة بعد عزله وذلك 

camera   مايكروميتر بصري  بواسطةقياسات الطفيلي  اخذتوOcular micrometer ثم تم ،

 . Camera lucidaانبوبة الرسم )الكاميرا االستجالئية(  باستعمالرسم الطفيلي 

عملت شرائح دائمية حسب نوع الطفيلي وتم تشخيص الطفيليات اعتمادًا على عدة مصادر 

تصنيفية تبعًا للمجموعة التي تنتمي لها. تم وضع جميع القياسات المستعملة في وصف جميع 

سط الحسابي يليه القيم الدنيا والقصوى للقياسات بين الطفيليات بالنتائج بالترتيب اآلتي: قيم المتو 

 قوسين.

 فيما يأتي تثبيت وتصبيغ وحفظ الطفيليات للمجاميع المختلفة.

 Ciliophoraحامالت األهداب  1-3-3

من الجلد والزعانف  Smearشخصت أغلب أنواع حامالت األهداب بعمل مسحات 

ضافة قطرات من الغلسرين للمحافظة على ط صت مجهريًا، في حالة ــــــراوتها وفحــــــوالغالصم وا 

القياسات المطلوبة  اخذتره مباشرة بعد الفحص ثم ــــــوجود أي نوع من حامالت األهداب تم تصوي

باستعمال الصبغة  مل شرائحـــــــتم ع تجالئية(.وبة الرسم )الكاميرا االســـــــم باستعمال انبــــــله ور س

 (.Al-Nasiri, 2013) 3:1 بنسبة Glycerineمع الغليسرين  Neutral red  راء المتعادلةــــــالحم

 -Bykhovskayaإلى المفتاح التشخيصي استناداأنواع حامالت األهداب  صتشخ

Pavlovskaya et al. (1962). 
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للطفيليات التي تعود الى عائلة  االلتصاقلغرض توضيح الصفات التشخيصية لقرص 

Trichodinidae  صبغت بنترات الفضة(Klein’s silver-impregnation)  ًلطريقة  وفقا

Asmat (2001) والموضحة من قبلAl-Marjan & Abdullah (2015)  ،تركت المسحات  إذ

وتركت لتجف ثانية ثم صبغت بمحلول نترات الفضة لتجف بالهواء ثم غسلت بالماء المقطر 

(3AgNO بتركيز )عرضت لألشعة فوق البنفسجية ثم دقيقة وغسلت بالماء المقطر  30لمدة  %5

 .دقيقة 35 لمدة

أجزاء الجسم وقياساته  في وصف تفاصيل Van As (2006) Basson &أتبعت طريقة 

قياس قطر الجسم بقياس  احتسابو  السن ألجزاءتفاصيل الوصف والمصطلحات ومصطلحاته، 

. اعتمد (B 3-2والموضحة في الشكل ) يضاف اليه عرض الغشاء الحدودي االلتصاققطر قرص 

وفقا لطريقة  الدقيقة للسن( لتوضيح وبيان الصفات التشخيصية Y ،Y-1 ،Y+1بالمحاور ) الرسم

(2002 )Van As & Basson  الشكلوالموضحة في (3-2 A) . 

في وصف أنواع حامالت االهداب بالنتائج بالميكرومتر  المعتمدةوردت جميع القياسات 

(μm .) 
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 Trichodinellaالمستعملة في وصف طفيليات الجنس والمصطلحات القياسات  :(3-2شكل )

baltica ( 2002وفقًا لطريقة)Van As  & Basson. 

A-   والمصطلحات ألجزاء السنرسم بياني يوضح طريقة وتفاصيل الوصف 

 Anterior blade margin –Abm   ،الحافة األمامية للنصل-Cp Central part  ،الجزء المركزي
Dbm- Distal blade margin  ،الحافة البعيدة للنصل-Pbm Posterior blade margin  الحافة

 نقطة التماس. Tp Tangent point-الخلفية للنصل، 
B-  صورة مجهرية للهدبيTrichodinella baltica أجزاء الجسم وقياساته  توضح وصف تفاصيل

 ومصطلحاته

 B- Blade ،النصل-Cp  Central part ،الجزء المركزي Dad- Diameter of adhesive disc 
 Ddr- Diameter of denticleقطر الجسم،  Db- Diameter of body، االلتصاققطر قرص 

ring قطر الحلقة السنية، Rpd-Number of radial pin per denticle  عدد الدبابيس الشعاعية
 لكل سن.
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 Myxozoaالبوغيات المخاطية  2-3-3

الجلد والزعانف والغالصم والعيون وتجويف الجسم واألعضاء الداخلية بالعين  تفحص

وجود األطوار الخضرية باستعمال مجهر التشريح للبحث عن  المجردة، ثم فحصت مجهرياً 

Vegetative stages ،زجاجية شريحة ياس الطور الخضري بعناية ووضعت على تم عزل أك

القياسات  اخذتاألبواغ مباشرًة ثم رسمت و  ها بلطف لغرض فتح الكيس. صورتعلي وضغط

 الالزمة لها.

ثم للحصول على مسحات دائمية عينات من األبواغ على الشرائح الزجاجية بالهواء  فتجف

 لمدة Giemsaالكحول المثيلي المطلق لمدة نصف دقيقة، ثم صبغت بصبغة كيمزا  باستعمالثبتت 

 . Shuaib & Osman (2015)قبل منللطريقة الموضحة  استناداً دقيقة  35

 Lom & Arthurلمعايير استنادا Myxozoaشخصت أنواع البوغيات المخاطية 

 ,Bykhovskaya- Pavlovskaya et al., 1962) ،Shul'manللمصادر  استناداو  (1989)

التي اعتمدت ايضًا في تفاصيل وصف الطفيليات والمصطلحات ( Shul'man, 1984و 1966

 والقياسات المستعملة.

 و Eiras et al. (2014)وفقًا لقوائم كل من  Myxobolusاألسماء العلمية لجنس  دققت

(1991 )Landsberg & Lom  التي وردت فيها أنواع الجنسMyxosoma  التي تحولت إلى

 . Bykhovskaya- Pavlovskaya et al. (1962) والتي وردت في Myxobolusجنس 

تفاصيل أجزاء الجسم والقياسات  بيانل Shul'man et al. (1966اتبعت طريقة )

، وضحت أجزاء الجسم في المنظر الجانبي )التدريزي( وفقًا لطريقة ( 3A-3الشكل ) والمصطلحات

Bykhovskaya- Pavlovskaya et al. (1962) ( 3-3الشكلB .)  وردت جميع القياسات

 .(µmبالميكرومتر) المطلوبة للبوغيات المخاطية المسجلة ألول مرة في العراق
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 . Myxobolus(: القياسات والمصطلحات المستعملة في وصف طفيليات الجنس 3-3شكل )

A-   رسم بالكاميرا اإلستجالئية للطفيليMyxobolus musajevi الجسم والقياسات  يوضح تفاصيل أجزاء
 .Shul'man et al. (1966) والمصطلحات استنادًا الى

 Inter capsular process –Icp  ،الزائدة بين المحفظتينLpc-Length of polar capsule  طول
  Sp-المحفظة القطبية،  Pc-Polar capsuleطول البوغ، Ls  Length of spore-المحفظة القطبية، 

Sporoplasm ،سايتوبالزم البوغ-Sr Sutural ridge  ،الحافة التدريزية-Wpc Width of polar 

capsule  ،عرض المحفظة القطبيةWs-Width of spore  .عرض البوغ 
B-  )رسم يوضح المنظر الجانبي )التدريزيSutural view  وأجزاء الجسم وفقا لطريقة

Bykhovskaya- Pavlovskaya et al. (1962). 

 Iodinophilous vacuole -Iv  ،فجوة اليود-N Nucleus  ،النواة-Pc  Polar capsule  المحفظة
الحافة  Sr  Suture ridge-التدريز، S  Suture-الخيط القطبي،  Pf- Polar filamentالقطبية، 
 .سايتوبالزم البوغSp  Sporoplasm-التدريزية، 
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 Monogeneaالطفيليات أحادية المنشأ  3-3-3

جلد وغالصـــــم وتجويف فم األســـماك بالعين المجردة للبحث عن الطفيليات كبيرة  تفحص

ثم عزلت  ،وفحــــــصت مباشرة مجهـــــرياً ومزجــــــت مع قطـــــرة ماء  مسحات من الجلـــــد اخذت. الحجم

ووضعت في طبق بتري يحوي مـاء الحنفيـــــة بعد فصلها عن التجويف الغلصمي الغالصـــــم 

 ةبعـــــناية باسـتعـــــمال أبر أحادية المنشأ وفحصت مجهريًا باستعمال مجهر تشريـــــح، وعــــــزلت الديدان 

ووضـــعت عــــلى شريحــــــة زجاجية وأضيف لها قـــــطرة من الصبــــــغة الحمــــراء المتعـــــادلة  رفيــعة

Aqueous neutral red  مـــــع الغليســـريــــنGlycerine  3:1بنسبة (Al-Nasiri, 2013 ثم .)

سات، القيا اخذتمسحات من الغالصم وفحصت مجهريًا باستعمال المجهر المركب.  اخذت

 والرسومات مباشرة من هذه العينات. والصور

لغرض توضيح اكثـــــر لألجزاء الصلبة التشخيصـــــية في عضو التثبيت وعضـــــو السفاد 

في طـــــبق بتري يحتوي على الغالصم الديدان بعد عزلــــــها من  تم وضعفي الديدان أحاديـــــة المــــــنشأ 

دقائق ثم غسلــــت بالماء المقطر  10لمدة  %5بتركيز  Sodium dodecyl sulphateمحلول 

(Wong et al., 2006) ،وضعتالشرائح الدائمية، عزلت الديدان بعناية من الغالصم و  لتحضير 

المذاب وغطيت  Glycerin jellyليسرين غقطرة من هالم اللها  أضيفو  على شريحة زجاجية

وتم الضغط بلطف على الغطاء الزجاجي لغرض تمدد الدودة.  Cover slideبالغطاء الزجاجي 

ملليمترًا من الماء  50سبعة غرامات من الجيالتين وأضيف له  اخذتلتحضير هالم الكليسرين: 

ضافة الغليسرين إلى لى أن أصبح مزيجًا متجانسًا، تم االبارد، سخن المزيج )ليس بدرجة الغليان( إ

جميع  حمام مائي لمدة ساعة حتى اكتمل ذوبان سخن المزيج فيملليمتر، و  300أن أصبح الحجم 

 .(Zander, 2014)المكونات 
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-Bykhovskayaتم تشخيص أنواع طفيليات أحادية المنشأ وفقًا للمصدرين 

Pavlovskaya et al. (1962)   و et al. (2009)  Pugachev. 

 Paradiplozoonو  Dactylogyrus ،Gyrodactylusوردت قياسات األجناس 

القياسات والمصطلحات التي استعملت في وصف أنواع األجناس بالمللمتر. جميع 

Dactylogyrus ،Gyrodactylus ،Paradiplozoon ( 6، 3-5، 3-4موضحة في األشكال-

 ( على التوالي. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         املواد وطرائق العمل     

 

34 

 
 Dactylogyrus(: القياسات والمصطلحات المستعملة في وصف طفيليات الجنس 3-4شكل )

 .D)الشكل يوضح التراكيب التشخيصية للطفيلي  et al. (2009)  Pugachevلطريقة وفقاً 

guadianensi). 

Median hook -Mh  :الكاّلب الوسطي-a Main part length  ،طول الجزء الرئيس-b Blade length 

 e  Point-طول الجذر الداخلي،  d Inner root-طول الجذر الخارجي،  c Outer root-طول النصل، 

length  .طول الشوكة-Db  Dorsal transverse bar :القضيب المستعرض الظهريw-  ،الطولx-  .العرض

-Vb Ventral transverse bar  القضيب المستعرض البطنيw-  ،الطولx-  .العرض–H  Marginal 

hook :الكاّلب الحافيw-  .الطول الكلي-Co Copulatory organ  :عضو السفادAp- Accessory piece 

 w- Total length of Accessory piece، أنبوب الجماع Ct Copulatory tube-طول القطعة المساعدة 

 الطول الكلي لعضو السفاد.
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  Gyrodactylus(: القياسات والمصطلحات المستعملة في وصف طفيليات الجنس 3-5شكل )

)الشكل يوضح  .Pugachev et al( 2009الموضحة في ) Ergens( 1985لطريقة ) وفقاً 

 (.G. capoetaالتراكيب التشخيصية للطفيلي 

Median hook -Mh  :الكالب الوسطي-a Total length  ،الطول الكليb-Main part length  طول الجزء

 Db Dorsal transverse-طول الجذر الداخلي. d Inner root-طول الشوكة،  c Point length-الرئيس، 

bar  :القضيب المستعرض الظهريw-  ،الطولx-  .العرض-Vb Ventral transverse bar  القضيب

الكاّلب  H Hooklet-طول الغشاء.  ml Membrane length-العرض،  -xالطول،  -wالمستعرض البطني: 

 الطول الكلي. w- Total lengthالحاّفي: 
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 Paradiplozoon(: القياسات والمصطلحات المستعملة في وصف طفيليات الجنس 3-6شكل )

 ..Pugachev et al( 2009) الموضحة في Khotenovsky (1985a)وفقا لطريقة 

A-  :1قياسات الطفيلي- Total length  ،2الطول الكلي- Length of anterior part  ،طول الجزء األمامي

3- Length of posterior part .طول الجزء الخلفي 

B-  Clamp :)1الماسك )المشبك- Length of clamp  ،2طول الماسك-Width of clamp  عرض

 الماسك.

C-  Anchor  :)1الكاّلب )الوسطي- Handle length .طول المقبض 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         املواد وطرائق العمل     

 

37 

    Nematodaالديدان الخيطية  4-3-3

الديدان الخيطية من األمعاء ووضعت في طبق بتري ثم حفظت في كحول أثيلي  عزلت

، ثم نقلت الى قنينة زجاجية  تحتوي على الالكتوفينول هاتمددب يسمحدقيقة ل 30لفترة  %70دافئ 

Lactophenol ليسرين غهالم ال باستعمالعلى شرائح زجاجية حملت و ، لغرض ترويقها

Glycerin jelly ألجل عمل الشرائح الدائمية Ali et al., 1987)). 

 

  النتائج تحليل 4-3

 : كاالتي .Oscar et al( 2015)المذكورة في للمعادلة  وفقا اإلصابة نسبة تحديد تم

    Percentage incidence of infectionاإلصابة  حدوث نسبة

 األسماك عدد على معين بطفيلي المصابة األسماك عدد قسمة لحاصل المئوية النسبة وهي

 .معينة مدة أثناء المفحوصة

عدد األسماك المصابةنسبة حدوث اإلصابة %= 
عدد األسماك المفحوصة 
 × 100. 
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 Results and Discussionالمناقشة النتائج و -4

في نير دجمة  مف األسماؾ نوعاً  12تعود إلى  عينة 335 خالؿ الدراسة الحاليةجمعت 

ولغاية نياية شير  2018عند منطقة الكميرة في محافظة بغداد، خالؿ المدة مف شير تموز 

 ة.أعداد وأنواع األسماؾ المدروسعوائؿ، يوضح  (1) . الجدوؿ 2019آذار

مف  نوعاً  70 والخارجي والداخمي لألسماؾ إصابتيا بما مجموعبينت نتائج الفحص 

 نوعاً  37مف البوغيات المخاطية،  نوعاً  28مف حامالت األىداب،  أنواع أربعةالطفيميات تضمنت 

. تـ توضيح الموقع التصنيفي الخيطيةمف الديداف  واحداً  أحادية المنشأ ونوعاً مف الطفيميات 

في وكما موضح  WoRMS, 2019و  GBIF, 2019 فيلكترونياأل يفلػمموقع لمطفيميات وفقاً 

 (.2الجدوؿ )

إصابتيا لممضّيفات المختمفة،  تباينت أنواع الطفيميات المسّجمة في الدراسة الحالية في نسبة

أيضا في موقع إصابتيا لممضّيؼ فمنيا طفيميات خارجية تصيب الجمد أو الغالصـ أو  وتباينت

 .يب األمعاءالزعانؼ، ومنيا طفيميات داخمية تص

لتي وصؼ وقياسات أنواع الطفيميات امعمومات عف عطاء ااقتصرت الدراسة الحالية عمى 

وصؼ وقياسات ىذه المعمومات فيما يخص  يتـ التطرؽ إلى ـسّجمت ألوؿ مرة في العراؽ ول

كتفاء بذكر أوؿ تسجيؿ لمطفيميات طالة والتكرار، وسيتـ االلإل تجنباً  الطفيميات المسّجمة سابقاً 

إلى الدليؿ  استنادافي العراؽ مع بياف عدد المضّيفات الجديدة لمطفيميات المختمفة  المسّجمة سابقاً 

 (.Mhaisen, 2019ألسماؾ العراؽ )المرجعي لمطفيميات والعوامؿ المرضية 

 .يميا في الدراسة الحاليةوفيما يأتي استعراض موجز لممجاميع المتطفمة التي تـ تسج
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 أنواع األسماك التي جمعت من نهر دجمة عند منطقة الدراسة.عوائل، أعداد و (: 1الجدول )

 

 سم المحلياإل

 

 العدد

 

 سم العلميالعائلة واإل

 20 الشبوط
Family Cyprinidae 

Arabibarbus grypus (Heckel, 1843) 

 41 الحمري
Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) 

 123 البلعوط الملوكي
Chondrostoma regium (Heckel, 1843) 

 5 البنيني صغير الفم
Cyprinion kais Heckel, 1843 

 7 البنيني كبير الفم
Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 

 55 االعتياديالكارب 
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 

 5 بو براطمأ
Luciobarbus barbulus (Heckel, 1847) 

 4 القطان
Luciobarbus xanthopterus Heckel, 1843 

 17 البني
Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) 

 11 البلطي أحمر البطه
Family Cichlidae 

Coptodon zillii (Gervais, 1848) 

 15 البلطي األزرق
Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) 

 32 الخشني
Family Mugilidae 

Planiliza abu (Heckel, 1843) 

 المجموع 
335 
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 GBIFلموقع  استنادا (: أنواع الطفيميات المسّجمة مرتبة بحسب موقعها التصنيفي2جدول )ال

 WoRMS ( 2019)و  (2019)

Phylum Ciliophora  

 Class Oligohymenophorea 

  Order Mobilina 

   Family Trichodinidae    

    Trichodina cottidarum Dogiel, 1948  

    Trichodina sphaeroides Dogiel, 1948 

    Trichodina strelkovi Chan, 1961 

    Trichodinella baltica (Stryjecka-Trembaczowska, 1953) Sramek-Husek, 1955* 

Phylum Myxozoa    

 Class Myxosporea  

  Order Bivalvulida 

   Family Myxobolidae 

    Myxobolus adeli Yurakhno & Ovcharenko, 2014* 

    Myxobolus amurensis Akmerove, 1960 

    Myxobolus bouixi Fomena, Folefack & Tang, 2007* 

    Myxobolus branchilateralis Molnár, Eszterbauer, Marton, Székely & Eiras, 2012* 

    Myxobolus branchiophilus Abdel-Ghaffar, El-Toukhy, Al-Quraishy, Al-Rasheid,   

Abdel-Baki, Hegazy & Bashtar, 2008* 

    Myxobolus chondrostomi Donec, 1962 

    Myxobolus drjagini (Akhmerov, 1954) Landsberg & Lom, 1991 

    Myxobolus exgiuus Thélohan, 1895 

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

    Myxobolus impressus Miroshnichenko, 1980* 

    Myxobolus infundibulatus Donec & Kulakovskaya, in Shulman, 1962* 

    Myxobolus karuni Masoumian, Baska & Molnár, 1994 

    Myxobolus lobatus (Nemeczek, 1911) Landsberg & Lom, 1991 

    Myxobolus macrocapsularis Reuss, 1906 

    Myxobolus magnus Awerinzew, 1913* 

    Myxobolus musajevi Kandilov, 1963* 

    Myxobolus niei Shul'man, 1962 

    Myxobolus paludinosus Reed, Basson & Van As, 2002* 

    Myxobolus parvus Shul'man, 1962                     

    Myxobolus permagnus Wegener, 1910 

    Myxobolus pethericii Fomena, Folefack & Tang, 2007* 

    Myxobolus pfeifferi Thélohan, 1895 

    Myxobolus problematicus Shul'man, 1962 

    Myxobolus pseudorasborae (Hoshina, 1952) Landsberg & Lom, 1991* 

    Myxobolus rotundatus Akhmerov, 1956 

    Myxobolus sanagaensis Benoit, Sorel & Abraham, 2017* 
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    Myxobolus szekeli Kaur & Singh, 2011 

    Thelohanellus catlae Chakrawarty and Basu, 1958 

Phylum Platyhelminthes 

 Class Monogenea 

  Sub class Monopisthocotylea 

   Order Dactylogyridea 

    Family Dactylogyridae 

     Dactylogyrus achmerowi Gusev, 1955 

     Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845) Wagener, 1857  

     Dactylogyrus bocageii Alvarez-Pellitero, Simon Vicente & Gonzalez Lanza, 1981  

     Dactylogyrus carassobarbi Gusev, Jalali & Molnár, 1993  

     Dactylogyrus comizae El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993* 

     Dactylogyrus deziensioides Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

     Dactylogyrus deziensis Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

     Dactylogyrus dirigerus Gusev, 1966* 

     Dactylogyrus ergensi Molnár, 1964 

     Dactylogyrus extensus Mueller & Van Cleave, 1932 

     Dactylogyrus guadianensis El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993* 

     Dactylogyrus holciki Molnár & Jalali, 1992* 

     Dactylogyrus lenkorani Mikailov, 1967 

     Dactylogyrus lenkoranoides El-Gharbi, Renaud & Lambert, 1992 

     Dactylogyrus minutus Kulwiec, 1927 

     Dactylogyrus molnari Ergens & Dulmaa, 1969 

     Dactylogyrus pavlovskyi Bychowsky, 1949 

     Dactylogyrus persis Bychowsky, 1949  

     Dactylogyrus reinii El-Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 

     Dactylogyrus sahuensis Ling, 1973 

     Dactylogyrus soufii (Lambert, 1977) Gusev, 1985* 

     Dactylogyrus varicorhini Bychovsky, 1957  

     Dogielius persicus Molnár & Jalali, 1992 

  Order Gyrodactylidea  

   Family Gyrodactylidae 

    Gyrodactylus bychowskianus Bogolepova, 1950 

    Gyrodactylus capoetai Ergens & Ibragimov, 1976* 

    Gyrodactylus dzhalilovi Ergens & Ashurova, 1984 

    Gyrodactylus macronychus Malmberg, 1957 

    Gyrodactylus markevitschi Kulakovskaya 1952 

    Gyrodactylus masu Ogawa, 1986      

    Gyrodactylus matovi Ergens & Kakacheva-Avramova, 1966 

    Gyrodactylus monstruosus Gusev, 1955 

    Gyrodactylus pewzowi Ergens, 1980 

    Gyrodactylus seravschani Osmanov, 1965 

    Gyrodactylus slovacicus Ergens, 1963* 
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  Subclass polyopisthocotylea 

   Order Mazocraeidea  

    Family Diplozoidae 

     Paradiplozoon homoion (Bychowsky & Nagibina, 1959) 

     Paradiplozoon minutum (Paperna, 1964) Khotenovsky, 1985* 

     Paradiplozoon pavlovskii (Bychowsky and Nagibina, 1959) Khotenovsky, 1982  

Phylum Nematoda 

 Class Secernentea 

  Order Spirurida 

  Superfamily Camallanoidea 

   Family Camallanidae 

    Camallanus lacustris (Zoega, 1776) Railliet & Henry, 1915 

 .تسجيل الطفيمي ألول مرة في العراق*
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 Ciliophoraحامالت األهداب شعبة  1-4

ميات خارجية تتطفؿ عمى يكطف األكثر شيوعا في البيئة المائيةتعد أنواع ىذه الشعبة 

بوجود ىيكؿ خموي  Trichodinidaeتتميز األنواع التي تعود إلى عائمة  ،النواعـ واألسماؾ

الذي يكوف بشكؿ حمقة مكونة مف عدة تراكيب  Adhesive disc االلتصاؽبروتيني يعرؼ بقرص 

والتي تتكوف مف ثالث مناطؽ: الجزء األعمى يسمى النصؿ  Denticlesصمبة تعرؼ باألسناف 

Blade يسمى الجزء المركزي ، الجزء الوسطيCentral part  والجزء القريب مف مركز الحمقة

قضباف ىيكمية دقيقة تسمى الدبابيس  بوساطة. ترتبط األسناف مع بعضيا Rayيسمى الشعاع 

 Border membraneغشاء الحدودي بال االلتصاؽ. يحيط قرص Radial pinsالشعاعية 

مف صؼ مف األىداب المتساوية بالطوؿ تحيط بجسـ يتكوف عضي الحركة  (،3-2الشكؿ)

جنس تصيب الغالصـ،  11 نوع مف حامالت األىداب تعود إلى 300الطفيمي. وصفت أكثر مف 

 Basson & Van) الجمد، الزعانؼ، المثانة البولية فضاًل عف الجياز التكاثري لمختمؼ األسماؾ

As, 2006 El-Tantawy et al., 2010;.) 

مف  ثالثة أنواعحامالت األىداب تضمنت مف  أنواع أربعةنت الدراسة الحالية وجود بيّ 

ألوؿ مرة  اً واحد اً نوع جؿ، وسTrichodinellaجنس  يعود إلى ونوع واحد Trichodinaجنس 

 .(3)الجدوؿ  Trichodinella baltica ىو في العراؽ
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في الغالصم المسّجمة  Ciliophoraحامالت األهداب أنواع شعبة توزيع  (:3) جدولال

 .بحسب مضّيفاتها

 

 Parasite الطفيمي

 

 

 Hostالمضّيف

 عدد األسماك

Number of fishes 
 اإلصابة نسبة

Prevalence 

% 
 المفحوصة

Examined 
 المصابة

Infected 

Trichodina cottidarum P. abu 32 4 12.5 

T. sphaeroides P. abu 32 3 9.3 

T. strelkovi C. carpio 55 2 3.6 

Trichodinella baltica* P. abu 32 2 6.2 

 مرة في العراق.*تسجيل الطفيمي ألول 
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  Trichodina Ehrenberg, 1831جنس

 سّجمت ثالثة أنواع تعود إلى ىذا الجنس.   

Trichodina cottidarum Dogiel, 1948 

-Abdul ت. سّجم12.5%عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الخشني بنسبة إصابة قدرىا 

Ameer (2004)  مف بركة  االعتياديىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف سمكة الكارب

 نوعًا مف المضّيفات مف 13اصطناعية في متنزه الزوراء في محافظة بغداد، وسّجؿ الحقًا مف 

 (.(Mhaisen, 2019ضمنيا الخشني 

Trichodina sphaeroides Dogiel, 1948 
سّجؿ ىذا الطفيمي %. 9.3ة إصابة قدرىا بنسب عمى غالصـ الخشني سّجؿ ىذا الطفيمي

، البنيني كبير الفـ Capoeta aculeate ثالثة أنواع مف األسماؾ ىي ألوؿ مرة في العراؽ مف

(، وسّجؿ الحقًا 2015القائـ في محافظة االنبار )السمماني،  قضاءالفرات عند  والخشني في نير

 (. (Mhaisen, 2019 الخشني مف ضمنيما في مضّيفيف آخريف

Trichodina strelkovi Chan, 1961 
%. سّجؿ ىذا 3.6بنسبة إصابة قدرىا  االعتياديظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ الكارب 

الخشني المأخوذة مف أسواؽ لبيع األسماؾ في بغداد الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ 

(Al-Saadi, 2014 وسّجؿ الحقًا مف تسعة مضّيفات أخرى مف ضمنيا الكارب ،)

 (. (Mhaisen, 2019االعتيادي

 Trichodinella Sramek-Husek, 1953جنس 

عمى الحمقة السنية  االلتصاؽقرص يحتوي تمتاز أنواع ىذا الجنس بأنيا صغيرة الحجـ، 

إنحناء قميؿ والجزء المركزي  الذي يكوف بشكؿ منحني أو ذي Bladeتتكوف مف النصؿ التي 

Central part  دقيؽ، الشعاعRay  غير موجودBasson & Van As, 2006).) 
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Trichodinella baltica (Stryjecka-Trembaczowska, 1953) Sramek-

Husek, 1955* 

لـ يسبؽ تسجيمو في %. 6.2بنسبة إصابة قدرىا  عمى غالصـ الخشني سّجؿ ىذا الطفيمي

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

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

 .(4-1ؿ الشك)إلى خمسة نماذج  استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي 

 .(μmبالميكرومتر ) ىذا النوعصؼ في و  المستخدمةوردت جميع القياسات    

 . يبمغ قطر الجسـبقميؿ مف عرضوأكبر طولو و  الشكؿ كوبيّ صغير الحجـ، الطفيمي 

 1.3، عرض الغشاء الحدودي (18.5-19.1) 18.8 االلتصاؽ، قطر قرص (21.5-19.7) 20.6

عدد الدبابيس سنًا.  23التي تتكوف مف ( 10.4-11.2) 10.8، قطر الحمقة السنية (1.5-1.2)

النصؿ مستطيؿ الشكؿ، منحني قمياًل، السطح األمامي والخمفي متوازياف . 5-6الشعاعية لكؿ سف 

(. الجزء المركزي 2.4-2.8) 2.6وحافة النصؿ البعيدة مدورة تقع أعمى نقطة التماس، يبمغ طولو 

 10.6  النواة الكبيرة(. ال يوجد شعاع. يبمغ قطر 0.9-1.3)1.1مثمث ينتيي بنياية حادة يبمغ طولو 

(10.7-10.5.) 

الدراسة الحالية إنيا  في  T. balticaطفيميلمالوصؼ والقياسات المسّجمة  مف اتضح

 Balticaمف بحر  Gobius nigerالمسّجؿ مف سمكة  T. balticaمتطابقة مع وصؼ وقياسات 

 . Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962)كما أشار اليو في بولندا
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   Trichodinella baltica(:1-4) شكل

A.  ممميمتر(. 2.6 ألسناف )مقياس الرسـأجزاء وشكؿ ا يوضحرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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 Myxozoaالبوغيات المخاطية شعبة  2-4

المخاطية بكونيا مجيرية متعددة تتميز أنواع الطفيميات التي تعود إلى شعبة البوغيات 

يعود  نوع معتمد 2200 والزواحؼ، تتكوف مف والبرمائيات األسماؾ الخاليا ذات تنوع كبير تصيب

(. وىي ذات خصوصية عالية إلصابة  (Fiala et al., 2015اً جنس 64عائمة و17إلى 

ف المحافظ ػػػػػػػوي عمى زوج مػػػػػػحتػػػػػػعددة الخاليا تػػػػػػػز بكونيا أبواغ متػػػػػػمائية وتتميػػػػػػػػفات الػػػػػػػالمضيّ 

ب العديد ػػػػػػػيسب Polar filamentوط القطبية ػػػػػػالتي تحتوي عمى الخي Polar capsulesبية ػػػػػػػػالقط

لحة مياه العذبة والماػػػػػػػيب أسماؾ الػػػػػػػتص اؾ الحوضية،ػػػػػػػواع األسمػػػػػمنيا تفشي أمراض في أن

(Feist & Longshaw, 2006 يتواجد الطور الخضري .)Vegetative stage (Plasmodia) 

شبيية بالنسيج أو بشكؿ بثرات بيضاء أو صفراء شاحبة يمكف  Pseudocystsبشكؿ أكياس كاذبة 

أو   Intercellular)بيف الخاليا Histozoicرؤيتيا بالعيف المجردة، وتصنؼ أما داخؿ األنسجة 

)تجاويؼ الجسـ أو تجاويؼ  Coelozoicسجة ػػػػػػ( أو بيف األن Intracellularداخؿ الخاليا

ضاء األسماؾ كاألمعاء، القشور، الزعانؼ، ػػػػػػػيب معظـ أعػػػػػػمكف أف تصػػػػػػأعضاء الجسـ(، ومف الم

 Kaur & Singh, 2008-2009) راء والدماغػػػػكمى، كيس الصفػػػػػػالغضاريؼ، العضالت، ال

Kaur & Gupta, 2017;.) 

 Myxobolus Bütschli, 1882 جنس

 Valvesأبواغ ىذا الجنس بيضوية أو شبو كروية الشكؿ، تتكوف مف مصراعيف 

كمثريتا الشكؿ في الغالب غير متساويتيف في الحجـ احيانًا  Polar capsulesومحفظتيف قطبيتيف 

، وبداخؿ Satural planeتقعاف في الطرؼ األمامي وفي مستوى عمودي عمى مستوى التدريز 

، يمتاز سايتوبالـز Spiralممتؼ بشكؿ حمزوني  Polar filamentكؿ محفظة قطبية خيط قطبي 

. بعض  Iodophilic vacuoleبوجود فجوة اليودالذي يكوف ثنائي النواة  Sporoplasmالبوغ 
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أنواع ىذا الجنس متخصصة لممضّيؼ والنسيج وبعضيا تصيب عدة مضائؼ ومختمؼ األنسجة 

(Lom & Dyková, 2006). 

 سمف جننوعًا  27مف البوغيات المخاطية، تضّمنت  نوعاً  28بينت الدراسة الحالية وجود 

Myxobolus  ونوعًا واحدًا مف جنسThelohanellus مف  نوعاً  12. سّجمت في ىذه الدراسة

 ستة، كما تـ تسجيؿ Myxobolusمف الجنس جميعيا البوغيات المخاطية ألوؿ مرة في العراؽ 

أنواع مف األسماؾ كمضّيفات جديدة لستة أنواع مف الطفيميات البوغية ألوؿ مرة في العراؽ 

 غيات المخاطية المسجمة ألوؿ مرة في العراؽالمطموبة لمبو وردت جميع القياسات  (.4 )الجدوؿ

 .(µmبالميكرومتر)

Myxobolus adeli Yurakhno & Ovcharenko, 2014  
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 4.8بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

إنما وجدت أعداد مف  لمطفيمي أثناء فحص الغالصـ، الطور الخضريلـ يتـ العثور عمى 

 أبواغ ىذا الطفيمي منتشرة بيف خاليا الخيوط الغمصمية في المسحات التي ُأخذت مف الغالصـ.

 (.4-2)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

الشكؿ، عريض مف النيايتيف األمامية والخمفية وطولو أقصر مف عرضو،  البوغ شبو كروي

(. المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ، 6.9-7.3) 7.1وعرضو  5.8 (5.5-6.1)يبمغ طولو 

بالحجـ، تصالف إلى منتصؼ طوؿ البوغ، متقاربتاف عند قمتييما ومتباعدتاف عند  متساويتيف

بيف (. ال يوجد بروز 1.8-2.3) 2( وعرضيا 2.6-3.0) 2.8قاعدتيما، طوؿ المحفظة القطبية 

 .المحفظتيف
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بحسب في الغالصم المسّجمة   Myxozoaالبوغيات المخاطيةشعبة أنواع توزيع  (:4) جدولال

 .مضّيفاتها

 Host المضّيف Parasite الطفيمي

 عدد األسماك
Number of fishes 

 نسبة اإلصابة
Prevalence

 المفحوصة %
Examined 

 المصابة
Infected 

Myxobolus adeli* C. luteus 41 2 4.8 

M. amurensis  C. luteus** 41 4 9.7 

M. bouixi*  C. luteus 41 5 12.1 

 M. branchilateralis* C. luteus 41 2 4.8 

M. branchiophilus* A. grypus 20 2 10 

M. chondrostomi M. sharpeyi** 17 3 17.6 

M. drjagini C. luteus 41 6 14.6 

M. exgiuus C. luteus 41 4 9.7 

M. fahmii  C. luteus 41 6 14.6 

 

M. impressus* 
C. luteus 41 3 7.3 

C. regium 123 1 0.8 

M. infundibulatus* M. sharpeyi 17 1 5.8 

M. karuni  C. luteus 41 7 17.0 

M. lobatus  C. luteus 41 2 4.8 

 

M. macrocapsularis  
C. luteus 41 1 2.4 

M. sharpeyi** 17 1 5.8 

M. magnus* C. luteus 41 4 9.7 

M. musajevi* C. luteus 41 2 4.8 

M. niei C. luteus 41 2 4.8 

M. paludinosus* C.luteus  41 1 2.4 
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 Host المضّيف Parasite الطفيمي

 عدد األسماك
Number of fishes 

 نسبة اإلصابة
Prevalence

 المفحوصة %
Examined 

 المصابة
Infected 

M. paludinosus* C. regium 123 2 1.6 

M. parvus C. luteus 41 3 7.3 

M. permagnus C. luteus 41 5 12.1 

M. pethericii* C. luteus 41 4 9.7 

M. pfeifferi  C. luteus 41 6 14.6 

 

M. problematicus 

C. luteus 41 10 24.3 

M. sharpeyi** 17 5 29.4 

M. pseudorasborae* C. luteus 41 1 2.4 

M. rotundatus  C. luteus** 41 9 21.9 

M. sanagaensis* C. luteus 41 2 4.8 

M. szekeli  C. luteus** 41 12 29.2 

Thelohanellus catlae C. luteus 41 2 4.8 

 مرة في العراق. **مضّيف جديد لمطفيمي في العراق. *تسجيل الطفيمي ألول
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في الدراسة الحالية إنيا  M. adeliمطفيمي لالوصؼ والقياسات المسّجمة مف  اتضح

 Yurakhno & Ovcharenko (2014)الذي وصفو  M. adeliمتطابقة مع وصؼ وقياسات 

ياه ساحؿ البحر مف م Liza aurataسمكة  معدةو  أمعاء، المجاري البولية، مرئ ،غالصـمف 

 المتوسط والبحر األسود.

Myxobolus amurensis Akmerove, 1960 
ىذا الطفيمي  ظير%. 9.7بنسبة إصابة قدرىا عزؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري 

 مف ، وسّجؿ الحقاً (Abdullah, 2013)ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ البرعاف االبيض 

ذلؾ يعد الحمري في الدراسة الحالية مضّيفًا وب نوعيف مف المضّيفات ليس مف ضمنيا الحمري،

 .(Mhaisen, 2019) في العراؽ جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الرابع

Myxobolus bouixi Fomena, Folefack & Tang, 2007 
ـ يسبؽ تسجيمو في ل%. 12.1بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

 . (Mhaisen, 2019) العراؽ

وجدت أبواغ ىذا الطفيمي منتشرة بيف الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصمية في المسحات 

 التي أخذت مف الغالصـ.

 (.4-3)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

وعرضو  (10.4-11.3) 11.1، طوؿ البوغ ي مستدؽ قمياًل مف النياية األماميةكرو  البوغ

طوؿ ثمث  صالف إلىبالحجـ ت متساويتيف، الشكؿ كمثريتا، المحفظتاف القطبيتاف (10.1-9.6) 9.9

بيف (. ال يوجد بروز 2.5-3.0) 2.7يا وعرض (3.5-4.0) 3.7محفظة القطبية البوغ تقريبًا، طوؿ ال

 .المحفظتيف
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 Myxobolus adeli(: 2-4شكل )

A.    ميكروميتر(. 2.8رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 bouixi  Myxobolus(:4-3شكل )

A.   ميكروميتر(. 3.7رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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في الدراسة الحالية متطابقة M. bouixi طفيمي موصؼ والقياسات المسّجمة لمف ال ظير

 مف غالصـ سمكة  Fomena et al. (2007)الذي وصفو  M. bouixiمع وصؼ وقياسات 

Chrysichthys nigrodigitatus نير  مفLeb Mbass .في الكامروف 

Myxobolus branchilateralis Molnár, Eszterbauer, Marton, Székely & 

Eiras, 2012   
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 4.8بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

 (.1.5-1.9) 1.7 يبمغ قطره ،الحجـ وكبير اً دائريبكونو  الطور الخضرييمتاز كيس 

 (.4-4)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

-8.6) 8.2 وعرض( و 9.4-9.8)  9.6، يبمغ طولوستدقةية أمامية مانيذو  البوغ بيضوي

النياية بالحجـ، متقاربتاف قمياًل مف  متساويتيفالمحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ، ،  (7.8

، طوؿ المحفظة منتصؼ طوؿ البوغطوليما  النياية الخمفية ويتجاوز األمامية ومتباعدتاف مف

 بيف المحفظتيف في البوغ. بروزوجد يال(، 2.6-3.0) 2.8 اوعرضي( 5.3-5.7) 5.5القطبية 

في الدراسة  M. branchilateralisمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح

 .Molnár et al الذي وصفو M. branchilateralisالحالية إنيا متطابقة مع وصؼ وقياسات 

 .في ىنكاريا Danubeفي نير الدانوب  Barbus barbusمف غالصـ سمكتي   (2012)
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Myxobolus branchiophilus Abdel-Ghaffar, El-Toukhy, Al-Quraishy, 

Al-Rasheid, Abdel-Baki, Hegazy & Bashtar, 2008 
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 10بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الشبوط

ثابة التسجيؿ األوؿ في لذا يعّد تسجيمو في الدراسة الحالية بم، أي نوع مف أنواع األسماؾ العراقية

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

نما  لـ يالحظ وجود أكياس الطور الخضري لمطفيمي عمى غالصـ السمكة المصابة، وا 

وجدت أعداد مف األبواغ منتشرة بيف خاليا الخيوط الغمصمية في المسحات التي أخذت مف 

 الغالصـ.

 (.4-5)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

-11.3) 11.0طوؿ البوغ ستدقة والخمفية مدورة، البوغ كمثري الشكؿ، النياية األمامية م

 يتجاوزبالحجـ، بشكؿ الدمعة  متساويتيف، المحفظتاف القطبيتاف (6.2-6.6) 6.4 ، عرضو(10.7

-2.3) 2.1وعرضيا  (5.2-5.6) 5.4قمياًل، طوؿ المحفظة القطبية  منتصؼ طوؿ البوغ طوليما

 (. البروز بيف المحفظتيف صغير وواضح.1.9

في الدراسة  M. branchiophilusمف الوصؼ والقياسات المسّجمة لنموذج الطفيمي  ظير

 Abdel-Ghaffarالذي وصفو  M. branchiophilusالحالية إنيا متطابقة مع وصؼ وقياسات 

et al. (2008)  مف الخيوط الغمصمية لسمكة البمطي النيميOreochromis niloticus  مف

 مصر.في  دلتا النيؿو  ، روافد النيؿShebinبحر 

Myxobolus chondrostomi Donce, 1962 
سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في %. 17.6بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ البني

 سّجؿ مفو  (2008دجمة عند محافظة تكريت )الناصري، العراؽ مف كبد الشبوط في نير 
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 Myxobolus branchilateralis(: 4-4شكل )

A.  ميكروميتر(. 5.5رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 Myxobolus branchiophilus(: 4-5شكل )

A.  ميكروميتر(. 5.2رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة( 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير. 
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، لذا يعد البني الحقًا مف أي نوع آخر مف المضّيفات(، ولـ يسّجؿ  2016الحمري )رشيد،

 ,Mhaisen)مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثالث في العراؽ في الدراسة الحالية 

2019). 

Myxobolus drjagini (Akhmerov, 1954) Landsberg & Lom, 1991 
%. سّجؿ بالسـ 14.6بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري

اليوسفية بالقرب  ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الحمري في نير ((2002 وآخروف

 . (Mhaisen, 2019)ف تسعة أنواع أخرى مف المضّيفاتمف المحمودية وسّجؿ الحقًا م

Myxobolus exiguus Thélohan, 1895 
البوغي سّجؿ %. 9.7بنسبة إصابة قدرىا  ظير ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

(، ولـ 2016دجمة عند محافظة بغداد )عطواف،  ألوؿ مرة في غالصـ الحمري في نير المخاطي

 .(Mhaisen, 2019) مف المضّيفات الحقًا في أي نوع آخريسّجؿ 

Myxobolus fahmii Ali, Al-Rasheid, Sakran, Abel-Baki and Abdel-

Ghaffar, 2002 
البوغي سّجؿ %. 14.6بنسبة إصابة قدرىا  ظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري

دجمة عند منطقة العطيفية في  ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ الحمري في نيرالمخاطي 

 ,Mhaisen) آخر مف المضّيفات أي نوع الحقًا مف(، ولـ يسّجؿ 2019محافظة بغداد )عباس، 

2019). 

Myxobolus impressus Miroshnichenko, 1980 
% 0.8 قدرىما إصابة بنسبتي والحمري سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ البمعوط المموكي

لذا يعّد تسجيمو في ، يسبؽ تسجيمو في أي نوع مف أنواع األسماؾ العراقيةلـ  % عمى التوالي.7.3و

 .(Mhaisen, 2019) الدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ األوؿ في العراؽ
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وجدت أبواغ ىذا الطفيمي منتشرة قرب الصفائح األولية والثانوية لمخيوط الغمصمية مف 

 المسحات التي أخذت مف الغالصـ.

 (.4-6)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادايما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي ف

 12.3، طوؿ البوغ ذو نياية أمامية عريضة ومستدؽ مف النياية الخمفيةالبوغ بيضوي 

وتصالف إلى  المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ(. 10.1-10.3) 10.2وعرضو ( 12.3-12.1)

بيف  بروزال(. 3.5-3.9) 3.9 وعرضيا( 5.8-6.4)6.1 قطبية نصؼ طوؿ البوغ، طوؿ المحفظة ال

 وواضح. الشكؿ المحفظتيف مثمث

الدراسة  في M. impressusمف الوصؼ والقياسات المسّجمة لنموذج الطفيمي  اتضح

معاء، غالصـ وكمى أالمعزوؿ مف  M. impressusالحالية إنيا متطابقة مع وصؼ وقياسات 

 .Shul'man (1984) مف قبؿوالمدونة Crimea مف خزانات  Barbel أسماؾ

Myxobolus infundibulatus Donec & Kulakovskaya, in Shulman, 1962 

لـ يسبؽ تسجيمو في أي %. 5.8لنسبة إصابة قدرىا ىذا الطفيمي مف غالصـ البني  عزؿ 

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

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

لـ يتـ العثور عمى أكياس لمطفيمي أثناء فحص الغالصـ، إنما وجدت أعداد مف أبواغ ىذا 

في المسحات التي ُأخذت مف  قرب الصفائح األولية لمخيوط الغمصميةالطفيمي منتشرة بيف 

 الغالصـ.

 (.4-7)الشكؿ  خمسة نماذج إلى استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

وعرضو  (14.5-14.9) 14.7غ قمياًل، طوؿ البو  مستدقةخمفية الية اني، الالبوغ بيضوي

 بالحجـ، طوؿ  متساويتيفالمحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ وغير  (.11.8-12.4) 12.1
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 Myxobolus impressus(: 4-6شكل )

A.   ميكروميتر(. 5.6رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.   مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير  

 Myxobolus infundibulatus(: 4-7شكل )

A.   ميكروميتر(. 3.6رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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طوؿ المحفظة  ،(4.7-4.9) 4.8يا وعرض 6.6-7.6)) 7.1المحفظة القطبية الكبيرة 

البروز بيف المحفظتيف كبير  .(4.2-3.9) 4.0وعرضيا  (5.5-6.1) 5.8القطبية الصغيرة 

 وواضح.

الدراسة  في M. infundibulatusمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا ظير   

المعزوؿ مف جدراف   M. infundibulatusالحالية إنيا متطابقة مع وصؼ وقياسات 

والمدونة مف نير الدانوب في الصيف  Leuciscus cephalusوكمى سمكة يوائي كيس الال

 .Shul'man (1984) مف قبؿ

Myxobolus karuni Masoumian, Baska and Molnar, 1994 
البوغي %. ظير ىذا 17.0عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري بنسبة إصابة قدرىا 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ وأمعاء الشبوط في نير الزاب الصغير، )عبداهلل،  المخاطي

 ,Mhaisen)( وسّجؿ الحقًا مف أربعة أنواع أخرى مف المضّيفات مف ضمنيا الحمري 2002

2019). 

Myxobolus lobatus (Nemeczek, 1911) Landsberg & Lom, 1991 
بوغي ال %. عزؿ4.8بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري

ديإلى في محافظة ديإلى )محمد،  ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ الحمري في نير المخاطي

 .(Mhaisen, 2019) آخر مف المضّيفات(،  ولـ يسّجؿ في أي نوع مف 2017

Myxobolus macrocapsularis Reuss, 1960 
% 2.4ا مإصابة قدرى والبني بنسبتي شخص ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري

سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ أبو براطـ مف بحيرة . عمى التوالي%5.8و

أنواع أخرى مف المضّيفات  ستة مف(، وسّجؿ الحقًا 1997دوكاف في محافظة السميمانية )عبداهلل، 
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في الدراسة الحالية مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو  البنيذلؾ يعد ليس مف ضمنيا البني، وب

 .(Mhaisen, 2019) الثامف في العراؽالمضّيؼ 

Myxobolus magnus Awerinzew, 1913 
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 9.7بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

وجدت أبواغ ىذا الطفيمي منتشرة بيف الصفائح األولية والثانوية لمخيوط الغمصمية في 

 المسحات التي أخذت مف الغالصـ.

 (.4-8)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادايما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي ف

 7.5وعرضو ( 10.4-10.8) 10.6طوؿ البوغ مستدؽ مف الثمث األمامي،  البوغ بيضوي

تصالف إلى أقؿ مف نصؼ طوؿ البوغ بقميؿ،  المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ (.7.7-7.3)

صغير بيف المحفظتيف بروز ال(، 2.6-2.9) 2.7وعرضيا  (4.9-5.3) 5.1طوؿ المحفظة القطبية 

 وواضح.

الدراسة الحالية إنيا  في M. magnusطفيمي مالمسّجمة ل ؼ والقياساتمف الوص اتضح

في ثالثة أنواع مف قزحية العيف مف  المسّجؿ  M. magnusمتطابقة مع وصؼ وقياسات 

نيري مف  Lucioperca luciopercaو Acerina acerina ،A. cernua األسماؾ ىي:

 .Shul'man (1984) مف قبؿوالمدونة في روسيا Volga وفي أوكرانيا  Danube الدانوب

 Myxobolus musajevi Kandilov, 1963 
لـ يسبؽ تسجيمو في أي نوع  %.4.8ي بنسبة إصابة عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمر 

 لذا يعّد تسجيمو في الدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ األوؿ في العراؽ، مف أنواع األسماؾ العراقية

(Mhaisen, 2019). 
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أكياس لمطفيمي أثناء فحص الغالصـ، إنما وجدت أعداد مف أبواغ ىذا ـ يتـ العثور عمى ل

 الطفيمي منتشرة بيف خاليا الخيوط الغمصمية في المسحات التي ُأخذت مف الغالصـ.

 (.4-9)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

غ ، طوؿ البو الجسـ وذات نياية مدورةمستدقة مف منتصؼ البوغ بيضوي، النياية األمامية 

المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ،  (،10.6-10.8)10.7  وعرضو (12.9-12.5) 12.6

 6.5 ، طوؿ المحفظة القطبيةبقميؿ كثر مف نصؼ طوؿ البوغأمتساويتيف بالطوؿ ويصالف إلى 

 بير وواضح.مثمث الشكؿ ك بيف المحفظتيفبروز ال(. 4.2-4.6) 4.3ا وعرضي( 6.7-6.3)

الدراسة الحالية إنيا  في M. musajeviمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح   

المسّجؿ في غالصـ، كيس الصفراء وكمى سمكة   M. musajeviمتطابقة مع وصؼ وقياسات 

Varicorhinus capoeta  مف نيرKur' مف قبؿوالمدونة  في روسيا Shul'man (1984). 

Myxobolus niei Shul'man, 1962  
سّجؿ ىذا الطفيمي %. 4.8بنسبة إصابة قدرىا  ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري ظير

 (،2016دجمة في محافظة بغداد )عطواف،  ألوؿ مرة في العراؽ مف عيف سمكة الخشني في نير

 (Mhaisen, 2019).بما فييما الحمري  أخريفوسّجؿ الحقًا مف مضّيفيف 

Myxobolus paludinosus Reed, Basson & Van As, 2002 
% 1.6.إصابة قدرىا  والحمري بنسبةعزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ البمعوط المموكي 

لذا يعّد تسجيمو في ، لـ يسبؽ تسجيمو في أي نوع مف أنواع األسماؾ العراقية. عمى التوالي %2.4و

 .(Mhaisen, 2019) العراؽالدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ األوؿ في 

وجدت أبواغ ىذا الطفيمي منتشرة بيف الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصمية في المسحات 

 التي أخذت مف الغالصـ.

 (.4-10)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 
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 Myxobolus magnus(: 4-8شكل )

A.   ميكروميتر(. ..5رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 044صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 

 Myxobolus musajevi(: 4-9شكل )

A.  ميكروميتر(. 3.9رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 044صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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الخمفية مف منتصؼ الجسـ تقريبًا والنياية البوغ بيضوي الشكؿ، النياية األمامية مستدقة 

-11.7)  11.5البوغ طوؿ ف،نطقة في البوغ عند نياية المحفظتيف القطبيتيتقع أعرض م مدورة،

وتصالف إلى أكثر مف  بالحجـ متساويتيفالمحفظتاف القطبيتاف  (.8.0-8.8)8.4 وعرضو  (11.3

(. اليوجد 2.2-2.5) 2.3ا وعرضي (5.8-6.2) 6.0 طوؿ المحفظة القطبيةنصؼ طوؿ البوغ، 

 بروز بيف المحفظتيف.

الدراسة الحالية  في M. paludinosusمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح

 Reed et al. (2002)الذي وصفو   M. paludinosusإنيا متطابقة مع وصؼ وقياسات 

في جنوب شرؽ  Okavango نيرمف   Barbus paludinosusسمكة غالصـ المسّجؿ مف 

 أفريقيا.

Myxobolus parvus Shul'man, 1962 
ىذا البوغي سّجؿ %. 7.3بنسبة إصابة قدرىا عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري 

مف بحيرة دوكاف في محافظة  االعتياديغالصـ الكارب  عمىألوؿ مرة في العراؽ  المخاطي

مف المضّيفات مف ضمنيا  أخرىأنواع  سبعة مف(، وسّجؿ الحقًا 1997السميمانية )عبداهلل، 

 .(Mhaisen, 2019)الحمري 

Myxobolus permagnus Wegener, 1910 
البوغي عزؿ %. 12.1بنسبة إصابة قدرىا سّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري 

ى )محمد، اللى في محافظة ديادي العراؽ مف غالصـ الحمري في نيرألوؿ مرة في المخاطي 

 . (Mhaisen, 2019)آخر مف المضّيفاتأي نوع  الحقًا مف(، ولـ يسّجؿ 2017
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Myxobolus pethericii Fomena, Folefack & Tang, 2007 

أي نوع لـ يسبؽ تسجيمو في %. 9.7بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

 لذا يعّد تسجيمو في الدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ األوؿ في العراؽ، مف أنواع األسماؾ العراقية

(Mhaisen, 2019). 

، إنما وجدت أعداد مف السمكة المصابة غالصـعمى أكياس لمطفيمي  الحظ وجودلـ ي

 في المسحات التي ُأخذت مف الغالصـ. الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصميةمنتشرة بيف  بواغاأل

 (.4-11)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

 مستدقة ومدورة،ومدورة، النياية الخمفية عريضة ، النياية األمامية الشكؿ البوغ بيضوي

 كمثريتا الشكؿالمحفظتاف القطبيتاف . (7.8-8.5)  8.1وعرضو (12.2-12.8) 12.5طوؿ البوغ 

-5.6) 5.4 ، طوؿ المحفظة القطبيةتصالف إلى أقؿ مف منتصؼ طوؿ البوغ بالحجـ متساويتيفو 

 (. اليوجد بروز بيف المحفظتيف.2.9-3.3)3.1 وعرضيا ( 5.2

الدراسة الحالية إنيا  في M. pethericiiمطفيمي ياسات المسّجمة لمف الوصؼ والق ظير

 المسّجمة Fomena et al. (2007)الذي وصفو  M. pethericiiمتطابقة مع وصؼ وقياسات 

 Ctenopomaسمكة  كمىو  غالصـ، زعانؼ، عيوف، كبد، جدار المعدة، األمعاء الدقيقة مف

petherici  مف نير Sangé .في الكامروف 

Myxobolus pfeifferi Thélohan, 1895 
%. سّجؿ البوغي 14.6عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري بنسبة إصابة قدرىا 

 ,Fattohy)ألوؿ مرة في العراؽ مف سمكة العّراض في نير دجمة عند محافظة الموصؿ المخاطي 

 ,Mhaisen)نوعًا آخر مف المضّيفات مف ضمنيا الحمري  35، وسّجؿ الحقًا عمى (1975

2019). 
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 Myxobolus paludinosus(: 4-10شكل )

A.  ميكروميتر(. 3رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 Myxobolus pethericii(: 4-11شكل )
A.   ميكروميتر(. 5.0سـ رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الر 

B.   مرة(. 044صورة فوتوغرافية )قوة التكبير  
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Myxobolus problematicus Shul'man, 1962 
 %29.4% و24.3ا مإصابة قدرى والبني بنسبتي شخص ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

دجمة عند محافظة  غالصـ الحمري في نير عمىألوؿ مرة  البوغي المخاطيسّجؿ  .عمى التوالي

آخر مف المضّيفات، لذا يعد البني في الدراسة في أي نوع الحقًا (، ولـ يسّجؿ 2016بغداد )رشيد، 

 .(Mhaisen, 2019)الحالية مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثاني في العراؽ 

Myxobolus pseudorasborae (Hoshina, 1952) Landsberg & Lom, 1991 

تسجيمو في لـ يسبؽ %. 2.4بنسبة إصابة قدرىا سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري 

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

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

وجدت أبواغ ىذا الطفيمي منتشرة بيف الخيوط الغمصمية في المسحات التي أخذت مف 

 .الغالصـ

 (.4-12)الشكؿ  خمسة نماذج إلى استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

 طوؿ البوغ  ضيقة والخمفية مدورة وعريضة، ، النياية األمامية مستدقةبيضوي الشكؿالبوغ 

كمثريتا الشكؿ يصؿ طوليما المحفظتاف القطبيتاف (. 8.2-9.0) 8.6وعرضو ( 14.8-14.2)14.5

-2.8) 2.5 اوعرضي( 6.2-6.9) 6.5 أقؿ مف نصؼ طوؿ البوغ، طوؿ المحفظة القطبيةإلى 

 (. ال يوجد بروز بيف المحفظتيف.2.3

الدراسة  في M. pseudorasboraeمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح

المعزوؿ مف زعانؼ،   M. pseudorasboraeالحالية إنيا متطابقة مع وصؼ وقياسات 

، Western Dvina ،Nemanنيار أمف  Gobio cynocephalusسمكة عضالت وكمى 

Ob' ،Amur وLiaohe المدونة مف قبؿ Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962). 
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Myxobolus rotundatus Akhmerov, 1956 
البوغي سّجؿ  %.21.9بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

دجمة عند منطقة شاطئ التاجي في محافظة بغداد  ألوؿ مرة عمى غالصـ البني في نيرالمخاطي 

في الدراسة لذا يعد الحمري المضّيفات، مف آخر أي نوع  الحقًا مف(، ولـ يسّجؿ 2019)شياع، 

 .(Mhaisen, 2019) مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثاني في العراؽالحالية 

Myxobolus sanagaensis Benoit, Sorel & Abraham, 2017 
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 4.8بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

، إنما وجدت أعداد مف بةالسمكة المصا غالصـعمى أكياس لمطفيمي  الحظ وجودلـ ي

 .في المسحات التي ُأخذت مف الغالصـ الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصميةمنتشرة بيف  بواغاأل

 (.4-13)الشكؿ  إلى خمسة نماذج استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ليذا الطفيمي 

حافة مف العالمات عمى  خمس متطاوؿ، النياية األمامية والخمفية مدورة وتوجدالبوغ 

المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا (. 6.3-6.9) 6.6 وعرضو( 9.9-10.6) 10.2، طوؿ البوغ التدريز

( 2.6-3.2) 2.9 وعرضيا (4.0-4.8) 4.4 ، طوؿ المحفظة القطبية الكبيرةمتساويتيفالشكؿ وغير 

بيف (. ال يوجد بروز 1.9-2.3) 2.1 وعرضيا( 2.2-2.8)  2.5وطوؿ المحفظة القطبية الصغيرة

 .ُحبيبيالسايتوبالـز البوغي و  المحفظتيف

الدراسة الحالية  في M. sanagaensisمطفيمي قياسات المسّجمة لمف الوصؼ وال ظير

 Benoit et al. (2017)الذي وصفو  M. sanagaensisإنيا متطابقة مع وصؼ وقياسات 

 في الكامروف. Sessabaمف نير  Barbus callipterusالمسّجؿ مف قمب سمكة 
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 Myxobolus pseudorasborae(: 4-12شكل )

A.   ميكروميتر(. 3.5رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 044صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 Myxobolus sanagaensis(: 4-13شكل )

A.   ميكروميتر(. 0.0رسـ بالكاميرا االستجالئية )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 044صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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Myxobolus szekeli Kaur & Singh, 2011 
شياع  تسّجم%. 29.2ظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري بنسبة إصابة قدرىا 

دجمة عند  في نيروالبنيني صغير الفـ  شبوطىذا الطفيمي ألوؿ مرة عمى غالصـ ال( 2019)

لذا يعد  المضّيفات،آخر مف أي نوع  مفمنطقة شاطئ التاجي في محافظة بغداد، ولـ يسّجؿ 

 في العراؽ الثمضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثفي الدراسة الحالية الحمري 

(Mhaisen, 2019). 

Thelohanellus catlae Chakrawarty and Basu, 1958 
البوغي ظير  %.4.8بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري

العراؽ عمى الغالصـ والسطح الخارجي ألمعاء سمكة البنيني كبير الفـ في ألوؿ مرة في المخاطي 

مف  أخرى(، وسّجؿ الحقًا مف ثالثة أنواع 1989دجمة في محافظة صالح الديف )عبد األمير،  نير

 . (Mhaisen, 2019)المضّيفات مف ضمنيما الحمري 
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 Monogeneaالطفيميات أحادية المنشأ  3-4

مسطحة خنثية، صغيرة الحجـ وخارجية التطفؿ، تتطفؿ عمى األسماؾ ىي ديداف 

سماؾ البحرية. والحيوانات المائية األخرى، تصيب زعانؼ وجمد وغالصـ أسماؾ المياه العذبة واأل

 نسبيًا لممضّيؼ وىي ذات دورات حياة مباشرة أي بدوف مضائؼ وسطية  تكوف ذات تخصص عاؿ  

 (Hoole et al., 2001). 

أنواع مف الديداف أحادية المنشأ ألوؿ مرة في العراؽ  سبعةسّجؿ في الدراسة الحالية 

، ونوعا  Gyrodactylusمف الجنس نوعيف ،Dactylogyrusمف الجنس  خمسة أنواعتضمنت 

 مف األسماؾ كمضّيفات جديدة ؿ نوعاً  20، كما تـ تسجيؿ  Paradiplozoon واحدا مف الجنس

 (.5 أحادية المنشأ ألوؿ مرة في العراؽ )الجدوؿ مف الطفيميات نوعاً  19

 Dactyogyrus Diesing, 1850جنس 

تر(. النياية ليا في أغمب الحاالت أقؿ مف ممميمأنواع ىذا الجنس صغيرة الحجـ )يكوف طو 

نية وزوجيف مف الطيات الرأسية. ػػػػػػف مف البقع العيػػػػػػكوف مف زوجيػػػػػػػـ الطفيمي تتػػػػػػاألمامية لجس

)يستعمؿ لإللتصاؽ بالمضّيؼ( ويتكوف مف  Haptorالنياية الخمفية تحتوي عمى جياز التثبيت 

)تكوف مساعدة لعممية  Marginal hooks (hooklets)سبعة أزواج مف الكالليب الحافية 

 Median hooksييف إذ ليا القابمية عمى إختراؽ الخاليا الطالئية(، كاّلبيف وسط االلتصاؽ

(Anchors, Hamuli)  مف خالليما يستطيع الطفيمي إختراؽ أنسجة المضّيؼ(، يقع بيف(

وقضيب مستعرض  Dorsal connecting barالكاّلبيف قضيبيف رابطيف: قضيب رابط ظيري 

، أو قضيب رابط ظيري واحد. عند وجود كال القضيبيف فأف Ventral connecting barبطني 

رابط البطني يكوف أصغر مف القضيب الرابط الظيري) يكوف مساويًا بالحجـ أو اكبر القضيب ال

  Copulatory organقمياًل مف القضيب الرابط الظيري في حاالت نادرة(. يتكوف عضو السفاد 
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في الغالصم المسّجمة Monogenea طفيميات أحادية المنشأ الشعبة أنواع توزيع  (:5) جدولال

 .بحسب مضّيفاتها

 

 Parasite الطفيمي

 

 

 Host المضّيف

 عدد األسماك
Number of fishes نسبة اإلصابة 

Prevalence

% 

 المفحوصة
Examine

d 

 المصابة
Infected 

Dactylogyrus 

achmerowi 
C. luteus 41 1 2.4 

D. anchoratus 

C luteus** 41 2 4.8 

C. carpio  55 3 5.4 

D. bocageii 

C. luteus 41 4 9.7 

C. regium** 123 2 1.6 

M. sharpeyi 17 2 11.7 

D. carassobarbi 
 

C. luteus 123 2 1.6 

C. regium** 41 12 29.2 

M. sharpeyi** 17 3 17.6 

D. comizae* C. luteus 41 4 9.7 

 

D. deziensioides  

 

C. luteus 55 6 10.9 

C. carpio 41 3 7.3 

D. deziensis 

A. grypus 20 2 10 

C. luteus** 41 1 2.4 

D. dirigerus* C. luteus 41 2 4.8 

D. ergensi C. regium**  123 5 4.0 

D. extensus 

C. regium**  55 2 3.6 

C. carpio 123 1 0.8 

D. guadiaensis* C. luteus 41 5 12.2 
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 Parasite الطفيمي

 

 

 Host المضّيف

 عدد األسماك
Number of fishes نسبة اإلصابة 

Prevalence

% 

 المفحوصة
Examine

d 

 المصابة
Infected 

D. holciki* C. regium 123 1 0.8 

D. lenkorani C. luteus 41 5 12.2 

D. lenkoranoides C. luteus 41 4 9.7 

D. minutus C. carpio 55 6 10.9 

D. molnari 

C. regium** 55 2 3.6 

C. carpio 123 1 0.8 

D. pavlovskyi 

A. grypus 20 3 15 

C. macrostomum  7 1 14.2 

D. persis 

C. luteus 55 5 9.0 

C. regium** 41 17 41.4 

C. carpio  123 3 2.4 

D. reinii C. luteus** 41 2 4.8 

D. sahuensis  C. carpio 55 8 14.5 

D. soufii* C. regium  123 3 2.4 

D. varicorhini 

C. luteus 55 1 1.8 

C. carpio  41 1 2.4 

Dogielius persicus C. luteus 41 3 7.3 

Gyrodactylus 

bychowskianus  
C. regium** 123 2 1.6 

G. capoetai* 
A. grypus 20 2 10 

G. dzhalilovi  

C. regium** 55 5 9.0 

C. carpio 123 4 3.2 

M. sharpeyi 17 2 11.7 
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 Parasite الطفيمي

 

 

 Host المضّيف

 عدد األسماك
Number of fishes نسبة اإلصابة 

Prevalence

% 

 المفحوصة
Examine

d 

 المصابة
Infected 

G. macronychus 

C. zillii 55 8 14.5 

C. carpio** 11 2 18.1 

G. markevitschi  P. abu** 32 2 6.25 

G. masu P. abu** 32 3 9.3 

G. matovi 

C. regium** 7 1 14.2 

C.macrostomum  123 1 0.8 

G. monstruosus 

C. regium** 7 1 14.2 

C. macrostomum 123 4 3.2 

G. pewzowi C. regium**  123 3 2.4 

G. seravschani 

C. regium** 5 1 20 

C. kais  123 1 0.8 

G. slovacicus* C. luteus 41 2 4.8 

Paradiplozoon homoion C. regium** 123 2 1.6 

P. minutum 
C. regium  123 2 1.6 

P. pavlovskii 

A. grypus 20 5 25 

C. regium 55 20 36.3 

C. carpio  123 15 12.1 

 *تسجيل الطفيمي ألول مرة في العراق. **مضّيف جديد لمطفيمي في العراق.
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 Accessoryوالقطعة المساعدة  Copulatory tubeالتكاثري  يف: األنبوبمف جزأ

pieceتصيب طفيميات ىذا الجنس غالصـ أسماؾ المياه العذبة ومف ضمنيا عائمة الشبوطيات . 

(Buchmann & Bresciani, 2006; Pugachev et al., 2009). 

 بالممممتر. Dactylogyrus األنواع المسجمة ألوؿ مرة في العراؽ لمجنسوردت قياسات 

Dactylogyrus achmerowi Gusev, 1955 
 Mhaisen etسّجؿ %. 2.4بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

al., (1988)  في مزرعتي أسماؾ بابؿ  االعتياديىذا الطفيمي ألوؿ مرة مف غالصـ الكارب

مف المضائؼ مف ضمنيا سمكة  آخر اً نوع 15)الفرات حاليًا( والصويرة، ثـ سّجؿ الحقًا مف 

 .(Mhaisen, 2019)الحمري في الدراسة الحالية 

Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845) Wagener, 1857 
ا مإصابة قدرى والكارب االعتيادي بنسبتيظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ كؿ مف الحمري 

سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الكارب . عمى التوالي %5.4و% 4.8

، (Mhaisen et al., 1997)دجمة عند منطقة الزعفرانية في محافظة بغداد  في نير االعتيادي

، لذا يعد الحمري في ضمنيا الحمري ليس مفخر مف المضّيفات آ اً نوع 11وسّجؿ الحقًا مف 

 . (Mhaisen, 2019)في العراؽ 13يمي وىو المضّيؼ الدراسة الحالية مضّيفًا جديدًا ليذا الطف

Dactylogyrus bocageii Alvarez-Pellitero, Simon Vicente & Gonzalez 

Lanza, 1981 
إصابة  بنسب والبني الحمريالبمعوط المموكي و  ثالثة مضائؼ ىي: عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ

ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في  Abdul-Ameer (2010) تسّجم. %9...% و9.9، %1.6 قدرىا

مف المضّيفات  أخرىأنواع  ستةى، ثـ سّجؿ الحقًا مف الدي العراؽ عمى غالصـ الشمؾ في نير
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مضّيفًا جديدًا في الدراسة الحالية المموكي ط البمعو ليس مف ضمنيا البمعوط المموكي، وبذلؾ يعد 

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ  ثامفليذا الطفيمي وىو المضّيؼ ال

Dactylogyrus carassobarbi Gusev, jalali & Molnár, 1993 
 إصابة قدرىا بنسب البني والبمعوط المموكي، ظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري

ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ  . سّجؿعمى التوالي %29.2% و17.6 %،3..

أنواع أخرى  سبعة(، وسّجؿ الحقًا مف 1998الحمري في شط العرب في محافظة البصرة )العمي، 

والبني البمعوط المموكي كؿ مف  يعدلذا  بمعوط المموكي والبني،مف ضمنيا الليس مف المضّيفات 

في العراؽ والعاشر  تاسعالمضّيؼ ال ماليذا الطفيمي وى يفجديديف مضّيففي الدراسة الحالية 

(Mhaisen, 2019). 

Dactylogyrus comizae El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 

لـ يسبؽ تسجيمو في %. 9.7بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

كما  نماذج أربعةإلى  استنادايمي فيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطف .(Mhaisen, 2019) العراؽ

 (.4-14) في الشكؿ

. أطواؿ (0.060-0.068) 0.064وعرضو ( 0.091-0.095) 0.093يبمغ طوؿ الطفيمي 

، (0.022-0.024) 0.023، (0.020-0.022) 0.021عمى التوالي:  1-7الكالليب الحافية مف 

0.025 (0.026-0.024 ،)0.025 (0.026-0.024 ،)0.027 (0.028-0.026 ،)0.030 

 0.042وسطي ػػػػػػػمي لمكاّلب الػػػػػالطوؿ الك(. 0.032-0.030) 0.031(، 0.031-0.029)

 0.005، طوؿ الجذر الخارجي (0.028-0.032) 0.030، طوؿ الجزء الرئيس (0.043-0.041)

 0.013، طوؿ الشوكة (0.015-0.016) 0.0155، طوؿ الجذر الداخمي (0.006-0.004)

  0.0022 وعرضو (0.003-0.005) 0.004لبطني ، طوؿ القضيب الرابط ا(0.014-0.012)
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 Dactylogyrus comizae(: 4-14) شكل
A.   ممميمتر(. 0.01رسـ بالكاميرا االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لجياز التثبيت )قوة التكبير 

C.  ممميمتر(. 0.01)مقياس الرسـ  ظيريلمكاّلب الرابط الرسـ بالكاميرا االستجالئية 

D. مرة(. 400)قوة التكبير  ظيريصورة فوتوغرافية لمكاّلب الرابط ال 

E. ممميمتر(. 0.01)مقياس الرسـ  مكاّلب الرابط البطنيرسـ بالكاميرا االستجالئية ل 

F.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمكاّلب الرابط البطني )قوة التكبير 

G.  ممميمتر(. 0.01رسـ بالكاميرا االستجالئية لعضو السفاد )مقياس الرسـ 

H.  مرة(.  400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد )قوة التكبير 
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 وعرضو( 0.005-0.009) 0.007 ظيريطوؿ القضيب الرابط ال(، 0.0023-0.021)

 .(0.032-0.034) 0.033طوؿ أنبوب عضو السفاد (. 0.028-0.026) 0.027

الدراسة الحالية إنيا  في D. comizaeمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح

 Luciobarbusالمعزوؿ مف غالصـ سمكة  D. comizaeمتطابقة مع وصؼ وقياسات 

comiza رة في مذكو في إسبانيا والPugachev et al. (2009). 

Dactylogyrus deziensioides Gusev, Jalali & Molnár, 1993 
ا مإصابة قدرى بنسبتي والحمري الكارب االعتيادي ا الطفيمي مف غالصـ كؿ مفسّجؿ ىذ   

ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ أسماؾ القطاف . ظير عمى التوالي%10.9و% 7.3

 11مف ًا (، وسّجؿ الحق2002الزاب الصغير في محافظة السميمانية )عبداهلل،  بو براطـ في نيرأو 

 .(Mhaisen, 2019) االعتياديالمضّيفات مف ضمنيا سمكتي الحمري والكارب  خر مفآ نوع

Dactylogyrus deziensis Gusev, Jalali & Molnár, 1993 
% 10% و2.4ا مإصابة قدرىبنسبتي والشبوط ظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري 

سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ أبو براطـ والجّصاف في نير  .عمى التوالي

، وسّجؿ الحقًا مف سبعة أنواع أخرى مف (Bilal, 2006)بادياف في أقميـ كردستاف العراؽ 

المضّيفات ليس مف ضمنيا الحمري، لذا يعد الحمري في الدراسة الحالية مضّيفًا جديدًا ليذا 

 .ِ (Mhaisen, 2019)الطفيمي وىو المضّيؼ العاشر في العراؽ 

Dactylogyrus dirigerus Gusev, 1966 
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 4.8قدرىا بنسبة إصابة  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

نماذج كما  أربعةإلى  استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي  .(Mhaisen, 2019) العراؽ

 .(5.-0) في الشكؿ
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الطوؿ  .(0.012-0.016) 0.014وعرضو ( 0.053-0.059) 0.056 الطفيمي يبمغ طوؿ

 0.032الطوؿ الكمي لمكاّلب الوسطي (. 0.021-0.027) 0.024 كالليب الحافيةالكمي لم

 0.003، طوؿ الجذر الخارجي (0.019-0.025) 0.022، طوؿ الجزء الرئيس (0.035-0.029)

 0.007 ؿ الشوكة، طو (0.009-0.011) 0.010، طوؿ الجذر الداخمي (0.004-0.002)

 0.0021 وعرضو (0.010-0.012) 0.011لبطني ، طوؿ القضيب الرابط ا(0.008-0.006)

 0.022 وعرضو( 0.002-0.004) 0.003 ظيريطوؿ القضيب الرابط ال(، 0.0022-0.020)

(، طوؿ أنبوب عضو 0.038-0.040) 0.039طوؿ أنبوب عضو السفاد (. 0.024-0.020)

 (.0.052-0.058) 0.055السفاد األنثوي 

الدراسة الحالية إنيا  في D. dirigerusمطفيمي مف الوصؼ والقياسات المسّجمة ل اتضح

 Chondrostomaسمكتي:المعزوؿ مف غالصـ  D. dirigerus متطابقة مع وصؼ وقياسات

nasus وC. Colchicum نير الدانوب  فيDanube  رة في مذكو والفي ىنكارياPugachev et 

al. (2009). 

Dactylogyrus ergensi Molnár, 1964 
سّجؿ ىذا %. 4.0بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ البمعوط المموكي

مف مزرعة أسماؾ الفرات في محافظة  االعتياديالطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ الكارب 

في عد البمعوط المموكي يلذا  ،، ولـ يسّجؿ الحقًا مف أي مضّيؼ آخر(1998)الزبيدي،  بابؿ

 .(Mhaisen, 2019) مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثاني في العراؽالدراسة الحالية 

Dactylogyrus extensus Mueller & Van Cleave, 1932 
نسبة ػػػػػػب البمعوط المموكيو الكارب االعتيادي ـ كؿ مف ػػػػػػػف غالصػػػػػػػيمي مػػػػػػػعزؿ ىذا الطف

ي العراؽ في ػػػػػػرة فػػػػػػفيمي ألوؿ مػػػػػذا الطػػػػػػػسّجؿ ى. عمى التوالي %3.6% و0.8درىا ػػػػػػابة قػػػػػػإص

  ,.Salih et al)في مزرعتي المطيفية والصويرة  االعتياديـ الكارب ػػػػػالتجويؼ الفمي وغالص



                                                                                         النتائج واملناقشة         

 

80 

 
 Dactylogyrus dirigerus(: 4-15) شكل

A.  ممميمتر(. 0.02رسـ بالكاميرا االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لجياز التثبيت )قوة التكبير 

C.  ممميمتر(. 0.012رسـ بالكاميرا االستجالئية لمكاّلب الرابط البطني )مقياس الرسـ  

D.  ة(.مر  400صورة فوتوغرافية لمكاّلب الرابط البطني )قوة التكبير 

E.  ممميمتر(. 0.018رسـ بالكاميرا االستجالئية لعضو السفاد )مقياس الرسـ 

F.  ممميمتر(. 400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد )قوة التكبير 

G.  ممميمتر(. 0.028رسـ بالكاميرا االستجالئية لعضو السفاد األنثوي )مقياس الرسـ 

H.  ة(.مر  400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد األنثوي )قوة التكبير 
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آخر مف المضّيفات ليس مف ضمنيا البمعوط المموكي، لذا  اً نوع 21، وسّجؿ الحقًا مف (1988

وبيذا يرتفع عدد مضائؼ  مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيميفي الدراسة الحالية يعد البمعوط المموكي 

 (.(Mhaisen, 2019 اً مضّيف 23ىذا الطفيمي إلى 

Dactylogyrus guadianensis El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 12.2بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

إلى ثالثة نماذج  استنادابمثابة التسجيؿ األوؿ في العراؽ.فيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي 

 .(3.-0) كما في الشكؿ

-0.046mm (0.049و ػػػػػوعرض( 0.0385-0.0395)  0.039وؿ الطفيمي ػػػػػػػػبمغ طػػػػػػي

الطوؿ الكمي لمكاّلب الوسطي (. 0.021-0.027) 0.024 الحافيةكالليب (. الطوؿ الكمي لم0.043

 ، طوؿ الجذر الخارجي(0.032-0.034)0.033 ، طوؿ الجزء الرئيس (0.044-0.042) 0.043

 0.013، طوؿ الشوكة (0.014-0.016) 0.015، طوؿ الجذر الداخمي (0.005-0.003) 0.004

 0.022وعرضو ( 0.006-0.008) 0.007، طوؿ القضيب الرابط البطني (0.014-0.012)

 0.023وعرضو ( 0.005-0.007) 0.006طوؿ القضيب الرابط الظيري ، (0.023-0.021)

 (.0.062-0.064) 0.063طوؿ أنبوب عضو السفاد (. 0.024-0.022)

الدراسة الحالية  في D. guadianensisمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح

مف غالصـ سمكة  المعزوؿ  D. guadianensisوقياساتإنيا متطابقة مع وصؼ 

Luciobarbus comiza  وL. microcephalar  مف قبؿ في إسبانيا والمذكورة Pugachev 

et al. (2009). 
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 Dactylogyrus guadianensi(: 4-16) شكل

A.  ممميمتر(. 0.022رسـ بالكاميرا االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ 

B.   مرة(. 400صورة فوتوغرافية لجياز التثبيت )قوة التكبير 

C.  ممميمتر(. 0.013رسـ بالكاميرا االستجالئية لعضو السفاد )مقياس الرسـ 

D.  ممميمتر(. 400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد )قوة التكبير 
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Dactylogyrus holciki Molnár & Jalali, 1992 
لـ يسبؽ  %.0.8بنسبة إصابة قدرىا  المموكيعزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ البمعوط 

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

إلى ثالثة  استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي  .(Mhaisen, 2019) األوؿ في العراؽ

 .(9.-0) نماذج كما في الشكؿ

الطوؿ  .(0.088-0.12) 0.010وعرضو ( 822-0.0884) 0.853الطفيمي  يبمغ طوؿ

 0.035. الطوؿ الكمي لمكاّلب الوسطي (0.016-0.022) 0.019الكمي لمكالليب الحافية 

 0.004، طوؿ الجذر الخارجي (0.027-0.029) 0.028، طوؿ الجزء الرئيس (0.038-0.032)

 0.08، طوؿ الشوكة (0.008-0.010) 0.009مي ػػ، طوؿ الجذر الداخ(0.005-0.003)

 0.022وعرضو  (0.013-0.011) 0.012، طوؿ القضيب الرابط البطني (0.010-0.009)

 0.024وعرضو ( 0.002-0.004) 0.003، طوؿ القضيب الرابط الظيري (0.023-0.021)

 (.0.034-0.036) 0.035طوؿ أنبوب عضو السفاد (. 0.025-0.023)

الدراسة الحالية إنيا  في D. holcikiمطفيمي المسّجمة للوصؼ والقياسات مف ا اتضح

 Alburnus mossulensisالمعزوؿ مف غالصـ سمكة  D. holcikiمتطابقة مع وصؼ وقياسات

 .Pugachev et al. (2009)والمذكور في  في إيراف Besharمف نير  A. Chalcoidesو

Dactylogyrus lenkorani Mikailov, 1967 
-Abdul ت سّجم%. 12.2بنسبة إصابة قدرىا  عمى غالصـ الحمريعزؿ ىذا الطفيمي 

Ameer (2010)  ديإلى، وسّجؿ  ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ البني في نير

 .(Mhaisen, 2019)أنواع أخرى مف المضّيفات في العراؽ مف ضمنيا الحمري  خمسةالحقًا مف 
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 Dactylogyrus holciki(: 4-17شكل)

A.  ممميمتر(. 0.017رسـ بالكاميرا االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ 

B.   مرة(. 400صورة فوتوغرافية لجياز التثبيت )قوة التكبير 

C.  ممميمتر(. 0.005رسـ بالكاميرا االستجالئية لمكاّلب الرابط البطني )مقياس الرسـ 

D.  رة(.م 400صورة فوتوغرافية لمكاّلب الرابط البطني )قوة التكبير 

E.  ممميمتر(. 0.015رسـ بالكاميرا االستجالئية لعضو السفاد )مقياس الرسـ 

F.  ممميمتر( 400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد )قوة التكبير. 
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Dactylogyrus lenkoranoides El-Gharbi, Renaud & Lambert, 1992 
الطفيمي سّجؿ ىذا %. 9.7بنسبة إصابة قدرىا شخص ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري 

دجمة في محافظة  ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ سمكتي البنيني كبير الفـ والحمري في نير

 .(Mhaisen, 2019)مف المضّيفات مف ثالثة أنواع أخرى (، وسّجؿ الحقًا 2016بغداد )عطواف، 

Dactylogyrus minutus Kulwiec, 1927 
سّجؿ %. 10.9ة إصابة قدرىا بنسب االعتياديىذا الطفيمي في غالصـ الكارب  شخص

محافظة الفرات عند  في نير دياالعتياىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ الكارب 

آخر مف المضّيفات  اً نوع 14، وسّجؿ فيما بعد مف (Mhaisen et al., 1997) االنبار

(Mhaisen, 2019). 

Dactylogyrus molnari Ergens & Dulmaa, 1969 
إصابة  بنسبتي والبمعوط المموكي االعتياديالكارب  الطفيمي مف غالصـ كؿ مفسّجؿ ىذا 

سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الكارب عمى التوالي. % 3.6% و0.8 امقدرى

وسّجؿ الحقًا في ، (Mama, 2012)مف مفقس أسماؾ عينكاوة ونير الزاب الصغير االعتيادي

، لذا المضّيفاتمف آخر ولـ يسّجؿ الحقًا مف أي نوع (، 2019مضّيؼ آخر ىو الحمري )عباس، 

لث في مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثافي الدراسة الحالية يعد البمعوط المموكي 

 .(Mhaisen, 2019) العراؽ

Dactylogyrus pavlovskyi Bychowsky, 1949 
  %14.2 امإصابة قدرى بنسبتي والشبوط البنيني كبير الفـالطفيمي مف غالصـ ىذا شخص 

الشبوط والبني سمكتي سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ . عمى التوالي% 15و

مف عشرة  وسّجؿ الحقاً  ، (Gussev et al., 1993) صالح الديفمحافظة عند  دجمة في نير

 .(Mhaisen, 2019)مف ضمنيا الشبوط والبنيني كبير الفـ  المضّيفاتأنواع أخرى مف 
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Dactylogyrus persis Bychowsky, 1949 
 بنسب والحمري والبمعوط المموكي الكارب االعتياديعزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ كؿ مف 

مف سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ . عمى التوالي %0..0و %9.0 %،2.4 إصابة قدرىا

ثالثة مضّيفات ، وسّجؿ الحقًا مف (Abdullah, 2013) غالصـ الحمري مف بحيرة دربندخاف

مضّيفًا البمعوط المموكي في الدراسة الحالية عد لذا يوط المموكي، ػػػػػػليس مف ضمنيا البمع أخرى

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ  خامسجديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ ال

Dactylogyrus reinii El-Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 
عزؿ ىذا الطفيمي %. 4.8ظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ الحمري بنسبة إصابة قدرىا 

وسّجؿ  (،2017لى )محمد، امحافظة دي عندلى ادي في نير بنيألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ ال

الحقًا مف مضّيؼ آخر ليس الحمري، لذا يعد الحمري في الدراسة الحالية مضّيفًا جديدًا ليذا 

 .(Mhaisen, 2019)الطفيمي وىو المضّيؼ الثالث في العراؽ 

Dactylogyrus sahuensis Ling, 1973 

سّجؿ %. 14.5بنسبة إصابة قدرىا  االعتياديسّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ الكارب 

مف مزرعة أسماؾ نير الفرات  االعتياديىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ الكارب 

 لمضّيفاتولـ يسّجؿ الحقًا مف أي نوع آخر مف ا( 1998ؿ )الزبيدي، مف محافظة باب

(Mhaisen, 2019). 

Dactylogyrus soufii (Lambert, 1977) Gusev, 1985 

لـ يسبؽ  %.2.4ي بنسبة إصابة قدرىا سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ البمعوط المموك

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

إلى ثالثة  استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي  .(Mhaisen, 2019) األوؿ في العراؽ

 (.4-18) نماذج كما في الشكؿ

https://www.gbif.org/species/9780371
https://www.gbif.org/species/9780371
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 الكمي ؿطو ال ،(0.011-0.013) 0.012 وعرضو( 0.6-0.7) 0.65يبمغ طوؿ الطفيمي 

 0.036 طيػػػػػػاّلب الوسػػػػػػمي لمكػػػػػوؿ الكػػالط(. 0.019-0.025) 0.022 يةػػػػػػكالليب الحافلم

 0.003 ، طوؿ الجذر الخارجي(0.028-0.030) 0.029 ، طوؿ الجزء الرئيس(0.040-0.032)

 0.008 ، طوؿ الشوكة(0.009-0.011) 0.010، طوؿ الجذر الداخمي (0.004-0.002)

 0.020ضو وعر ( 0.010-0.012) 0.011، طوؿ القضيب الرابط البطني (0.009-0.007)

 0.023وعرضو ( 0.002-0.004) 0.003 ري، طوؿ القضيب الرابط الظي(0.021-0.019)

( وطوؿ أنبوب عضو السفاد 0.029-0.031) 0.030طوؿ أنبوب عضو السفاد ( 0.024-0.022)

 .(0.058-0.060) 0.059األنثوي 

الدراسة الحالية إنيا  في D. soufiiمطفيمي للوصؼ والقياسات المسّجمة مف ا اتضح

 Telestes مف الخيوط الغمصمية  لسمكة المعزوؿ  D. soufiiمتطابقة مع وصؼ وقياسات

soufia  وT. agassizi  مف إنيارTeresva  وTisa مف  والمذكور في أوكرانيا وجنوب فرنسا

 .Pugachev et al. (2009) قبؿ

Dactylogyrus varicorhini Bychovsky, 1957 
ما إصابة قدرى بنسبتي والكارب االعتيادي الحمريكؿ مف سّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ 

سمكتي سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ . عمى التوالي% 2.4و 1.8%

(، وسّجؿ 1989دجمة عند محافظة صالح الديف )عبد األمير،  والتيمة المرقطة في نير الحمري

 ,Mhaisen) الحمريو  االعتياديأنواع أخرى مف المضّيفات مف ضمنيا الكارب أربعة  الحقًا مف

2019). 

 



                                                                                         النتائج واملناقشة         

 

88 

 
 Dactylogyrus soufii(: 4-18) شكل

A.  ممميمتر(. 0.022رسـ بالكاميرا االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لجياز التثبيت )قوة التكبير 

C.   ممميمتر(. 0.007رسـ بالكاميرا االستجالئية لمكاّلب الرابط البطني )مقياس الرسـ  

D.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمكاّلب الرابط البطني )قوة التكبير 

E.  ممميمتر(. 0.008رسـ بالكاميرا االستجالئية لعضو السفاد )مقياس الرسـ  

F.  ممميمتر(. 400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد )قوة التكبير 

G.  (.ممميمتر 0.027رسـ بالكاميرا االستجالئية لعضو السفاد األنثوي )مقياس الرسـ 
H.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لعضو السفاد األنثوي )قوة التكبير 
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Dogielius persicus Molnár & Jalali, 1992 
سّجؿ ىذا الطفيمي %. 7.3بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

(، وسّجؿ الحقًا 2002الزاب الكبير )عبداهلل،  ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ الحمري في نير

 .(Mhaisen, 2019)أنواع أخرى مف المضّيفات ستة مف 
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 Gyrodactylus Nordmann, 1832جنس 

. النياية األمامية تتكوف Viviparousأنواع ىذا الجنس صغيرة الحجـ، متطاولة وولودة 

ف الطيات الرأسية وينعدـ فييا وجود البقع العينية. النياية الخمفية تحتوي عمى جياز ػػػػػػمف زوج م

، Marginal hooks (hooklets)مف الكالليب الحافية  16المتكوف مف  Haptorالتثبيت 

وينعدـ فييا وجود الجذر  Inner processكالىما يتكوف مف الجذر الداخمي  Anchorsكاّلبيف 

وقضيب رابط  Dorsal bar، قضيبيف رابطيف: قضيب رابط ظيري External processالخارجي 

)ىو بروز خمفي مف القضيب البطني(.  Membraneيرتبط بو غشاء  Ventral barبطني 

مف صؼ مف األشواؾ الدقيقة. تصيب طفيميات ىذا  Copulatory organيتكوف عضو السفاد 

 ,.Bykhovskaya-Pavlovskaya et al)ـالجنس الزعانؼ والجمد بالدرجة األساس ثـ الغالص

1962)  . 

 Gyrodactylus النوعيف المسجميف ألوؿ مرة في العراؽ لمجنسوردت قياسات 

 بالممممتر.

Gyrodactylus bychowskianus Bogolepova, 1950 
%. سّجؿ ىذا 1.6بنسبة إصابة قدرىا  غالصـ البمعوط المموكيى عزؿ ىذا الطفيمي عم

الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ الشبوط، البمطي أحمر البطف والبنيني كبير الفـ في نير 

 أي نوع الحقًا مفولـ يسّجؿ (، 2019دجمة عند منطقة شاطئ التاجي في محافظة بغداد )شياع، 

ديدًا ليذا الطفيمي وىو لذلؾ يعد البمعوط المموكي في الدراسة الحالية مضّيفًا ج المضّيفات، آخر مف

 .(Mhaisen, 2019)المضّيؼ الرابع في العراؽ 

Gyrodactylus capoetai Ergens and Ibragimov, 1976 
لـ يسبؽ تسجيمو في أي . %10 بنسبة إصابة قدرىا عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الشبوط

لذا يعّد تسجيمو في الدراسة الحالية بمثابة التسجيؿ األوؿ في  نوع مف أنواع األسماؾ العراقية،
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إلى ثالثة نماذج كما  استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي  .(Mhaisen, 2019) العراؽ

 (.9.-0) في الشكؿ

-0.024) 0.023 حافيةب اللي(. الطوؿ الكمي لمكال0.25-0.30) 0.27طوؿ الجسـ 

 لمكاّلب الوسطي(. الطوؿ الكمي 0.005-0.006) 0.005 ب الحافيوطوؿ شويكة الكاّل  (0.022

 0.023(، طوؿ الشوكة 0.036-0.040) 0.038(، طوؿ الجزء الرئيس 0.050-0.048) 0.049

البطني  (. طوؿ القضيب الرابط0.013-0.015) 0.014( و طوؿ الجذر الداخمي 0.024-0.022)

. طوؿ 0.012طوؿ الغشاء (، 0.012-0.016) 0.018( وعرضو 0.005-0.003) 0.004

 (.0.014-0.016) 0.015وعرضو  (0.001-0.003) 0.002 يالقضيب الرابط الظير 

الدراسة الحالية إنيا  في G. capoetaمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح

 Capoetaالمعزوؿ مف جمد وغالصـ سمكة  G. capoetaمتطابقة مع وصؼ وقياسات

capoeta gracilis  مف نيرLankoranka  في أذربيجاف والمذكور فيPugachev et al. 

(2009). 

Gyrodactylus dzhalilovi Ergens & Ashurova, 1984 
 والبني بنسب البمعوط المموكيالكارب االعتيادي، عزؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ كؿ مف 

سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى . عمى التوالي %9...و %9.0%، 3.2 إصابة قدرىا

ف (، وسّجؿ الحقًا م2016دجمة في محافظة بغداد )رشيد،  في نير االعتياديغالصـ الكارب 

في الدراسة عد البمعوط المموكي ي لذا، سبعة أنواع مف المضّيفات ليس بضمنيا البمعوط المموكي

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ  تاسعالمضّيؼ ال وليذا الطفيمي وى فًا جديداً مضيّ الحالية 
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 Gyrodactylus capoeta(:4-19شكل)

A.  ممميمتر(. 0.017رسـ بالكاميرا االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لجياز التثبيت )قوة التكبير 
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Gyrodactylus macronychus Malmberg, 1957 
بنسبة إصابة قدرىا والبمطي أحمر البطف  االعتياديسّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الكارب 

( ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ مف 2016عطواف ) ت. عزلعمى التوالي %....و  14.5%

زعانؼ سمكة البمطي أحمر البطف المأخوذة في نير دجمة المار بمنطقة الكريعات في محافظة 

، لذا يعد االعتياديبغداد، وسّجؿ الحقًا مف نوعيف آخريف مف المضّيفات ليس بضمنيا الكارب 

ذا الطفيمي وىو المضّيؼ الرابع في العراؽ في الدراسة الحالية مضّيفًا جديدًا لي االعتياديالكارب 

(Mhaisen, 2019). 

Gyrodactylus markewitschi Kulakowskaja, 1952 
%. سّجؿ ىذا الطفيمي ألوؿ 6.25ظير ىذا الطفيمي عمى غالصـ الخشني بنسبة إصابة قدرىا    

اإلسـ المرادؼ لسمكة  )وىو Varicorhinus trutta المرقطة مرة في العراؽ مف غالصـ التيمة

Capoeta trutta ،ثـ سّجؿ 1989( في نير دجمة عند محافطة صالح الديف )عبد األمير ،)

الحقًا عمى عشرة أنواع أخرى مف المضّيفات ليس مف ضمنيا الخشني، لذا يعد الخشني في الدراسة 

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ  12الحالية مضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي ىو المضّيؼ 

Gyrodactylus masu Ogawa, 1986 

 عطواف تسّجم%. 9.3بنسبة إصابة قدرىا  خشنيسّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ ال

كؿ مف البمطي أحمر غالصـ زعانؼ البني و ( ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى 2016)

وسّجؿ الحقًا مف الشبوط )عباس، دجمة في محافظة بغداد،  في نير االعتياديالكارب البطف و 

 خامسليذا الطفيمي وىو المضّيؼ ال اً جديد اً مضّيففي الدراسة الحالية  خشنياليعد  (، وبذلؾ2019

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ 
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Gyrodactylus matovi Ergens & Kakacheva-Avramova, 1966 
ا مإصابة قدرى المموكي بنسبتي والبمعوطالبنيني كبير الفـ طفيمي عمى غالصـ سّجؿ ىذا ال

( ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى 2016) سّجؿ رشيد. عمى التوالي %14.2% و0.8

وسّجؿ الحقًا مف ثالثة أنواع آخرى دجمة في محافظة بغداد،  في نير االعتياديغالصـ الكارب 

 اً مضّيففي الدراسة الحالية البمعوط المموكي يعد ذا مف المضّيفات ليس بضمنيا البمعوط المموكي، ل

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ  خامسليذا الطفيمي وىو المضّيؼ ال اً جديد

Gyrodactylus monstruosus Gusev, 1955 
ا مإصابة قدرى والبمعوط المموكي بنسبتي البنيني كبير الفـلطفيمي عمى غالصـ ىذا ا عزؿ

الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى  ( ىذا2017محمد )سّجؿ . عمى التوالي %14.2% و3.2

ولـ يسّجؿ الحقًا مف أي نوع آخر مف ، ديالىفي محافظة  ديالى في نير بنيني كبير الفـغالصـ ال

ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ  اً جديد اً مضّيففي الدراسة الحالية البمعوط المموكي يعد ذا المضّيفات، ل

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ ثاني ال

Gyrodactylus pewzowi Ergens, 1980 
محمد  سّجؿ%. 2.4بنسبة إصابة قدرىا ىذا الطفيمي عمى غالصـ البمعوط المموكي  ظير

في  ديالى في نير االعتياديكارب ( ىذا الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ ال2017)

في البمعوط المموكي يعد ذا ولـ يسّجؿ الحقًا مف أي نوع آخر مف المضّيفات، ل، ديالىمحافظة 

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ ثاني ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ ال اً جديد اً مضّيفالدراسة الحالية 

Gyrodactylus seravshani Osmanov, 1965 
إصابة والبمعوط المموكي بنسبتي البنيني صغير الفـ لطفيمي عمى غالصـ ظير ىذا ا

مي ألوؿ مرة في العراؽ مف قبؿ )رشيد، ػػػػػسّجؿ ىذا الطفي. عمى التوالي %20% و0.8ا مقدرى

مف ّجؿ الحقًا ػػػػػسو ، االعتياديكارب ػػػػػػيني صغير الفـ والػػػػػػػالبن سمكتيـ ػػػػػػػ( عمى غالص2016
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ظير مف الدراسة ػػػػػػي، لذا يا البمعوط المموكيػػػػػػليس بضمن رى مف المضّيفاتػػػػػػخمسة أنواع أخ

في العراؽ  مفمضّيفًا جديدًا ليذا الطفيمي وىو المضّيؼ الثايعد البمعوط المموكي ة أف الحالي

(Mhaisen, 2019). 

Gyrodactylus slovacicus Ergens, 1963 
لـ يسبؽ تسجيمو في %. 4.8بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ الحمري

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

إلى ثالثة نماذج  استنادابمثابة التسجيؿ األوؿ في العراؽ.فيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي 

 (.04-0) كما في الشكؿ

 0.026 ةػػػػػػػػلحاّفياب ػػػػػػػالليمي لمكػػػػػػػ(. الطوؿ الك0.48-0.50) 0.49وؿ الجسـ ػػػػػػػط

لمكاّلب (. الطوؿ الكمي 0.006-0.008) 0.007 وطوؿ شويكة الكاّلب الحافي( 0.027-0.025)

(، طوؿ الشوكة 0.041-0.043) 0.042(، طوؿ الجزء الرئيس 0.062-0.064) 0.063الوسطي 

(. طوؿ القضيب 0.021-0.023) 0.022( و طوؿ الجذر الداخمي 0.026-0.024) 0.025

طوؿ الغشاء ( و 0.024-0.026) 0.025عرضو ( و 0.006-0.008) 0.007الرابط البطني 

وعرضو  (0.001-0.003) 0.002. طوؿ القضيب الرابط الظيري (0.015-0.013) 0.014

0.026 (0.027-0.025.) 

الدراسة الحالية إنيا  في G. slovacicusمطفيمي لوصؼ والقياسات المسّجمة لمف ا اتضح

في  Umberجمد وغالصـ أسماؾ  المسّجؿ مف  G. slovacicusمتطابقة مع وصؼ وقياسات

 .Shul'man (1984) مف قبؿلمدونة ( واالسابؽ)في األتحاد السوفيتي  Danubeنير الدانوب 
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 Gyrodactylus slovacicus(:4-20شكل)

A.  ممميمتر(. 0.023رسـ بالكاميرا االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ 

B.   مرة(. 400صورة فوتوغرافية لجياز التثبيت )قوة التكبير 
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Diplozoidae Palombi, 1949 
تصبح ديداف  تنمواف معًا إلى أف Xىي طفيميات مكونة مف دودتيف ممتحمتيف بشكؿ حرؼ 

أحجاـ مختمفة ويقسـ إلى جزء أمامي تظير فيو زوج مف الممصات  بالغة. يكوف الجسـ ذا

Suckers  والجزء األكبر مف األمعاء والغدد المحية، وجزء خمفي يتميز الى ثالث مناطؽ: منطقة

أمامية تقع فييا الغدد التناسمية، منطقة وسطية تقع فييا نياية األمعاء ومنطقة خمفية تظير فييا 

وتفتقر إلى وجود  Anchorsوزوج مف الكالليب الوسطية  Clampsأربع أزواج مف المشابؾ 

 . يمتمؾ الجزء الخمفي عمى طيات وتوسعات تستخدـ لمتمييز بيفHookletsالحافية  الكالليب

 . (Pugachev et al., 2009)األجناس التي تعود ليذه العائمة

 Paradiplozoon Akhmerov, 1974جنس 

ي مف تمتاز أنواع ىذا الجنس بعدـ وجود توسع في المنطقة الوسطية مف الجزء الخمف

 . (Pugachev et al., 2009) الجسـ

Paradiplozoon homoion (Bychowsky & Nagibina, 1959) 
سّجؿ ىذا %. 1.6بنسبة إصابة قدرىا  سّجؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ البمعوط المموكي   

 محافظة كربالء الطفيمي ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ أسماؾ الشبوط في جدوؿ الحسينية في

مف المضّيفات ليس مف ضمنيا البمعوط أخرى وسّجؿ الحقًا مف ثالثة أنواع (، 2007)الساعدي، 

ىو  يليذا الطفيم اً جديد اً عد مضّيفيف البمعوط المموكي أالمموكي، لذلؾ يظير مف الدراسة الحالية 

 .(Mhaisen, 2019) خامس في العراؽالمضّيؼ ال
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Paradiplozoon minutum (Paperna, 1964) Khotenovsky, 1985 
لـ يسبؽ . %1.6بنسبة إصابة قدرىا  عزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ البمعوط المموكي

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

إلى ثالثة  استنادافيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا الطفيمي  . (Mhaisen, 2019)األوؿ في العراؽ

 (.4-21)نماذج كما في الشكؿ

 .بالممممتر ىذا النوعصؼ في و  المستخدمةوردت جميع القياسات    

. طوؿ الجزء األمامي مف (0.9-0.11) 0.5 الطوؿ الكمي لجسـ إحدى الدودتيف المتصمتيف

يوجد في مقدمة الجزء األمامي (. 0.3-0.5) 0.4طوؿ الجزء الخمفي ، (0.5-0.8) 0.6الجسـ 

 0.030 لمجسـ زوج مف الممصات الكروية المتقابمة والمتشابية بالشكؿ، قطر الممص الواحد

( 0.032-0.037) 0.034 ، طوؿ البمعوـ(0.023-0.027) 0.025( وعرضو 0.032-0.028)

. تمتاز المشابؾ بكونيا متشابية في الشكؿ وأحجاميا متساوية (0.037-0.042) 0.039وعرضو 

(، طوؿ 0.028-0.040) 0.034( وعرضو 0.02-0.03) 0.025ألوؿ المشبؾ ا طوؿتقريبا، 

 الثالثطوؿ المشبؾ ، (0.035-0.045) 0.040وعرضو  (0.02-0.03) 0.025 الثانيالمشبؾ 

 0.031 الرابعطوؿ المشبؾ ، و (0.035-0.045) 0.040( وعرضو 0.03-0.02) 0.025

 0.019 ب الوسطي. طوؿ شوكة الكاّل (0.028-0.050) 0.039( وعرضو 0.038-0.024)

(0.020-0.018.)  

الدراسة الحالية إنيا  في P. minutumمطفيمي والقياسات المسّجمة ل مف الوصؼ اتضح

 Pseudophoxinus kervilleiالمسّجؿ مف سمكة  P. minutumمتطابقة مع وصؼ وقياسات 

 .Pugachev et al. (2009) تبعًا ؿ Tiberiasمف بحيرة  Tylognathus steinitziorumو
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 Paradiplozoon minutum(: 4-21شكل )
A.  ممميمتر(. 0.08رسـ بالكاميرا االستجالئية لمدودة )مقياس الرسـ 

B.  مرة(. 40صورة فوتوغرافية لمدودة )قوة التكبير 

C. ممميمتر(. 0.08الخمفي لمدودة )مقياس الرسـ  جزءرسـ بالكاميرا االستجالئية لم 

D. مرة(. 40الخمفي لمدودة )قوة التكبير  جزءصورة فوتوغرافية لم 

E.  ممميمتر(. 0.015رسـ بالكاميرا االستجالئية لمماسؾ )مقياس الرسـ 

F.  مرة 400صورة فوتوغرافية لمماسؾ )قوة التكبير(. 

G.  ممميمتر(. 0.009رسـ بالكاميرا االستجالئية لمكاّلب )مقياس الرسـ 
H.  مرة(. 400صورة فوتوغرافية لمكالب )قوة التكبير 
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Paradiplozoon pavlovskii (Bychowsky and Nagibina, 1959) 

Khotenovsky, 1982 
الكارب االعتيادي والشبوط عزؿ ىذا الطفيمي عمى غالصـ ثالثة أنواع مف األسماؾ ىي 

سّجؿ ىذا الطفيمي . عمى التوالي %36.3و% 25%، 12.1إصابة قدرىا  بنسب والبمعوط المموكي

 رافمييج نير ( فيDiplozoon pavlovskiiألوؿ مرة في العراؽ في غالصـ الشمؽ )تحت اسـ 

مف ضمنيا  مف المضّيفات آخر نوع 13(، وسّجؿ الحقًا عمى 1983جنوب البصرة )خميس، 

 .(Mhaisen, 2019) االعتياديالشبوط، البمعوط المموكي والكارب 
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 Nematodaالديدان الخيطية  4-4

 (.6)الجدوؿ  مف الديداف الخيطية سّجؿ في الدراسة الحالية نوع واحد
Camallanus lacustris (Zoega, 1776) Railliet & Henry, 1915 

%. سّجمت ىذه 5.4بنسبة إصابة قدرىا  االعتياديعزلت ىذه الدودة مف أمعاء الكارب 

مف بحيرة سدة  (Asmar et al., 1999)الدودة ألوؿ مرة في العراؽ مف أمعاء البني مف قبؿ 

وأبو الزمير مف قبؿ  االعتياديالقادسية وسّجمت الحقًا مف سمكة سمناف نير أورونتس، الصقنقور 

ًا ليذه الدودة وىو في الدراسة الحالية مضّيفًا جديد االعتيادي(، وبذلؾ يعد الكارب 2007السعدي )

 .(Mhaisen, 2019)المضّيؼ الخامس في العراؽ 
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 .(: أنواع الطفيميات مرتبة حسب نوع السمكة المضّيفة6الجدول )

 Parasite الطفيمي Hostالمضّيف 

Arabibarbus grypus 

Dactylogyrus deziensis  
D. pavlovskyi  
Gyrodactylus capoetai* 
Myxobolus branchiophilus* 

Paradiplozoon pavlovskii 

Carasobarbus luteus 

Dactylogyrus achmerowi 

D. anchoratus  

D. bocageii 

D. carassobarbi 

D. comizae* 

D. deziensioides 

D. deziensis 

D. dirigerus* 
D. guadianensis* 

D. lenkorani 

D. lenkoranoides 

D. persis 

D. reinii  
D. varicorhini  
Dogielius persicus 

Gyrodactylus slovacicus* 

Myxobolus adeli* 

M. amurensis 

M. bouixi* 
M. branchilateralis* 
M. drjagini 

M. exiguus 

M. fahmii 

M. impressus* 

M. karuni 
M. lobatus 

M. macrocapsularis 

M. magnus* 

M. musajevi* 

M. niei 

M. paludinosus*  
M. parvus 

M. permagnus 

M. pethericii* 
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Carasobarbus luteus 

M. pfeifferi 

M. problematicus 

M. pseudorasborae* 

M. rotundatus 

M. sanagaensis* 

M. szekeli 

Thelohanellus catlae 

Chondrostoma regium 

Dactylogyrus bocageii 

D. carassobarbi 

D. ergensi 

D. extensus 

D. holciki* 

D. molnari 

D. persis 

D. soufii* 

Gyrodactylus bychowskianus 

G. dzhalilovi  

G. matovi 

G. monstruosus 

G. pewzowi 
G. seravschani 

Myxobolus impressus* 

M. paludinosius* 

Paradiplozoon homion 

P. minutum* 

P. pavloviskii 

Coptodon zillii Gyrodactylus macronychus 

Cyprinion kais Gyrodactylus.seravschani 

 

Cyprinion macrostomum 

Dactylogyrus pavlovskyi 

Gyrodactylus matovi 

G. monstruosus  

Cyprinus carpio 

Camallanus lacustris 

Dactylogyrus anchoratus 
D. deziensioides 
D. extensus 

D. minutus 

D. molnari 

D. persis 

D. sahuensis 

D. varicorhini 

Gyrodactylus dzhalilovi 

G. macronychus  

Paradiplozoon pavloviskii  
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Cyprinus carpio Trichodina strelkovi 

Mesopotamichthys sharpeyi 

Dactylogyrus bocageii 

D. carassobarbi 

Gyrodactylus dzhalilovi  

Myxobolus chondrostomi 

M. infundibulatus* 

M. macrocapsularis 

M. problematicus 

Planiliza abu 

Gyrodactylus markevitschi 
G. masu 

Trichodina cottidarum 

T. sphaeroides 

Trichodinella baltica* 

 *تسجيل جديد لمطفيمي في العراق.
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تصيب أنواع تبايف في أنواع وأعداد الطفيميات التي  ( وجود6خالؿ الجدوؿ)لوحظ مف 

(، يمييا 41مصابة بأكبر عدد مف أنواع الطفيميات )حمري اذ كانت أسماؾ ال ،األسماؾ قيد الدراسة

وكؿ مف الشبوط والخشني (، سبعة) البني (،13) االعتياديالكارب  (،19) البمعوط المموكي

والبنيني صغير الفـ مصابة بنوع   وكؿ مف البمطي أحمر البطف (ثالثة) بنيني كبير الفـال(، خمسة)

و براطـ، كؿ مف أب، في حيف لـ تسّجؿ إصابة بأي نوع مف الطفيميات في مف الطفيميات واحد  

 الكطاف والبمطي األزرؽ.

في الظروؼ الطبيعية تبدي الطفيميات درجات متباينة في تفضيؿ المضّيؼ وىذا يختمؼ 

ة حياة الطفيمي، بعض الطفيميات تصيب نوعًا واحدًا مف األسماؾ وبعضيا بأختالؼ مراحؿ دور 

تعتمد اإلصابة بالطفيميات عمى  .محددة عائمةتصيب مضّيفات تعود الى أجناس قريبة او ربما الى 

 عدة عوامؿ منيا: التماس المباشر ما بيف الطفيمي ومضّيفو، فسمجة الطفيمي، بيئة المضّيؼ

ىذا ما يبيف التبايف في أنواع وأعداد و وبيئة وغذاء الطفيمي  )الخارجية والداخمية(، وقت اإلصابة

 .(Shul'man, 1961)الطفيميات التي تصيب أنواع األسماؾ في الدراسة الحالية 
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 Conclusions and Recommandationsالتوصيات االستنتاجات و 

 Conclusionsاالستنتاجات 

نوعًا من األسماك المأخوذة من نهر  12تعود الى  عينة 335 فحصت في الدراسة الحالية .1

نوعًا من الطفيميات  70مصابة ب الكميرة شمال محافظة بغداد، وكانت دجمة في منطقة 

 أنواع األسماك والطفيميات في منطقة الدراسة.  تنوعوذلك يوضح 

نوعًا  تضمنت:نوعًا من الطفيميات ألول مرة في العراق في منطقة الدراسة  21 سجمت .2

 Myxobolusود لجنس تع نوعًا من البوغيات المخاطية 12، واحدًا من حامالت األهداب

، Dactylogyrusتعود الى ثالثة أجناس  ثمانية أنواع من الطفيميات أحادية المنشأ ،

Gyrodactylus و Paradiplozoon   التي تم تسجيمها الطفيمياتوهذا يبين ان معظم 

 .دورات حياة مباشرة اتو خارجية ذكانت 

وهذا يشير الى لطفيميات من ا نوعاً  26من األسماك كمضّيفات جديدة ل نوعًا  27 سجمت .3

 غمب الطفيميات التي سجمت غير متخصصة إلصابة المضّيف.ان أ

أن اكبر عدد لألسماك العراقية في منطقة الدراسة كان ألسماك البمعوط المموكي  وجد .4

(، وهذا يعود 4( والقطان )5( بينما كان عدد أسماك البنيني صغير الفم وأبو براطم )123)

ا أنواع شباك الصيد المستعممة في منطقة الدراسة واختالف المخزون لعدة اسباب منه

 السمكي لكل نوع من األسماك في مياه النهر في منطقة الدراسة.

ثبت من خالل النتائج وجود تخصص إلصابة المضّيف لكٍل من أنواع شعبة البوغيات  .5

إذ تبين انها  Dactylogyrusوأنواع الجنس  Myxobolusالمخاطية التي تعود لجنس 

 .Cyprinidaeتصيب مضّيفات تعود الى أجناس قريبة كمها تعود الى عائمة الشبوطيات 
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 Recommendations التوصيات

إجراء دراسات إضافية عن اإلصابات الطفيمية التي تصيب األسماك في نهر دجمة في  .1

أخرى محافظة بغداد وفي محافظات أخرى في العراق لتوقع تسجيل طفيميات جديدة 

تماشيًا مع ميع الحيوانية التي تصيب األسماك ولمتابعة التغيرات الحاصمة في المجا

 التغيرات البيئية.

إجراء دراسات تتناول الجوانب غير المطروقة في دراسة تصنيف طفيميات األسماك  .2

تقنية المجهر األلكتروني لتوضيح التراكيب التشخيصية الدقيقة  استعمالومنها 

 عمم الوراثة الجزيئيتقنيات استعمال اكبًة لمبحوث العالمية، فضاًل عن لمطفيميات مو 

لتحديد العالقة التصنيفية الدقيقة بين ( RNAو DNAتقنيات الوحدات الثانوية )

 األنواع الطفيمية.
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 .48-43: 21الشمالي من نير صدام، عند منطقة المحمودية، العراق. الثروة السمكية، 

مة المار عند (. اإلصابات الطفيمية في ثالث أنواع من أسماك نير دج2018حسين، معاذ عمي )

 صفحة. 89ير، كمية التربية لمبنات، جامعة تكريت: . رسالة ماجستمحافظة صالح الدين

(. التحري عن بعض اإلصابات الطفيمية والبكتيرية في بعض أنواع 2017حمود، ندى وليد )

 141أسماك نير دجمة في محافظة بغداد. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة تكريت: 

 صفحة.

 Carasobarbus luteus(. دراسة حول طفيميات أسماك الحمري 1983خميس، نجم رجب )

(Heckel)  والخشنيLiza abu (Heckel)  والشمكAspius vorax (Heckel)  من نير

 صفحة. 148جنوب البصرة. رسالة ماجستير، كمية الزراعة، جامعة البصرة: _مييجران
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ان الطفيمية لبعض األسماك (. الديد1991رحيمو، زىير إبراىيم فتوحي وعمي، سميمان نائف )

 .9-14(: 3) 23كاممة التعظم الحديثة في محافظة نينوى. مجمة زراعة الرافدين، 

(. 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 لبعض الديدان الخيطية التي تصيب أسماك المياه العذبة لنير 1991سميم، قيس محمد )

 .5-8(: 3) 23ل وبحيرة سد صدام. مجمة زراعة الرافدين، دجمة في منطقة الموص

(. اإلصابات الطفيمية لبعض أنواع أسماك نير دجمة عند شاطئ 2019شياع، فاطمة عبد الرزاق )

التاجي في محافظة بغداد، العراق. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموم الصرفة إبن الييثم 

 )قيد الطباعة(.

ي أسماك نير (. التأثيرات النسجية لمخمج لبعض الديدان المعوية ف2016) صالح، آالء محمد عواد

سامراء وعالقة ذلك ببعض المعايير البيئية. رسالة ماجستير، كمية  دجمة المار في مدينة

 صفحة. 89التربية لمعموم الصرفة، جامعة تكريت: 

واع أسماك نير دجمة (. المجموعة الحيوانية المتطفمة عمى بعض أن2019عباس، جبار عاشور )

عند منطقة العطيفية في محافظة بغداد، العراق. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموم الصرفة 

 )ابن الييثم( قيد الطباعة.

(. دراسة حول طفيميات أسماك المياه العذبة من نير دجمة في 1989عبد األمير، كفاح ناصر )

 صفحة. 89كمية العموم، جامعة بغداد: محافظة صالح الدين، العراق. رسالة ماجستير، 
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عمى  Myxobolus(. تسجيل أولي لخمسة أنواع من الطفيمي 1997) عبد اهلل، شمال محمد أمين

( بالمؤتمر العممي الثالث لجامعة 1أسماك بحيرة دوكان. مجمة زانكو، المجمد الخاص )

 .21-14: 1997حزيران  4-3صالح الدين، أربيل: 

(. بيئة وتصنيف وحياتية بعض طفيميات أسماك نيري الزاب 2002أمين ) عبد اهلل، شمال محمد

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 )

بغداد، العراق. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموم الصرفة إبن الييثم، جامعة  في محافظة

 صفحة. 136بغداد: 

(. اإلصابات الطفيمية لبعض أنواع أسماك نير ديالى في محافظة 2017محمد، حيدر جاسم )

 132ديالى. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموم الصرفة )ابن الييثم(، جامعة بغداد: 

 .صفحة

(. دراسة 2012منصور، نيمة طالب؛ فالح، إنعام بدر؛ الجودة، مجيد جودة وأسمر، قاسم رضيوي )

في بعض أسماك نير دجمة المصابة بالطفيميات. المجمة الطبية البيطرية  ةمرضية نسجي

 .42-33(: 1) 36 العراقية،

ي عدة أنواع من (. دراسات عمى الديدان الخيطية المتطفمة ف1994نواب الدين، فاتن محمد )

 116أسماك المياه العذبة في العراق. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة الموصل: 

 صفحة.
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(. التحري عن الديدان 2015عبداهلل، شمال أمين وحسن، حسين فاضل ) ؛ىاشم، داليا سداد

المتطفمة عمى أسماك المياه العذبة في نير الزاب الكبير في أسكي كمك، أربيل، العراق. 

 .309-329(: 4)10مجمة جامعة كركوك. 

(. عزل وتشخيص الطفيميات والبكتريا اليوائية من بعض أنواع 2017ىندي، أزىار أبراىيم )

بغداد. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة األسماك المصادة من نير دجمة عند محافظة 

 صفحة. 143تكريت: 
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I 

Summary 

The current study was carried out during the period from the 

beginning of July 2018 until the end of March 2019, during which 335 

fishes were collected from the Kamirah location on the Tigris river north of 

Baghdad province. The fish belonged to 12 species, included: 123 

Chondrostoma regium, 55 Cyprinus carpio, 41 Carasobarbus luteus, 32 

Planiliza abu, 20 Arabibarbus grypus, 17 Mesopotamichthys sharpeyi, 15 

Oreochromis aureus, 11 Coptodon zillii, seven Cyprinion macrostomum, 

five Cyprinion kais, five Luciobarbus barbulus and four Luciobarbus 

xanthopterus.  

   The fish were internally and externally examined to study the parasites. 

The results showed the presence of 70 species of parasites which included: 

four species of Ciliophora, 28 species of Myxozoa, 37 species of 

Monogenea and one species of Nematoda.  

   In the current study, 21 species were recorded for the first time in Iraq, 

these included: one species of Ciliophora (Trichodinella baltica), 12 

species of Myxozoa (Myxobolus adeli, M. bouixi, M. branchilateralis, M. 

branchiophilus, M. impressus, M. infundibulatus, M. magnus, M. musajevi, 

M. paludinosus, M. pethericii, M. pseudorasborae and M. sanagaensis), 

eight species of Monogenea (Dactylogyrus comizae, D. dirigerus, D. 

guadianensis, D. holciki, D. soufii, Gyrodactylus capoetai, G. slovacicus 
and Paradiplozoon minutum). Also, 27 species were identified as new hosts 

for the first time in Iraq for 26 species of parasites. 

   The results showed that there were differences in the location of parasites 

of different species of parasites recorded in the current study, most of them 

were external parasites infect the skin and fins and gills while one species 

of internal parasites. Fish species were variation in numbers, types and 

prevalence of infections of parasites. It was found that Carasobarbus luteus 
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II 

had the highest number of parasites (41), followed by Chondrostoma 

regium (18), cyprinus carpio (12), Mesopotamichthys sharpeyi (7), 

Arabibarbus grypus and Planiliza abu (5), Cyprinion macrostomum (3), 

Coptodon zillii and Cyprinion kais (1). No parasitic infections were 

reported in Luciobarbus barbulus, Luciobarbus xanthopterus and 

Oreochromis aureus. 
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