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 .انطاْشٌٍ انطٍثٍٍ تٍرّ لآ ٔعهى انًشسهٍٍ سٍذ عهى ٔانسالو ٔانصالج انعانًٍٍ سب هللا انذًذ

انذكرٕس دسٍ االسرار اتٍ انٍٓثى  كهٍح انرشتٍح نهعهٕو انصشفحعًٍذ أذمذو تشكشي ٔذمذٌشي انى 

انفشصح ثايش عثذ انشٍٓذ يذسٍ الذادح االسرار انًساعذ انذكرٕس لسى عهٕو انذٍاج ٍس ٔسئ أدًذ دسٍ

 كًال دساسرً.ال

 انعهى سكة فً انسثك لذو نٓا كاٌ يٍ انى ٔانثُاء، انشكش ًاخكه ٔتأسق ٔانٕفاء انذة تكم

 ًأن انعطاء ذُرظش ٔنى تزند رًان األيٍش عثذ َاصش كفاح انًساعذ األسرار انفاضهح أسرارذً انى ،ٔانرعهٍى

 .انشسانح ْزِ اذًاو أجم يٍ عهًٍح يراتعحٔ ٔانًالدظاخ انُصائخ تذاءأ يرًٍض جٓذ يٍ ّتزنر

 ًصادسان نرٕفٍشِ يذٍسٍ ضًذ فشداٌ انذكرٕس األسرار انى ٔااليرُاٌ انشكش تجضٌم اذمذو كًا

 ٔاجٓرًُ انرً انصعٕتاخ تعض ذزنٍم فً ساًْد انرً ٔذٕجٍٓاذّ ٔاالسشاد انُصخ ٔذمذًٌّ عهًٍح،ان

 نكم األٔل تانرسجٍم ٔذضٌٔذي انُرائج جذأل ذذلٍكٔ يشاجعح فً نًساعذذّٔ ،انثذث يشدهح خالل

 ٔفً ٔاألسًان، نهطفٍهٍاخ انعهًٍح األسًاء ذذذٌث فً ٔيساًْرّ انشسانح، فً ٔسدخ انرً انطفٍهٍاخ

 .طفٍهً نكم انًضٍفاخ ٔعذد انعشاق فً يشج ألٔل سجهد انرً انطفٍهٍاخ ذذذٌذ

نًساعذذّ فً ذٕفٍش تعض  جُضٌم عهً عثذ انذكرٕس االسرار انى شكشي ألذو اٌ ٌفٕذًُ ٔال

 انطثٍعً انراسٌخ يرذف يٍ انًٕسٕي أدًذ أصْاس االسرار انًساعذ انى شكشي ٔألذو ،يسرهضياخ انثذث

خهف فاطًح االَسح ٔالذو شكشي انى  ،االسرجالئٍح انح انرصٌٕش اسرعًال فً نًساعذذٓا تغذاد جايعح فً

 عطٕاٌ نًا لذيرّ يٍ يساعذج اثُاء فرشج انعًم.

 نهًضً انعٌٕ ٌذ ٔيذ انًساعذج نً لذو يٍ كم ٔانى عائهرً انى ًٔايرُاَ يشكشالذو  ٔأخٍشا  

 .انعهًٍح يسٍشذً فً ثاترح تخطٕاخ

                               



 أ                                                                                                                        اخلالصة

 الخالصة

شهر تموز  األول من من األسماك خالل المدة من عينة 914جمعت في الدراسة الحالية 

تعود  .بغدادمحافظة في  من نهر دجمة عند منطقة شاطئ التاجي  2019شهر آذار  لغاية 2018

 بني Chondrostoma regium  ،75بمعوط مموكي 57: تضمنت نوعا   11الى األسماك  هذه

Mesopotamichthys sharpeyi  ،77 بنيني صغير الفمCyprinion kais  ،95 حمري 

Carasobarbus luteus  ،97 بنيني كبير الفمCyprinion macrostomum  ،57 أبو براطم 

Luciobarbus barbulus  ،53 بمطي أحمر البطنCoptodon zillii  ،17  اعتياديكارب 

Cyprinus carpio  ،17 قطانLuciobarbus xanthopterus ، 11  لكل من الشبوط

Arabibarbus grypus   الخشنيو Planiliza abu وسبعة شمق Leuciscus vorax .  

نوعا  من  59وجود بينت النتائج . الطفيمياتعن  بحثا  خارجيا  وداخميا   األسماك تفحص

نوعا  من  53تضمنت  Myxozoaالبوغيات المخاطية  شعبةنوعا  من  51الطفيميات شممت: 

شعبة الديدان من  نوعا   Thelohanellus ،93ونوعا  واحدا  من الجنس  Myxobolusجنس 

 Monogenea الديدان أحادية المنشأصنف التي تعود الى  Platyhelminthesالمسطحة 

 ونوعا   Gyrodactylusمن الجنس  نوعا   Dactylogyrus ،15من الجنس  نوعا   11: تضمنت

ونوعين  Cestodaصنف ، نوعا  واحدا  من  Paradiplozoonو  Dogieliusمن من كل واحدا  

 .القشريات من

من  نوعا   11 تضمنتنوعا  من الطفيميات  17وألول مرة في العراق  في هذه الدراسة سجل

 .Myxobolus alburni ،M. calcariferum ،M. lussi ،M:شممت البوغيات المخاطية

minutus ،M. naffari ،M. obesus ،M. obpyriformis ،M. rotundatus،M. 

szekeli، M. talievi، M. tilapiae و M. uniporus . حادية أوثالثة أنواع من الطفيميات



 ب                                                                                                                        اخلالصة

 .Gو Dactylogyrus oumiensis ،Gyrodactylus bychowskianusشممت:  المنشأ

longiradix.  الطفيميات. نوعا  من  51 ل من األسماك كمضيفات جديدة نوعا   55كما تم تسجيل 

في مواقع تطفمها ونسبة  اختالفا  أنواع الطفيميات المسجمة في الدراسة الحالية  أظهرت

كانت  إذبها،  إصابتها لممضيفات. وتباينت أنواع األسماك في أنواع وأعداد الطفيميات المصابة

 الحمريأسماك  ثم، (11البني ) تمتها، (55نواع الطفيميات )أأسماك الشبوط مصابة بأكبر عدد من 

البنيني صغير الفم، خمسة  في(، سبعة أنواع 11)، ثم أبو براطم (19) االعتياديالكارب (، 17)

في كل من  واحدا   ونوعا  والبنيني كبير الفم كل من البمطي ، أربعة أنواع في القطانفي أنواع 

  .البمعوط المموكي والشمق
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 Introduction المقدمة 1-

، اليستدين والفالين( األرجنينبروتينات واألحماض األمينية )بالتعد األسماك مصدرًا غنيًا 

الترميم التي تحدث في الالزمة لمنمو والحفاظ عمى بناء أنسجة الجسم فضاًل عن أىميتيا في عمميات 

لحوم األسماك غنية بالمعادن كالفسفور )يساعد العمود الفقري واألسنان عمى النمو كما  .جسم األنسان

زيوت األسماك منذ اعترف ب .يحقق التوازن الحامضي األساسي في الدم( والكالسيوم والمغنسيوم واليود

وىو من  3وميغا األولمدىون الحامضية  Dو Aوقت طويل كمصدر من الدرجة األولى لفيتامين 

 (.1022األحماض الضرورية الميمة جدًا لصحة الجمد والقمب والعظام )حسن، 

 السكان، من ىنا برزت أعداد في زيادة ترافقيا نقصًا مستمرًا في أعدادىا تعاني األسماك

شراؤىا  يمكن مما سعارىاأ عمى الحفاظو كافية  بكميات األسماك لتوفير بديمة قائطر  إيجاد الى الحاجة

(Omeji et al, 2011)قائبالطر  طريق تربيتيا عن ، لذا كانت ىناك زيادة في ثقافة تربية األسماك 

المختمفة منيا إتباع نظام تربية األسماك في أماكن مغمقة مثل الحقول واألقفاص ألجل زيادة اإلنتاج 

  (.1023 ،وجماعتو ابو اليني؛  Li et al., 2004) بكثافة

الى خطر اإلصابة بالطفيميات واألمراض بالرغم من االخرى حياء تتعرض األسماك كاال

امتالكيا القدرة الكبيرة عمى المقاومة ليذه األمراض، وتتفاوت التأثيرات المرضية لمطفيميات التي تصيب 

موه ن فيثر مى أنسجتو وسوائمو الجسمية مما يؤ األسماك ما بين سمب غذاء المضيف أو التغذي ع

  (.1022ىاشم وجماعتيا، وعرقمة وظائف أعضائو )

من تتكون كشفت العديد من الدراسات ان المجموعة الحيوانية المتطفمة في أسماك المياه العذبة 

صحة األسماك والنمو والبقاء عمى قيد الحياة،  فيالطفيميات الداخمية التي تؤثر و الطفيميات الخارجية 

الديدان أحادية المنشأ  ،Myxozoaوالبوغيات المخاطية  Protozoans الحيوانات اإلبتدائية وتشمل

Monogeneaالمخرمات ،Trematodes  الديدان الشريطية ،Cestodes الديدان الخيطية ،
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Nematodes  والديدان مشوكة الرأسAcanthocephalan  مجدافيات األرجلوCopepods  

(Iyaji & Eyo 2008.) 

دي الى أضعاف الجياز المناعي ؤ ما ت مصدر قمق ألنيا غالباً قد تشكل طفيميات األسماك 

 لرواشحمثل الفطريات والبكتيريا واالممرضة االخرى تعرضيا لمعدوى بالعوامل  لممضيف مما يزيد من

الغذائية وفي معدالت النمو كما أنيا تزيد من معدالت اليالكات بين  تياقيممما يسفر عن انخفاض 

 (.Shuaib & Osman, 2015; Biu et al., 2014اقتصادية كبيرة ) األسماك مما تسبب خسائر

التي يمكن أن يكون ليا االثر  بمساحات مختمفةيتمتع العراق بوجود مسطحات مائية داخمية 

 األنيار والبحيرات والخزانات والجداول والبركبالكبير في الثروة السمكية وتتمثل تمك المسطحات 

ة من عالوسائل العممية الناج عتماد(. إن االىتمام بالثروة السمكية با1022)حسين وجماعتو،  واألىوار

وأن عممية االستزراع السمكي واحدة من الفعاليات  أىم الخطوات لتحقيق األمن الغذائي لممواطن العراقي

 (.1023، وجماعتو الميمة في االقتصاد الوطني )ابو اليني

نمو الثروة السمكية وأن زيادة المعمومات حول  فيمل التي تؤثر سمبًا تعد الطفيميات من العوا

المجموعات الحيوانية المتطفمة عمى األسماك ميمة لمسيطرة عمييا والتقميل من أضرارىا، من ىنا جاء 

  :لمساهمةاالهدف من الدراسة الحالية 

 عمى األسماك في نير دجمة عند منطقة شاطئ التاجي معرفة المجاميع الحيوانية المتطفمة ب

  .تنوعيا وتوزيعياتصنيفيا و وبيان 

 البحوث العراقية التي و  الدراسات مقارنتيا مع المجاميع الحيوانية المتطفمة المسجمة سابقًا من

  .أجريت في المسطحات المائية المختمفة

  لبعض أنواعمضيفات جديدة  جديدة غير مسجمة سابقًا وتسجيلإمكانية تسجيل طفيميات 

 الطفيميات.
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 Literature Review ستعراض المراجعا 2-

أجريت العديد من الدراسات حول طفيميات األسماك في المسطحات المائية العراقية 

مجموعة او لألنواع الطفيمية التي تعود الى  ، كانت معظم البحوث تشخيصية وتصنيفيةالمختمفة

  .اكثر من المجموعات الحيوانية المتطفمة عمى األسماك العراقية المختمفة

 الدراسات واالبحاث المنجزة حول طفيليات األسماك في نهر دجلة  :2-1

تعددت الدراسات التي تناولت طفيميات األسماك في معظم المسطحات المائية العراقية 

 فيما يأتي استعراضو يار، البحيرات، الجداول، المبازل، األىوار وأحواض تربية األسماك، كاألن

موجز لمطفيميات التي سجمت في البحوث عمى أسماك نير دجمة والتركيز عمى الدراسات التي 

 .أجريت في السنوات العشرين االخيرة

بمثابة الدراسة األولى لطفيميات األسماك العراقية، اذ بين بعد  Herzog (1969تعد دراسة )

 ،نوعًا من األسماك في مناطق مختمفة أنيا مصابة بنوع واحد من حامالت األىداب 61فحص 

خمسة أنواع من البوغيات المخاطية ونوع واحد لكل من المخرمات، الديدان الشريطية، الديدان 

 نواع من الديدان الخيطية ونوعين من القشريات.العمقيات، أربعة أو  شوكية الرأس

نير دجمة شمال  فينوعًا من األسماك  61بعد فحص  Al-Jawda et al. (2000)بين 

نوعًا من الطفيميات تضمنت أربعة أنواع من البوغيات الحيوانية منيا  16وجنوب مدينة تكريت وجود

M. dispar ،M. dogieli  وM. oviformisكل من الطفيميات أحادية المنشأ منيا ، ثالثة انواع ل

G. elegans، الديدان شوكية و  والمخرمات، نوعين لكل من الديدان الشريطية، الديدان الخيطية

  .الرأس، نوعًا واحدًا من العمق وخمسة أنواع من القشريات

 من سمكة Cryptobia salihiنوعًا جديدًا من سوطيات الدم  Salih (2000a)وصف 

Glyptothorax cous نير دجمة عند محافظة بغداد. في 
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من  Trypanosoma salihiنوعًا جديدًا من سوطيات الدم  Salih (2000b)وصف 

 نير دجمة عند محافظة بغداد.  في Glyptothorax cousسمكة 

-Cryptobia alنوعين جديدين من سوطيات الدم ىما Salih et al. (2000a) سجل

jaferi  وC. alii .تصيب نوعين من أسماك نير دجمة عند محافظة بغداد 

 Trypanosomaنوعًا جديدًا من سوطيات الدم Salih et al. (2000b) وصف

cyprinironi  نير دجمة عند محافظة بغداد. فيمن سمكة البنيني كبير الفم 

ت نوعًا من الطفيميات تضمنت ثالثة أنواع من حامال 11( وجود 1001بين أسمر واخرون )

 .D:منياتسعة أنواع من الطفيميات أحادية المنشأ  ،األىداب، خمسة أنواع من البوغيات المخاطية

achmerowi، D. barbuli، D. inutilis، G. elegansالديدان و  ، نوعين لكل من المخرمات

جنوب نوعًا من أسماك نير دجمة عند الزعفرانية  61تصيب  ونوعًا واحدًا من القشريات شوكية الرأس

 بغداد ومن المبزل العام عند المحمودية وبعض مبازل منطقة المدائن.

 .Dخمسة أنواع من الطفيميات أحادية المنشأ بضمنيا: Mhaisen et al. (2003)سجل 

anchoratus   من األسماك المأخوذة من مواقع متعددة من شمال العراق ووسطو من ضمنيا موقعا

 نية في محافظة بغداد. عمى نير دجمة عند مدينة الزعفرا

نوعين لكل من البوغيات المخاطية والطفيميات أحادية  Al-Jawda et al. (2003)عزل 

 .نينوى شمال العراقمن األسماك المأخوذة من نير دجمة عند محافظة  .extensus Dالمنشأ منيا 

 Myxobolusنوعًا من البوغيات المخاطية العائدة لمجنس  61( وجود 1003بينت الناصري )

 .M. cyprinicola ،M. ellipsoides ،M. karelicus، M. macrocapsularis،Mمنيا 

parvus ،M. sandrae .من األسماك المأخوذة من نير دجمة عند مدينة تكريت 
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 D. phoxinيات أحادية المنشأ ـــــين من الطفيمـــــنوع Balasim et al. (2009)ل ــــــسج

جنوب مدينة بغداد في  الزعفرانية عند منطقةنير دجمة  فياف المص  من سمكة  D. sphyrnaو

 .العراق

المأخوذة من نير دجمة  ( المجموعة المتطفمة عمى سمكة المرمريج1060درس الجنابي )

عند منطقتين مختمفتين من بغداد وسجل نوعين من القشريات المتطفمة تصيب األسماك المأخوذة من 

 منطقة جسر المثنى فيما سجل نوعًا واحدًا من القشريات تصيب األسماك المأخوذة من جسر ديالى. 

ند مدينة تكريت نير دجمة ع فيأسماك البنيني كبير الفم  Al-Nasiri (2010)فحصت 

 . Paradiplozoon amurensisوسجمت الطفيمي أحادي المنشأ

نير  فيمن األسماك عشرين نوعًا  في( بدراسة أنتشار الديدان الطفيمية 1066قام العياش )

مدينة تكريت وبين إصابة ىذه األسماك بخمسة أنواع من الديدان الشريطية منيا عند دجمة المار 

Caryophyllaeus auriculatus  ونوعًا واحدًا من الديدان الخيطية ونوعين من الديدان شوكية

 الرأس.

 Pseudolamproglenaنوعًا جديدًا من القشريات Al-Nasiri et al. (2012) توصف

boxshalli  .المتطفل عمى أسماك البنيني كبير الفم في نير دجمة المار في مدينة تكريت 

 Cryptosporidiumالبوغيات المخاطية العائدة لمجنس أنتشار  Mahmood (2012)بينت 

نير دجمة المار في مدينة تكريت والمناطق المحيطة بيا في محافظة  فيفي سمكة الكارب االعتيادي 

 .صالح الدين

المياه  لإلصابات الطفيمية ألسماك مراجعةبأجراء  Mhaisen & Al-Nasiri (2012)قام 

 في محافظة صالح الدين. دجمةنير  فيفي مواقع مختمفة  العذبة
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 .M:عًا من البوغيات المخاطية بضمنيانو  61 وجود( 1061) اخرونبين منصور و 

cyprinicola، M. macrocapsularis و M. Poljansk،  تسعة أنواع من الطفيميات أحادية

 .Dو .D. achmerowi، D. anchoratus، D. dulkiti ،formosu Dالمنشأ بضمنيا: 

pavloviskiمن لكل والمخرمات، نوعين  شعبة البوائغ ذات القمة المركبة ، ثالثة أنواع لكل من

واحد من الديدان الخيطية من خالل دراسة  يدان شوكية الرأس والقشريات ونوعالد، حامالت األىداب

 الشواكة والزعفرانية. ،لطفيميات أسماك نير دجمة عند ثالثة مناطق ىي التاجي

في بعض أسماك عائمة  الطفيمياتنوعًا من  64( وجود 1061أوضحت الجبوري )

عزلت تسعة أنواع من الديدان  إذنير دجمة المار في مدينة تكريت،  فيالشبوطيات وعائمة البياح 

 أحادية المنشأ، نوع واحد من الديدان الشريطية، ثالثة أنواع من الديدان شوكية الرأس. 

دراسة عمى عشرة أنواع من أسماك نير دجمة في  Al-Jawda & Asmar (2013)أجرى 

نوعًا من  10شمال ووسط وجنوب بغداد وبين ان ثمانية أنواع من ىذه األسماك مصابة ب 

 .M. cyprinicola، M. dispar،Mمنيا  الطفيميات التي تعود الى صنف البوغيات المخاطية

macrocapsularis،M. dogieli ،M. parvus ، M. musculi،M. oviformis  وM. 

poljanski . 

عمى سمكة  Ligophorus imitans أحادي المنشأ الطفيمي Al-Saadi (2013) سجل

 الخشني في نير دجمة عند منطقة االعظمية في بغداد.

دراسة عمى أسماك نير دجمة في ثالثة مواقع  Al-Jawda & Asmar (2014a) أجرى

 .D. dulkeiti،Dنوعًا من الطفيميات أحادية المنشأ منيا  61في بغداد وشخص خالليا 

anchoratus ،D. extensus، D. pavlovskyi، G. medius و  G. elegans وثالثة أنواع

 من المخرمات.
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دراسة عمى ثمانية أنواع من األسماك في ثالثة مواقع  Al-Jawda & Asmar (2014b)أجرى 

 .Mنوعًا من البوغيات المخاطية منيا 61شخص خالليا بغداد،  المار في محافظةنير دجمة  في

cyprinicola، M. macrocapsularis و M. poljanski. 

في دراسة من خالل فحص أسماك البمطي المصابة  Al-Maliki et al. (2015)أظير 

بالطفيميات والمأخوذة من نير دجمة شمال القرنة، أن األسماك البالغة اكثر إصابة من األسماك اليافعة 

  .وأن اإلناث أكثر إصابة من الذكور

 .Dنوعًا من الطفيميات أحادية المنشأ بضمنيا 61وجود  Al-Jawda & Asmar (2015)بين 

achmerowi، D. achoratus، D. dulkeiti، D. formosus،G. elegans.  وG. medius 

 وأربعة أنواع من المخرمات عند دراسة أجريت عمى أسماك نير دجمة في ثالث محطات في بغداد.

عند  Paradiplozoon iraqensisالطفيمي  Al-Nasiri & Balbuena (2016) تسجم

 العراق.في  المأخوذة من نير دجمة المار في محافظة تكريت كبير الفم البنينيدراسة أجريت عمى أسماك 

نوعين من الطفيميات أحادية المنشأ العائدة  Abdul-Ameer & Atwan (2016) سجمت

 نير دجمة عند منطقة الكريعات في بغداد. في في غالصم سمكة البمطي Cichlidogyrusلمجنس 

في أمعاء سمكة  Plagioporus skrjabiniالمخرم  Abdul-Ameer et al. (2016) تسجم

 نير دجمة في منطقة الشواكة في بغداد. فيأبو الزمير 

في دراسة أجريت  C. tiberianusالطفيمي أحادي المنشأ  Abdul-Ameer (2017) سجمت

 في بغداد.عند منطقة الكريعات عمى غالصم سمكة البمطي المأخوذة من نير دجمة 

من  Trichodina magnaالطفيمي  Abdul-Ameer & Atwan (2017a) شخصت

 غالصم البمطي األزرق المأخوذة من نير دجمة عند منطقة الكريعات في مدينة بغداد.
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أربعة أنواع من الطفيميات أحادية المنشأ من  Abdul-Ameer & Atwan( b1062سجمت )

التي تصيب األسماك  G. macronychusو  G. comephoriمنيا:  Gyrodactylusالجنس 

 المأخوذة من نير دجمة عند منطقة الكريعات في مدينة بغداد.

عن بعض اإلصابات الطفيمية في بعض أسماك نير دجمة في مدينة  اً ( تحري1062أجرت حمود )

نوعًا من الطفيميات تضمنت خمسة أنواع من اليدبيات وأربعة أنواع من البوغيات  12بغداد وشخصت 

، D. extensus ، عشرة أنواع من الديدان المسطحة أحادية المنشأ منياM. amurensis الحيوانية منيا

 ن من الديدان شوكية الرأس وثالثة أنواع من القشريات. انوع واحد لكل من المخرمات والرخويات ونوع

نوعًا من الطفيميات الخارجية تضمنت نوعًا واحدًا من  14( إصابة األسماك ب 1063بين بدير )

نوعًا من البوغيات المخاطية منيا:  62حيوانات االبتدائية وستة أنواع عائدة لشعبة حامالت األىداب، ال

M. macrocapsularis، M. musculi ،M. dispar ،M. parvus، M. poljanskii و 

Thelohanellus catlae  و نوعًا من شعبة الديدان المسطحة تضمنت أربعة أنواع من المخرمات 11و 

 .D. achmerowi، D. anchoratus، D. barbuli،Dنوعًا من الطفيميات أحادية المنشأ منيا:  13

baueri، D. carassobarbi، D. deziensioides، D. deziensis ،D. extensus،D. 

pavlovskyi ،D. persis ،elegans G. و G.sprostonae  وثالثة أنواع من القشريات. في بعض

 عند منطقة الزعفرانية في مدينة بغداد.أسماك نير دجمة 

 .Tىما Trichdinaنوعين من الجنس  Abdul-Ameer & Atwan( a1063سجمت )

centrostrigeata و T. intermedia  نير دجمة المار  المأخوذة منمن أسماك البمطي أحمر البطن

 عند منطقة الكريعات في محافظة بغداد. 

 .Dىي Dipartiellaنوعين من الجنس Abdul-Ameer & Atwan ( b1063) سجمت

Indiana و D. Kazubski  التي وجدت عمى غالصم أسماك الكارب الشائع المأخوذة من نير دجمة

 عند منطقة الكريعات في بغداد.
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من  Trichodina urinariaالطفيمي  Abdul-Ameer & Atwan( c1063سجمت )

 منطقة الكريعات في مدينة بغداد. غالصم أسماك البمطي المأخوذة من نير دجمة عند

من غالصم  Tripartiella rhombi الطفيمي Abdul-Ameer & Atwan( d1063سجمت )

 الكارب االعتيادي المأخوذة من نير دجمة عند منطقة الكريعات في مدينة بغداد.

أربعة أنواع من الطفيميات أحادية المنشأ من جنس  Rasheed & Al-Saadi (2018) تسجم

Gyrodactylus  منياG. seravshani ،G. rarus،G. matovi ،G. dzhalilovi   من غالصم

 أربعة أنواع من األسماك المأخوذة من نير دجمة عند منطقة الشواكة في محافظة بغداد. 

عرضًا مرجعيًا لمطفيميات أحادية المنشأ من  Mhaisen & Abdul-Ameer (2019)أجرى 

 التي تصيب األسماك العراقية. Dactylogyrusالجنس 

من  Asymphylodora imitans الطفيمي Abdul-Ameer & Abbas (2019) تسجم

 أمعاء أسماك الكارب الشائع المأخوذة من نير دجمة المار عند منطقة العطيفية في بغداد. 

أنواع من البوغيات المخاطية عمى غالصم  ةست Abdul-Ameer & Atwan( 1064سجمت )

 عند منطقة الكريعات في بغداد. مةالمأخوذة من نير دج البمطي

شعبة نوعًا من الطفيميات تضمنت ثالثة أنواع من  22( إصابة األسماك ب1064بين عباس )

 .Mو  M. bramae ،M. musculi:منيا البوغيات المخاطيةشعبة نوعًا من  61حامالت األىداب، 

squamae ، 11  نوعًا من صنف أحادية المنشأ  11نوعًا من شعبة الديدان المسطحة تضمنت

 .D. achmerowi  ،D. affinis،D. anchoratus  ،D. barbioides،D. barbuli ،D:منيا

baueri ،D. bocageii  ،D. carassobarbi،D. deziensis ، D. deziensioides،D. 

dulkeiti ،D. extensus ،D. formosus  ،D. inutilis ،D. lenkoranoides، D. molnari، 

D. pavlovskyi ،D. persis ،D. reinii ،G. cernuae ،G. dzhalilovi،G. 

macronychus ،G. markevitschi ،G. matovi ،G. medius ،G. seravschani،G. 
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sprostonae ،G. umbrae وP. bingolensis   وصنف المخرمات صنف نوعًا واحدًا لكل من و

شوكية الرأس الديدان ونوعًا واحدًا لكل من شعبة نوعين من شعبة الديدان الخيطية  ،الديدان الشريطية

 .E. mosulensis مفصمية األقدام وشعبة

بعض الدراسات واألبحاث المنجزة حول طفيليات األسماك في المسطحات المائية  2:-2

 للدول المجاورة وبعض دول العالم 

مرجعي موجز لمطفيميات التي سجمت في الدراسات االجنبية والتركيز فيما يأتي استعراض 

 .عمى الدراسات التي أجريت في السنوات العشرة االخيرة

 Gyrodactylusطفيميات الجنس ثالثة أنواع من  Maarten et al. (2010)وصف 

 في افريقيا. Tanganyikaمن بحيرة 

طفمة عمى ثمانية أنواع من أسماك المجموعة المت Tavares-Dias et al. (2010)درس 

عمى نسبة إصابة أوتبين في دراستيم ان  في البرازيل Negroالمياه العذبة المأخوذة من نير 

 .بالطفيميات كانت لمديدان المسطحة أحادية المنشأ

 الطفيمي أحادي المنشأ Ferrari-Hoeinghaus et al. (2010) وصف

Demidospermus paranaensis في غالصم سمكة Loricariichthys platymetopon 

 في البرازيل.  Paranáالمأخوذة من السيول الفيضية أعالي نير

 Capoetaمن أسماك Dogielius forcepsالطفيمي  Koyun (2011)سجل 

umbla  المأخوذة من نيرMurat .في تركيا 

من سطح  Gyrodactylus colisaiالطفيمي   Chaudhary & Singh (2011)سجل

 في اليند. Meerutو  Hastinapurالتي جمعت من  Colisa fasciataالجسم لسمكة 

الذي يصيب أسماك  Dadayius fukuiالمخرم  Lopes et al. (2011)وصف 

Symphysodon aequifasciatus  المأخوذة من نيرPurus  البرازيل. في األمازونمن 
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 Rhabdochonaالديدان الخيطيةوجود نوع واحد من  Dar et al. (2012) أظير

himalayai ة الرأس يونوع واحد من الديدان شوكNeoechinorhynchus yalei  لنوعين من

  Ladakh،Jammu المار في كل من Suru سماك المياه الباردة والمأخوذة من نيرأ

 في اليند. Kashmirو

 من ضمنياشأ أحادية المننواع من الطفيميات أستة   Raissy & Ansari (2012)سجل

D. lenkorani المأخوذة من أسماك نير   وArmand  وChaharmahal  من محافظة

Bakhtyari .في أيران 

دراسة عن الديدان الطفيمية التي تصيب أربعة أنواع  Fujimoto et al. (2013)أجرى 

 و Bragança ،Paráفي كل من  Chumucuí المأخوذة من نير Ornamentalمن أسماك 

Brazil .وسجل نوعًا واحدًا لكل من الديدان الخيطية والديدان مشوكة الرأس  

 .Dبضمنيا نوعين من الطفيميات أحادية المنشأ Iqbal & Hussain (2013) وصف

extensusفي أسماكونوعًا واحدًا من القشريات  ، نوعين من حامالت األىدابCarassius 

auratus لمياه العذبة في باكستان.المأخوذة من ا 

نوعًا من  611وبين وجود  الطفيميةعرضًا مرجعيًا لمديدان  Öktener (2014)أجرى 

 D. affinis ، D. extensus،G:منيانوعًا من الديدان أحادية المنشأ  10الطفيميات شممت 

elegans وG. Medius  ،10  ،من  اً نوع 66نوعًا من الديدان الشريطية،  10نوعًا من المخرمات

 التي تصيب أسماك المياه العذبة في تركيا ة الرأس يالديدان الخيطية و سبعة أنواع من الديدان شوك

نوعًا من الطفيميات أحادية  11مجموعة من الطفيميات تضمنت  Soylu (2014)سجل 

من الديدان لكل ، أربعة أنواع D. extensusو  D. anchoratus ،D. baueriالمنشأ منيا 

، سبعة أنواع من المخرمات، ثالثة أنواع من الديدان الخيطية، والديدان شوكية الرأس يطيةالشر 
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في  Galaمن الرخويات في األسماك المأخوذة من بحيرة  اً واحد اً ونوع من مجدافيات األرجلنوعين 

 شمال غرب تركيا.

من أسماك الكارب  M. balatonicusالطفيمي  Szekely et al. (2015)وصف 

 في ىنغاريا. Balatonمن بحيرة بالتون  Cyprinus carpio العتياديا

من   D. oryziasiالطفيمي أحادي المنشأ Nitta & Nagasawa (2017) وصف

 في اليابان. Tokushimaفي منطقة  مائيةالمأخوذة من قناة  Oryzias latipesغالصم أسماك 

 M. parvusالمخاطية منيا أربعة أنواع من البوغيات  (1062سممان وجماعتو )سجل 

المأخوذة من شواطئ الالذقية عمى الساحل  Mugil cephalus البياحالتي تصيب أسماك 

 السوري.

البوغيات المخاطية التي نوعين غير مشخصين من  Teixeira et al. (2018) سجل

تصيب أسماك البمطي النيمي المأخوذة من  Myxobolusوالجنس Henneguya لمجنس  تعود

 في البرازيل. São Pauloفي مدينة  Ibirapueraبحيرة 

 الطفيمي أحادي المنشأ Mendoza-Franco et al. (2019)سجل 

Diaphorocleidus machacae  لسمكةعمى الصفائح الغمصمية Brycon guatemalensis 

 في المكسيك.  Rio Lacantúnنير المأخوذة من
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 Materials & Methods واد وطرائق العملالم 3-

  Collection of Fish Samples األسماك عينات جمع :3-1

األسماك من نير دجمة المار عند منطقة شاطئ نوعًا من  919في الدراسة الحالية جمعت 

إلى نياية  8118من بداية شير تموز مدة المحافظة بغداد بواقع مرة في االسبوع خالل في  التاجي

 ,Google earthشرقًا ) ꞌ33 ̊99 شمااًل وخط طول ꞌ91 ̊33عند دائرة عرض  ،8119شباط شير 

ضمن منطقة  لجمع عينات األسماك اتكيمومتر أربعة حددت ثالثة مواقع عمى مسافة  ،(2019

الصيد بمساعدة صياد من سكان منطقة العمل باستعمال تم . (1-3في الشكل  3 ،8 ،1)العمل 

 Castوالشباك السمية )شباك الرمي باليد(  Gill netsنوعين من الشباك ىي الشباك الغمصمية 

nets التي تكون بأطوال وأبعاد مختمفة حيث كانت الشباك تنصب لياًل وترفع في الصباح. 

تحوي كمية من ماء النير  فمينيةطة حاويات اا الى المختبر بوساألسماك تم نقمي جمعبعد 

ابن الييثم، جامعة  /كمية التربية لمعموم الصرفة في الى مختبر عمم الطفيميات، قسم عموم الحياة

 اعتماداً . تم تصنيف األسماك جياز تيوية مع قبل يومينبالماء بغداد ووضعت في أحواض مجيزة 

وتم  األسماك الحية مباشرة فحصت (.(Coad, 2010لعذبة في العراق عمى كتاب أسماك المياه ا

  .تجميد االسماك الميتة لغرض فحصيا الحقاً 
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 .Google earth, 2019)) (: خارطة لنهر دجمة عند منطقة الدراسة1-3شكل )

 .مناطق جمع عينات األسماك ضمن موقع العمل 3، 2، 1االرقام 
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  Inspection of Fish Samples األسماك عينات فحص :3-2

  .فحصت الطفيميات بوساطة العين المجردة أو باالستعانة بمجير التشريح أو المجير المركب

باتباع  Hoffman (1967) تمت عممية تشريح األسماك والبحث عن الطفيميات طبقًا لما جاء بو

  :الخطوات األتية

  .شبيةقطعة خ عمالباستبضربيا عمى رأسيا األسماك  تقتم -1

بعد وضعيا في طبق بتري،  تشريحيمجير  اجري فحص لجسم السمكة الصغيرة بوساطة -8

من الجمد والزعانف لمبحث عن الطفيميات الخارجية  اتمسح أخذ تم  فكبيرة ال السمكةاما ا

 من الحيوانات االبتدائية.

تحت المجير  توفحصليا الماء  وتم أضافةفي طبق بتري  توضعالغالصم و  تعزل -3

ثم استعممت القاشطة  التشريحي لمبحث عن الطفيميات الخارجية من الحيوانات االبتدائية.

قطرات من و وضعت عمى شريحة زجاجية مع قطرة من الماء و  Smearsمسحات  لعمل

ثم وضع عمييا غطاء الشريحة وفحصت بالمجير  الكمسرين لممحافظة عمى طراوة الطفيمي

 .الضوئي

ف بضع يضأفي طبق بتري و  تضعو و  صغيرةال من األسماك ،األحشاء الداخمية تعزل -9

 األسماكالمجير التشريحي. اما  تتح توفحص الفسيولوجي قطرات من المحمول الممحي

)األمعاء، الكبد ، الكيس اليوائي،  األحشاء الداخميةخذ قطع صغيرة من أ م  تفكبيرة، ال

تحت غطاء الشريحة  تووضع الكميتين(و  المناسل، كيس الصفراء، الطحال، القمب

 . مجيرياً  تفحصو 
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تحت  تفحصو  طوليا تحتفو في طبق بتري  توضعو  صغيرةالسمكة لمن ااألمعاء،  تعزل -5

مسحات منيا  تالى أجزاء وعمماألمعاء قطعت ف، كبيرةالالمجير التشريحي. اما السمكة 

 وفحصت تحت المجير الضوئي.

طة المحمول الممحي ازجاجية صغيرة وخفف بوس قشط جدار األمعاء ووضع في قنينة -6

دقائق فصل المحمول  01-5ورج لعزل الطفيميات لتستقر في قاع القنينة، بعد الفسيولوجي 

  تحت المجير التشريحي. تفي طبق بتري وفحص تالطفيميات في القاع ثم وضع توترك

لمبحث عن وفحصت مجيريا ممقط دقيق  عمالعزل كيس الصفراء والمثانة البولية باست -7

 .البوغيات المخاطية وحامالت االىداب

بالعين المجردة ثم عممت منيا مسحات لفحصيا بالمجير الضوئي  توفحصالعين  تعزل -8

 المركب.

  الطفيميات وتصبيغ وحفظ تثبيت :3-3

Fixation, Preservation & Staining of Parasites 

االخرى المجاميع وتصبيغ معينة تختمف عن وتثبيت طريقة حفظ حيوانية ان لكل مجموعة 

بعد عزل  .موعة الحيوانية التي ينتمي اليياق مختمفة لكل طفيمي حسب المجائطر  عممتاستلذا 

 Digitalنوع Microscope eyepiece camera عمالالطفيميات وتثبيتيا تم تصويرىا باست

Microscope Camera)) المايكروميتر البصري، ثم اخذت ليا قياسات باستعمالOcular 

micrometer ، االستجالئية الة التصويراستعممت و  Camera Lucida المسجمة لرسم الطفيميات

  .ألول مرة في العراق

 الطفيميات وتصبيغ وحفظ تثبيت طرائق أتيي فيما لمصادر تصنيفية عديدة. وفقاً  وصنفت

 .المختمفة لممجاميع
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 Myxozoa المخاطية البوغيات :3-3-1

 الخضريالطور فحصت األسماك بالعين المجردة ثم بالمجير التشريحي لمعثور عمى 

Vegetative stage بدقة ونقل الى شريحة زجاجية  الخضريالطور  ُعزلمبوغيات المخاطية، ل

ثم ضغط عمى غطاء الشريحة  Cover slip مع قطرات من الماء ووضع عمييا غطاء الشريحة

مسحات لجميع  تعممو والحصول عمى األبواغ المخاطية.  الخضريلغرض فتح كيس الطور 

لممصادر  وفقاً المخاطية  البوغياتصنفت  .فحصت تحت المجير الضوئيو أعضاء الجسم 

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962)، Shul’man (1966)،Shul’man 

 وبحوث أخرى.  (1984)

 الزجاجية الشرائح عمى األبواغ من عينات تجفيف تم ،دائمية مسحات عمى لمحصول

 كيمزا بصبغة صبغت ثم دقيقة، نصف لمدة المطمق المثيمي الكحول باستعمال ثبتتو باليواء، 

Giemsa (2015) طريقةل وفقا Shuaib & Osman.  

 .(µm)مبوغيات المخاطية بالميكرومتر لالالزمة  قياساتالجميع  وردت
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 Myxobolusفي وصف طفيميات الجنس  المعتمدة(: القياسات والمصطمحات 2-3شكل )

A- لمطفيمي  والمصطمحات والقياسات الجسم أجزاء تفاصيل وضحت ستجالئيةالا رسم بالة التصوير

Myxobolus rotundatus   عمى إعتمادا Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962) 

Inter capsular process -Icp المحفظتين،  بين الزائدةLpc-Length of polar capsule  

 المحفظة Pc  Polar-capsule-،البوغ طولLs  Length of Spore-، القطبية المحفظة طول

عالمات  Sem- Sutural edge markings، البوغ سايتوبالزم  Sp-Sporoplasm ،القطبية

 Ws-Width of ،القطبية المحفظة عرض Wpc Width of polar capsule-، حافة التدريز

Spore  البوغ عرض. 

B- ( التدريزي) الجانبي المنظر وضحي رسمSutural view استنادا الى طريقة الجسم وأجزاء 

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962) 

Iodinophilous vacuole -Iv اليود فجوة، Nucleus -N النواة، Polar capsule -Pc 

 Sr  Sutural-التدريز،  S  Suture-القطبي الخيط Pf Polar filament-، القطبية المحفظة

ridge التدريزية، الحافة-Sp  Sporoplasm البوغ. سايتوبالزم 
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 Monogenea المنشأ أحادية طفيمياتال :3-3-2

لغرض توضيح أكثر لألجزاء الصمبة في Wong et al. (2006)  استعممت طريقة

، حيث وضعت الديدان بعد ان تم عزليا بعناية من الغالصم في طبق بتري يحتوي عمى الطفيمي

دقائق بعدىا غسمت  11% لمدة 5بتركيز  Sodium dodecyl sulphateقطرات من محمول 

مع قطرة من بالماء المقطر ثم عممت مسحات من ىذه الغالصم ووضعت عمى شريحة زجاجية 

 Glycerinىالم الكمسرين عملستاإعداد الشرائح الدائمية لغرض  .وضع غطاء الشريحةو الماء 

jelly الذي تم تحضيره كما في طريقةGlime & Wagner (2013)  اخذت سبعة غرامات  إذ

ممميمتر من الماء البارد ثم سخن المزيج دون درجة الغميان الى  51من الجيالتين وتم مزجيا في 

ثم أضيف  ممميمتر 811تم أضافة الكمسرين إلى أن أصبح حجم المزيج و  اً متجانس اً ان أصبح مزيج

Thymol  ،ى ان تم ذوبان جميع سخن المزيج في حمام مائي إلو لمنع ظيور البكتريا والفطريات

 الضغطالمكونات بعدىا أخذت قطرة من ىذا المزيج ووضعت قرب احد طرفي غطاء الشريحة وتم 

  االستجالئية مباشرة. آلة التصويرثم أخذت القياسات والصور ورسمت بعمى الغطاء بمطف. 

 Bykhovskaya-Pavlovskayaباالعتماد عمىاألحادية المنشأ  تشخيص الطفيمياتتم 

et al. (1962) ،Pugachev et al. (2009). 

و  Dactylogyrusدققت األسماء العممية لمطفيميات أحادية المنشأ من الجنسين 

Gyrodactylus ياستنادا الى الموقع اإللكترون (GBIF, 2019) .التي القياسات  وردت جميع

 .بالممممترىذين الجنسين استعممت لوصف 
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 Dactylogyrusطفيميات الجنس  في وصف المعتمدة المصطمحاتو  القياسات (:3-3شكل )

 .Pugachev et alلطريقة وفقا   ( D. oumiensisطفيميكيب التشخيصية لما)الشكل يوضح التر 

(2009). 

Median hook -Mh الوسطي الكاّلب: -a Total length الكمي،  الطول-b Blade length 

 الداخمي، الجذر طول d Inner root-الخارجي،  الجذر طول c Outer root-النصل،  طول

Point length -e الشوكة طول. -Db  Dorsal transverse barالظيري المستعرض القضيب: 

-w ،الطول -x العرض. -Vb Ventral transverse bar البطني المستعرض القضيب: -w 

 Co- .الكمي الطول w-: الحافي الكاّلبH  Marginal hook-. العرض x- الطول،

Copulatory organ السفاد عضو: -Ap  Accessory piece lengthالمساعدة  القطعة طول

-Ct Copulatory tube الجماع نبوبإ  -wالطول الكمي. 
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 Gyrodactylusطفيميات الجنس القياسات والمصطمحات المعتمدة في وصف(: 4-3شكل )

 .Pugachev et al( وفقا  لطريقةG. longiradix الشكل يوضح التراكيب التشخيصية لمطفيمي)

(2009). 

Median hook -Mh الوسطي الكالب: -a Total length الكمي، الطولMain part -b 

length الرئيس،  الجزء طول-c Point length الشوكة،  طول-d Inner root الجذر طول 

 x- الطول، w-: الظيري المستعرض القضيب Db Dorsal transverse bar- .الداخمي

 x- الطول، w-: البطني المستعرض القضيب Vb Ventral transverse bar- .العرض

 :الحاّفي الكاّلب H Marginal hook- .الغشاء طول Ml Membrane length-العرض، 

Tl- الكمي،  الطول-Hl Hooklet length الشوكة. طول 
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 Cestoda الشريطيةالديدان  3:-3-3

الديدان الشريطية بوضعيا بين شريحتين زجاجيتين في المحمول الفسيولوجي ثم قتمت  ضغطت

% وبعدىا غسمت وصبغت بصبغة كارمين الحامضية ونكزت 01باستعمال الفورمالين الحار 

 .(5105حسب طريقة ىاشم وجماعتيا )بوساطة كندا بمسم وروقت وحممت 

 Crustaceaالقشريات  4:-3-3

 .  Raissy et al. (2013)% حسب طريقة71القشريات حفظت في كحول بعد ان عزلت 

  النتائج تحميل :3-4

  Percentage incidence of infection اإلصابة حدوث نسبة
ويقصد بيا النسبة المئوية لحاصل قسمة عدد األسماك المصابة بطفيمي معين عمى عدد األسماك 

 المفحوصة في فترة معينة.
  (Oscar et el., 2015)طريقة لمعادلة رياضية اعتمادًا عمى حددت نسب اإلصابة وفقًا 

عدد األسماك المصابة= نسبة حدوث اإلصابة %
عدد األسماك المفحوصة 

 × 111. 
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 Results & Discussionنتائج والمناقشة ال 4-

نوعًا مف األسماؾ  91سمكة تعود الى  499تـ خالؿ الدراسة الحالية جمع وفحص 

نير دجمة عند منطقة شاطئ التاجي في محافظة  فيالتي تنتمي إلى ثالث عائالت (. 9)الجدوؿ 

 بغداد. 

البوغيات شعبة نوعًا مف  19شممت  اتالطفيمينوعًا مف  74جيؿ نتائج الفحص تس تبين

يات أحادية المنشأ، نوعًا واحدًا مف الديداف الشريطية ونوعيف الطفيمصنؼ نوعًا مف  44المخاطية، 

 (.1الجدوؿ )مف القشريات 

ات التي تصيب أنواع يالطفيملوحظ مف نتائج الدراسة الحالية تبايف في أنواع وأعداد 

 (.  1الجدوؿ )األسماؾ قيد الدراسة 

ات المسجمة في الدراسة الحالية في نسبة إصابتيا لممضّيفات المختمفة يالطفيمتباينت أنواع 

 (.7، 6، 5، 4الجداوؿ )في موقع إصابتيا لممضّيؼ فمنيا طفيميات خارجية ومنيا طفيميات داخمية و 
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(: أنواع األسماك التي جمعت من نهر دجمة عند منطقة شاطئ التاجي.1جدول )ال  

سم العمميإلاالعائمة و  سم المحميإلا العدد   
Family Cyprinidae 

Arabibarbus grypus (Heckel, 1843) 
 الشبوط 18

Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) 46 الحمري 
Chondrostoma regium (Heckel, 1843) 57 البمعوط المموكي 
Cyprinion kais Heckel, 1843 55 البنيني صغير الفـ 
Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 45 البنيني كبير الفـ 
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 25 عتياديإلالكارب ا  
Leuciscus vorax (Heckel, 1843) 7 ؽالشم  
Luciobarbus barbulus (Heckel, 1845) 35 أبو براطـ 
Luciobarbus xanthopterus Heckel, 1843 15 القطاف 
Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) 56 البني 
Family Cichlidae 

Coptodon zillii (Gervais, 1848) 
 البمطي أحمر البطف 30

Family Mugilidae 

Planiliza abu (Heckel, 1843) 
 الخشني 12

 المجموع 499 
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 .GBIF 2019)( أنواع الطفيميات المسجمة مرتبة بحسب موقعها التصنيفي إستنادا لموقع(: 2جدول )ال

   Kingdom Animals 

Phylum Myxozoa 

 Class Myxosporea 

  Order Bivalvulida 

   Family Myxobolidae 

    Myxobolus alburni Donec, 1984* 

    Myxobolus amurensis Akhmerov, 1960 

    Myxobolus bramae Reuss, 1906 

    Myxobolus branchialis (Markewitsch, 1932) Landsberg & Lom, 1991 

    Myxobolus calcariferum Basu & Haldar, 2003* 

    Myxobolus cyprinicola Reuss, 1906 

    Myxobolus dogieli Bykhovskaya–Pavlovskaya & Bykhovski, 1940 

    Myxobolus ellipsoides Thélohan, 1892  

    Myxobolus exgiuus Thélohan, 1895 

    Myxobolus karelicus Petruschewsky, 1940 

    Myxobolus kubanicum Bykhovskaya-Pavlovskaya & Bykhovski, 1940 

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

    Myxobolus lussi Akhmerov, 1960* 

    Myxobolus macrocapsularis Reuss, 1906 

    Myxobolus minutus Nemeczek, 1911* 

    Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 

    Myxobolus naffari Abdel Ghaffar, Ibrahiem, Bashtar & Ali, 1998* 

    Myxobolus niei Shul'man, 1962 

    Myxobolus obesus Gurley, 1893* 

    Myxobolus obpyriformis Shul'man, 1962* 

    Myxobolus oviformis Thélohan, 1892 

    Myxobolus parvus Shu'lman, 1962 

    Myxobolus poljanski Shu'lman, 1962 

    Myxobolus problematicus Shu'lman, 1962 

    Myxobolus rotundatus Akhmerov, 1956* 

    Myxobolus squamae Keysselitz, 1908 

    Myxobolus szekeli Kaur and Singh, 2011* 

    Myxobolus talievi Dogiel & Bogolepova, 1957* 

    Myxobolus tilapiae Abolarin, 1974* 

    Myxobolus uniporus Fujita, 1927* 

    Thelohanellus catlae Chakrawarty & Basu, 1958 

Phylum Platyhelminthes 

 Class Monogenea 

  Sub class Monopisthocotylea  

   Order Dactylogyridea 

    Family Dactylogyridae 

    Dactylogyrus achmerowi Gusev, 1955  
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    Dactylogyrus affinis Bychowsky, 1933 

    Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845) Wagener, 1857 

    Dactylogyrus barbioides Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus barbuli Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus baueri Gusev, 1955 

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

    Dactylogyrus carassobarbi Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus deziensis Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus deziensioides Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

    Dactylogyrus dulkeiti Bychowsky, 1936 

    Dactylogyrus extensus Mueller & Van Cleave, 1932 

    Dactylogyrus formosus Kulwiec, 1927  

    Dactylogyrus inutilis Bychowsky, 1949 

    Dactylogyrus lenkorani Matsaberidze, 1990 

    Dactylogyrus lenkoranoides El-Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 

    Dactylogyrus mascomai El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993  

    Dactylogyrus molnari Ergens & Dulmaa, 1969 

    Dactylogyrus oumiensis El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994* 

    Dactylogyrus pavlovskyi Bychowsky, 1949 

    Dactylogyrus persis Bychowsky, 1949 

    Dactylogyrus reinii El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 

    Dogielius molnari Jalali, 1992 

  Order Gyrodactylidea 

   Family Gyrodactylidae 

    Gyrodactylus bychowskianus Bogolepova, 1950* 

    Gyrodactylus cernuae Malmberg, 1957 

    Gyrodactylus comephori Bogolepova, 1950 

    Gyrodactylus dzhalilovi Ergens & Ashurova, 1984 

    Gyrodactylus elegans Von Nordmann, 1832 

    Gyrodactylus lavareti Malmberg, 1957 

    Gyrodactylus longihamus Gvosdev & Baimagambetov, 1993 

    Gyrodactylus longiradix Malmberg, 1957*  

    Gyrodactylus macronychus Malmberg, 1957 

    Gyrodactylus markevitschi Kulakovskaya, 1952 

    Gyrodactylus matovi Ergens & Kakacheva-Avramova, 1966 

    Gyrodactylus medius Kathariner, 1895 

    Gyrodactylus rarus Wegener, 1910 

    Gyrodactylus seravschani Osmanov, 1965 

    Gyrodactylus sprostonae Ling, 1962 

    Gyrodactylus umbrae Aioanei, 1994  

  Sub class polyopisthocotylea 

   Order Mazocraeidea  

    Family Diplozoidae 

     Paradiplozoon bingolensis Civáňová, Koyun & Koubková, 2013 

 Class Cestoda 
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   Order Caryophyllidea  

    Family Caryophyllaeidae 

     Caryophyllaeus auriculatus (Kulakovskaya, 1961) Scholz, Oros, 

Choudhury, Brabec & Waeschenbach, 2015 

Phylum Arthropoda 

 Sub phylum Crustacea 

  Class Hexanauplia 

   Order Cyclopoida 

    Family Lernaeidae 

     Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758    

    Family Ergasilidae 

     Ergasilus mosulensis Rahemo, 1982 

 *تسجيؿ طفيمي ألوؿ مرة في العراؽ.
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 المضّيفة. السمكة نوعحسب  مرتبةات الطفيميأنواع  :(3الجدول )

 Parasiteالطفيمي  Host المضّيف

Arabibarbus grypus 

Dactylogyrus barbioides 

D. deziensis 

D. deziensioides 

D. pavlovskyi 

Dogielius molnari 

Gyrodactylus bychowskianus* 

G. comephori 

G. dzhalilovi 

G. elegans 

G. lavareti 

G. longihamus 

G. longiradix* 

G. macronychus 

G. markevitschi 

G. matovi 

G. medius 

G. rarus 

G. seravschani 

G. sprostonae 

G. umbrae 

Lernaea cyprinacea 

Myxobolus amurensis 

M. bramae  

M. branchialis 

M. dogieli 

M. exgiuus 
M. karelicus 

M. lussi* 

M. macrocapsularis 

M. musculi 

M. naffari* 

M. niei 

M. oviformis 

M. problematicus 

M. szekeli* 

Thelohanellus catlae 

Carasobarbus luteus 

Dactylogyrus bocageii 

D. carassobarbi 

D. lenkorani  

D. lenkoranoides 
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D. oumiensis* 

D. persis 

D. reinii 

Myxobolus lobatus 

M. macrocapsularis 

M. obpyriformis* 

M. poljanski 

M. rotundatus* 

M. squamae 

M. talievi* 
M. uniporus* 

Chondrostoma regium Myxobolus naffari* 

Coptodon zillii 

Gyrodactylus bychowskianus* 
G. longihamus 

G. longiradix* 

Myxobolus obpyriformis* 

Cyprinion kais 

Dactylogyrus affinis 

D. barbuli 

D. deziensis 

D. deziensioides 

Myxobolus minutus* 
M. szekeli* 

Paradiplozoon bingolensis 

Cyprinion macrostomum 

Dactylogyrus bocageii 
D. carassobarbi 
Gyrodactylus bychowskianus* 

Myxobolus naffari* 

Cyprinus carpio 

Dactylogyrus achmerowi 
D. anchoratus 
D. baueri 
D. dulkeiti 
D. extensus 
D. formosus 
D. molnari 
Gyrodactylus cernuae 
G. comephori 
G. longiradix* 
G. markevitschi 
G. medius 
G. sprostonae 
G. umbrae 

Leuciscus vorax Myxobolus obesus* 
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 .ألول مرة في العراق يل طفيم*تسجي

 

 

Luciobarbus barbulus 

Caryophyllaeus auriculatus 

Dactylogyrus achmerowi 

D. affinis 

D. barbuli 

D. deziensis 

D. deziensioides 

D. inutilis 

Ergasilus mosulensis 

Myxobolus cyprinicola 

M. lussi* 
M. oviformis 

Paradiplozoon bingolensis 

Luciobarbus xanthopterus 

Dactylogyrus affinis 

D. barbuli 

D. deziensis 
D. deziensioides 

Myxobolus tilapiae* 

Mesopotamichthys sharpeyi 

Dactylogyrus bocageii 
D. carassobarbi 

D. deziensis 

D. deziensioides 
D. lenkorani  
D. lenkoranoides 
D. mascomai 
D. oumiensis* 
D. persis 
D. reinii 

Dogielius molna ri 

Myxobolus alburni* 
M. calcariferum* 

M. ellipsoides 

M. kubanicum 

M. musculi 
M. oviformis 
M. parvus 
M. problematicus 

M. rotundatus* 
Paradiplozoon bingolensis 
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 Myxozoa  البوغيات المخاطية :4-1

تنوع متعددة الخاليا متطفمة عمى أسماؾ المياه العذبة والبحرية، كثيرة الطفيميات مجيرية 

)تجاويؼ الجسـ أو تجاويؼ أعضاء الجسـ(، أو تستوطف األنسجة  Coelozoicتستوطف التجاويؼ 

Histozoic (Feist & Longshaw, 2006 .) 

نوعًا مف جنس  13نوعًا مف البوغيات المخاطية تضمنت  13أظيرت الدراسة الحالية وجود 

Myxobolus  ونوعًا واحدًا مف الجنسThelohanellus.  نوعًا مف  31سجمت الدراسة الحالية

مف األسماؾ كمضيفات جديدة  نوعاً  14ألوؿ مرة في العراؽ، كما تـ تسجيؿ  Myxobolusالجنس 

 . (4)الجدوؿ  ياتالطفيم نوعًا مف 31ؿ 

 ,Myxobolus Bütschli 1882 جنس

 Polarومحفظتيف قطبيتيفValves تتميز أبواغ ىذا الجنس باحتوائيا عمى مصراعيف 

capsules شكؿ وبداخؿ المحفظة يوجد خيط طويؿفي أغمب األحياف تكونا كمثريتا الPolar 

filament  ممتؼ بصورة حمزونية، يحتوي البوغ ايضا عمى سايتوبالـز Sporoplasmثنائي النواة 

Binuclear  أو ال يحتوي وقد يحتوي( 1332عمى فجوة اليود ،Lom & Dyková.) 

 

 المطموبة لمبوغيات المخاطية المسجمة ألوؿ مرة في الدراسة الحالية قياساتجميع ال وردت

 .(µm)بالميكرومتر 
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 .مضيفاتها الغالصم والمسجمة حسبلمعزولة من ا Myxozoaتوزيع البوغيات المخاطية  :(4جدول )ال

 Host فالمضي   Parasiteالطفيلي 

 No ofعدد األسماك 

fishes 

 نسبت اإلصابت

Percentage 

incidence 

 %)) 
 المصابت المفحوصت 

Myxobolus alburni* M. sharpeyi 72 1 1.7 

M. amurensis  A. grypus** 31 1 33.3 

M. bramae A. grypus 31 3 7.7 

M. branchialis  A. grypus** 31 3 7.7 

M. calcariferum* M. sharpeyi 72 1 1.7 

M. cyprinicola L. barbulus** 17 1 1.7 

M. dogieli A. grypus 31 3 7.7 

M. ellipsoides M. sharpeyi** 72 1 1.7 

M. exgiuus A. grypus** 31 3 7.7 

M. karelicus A. grypus** 31 3 7.7 

M. kubanicum M. sharpeyi** 72 4 5.3 

M. lobatus C. luteus 42 7 33.1 

M. lussi* 
A. grypus 31 3 7.7 

L. barbulus 17 7 34.1 

M. macrocapsularis 
A. grypus 31 4 11.1 

C. luteus 42 1 4.1 

M. minutus* C. kais 77 1 1.2 

M. musculi 
A. grypus** 31 1 32.2 

M. sharpeyi** 72 1 1.7 

M. naffari* 

A. grypus 31 3 7.7 

C. regium 57 3 3.1 

C. macrostomum 47 3 1.1 

M. niei  A. grypus** 31 1 33.3 

M. obesus* L. vorax 5 3 34.1 

M. obpyriformis* 
C. luteus 42 1 4.1 

.C. zillii  13 3 1.1 

M. oviformis 

A. grypus 31 4 11.1 

L. barbulus 17 1 1.1 

M. sharpeyi 72 3 3.5 

M. parvus M. sharpeyi** 72 1 1.7 

M. poljanski C. luteus 42 1 4.1 

M. problematicus 
A. grypus** 31 3 7.7 

M. sharpeyi  72 4 5.3 

M. rotundatus* 
C. luteus 42 1 2.7 

M. sharpeyi 72 3 3.5 

M. squamae C. luteus** 42 7 33.1 

M. szekeli* A. grypus 31 1 33.3 
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 Host فالمضي   Parasiteالطفيلي 

 No ofعدد األسماك 

fishes 

 نسبت اإلصابت

Percentage 

incidence 

 %)) 
 المصابت المفحوصت 

C. kais 77 3 3.1 

M. talievi* C. luteus 42 1 4.1 

M. tilapiae* L. xanthopterus 37 3 2.2 

M. uniporus* C. luteus 42 3 1.3 

Thelohanellus catlae A. grypus** 31 1 33.3 

* في العراق يجديد للطفيل مضي فألول مرة في العراق       **  الطفيليتسجيل 
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Myxobolus alburni Donec, 1984 

. لـ يسبؽ تسجيؿ ىذا ٪1.7البني بنسبة إصابة سمكة مف غالصـ  الطفيميسجؿ ىذا 

ي مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ لو في أي في الطفيم

  (.Mhaisen, 2019العراؽ )

عمى نما تـ العثور عمى أبواغ مفردة منتشرة او  طفيميلم ريضالطور الخلـ يتـ العثور عمى 

الى خمسة نماذج.  ستناداً إ الطفيمي، وفيما يأتي وصؼ وقياسات الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصمية

 (.9-4 شكؿ)

-91.1) 91.5 طولو ، بمغمستدؽ قمياًل مف النياية االمامية أو بيضوي البوغ مدور

مامية ألمف النياية ا المحفظتاف القطبيتاف متقاربتاف(. 99.6-99.1) 99.4( وعرضو 91.7

 6.1بمغ طوؿ المحفظة القطبية الكبيرة  ،ومتباعدتاف مف النياية الخمفية وغير متساويتاف في الحجـ

( 5.8-5.4) 5.6طوؿ المحفظة القطبية الصغيرة  بمغ(، 5.4-4.7) 5.4( وعرضيا 6.9-6.5)

 (. البروز بيف المحفظتيف صغير. 5.1-4.7) 4.9وعرضيا 

انيا مطابقة مع وصؼ وقياسات  M. alburni يلمطفيمضح مف الوصؼ والقياسات ات

في  Dnieperو  Dnistreالمأخوذة مف نيري مسجؿ في األسماؾ ال M. alburni الطفيمي

 .Shul'man (1984)المذكورة في أوكرانيا 

Myxobolus amurensis Akhmerov, 1960 

 سجؿ. ٪3.33 مف غالصـ سمكة الشبوط االعتيادي بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

Abdullah (2013) ، ألوؿ مرة في العراؽ مف جمد وزعانؼ وغالصـ وتجويؼ جسـ  الطفيميىذا

مضيفات  ثالثمف  سجؿ الحقاً  ،بحيرة دربندخاف في شماؿ العراؽ يف Biran abiadh سمكة

يعد الشبوط مضيفًا جديدًا ليذا اخرى ليس مف ضمنيا سمكة الشبوط في الدراسة الحالية، لذا 

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ لو  الخامسوىو المضيؼ  الطفيمي
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Myxobolus bramae Reuss, 1906 

ألوؿ  الطفيمي. سجؿ ىذا ٪7.7مف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة  الطفيميعزؿ ىذا 

(، سجؿ الحقًا Asmar et al., 1999بحيرة سد القادسية مف سمكة القطاف ) فيمرة في العراؽ 

 (.Mhaisen, 2019أنواع مف األسماؾ مف ضمنيا سمكة الشبوط في الدراسة الحالية ) ثمانيةمف 

Myxobolus branchialis (Markevich, 1932) Landsberg & Lom, 1991 

ألوؿ  الطفيميسجؿ ىذا . ٪7.7 مف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

نير دجمة عند  فيمرة في العراؽ عمى غالصـ نوعيف مف األسماؾ ىما البمعوط المموكي والخشني 

ذا تعد سمكة الشبوط ػػػػػػؿ الحقًا مف أي مضيؼ أخر لػػػػػػ(، لـ يسج1332منطقة الكريعات )عطواف، 

في العراؽ  يؼ الثالث لوػػػػػػػوىو المض يميػػػػػػػالطفيفًا جديدًا ليذا ػػػػػػفي الدراسة الحالية مض

(Mhaisen, 2019 .) 

Myxobolus calcariferum Basu & Haldar, 2003 

 الطفيميلـ يسبؽ تسجيؿ  .٪1.7البني بنسبة إصابة سمكة ي في غالصـ الطفيموجد ىذا 

لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ لو في العراؽ  ،ي مف األسماؾ العراقيةأفي 

(Mhaisen, 2019). 

عمى أبواغ منتشرة بيف  تـ العثورنما او  طفيميلم ريضالطور الخلـ يتـ العثور عمى 

 ستناداً إ الطفيميلمسمكة المضيفة وفيما يأتي وصؼ وقياسات  الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصمية

 (.1-4)شكؿ  الى خمسة نماذج

طوؿ بمغ  ،مستدقةذو نياية أمامية وخمفية مدورة والنياية األمامية  دائري الى بيضويالبوغ 

المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ  .(6.1-5.8) 6.4(، عرضو 6.8-6.1) 6.5البوغ 

 4.5القطبية  طوؿ المحفظةبمغ ، تجويؼ البوغ 1\1مايقارب  تشغالففي الحجـ و  فمتساويتا

 البروز بيف المحفظتيف غير موجود. (.1.6-9.9) 1.1( وعرضيا 4.1-4.6)
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نيا مطابقة مع وصؼ إ M. calcariferum يمف الوصؼ والقياسات لمطفيم اتضح

أسواؽ بيع  مف المأخوذة Lates calcariferالمسجؿ في  M. calcariferum الطفيميوقياسات 

 (.Basu & Haldar, 2003غرب مدينة بنغاؿ في اليند )األسماؾ 

Myxobolus cyprinicola Russ, 1906 

 الطفيميسجؿ ىذا . ٪1.7مف غالصـ سمكة أبو براطـ بنسبة إصابة  الطفيميعزؿ ىذا 

ألوؿ مرة في العراؽ مف زعانؼ وغالصـ الكارب االعتيادي في دراسة عمى أسماؾ بحيرة دوكاف 

مف  نوع 31صـ سجؿ الحقًا مف غال ،(3995في محافظة السميمانية شماؿ العراؽ )عبداهلل، 

 الطفيميمضيفًا جديدًا ليذا  أبو براطـ يعداألسماؾ ليس بضمنيا أبو براطـ في الدراسة الحالية لذا 

 .(Mhaisen, 2019في العراؽ ) لو الرابع عشروىو المضيؼ 

Myxobolus dogieli Bykhovskaya–Pavlovskaya & Bykhovski, 1940 

ألوؿ  الطفيميىذا  سجؿ. ٪7.7في غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة  الطفيميوجد ىذا 

نير دجمة المار  فيعمى السطح الخارجي لمقمب وفي مبيض وكبد سمكة الخشني  العراؽمرة في 

مضيفات  ثمانية(، سجؿ الحقًا مف 1989، عبد األمير)عند مدينة بيجي في محافظة صالح الديف 

 (.Mhaisen, 2019الدراسة الحالية )سمكة الشبوط في  بما فيياأخرى 

Myxobolus ellipsoides Thélohan, 1892 

ألوؿ  الطفيميىذا  سجؿ. ٪1.7مف غالصـ سمكة البني بنسبة إصابة  الطفيميعزؿ ىذا 

نير الفرات عند مدينة  في( في سمكة البنيني كبير الفـ 1331مرة في العراؽ مف قبؿ الجدوع )

البني في الدراسة لذا تعد سمكة  مضيفيف أخريف ىما القطاف والحمري،مف الديوانية، سجؿ الحقًا 

 .(Mhaisen, 2019في العراؽ ) وىو المضيؼ الرابع لو الطفيميليذا  اً الحالية مضيفًا جديد
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 Myxobolus alburni (:1-4شكل ) 

A- ميكرومتر(6.3 االستجالئية )مقياس الرسـ  لة التصويررسـ با 

B-   مرة( 433)قوة التكبير صورة فوتوغرافية 

 
 Myxobolus calcariferum (:2-4شكل )

A-  ميكرومتر( 4.4)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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Myxobolus exgiuus Thélohan, 1895  

ألوؿ  الطفيميىذا  سجؿ. ٪7.7مف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة  الطفيميعزؿ ىذا 

(، 1332نير دجمة عند منطقة الكريعات )عطواف،  فيمرة في العراؽ مف غالصـ سمكة الحمري 

لـ يسجؿ الحقًا في أي مضيؼ أخر لذا تعد سمكة الشبوط في الدراسة الحالية مضيفًا جديدًا ليذا 

 (.Mhaisen, 2019في العراؽ ) وىو المضيؼ الثاني لو الطفيمي

Myxobolus karelicus Petruschewsky, 1940 

ألوؿ  الطفيميسجؿ ىذا . ٪7.7 في غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة الطفيميوجد ىذا 

نير دجمة عند مدينة  في( 1331مبايض أسماؾ الخشني مف قبؿ الناصري ) مرة في العراؽ مف

ضيفًا تكريت، لـ يسجؿ الحقًا في أي سمكة أخرى لذا تعد سمكة الشبوط في الدراسة الحالية م

  (.Mhaisen, 2019في العراؽ ) وىو المضيؼ الثاني لو الطفيميجديدًا ليذا 

Myxobolus kubanicum Bykhovskaya-Pavlovskaya & Bykhovski, 1940 

ألوؿ مرة في  الطفيميسجؿ ىذا . ٪5.3 مف غالصـ البني بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

نير  فيالعراؽ مف غالصـ أربعة أنواع مف األسماؾ ىي الحمري، أبو براطـ، الشبوط والقطاف 

(، لـ يسجؿ الحقًا في مضيؼ أخر لذا تعد 1332دجمة المار عند منطقة الكريعات )عطواف، 

العراؽ  في وىو المضيؼ الخامس لو الطفيميسمكة البني في الدراسة الحالية مضيفًا جديدًا ليذا 

(Mhaisen, 2019). 

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

التسجيؿ األوؿ ليذا . ٪94.8 مف غالصـ سمكة الحمري بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

 .(1497)محمد،  في محافظة ديالى نير ديالى فيلحمري في العراؽ مف غالصـ سمكة ا الطفيمي
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Myxobolus lussi Akhmerov, 1960 

 ٪31.1و  ٪7.7 إصابة ةبنسبأبو براطـ و الشبوط سمكتي مف غالصـ  الطفيميسجؿ ىذا 

في أي نوع مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في  الطفيميلـ يسبؽ تسجيؿ ىذا  .عمى التوالي

 (.Mhaisen, 2019) في العراؽ لو الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ

وجدت أبواغ  نمااو  أثناء فحص الغالصـ يلمطفيم ريضالطور الخلـ يتـ العثور عمى 

سيتـ التشخيص مف خالؿ صفات البوغ. و ، الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصميةعديدة منتشرة بيف 

 .(1-4)شكؿ  ستنادًا الى خمسة نماذجإ الطفيميفيما يأتي وصؼ وقياسات ىذا و 

مامية والخمفية، الطوؿ الكمي لمبوغ ألا النيايةمياًل عند ق مستدؽو  متطاوؿ البوغ بيضوي

المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ ويصؿ  .(1.3-5.7) 5.1وعرضو  (33.1-33.1) 11.5

 2.4وعرضيا  (7.2-7.1) 5.4طوؿ المحفظة القطبية بمغ  ،تقريباً  طوليما الى نصؼ طوؿ البوغ

 يوجد بروز بيف المحفظتيف القطبيتيف صغير. .(1.1-1.2)

نيا مطابقة مع وصؼ إ M. lussi يتضح مف الوصؼ والقياسات المسجمة لمطفيما

 Amur و  Amur long–whiskeredالمسجؿ في غالصـ وزعانؼ سمكة M. lussi وقياسات

common gudgean  و Mongolian redfin  المأخوذة مف مصبات نير أمور والمدونة في

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962) . 

Myxobolus macrocapsularis Reuss, 1960 

 ٪11.1و  ٪4.1 إصابة ةالشبوط بنسبو  الحمريفي غالصـ سمكتي  الطفيميوجد ىذا 

بحيرة دوكاف عند محافظة  فيسجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ أبو براطـ  عمى التوالي.

الحمري  تيمف ضمنيا سمك مضيفات أخرى سبعة (، سجؿ الحقًا مف3995السميمانية )عبداهلل، 

 (.Mhaisen, 2019في الدراسة الحالية )والشبوط 
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Myxobolus minutus Nemeczek, 1911 

. ٪1.2البنيني صغير الفـ بنسبة إصابة سمكة مف غالصـ  الطفيميعمى ىذا  تـ الحصوؿ

في أي مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ  الطفيميلـ يسبؽ تسجيؿ 

 (.Mhaisen, 2019األوؿ لو في العراؽ )

لكف حصؿ عمى أبواغ مفردة منتشرة بيف  طفيميلم ريضالطور الخعمى يتـ الحصوؿ لـ  

 ستناداً إ الطفيمييما يأتي وصؼ وقياسات لمسمكة المضيفة، وفالصفائح الثانوية لمخيوط الغمصمية 

 .(4-4)شكؿ  نماذج خمسةالى 

(. 2.1-2.2) 2.5( وعرضو 5.3-2.2) 2.1 طولوبمغ  ،البوغ صغير الحجـ مدور

 1.1ا مبمغ طولي ،المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ متساويتاف وتصالف الى نصؼ طوؿ البوغ

 .صغير(. البروز بيف المحفظتيف 1.4-3.1) 1.3ا م( وعرضي1.3-1.4)

نيا مطابقة مع وصؼ وقياسات إ M. minutus يتضح مف الوصؼ والقياسات لمطفيما

المأخوذة  Perchو  Dace ،Chub في الخيوط الغمصمية لسمكة الموجودة M. minutusالطفيمي

والمذكوة في  Pskov-chutskoeومف بحيرة  Volgaو  Danubeمف مصبات نيري الدانوب 

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962). 

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 

عمى  ٪32.2و  ٪1.7 الشبوط بنسبة إصابةو  البني مف غالصـ سمكتي الطفيميعزؿ ىذا 

ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ سمكتي البمعوط المموكي والبنيني كبير  الطفيميىذا سجؿ . التوالي

سجؿ  (،Al-Nasiri, 2013صالح الديف ) في محافظة مدينة تكريت عند نير دجمة المار فيالفـ 

الية ػػػػػػػبوط والبني في الدراسة الحػػػػػػػسمكتي الشيس بضمنيما ػػػػػػل، ىأخر فات ػػػػػػمف ست مضيالحقًا 

 عراؽلو في ال التاسع والعاشروىما المضيفاف  الطفيميف ليذا يف جديديمضيفلذلؾ تعداف 

(Mhaisen, 2019.) 
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 Myxobolus lussi (:3-4شكل )

A-  ميكرومتر( 4.8)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة  فوتوغرافية )قوة التكبير 

 

 Myxobolus minutus (:4-4شكل )

A-  ميكرومتر( 1.3)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية. 

B-   مرة( 433)قوة التكبير صورة  فوتوغرافية 
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Myxobolus naffari Abdel Ghaffar, Ibrahiem, Bashtar & Ali, 1998 

الشبوط و البنيني كبير الفـ  ،البمعوط المموكي كؿ مف سمكةمف غالصـ  الطفيميعزؿ ىذا 

في أي مف األسماؾ  الطفيميؿ يسجيسبؽ تلـ  .عمى التوالي ٪7.7و  ٪1.1 ،٪3.1 بنسبة إصابة

 (.Mhaisen, 2019) في العراؽ لو العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ

عند فحص الغالصـ لكف حصؿ عمى  طفيميلم ريضالطور الخلـ يتـ العثور عمى 

ىذا فيما يأتي وصؼ وقياسات و  .الصفائح الثانوية لمخيوط الغمصميةتجمعات لألبواغ منتشرة بيف 

  .(7-4)شكؿ  ستنادًا الى خمسة نماذجإ الطفيمي

( 33.1–33.1) 33.5امامية وخمفية مدورة، الطوؿ الكمي لمبوغ  نيايةالبوغ بيضوي ذو 

(. المحفظتاف القطبيتاف بيضويتا الشكؿ متساويتاف في الحجـ وتصالف 1.2 –1.1) 1.4وعرضو 

 -1.1) 1.1( وعرضيا 7.1-7.1) 7.7طوؿ المحفظة القطبية  بمغ ،تقريباً الى نصؼ طوؿ البوغ 

 .اضحو البروز بيف المحفظتيف مثمث الشكؿ و (. 1.2

 .Mنيا مطابقة مع وصؼ وقياساتإ M. naffari يلمطفيمتضح مف الوصؼ والقياسات ا

Naffari المسجؿ في فـ سمكةBarbus bynni  وغالصـ سمكةLabeo niloticus   المأخوذة

 (.Mohammed et al., 2002) في مصر النيؿمف نير 

Myxobolus niei Shul'man, 1962 

 الطفيميسجؿ ىذا  .٪33.3 مف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

منطقة الكريعات )عطواف،  عند نير دجمة فيألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ وعيوف الخشني 

وىو  الطفيمي، لذا تعد سمكة الشبوط مضيفًا جديدًا ليذا غالصـ الحمري(، سجؿ الحقًا في 1332

 (. Mhaisen, 2019في العراؽ ) المضيؼ الثالث لو
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Myxobolus obesus Gurley, 1893 

. لـ يسبؽ تسجيؿ ىذا ٪34.1بنسبة إصابة  ؽالشمسمكة في غالصـ  الطفيميسجؿ ىذا 

الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ لو في ي مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في أفي  الطفيمي

  (.Mhaisen, 2019العراؽ )

شرة بيف تمن الطفيمينما حصؿ عمى أبواغ او  طفيميلم ريالطور الخضلـ يتـ العثور عمى 

 ستناداً إ الطفيميخيوط الغمصمية لمسمكة المضيفة وفيما يأتي وصؼ وقياسات الصفائح الثانوية لم

 .(6-4)شكؿ  نماذج خمسةالى 

دائري الى بيضوي مستدؽ قمياًل مف النياية األمامية ويحتوي عمى بروز مثمث عند البوغ 

المحفظتاف  .(5.1-5.1) 5.7( وعرضو 33.2-33.3) 33.1 البوغ طوؿ قمة البوغ األمامية، بمغ

 بمغ طوؿ المحفظةتشغالف اقؿ مف نصؼ طوؿ البوغ تقريبًا، ف االقطبيتاف كمثريتا الشكؿ واسعت

 البروز بيف المحفظتيف صغير. (.4.2-1.1) 4.1( وعرضيا 7.3-4.1) 4.6 القطبية

نيا مطابقة مع وصؼ وقياسات إ M. obesus يتضح مف الوصؼ والقياسات لمطفيما

 مف نير الدانوب ةالمأخوذ Bleakالمسجؿ في غالصـ وكمية سمكة  M. obesus الطفيمي

 .Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962)المذكورة في و 
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 Myxobolus naffari(: 5-4شكل )

A-   ميكرومتر( 7.1)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة(. 433صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 Myxobolus obesus (:6-4شكل )

A-  ميكرومتر( 7.3)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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Myxobolus obpyriformis Schulman, 1962 

عمى  ٪4.1و  ٪1.1 الحمري بنسبة إصابةو  البمطي تيفي غالصـ سمك الطفيميوجد ىذا 

في األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية  الطفيميلـ يسبؽ تسجيؿ ىذا  .التوالي

ستنادًا إ الطفيميوصؼ وقياسات  يأتيوفيما  .(Mhaisen, 2019التسجيؿ األوؿ لو في العراؽ )

 (.7-4)شكؿ  نماذج خمسةالى 

بمغ الطوؿ الكمي  خمفية مدورة،نياية و  مدورة وعريضة نياية أمامية ذوالبوغ كمثري الشكؿ 

كمثريتا الشكؿ  المحفظتاف القطبيتاف .(33.2-9.9) 33.1وعرضو ( 31.2-33.1) 31.1 لمبوغ

وعرضيا ( 7.2-4.1) 4.9طوؿ المحفظة القطبية  ،عريضتيف بعض الشيءو  متساويتاف ومتقاربتاف

 .البروز بيف المحفظتيف غير موجود .(1.1-1.2) 1.1

نيا مطابقة مع وصؼ إ M. obpyriformis يتضح مف الوصؼ والقياسات لمطفيما

 Schizothraxعضالت والكميتاف في سمكة، المسجؿ مف غالصـ M. obpyriformis وقياسات

intermedius المأخوذة مف نيريZeravshan  و Syr-Darya المذكورة فيShul’man 

(1966).  

Myxobolus oviformis Thélohan, 1892 

الشبوط و  أبو براطـ، البني ثالثة أنواع مف األسماؾ ىيفي غالصـ  الطفيميوجد ىذا 

ألوؿ مرة في العراؽ مف  الطفيميسجؿ ىذا  .عمى التوالي ٪11.1و  ٪1.1، ٪3.5 بنسبة إصابة

(، Herzog, 1969الشمؽ، البز، الشبوط والبني ) ىي غالصـ وقمب أربعة أنواع مف األسماؾ

الية ػػػػػػلدراسة الحػػػػػػمنيا أبو براطـ في امف ضماؾ ػػػػػػوعًا مف األسػػػػػػػن 31سجؿ الحقًا مف 

(Mhaisen, 2019). 

Myxobolus parvus Shul’man, 1962 

ألوؿ  الطفيميىذا  سجؿ. ٪1.7 البني بنسبة إصابةسمكة في غالصـ  الطفيمي وجد ىذا

في الحقًا (، سجؿ 3995 ،غالصـ الكارب االعتيادي في بحيرة دوكاف )عبداهلل مفمرة في العراؽ 
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وىو  الطفيميمضيفًا جديدًا ليذا  عديلذا  سمكة البنيليس بضمنيما  ،سبعة مضيفات أخرى

 .(Mhaisen, 2019العراؽ )في لو  التاسع المضيؼ

Myxobolus poljanski Shul’man, 1962 

ي الطفيمىذا سجؿ  .٪4.1 الحمري بنسبة إصابةسمكة في غالصـ  الطفيميظير ىذا 

ست (، سجؿ الحقًا في 3993بحيرة دوكاف )عبداهلل،  فيألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الشبوط 

 (.Mhaisen, 2019) الدراسة الحاليةمضيفات أخرى مف ضمنيا سمكة الحمري في 

Myxobolus problematicus Shul'man, 1962 

عمى  ٪5.3و  ٪7.7 بنسبة إصابةوالبني مف غالصـ سمكتي الشبوط  الطفيميعزؿ ىذا 

 في نير دجمة عند منطقة الشواكة فيسجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ الحمري . التوالي

الشبوط  يعدلـ يسجؿ في أي مضيؼ أخر لذا و  سجؿ الحقًا في سمكة البني (،1332بغداد )رشيد، 

ي العراؽ ػػػػػػػفيؼ الثالث لو ػػػػػػػوىو المض فيميػػػػػػالطليذا  اً ديدػػػػػج اً ة مضيفػػػػػػػة الحاليػػػػػفي الدراس

(Mhaisen, 2019.) 

Myxobolus rotundatus Akhmerov, 1956 

و  ٪3.5 بنسبة إصابة والحمريالبني كؿ مف سمكة  ـعمى غالص الطفيميظير ىذا 

في أي مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في  الطفيميلـ يسجؿ ىذا  .عمى التوالي 2.7٪

. وفيما يأتي وصؼ وقياسات (Mhaisen, 2019) في العراؽ لو الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ

  .(1-4)شكؿ  نماذج خمسةستنادًا الى إ الطفيمي

وتوجد  (9.2-9.3) 9.1وعرضو ( 33.1-9.9) 33لو الطوؿ الكمي بمغ البوغ مدور، 

طوؿ المحفظة  ، بمغالمحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ .خمسة مف العالمات عمى حافة التدريز

 .ف صغيرة الحجـيالزائدة بيف المحفظت .(1.1-1.2) 1.9وعرضيا ( 4.1-4.1) 4.7القطبية 

 .Mنيا مطابقة لوصؼ وقياساتإ  M. rotundatusالطفيميمف وصؼ وقياسات  اتضح

rotundatus   المسجؿ في جدار األمعاء وزعانؼAmur Wild carp وAmur white 
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bream  المأخوذة مف مصبات نير أمور والمذكورة فيBykhovskaya-Pavlovskaya et al. 

(1962). 

Myxobolus squamae Keysselitz, 1908 

التسجيؿ األوؿ ليذا . ٪33.1 مف غالصـ سمكة الحمري بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

نير دجمة عند منطقة الكريعات )عطواف،  فيفي العراؽ مف غالصـ الكارب االعتيادي  الطفيمي

مضيفًا جديدًا الدراسة الحالية في الحمري  لذا تعد سمكة ،(، سجؿ الحقًا في مضيؼ أخر1332

 (.Mhaisen, 2019)لو في العراؽ  الثالثوىو المضيؼ  الطفيميليذا 

Myxobolus szekeli Kaur & Singh, 2011 

و  ٪3.1 الشبوط بنسبة إصابةو البنيني صغير الفـ  سمكتيمف غالصـ  الطفيميعزؿ ىذا 

في األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في  الطفيميلـ يسبؽ تسجيؿ ىذا . عمى التوالي 33.3٪

وصؼ وقياسات  فيما يأتيو  (.Mhaisen, 2019) الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ لو في العراؽ

 (.9-4)شكؿ  ستنادًا الى خمسة نماذجإ الطفيمي

الطوؿ الكمي لمبوغ  ،ذو نياية أمامية مستدقة ونياية خمفية مدورة متطاوؿ البوغ بيضوي

 اتذ بيضويتاف متطاولتاف،المحفظتاف القطبيتاف  .(7.4-4.1) 7.3وعرضو ( 1.4-9.4) 1.5

طوؿ  تشغالف نصؼ طوؿ البوغ تقريبًا، نياية أمامية ونياية خمفية مدورة ومتساويتاف في الحجـ

البروز بيف المحفظتيف غير  .(3.5-3.7) 3.2وعرضيا ( 4.4-4.3) 4.1المحفظة القطبية 

 موجود.

نيا مطابقة مع وصؼ وقياسات إ M. szekeli يقياسات لمطفيمتضح مف الوصؼ والا

 المأخوذة مف Wallago attuالداخمي لسمكة  ةجدار المعدالمسجؿ في  M. szekeli الطفيمي

 (. Kaur & Singh, 2011بنجاب في اليند ) في مدينة  Harikeمدينة مياه
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 Myxobolus obpyriformis (:7-4شكل )

A-  ميكرومتر( 7.2)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 Myxobolus rotundatus(: 8-4شكل )

A-   ميكرومتر( 4.1) مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة فوتوغرافية )قوة تكبير 
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Myxobolus talievi Dogiel & Bogolepova, 1957 

لـ يسبؽ تسجيؿ ىذا . ٪4.1 مف غالصـ سمكة الحمري بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

في  لو في أي مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ الطفيمي

)شكؿ  نماذج خمسةستنادًا الى إ الطفيمي. وفيما يأتي وصؼ وقياسات (Mhaisen, 2019) العراؽ

4-33). 

 ،وتوجد سبعة مف العالمات عمى حافة التدريز مف النياية األماميةقمياًل البوغ مدور مستدؽ 

المحفظتاف القطبيتاف  .(33.1-9.1) 33.3وعرضو ( 33.1-33.1) 33.5غ الطوؿ الكمي لمبو بمغ 

اقؿ مف نصؼ  ف تقريباً وتصالمتقاربتاف عند النياية األمامية و كمثريتا الشكؿ متساويتاف في الحجـ 

تضح مف ا .(1.2-1.1) 1.1وعرضيا ( 4.3-1.9) 4.3طوؿ المحفظة القطبية بمغ  ،تجويؼ البوغ

 M. talievi الطفيمينيا مطابقة مع وصؼ وقياسات إ M. talievi يالوصؼ والقياسات لمطفيم

  Baikal sculpin،كبيرة الرأس  Baikal sculpinعضالت وتجويؼ الجسـ ،المسجؿ في عيوف

المذكورة في و  Baikal مف بحيرةالمأخوذة صغيرة الرأس   Baikal sculpinو الحمراء

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962). 

Myxobolus tilapiae Abolarin, 1974 

. لـ يسبؽ تسجيؿ ىذا ٪2.2 اف بنسبة إصابةقطالسمكة مف غالصـ  الطفيميعزؿ ىذا 

في اي مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ لو في  الطفيمي

 (.Mhaisen, 2019العراؽ )

نما تـ الحصوؿ عمى تجمعات مف أبواغ او  ري لمطفيميضالطور الخلـ يتـ الحصوؿ عمى 

ما يأتي وصؼ وفي .خيوط الغمصمية لمسمكة المضيفةالصفائح الثانوية لمبيف منتشرة  الطفيميىذا 

 .(33-4)شكؿ  الى خمسة نماذج ستناداً إ الطفيميوقياسات 
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  Myxobolus szekeli(:9-4شكل )

A-   (4.4 )مقياس الرسـرسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
 Myxobolus talievi(: 11-4شكل )

A-  (ميكرومتر 4.3)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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يصؿ طوؿ البوغ الى  ،وخمفية مدورة ةوؿ ذو نياية أماميبيضوي متطاكبير الحجـ البوغ 

صغيرتا الحجـ المحفظتاف القطبيتاف  .(31.2-33.1) 31.1( وعرضو 31.9-37.4) 34.2

طوؿ المحفظة  الحجـ تشغالف ثمث تجويؼ البوغ تقريبًا، بمغواسعتاف ومتساويتاف في كمثريتا الشكؿ 

 البروز بيف المحفظتيف غير موجود. (.1.2-1.1) 1.4( وعرضيا 4.1-4.3) 4.4القطبية 

نيا مطابقة مع وصؼ وقياسات إ M. tilapiae يتضح مف الوصؼ والقياسات لمطفيما

 المأخوذة مف Tilapia rendalli rendalliالمسجؿ في تجويؼ فـ  M. tilapiaeالطفيمي

 Okavango  (Reed et al, 2002 .)نير

Myxobolus uniporus Fujita, 1927 

في أي مف  الطفيميلـ يسجؿ ىذا  .٪1.3 وجد في غالصـ سمكة الحمري بنسبة إصابة

 جيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ لو في العراؽػػػػػػػذا يعد تسػػػػػػاؾ العراقية، لػػػػػػاألسم

(Mhaisen, 2019.)  4)شكؿ  ستنادًا الى خمسة نماذجإ الطفيميفيما يأتي وصؼ وقياسات و-

31). 

( 33.2-33.9) .111الطوؿ الكمي لمبوغ بمغ  ،مامية مستدقة قميالً أنياية ذو البوغ بيضوي 

متقاربتاف وتشغالف اكثر مف . المحفظتاف القطبيتاف كمثريتا الشكؿ (2.1-2.4) 2.2وعرضو 

 .(1.1-1.1) 1.7وعرضيا  (2.1-7.5) 2.3طوؿ المحفظة القطبية  تقريبًا، بمغ البوغنصؼ طوؿ 

 البروز بيف المحفظتيف صغير.

 نيا مطابقة مع وصؼ وقياساتإ M. uniporus يلمطفيمتضح مف الوصؼ والقياسات ا

M. Uniporus  في  الرابطةالمسجؿ في جدار األمعاء، الكميتيف، المناسؿ واالنسجة

مف مصبات نير أمور المذكورة في Ussurian fish و  Chinese banded catfishسمكة

Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. (1962) . 
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 Myxobolus tilapiae (:11-4شكل )

A-   ميكرومتر( 4.8)مقياس الرسـ سـ بالة التصوير االستجالئية ر 

B-   مرة( 100صورة  فوتوغرافية )قوة التكبير 

 
  Myxobolus uniporus(:11-4شكل )

A-  ميكرومتر( 7.1)مقياس الرسـ رسـ بالة التصوير االستجالئية 

B-   مرة( 433صورة فوتوغرافية )قوة التكبير 
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Thelohanellus catlae Chakrawarty & Basu, 1958 

 الطفيميىذا  سجؿ. ٪33.3 مف غالصـ سمكة الشبوط بنسية إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

نير دجمة عند  فيألوؿ مرة في العراؽ مف الغالصـ والسطح الخارجي ألمعاء البنيني كبير الفـ 

مضيفات  ة(، سجؿ الحقًا مف ثالث3919مدينة بيجي في محافظة صالح الديف )عبد االمير، 

مضيفًا جديدًا ليذا سمكة الشبوط أخرى ليس بضمنيا سمكة الشبوط في الدراسة الحالية لذا تعد 

 (.Mhaisen, 2019في العراؽ )وىو المضيؼ الخامس لو  الطفيمي

 Monogeneaيات أحادية المنشأ الطفيم :4-2

تكمؿ دورة حياتيا عمى مضيؼ واحد فقط دوف الحاجة )وليا دورة حياة مباشرة  ةديداف خنثي

لألسماؾ ىذه الديداف تتطفؿ عمى السطح الخارجي أنواع ، معظـ (الى وجود مضيؼ وسطي

وأنواع قميمة تتطفؿ داخؿ األعضاء الداخمية ألسماؾ  ،الخياشيـ وتجويؼ الفـ( ،الجمد ،)الزعانؼ

تعمؿ  .عمى المخاط والخاليا الظيارية لمجمد والخياشيـىذه الديداف تتغذى  .المياه العذبة والبحرية

 رواشحالو  دي الى حدوث إصابات ثانوية مثؿ البكتيرياؤ تو  ةكعوامؿ ممرضفي أغمب األحياف 

(Buchmann & Bresciani, 2006.) 

نوعًا مف  11نوعًا مف الديداف أحادية المنشأ، تضمنت  43الدراسة الحالية وجود  أظيرت

مف الجنس لكؿ ونوعًا واحدًا ، Gyrodactylusنوعًا مف الجنس  Dactylogyrus ،32الجنس 

Dogielius  الجنس وParadiplozoon.  ات الطفيميسجمت الدراسة الحالية ثالثة أنواع مف

ونوعيف مف  Dactylogyrusأحادية المنشأ ألوؿ مرة في العراؽ تضمنت نوعًا واحدًا مف الجنس 

نوعًا مف  35 ػمف األسماؾ كمضيفات جديدة ل نوعاً  13. كما تـ تسجيؿ Gyrodactylusالجنس 

 .(7)الجدوؿ  ات أحادية المنشأ ألوؿ مرة في العراؽالطفيمي
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 المعزولة من الغالصم والمسجمة حسب مضيفاتها. Monogenea(: توزيع أحادية المنشأ 5جدول )ال

 Host فالمضي   Parasiteالطفيلي 

 No. ofعدد األسماك 

fishes 

نسبت اإلصابت 

Percentage 

incidence 

  (%) 
 المصابت المفحوصت

Dactylogyrus achmerowi 
C. carpio 17 3 4.3 

L. barbulus** 17 3 1.1 

D. affinis 

C. kais 77 3 3.1 

L. barbulus 17 1 7.5 

L. xanthopterus 37 1 31.1 

D. anchoratus C. carpio 17 3 4.3 

D. barbioides A. grypus 31 1 32.2 

D. barbuli 

C. kais** 77 3 3.1 

L. barbulus 17 1 1.7 

L. xanthopterus 37 3 2.2 

D. baueri C. carpio 17 3 4.3 

D. bocageii 

C. luteus 42 1 2.7 

C. macrostomum** 47 4 1.1 

M. sharpeyi 72 1 1.7 

D. carassobarbi 

C. luteus 42 4 1.2 

C. macrostomum 47 7 33.3 

M. sharpeyi 72 1 7.1 

D. deziensis 

A. grypus 31 3 7.7 

C. kais** 77 3 3.1 

L. barbulus 17 1 1.7 

L. xanthopterus 37 1 31.1 

M. sharpeyi** 72 3 3.5 

D. deziensioides   

A. grypus 31 1 33.3 

C. kais 77 4 5.1 

L. barbulus 17 1 1.7 

L. xanthopterus 37 1 31.1 

M. sharpeyi** 72 1 7.1 

D. dulkeiti C. carpio 17 3 4.3 

D. extensus C. carpio 17 1 31.3 

D. formosus C. carpio 17 3 4.3 

D. inutilis L. barbulus 17 3 1.1 
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 Host فالمضي   Parasiteالطفيلي 

 No. ofعدد األسماك 

fishes 

نسبت اإلصابت 

Percentage 

incidence 

  (%) 
 المصابت المفحوصت

D. lenkorani  
C. luteus 42 1 2.7 

M. sharpeyi 72 4 5.3 

D. lenkoranoides 
C. luteus 42 1 4.1 

M. sharpeyi 72 3 3.5 

D. mascomai M. sharpeyi** 72 3 3.5 

D. molnari C. carpio 17 1 1.3 

D. oumiensis* 
C. luteus 42 1 4.1 

M. sharpeyi 72 1 7.1 

D. pavlovskyi A. grypus 31 1 33.3 

D. persis 
C. luteus 42 1 2.7 

M. sharpeyi** 72 3 3.5 

D. reinii 
C. luteus 42 1 2.7 

M. sharpeyi 72 7 1.9 

Dogielius molnari 
A. grypus** 31 3 7.7 

M. sharpeyi** 72 3 3.5 

Gyrodactylus 

bychowskianus* 

A. grypus 31 1 33.3 

C. zillii 13 3 1.1 

C. macrostomum 47 3 1.1 

G. cernuae C. carpio 17 1 1.3 

G. comephori 
A. grypus** 31 1 33.3 

C. carpio** 17 3 4.3 

G. dzhalilovi A. grypus 31 3 7.7 

G. elegans A. grypus 31 4 11.1 

G. lavareti A. grypus** 31 3 7.7 

G. longihamus  
A. grypus** 31 1 33.3 

C. zillii** 13 3 1.1 

G. longiradix* 

A. grypus 31 3 7.7 

C. zillii 13 3 1.1 

C. carpio 17 1 31.3 

G. macronychus A. grypus** 31 1 33.3 

G. markevitschi 
A. grypus 31 1 32.2 

C. carpio 17 1 1.3 

G. matovi A. grypus** 31 3 7.7 

G. medius 
A. grypus** 31 4 11.1 

C. carpio 17 1 1.3 

G. rarus A. grypus** 31 3 7.7 
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 Host فالمضي   Parasiteالطفيلي 

 No. ofعدد األسماك 

fishes 

نسبت اإلصابت 

Percentage 

incidence 

  (%) 
 المصابت المفحوصت

G. seravschani A. grypus 31 1 33.3 

G. sprostonae 
A. grypus 31 3 7.7 

C. carpio 17 1 31.3 

G. umbrae 
A. grypus** 31 1 7.7 

C. carpio 17 1 31 

Paradiplozoon bingolensis 
C. kais 77 1 7.4 

L. barbulus 17 1 7.5 

M. sharpeyi** 72 4 5.3 

.في العراق يجديد لمطفيم مضّيفألول مرة في العراق                        **  الطفيمي*تسجيل    
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 Dactyogyrus Diesing, 1850 جنس

نوع معتمد عالميًا.  933الديداف المسطحة يضـ  أجناسأكبر  Dactyogyrusيعد جنس 

أنواع تمتاز . (Gibson et al., 1996تتطفؿ معظـ أنواع ىذا الجنس عمى أسماؾ العائمة الشبوطية )

ىذا الجنس بكونيا عبارة عف ديداف صغيرة الحجـ تتطفؿ بصورة خاصة عمى الخياشيـ، النياية 

األمامية لمجسـ تمتمؾ زوجيف مف الطيات الرأسية وزوجيف مف البقع العينية أما النياية الخمفية تتكوف 

، زوج واحد Marginal hooksمف الكالليب الحافية  34الذي يتكوف مف  Haptorمف جياز التثبيت 

يري قضيبيف رابطيف ظ أو ، قضيب واحد يقع بيف الكالبيفMedian hooksمف الكالليب الوسطية 

والقطعة اإلضافية  Tubeمف جزأيف: األنبوب   Copulatory organعضو السفاد يتكوف، وبطني

Accessory piece (Pugachev et al., 2009 .) 

Dactylogyrus achmerowi Gusev, 1955 

 و ٪1.1 بنسبة إصابةعتيادي إلالكارب او أبو براطـ مف غالصـ سمكتي  الطفيميعزؿ ىذا 

مف غالصـ أسماؾ الكارب األعتيادي ألوؿ مرة في العراؽ  الطفيميسجؿ ىذا . عمى التوالي 4.4٪

مف  اً نوع 37سجؿ الحقًا مف ، ( 1988et alMhaisen ,.)الماخوذة مف مزرعة اسماؾ في بابؿ 

ىذه السمكة بمثابة مضيفًا  تعداألسماؾ ليس مف ضمنيا سمكة أبو براطـ في الدراسة الحالية لذلؾ 

 .(Mhaisen, 2019) في العراؽلو  35وىو المضيؼ  الطفيميجديدًا ليذا 
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Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845) 

سجؿ ألوؿ مره . ٪4.4 عتيادي بنسبة إصابةفي غالصـ سمكة الكارب اال الطفيميوجد ىذا 

 Mhaisen etعند منطقو الزعفرانية ) ةنير دجم فيفي العراؽ مف غالصـ سمكة الكارب االعتيادي 

al. 1997 نوعًا  12(، سجؿ الحقًا مف( مف األسماؾMhaisen, 2019). 

Dactylogyrus barbioides Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 1993 

سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ . ٪32.2 في غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة الطفيميوجد ىذا 

سجؿ الحقًا (، Gussev et al., 1993نير دجمة عند مدينة بيجي )في مف غالصـ سمكة الشبوط 

 (. Mhaisen, 2019مضيفات أخرى ) ةستمف 

Dactylogyrus barbuli Gusev, Ali, Abdul-Ameer, Amin & Molnár, 1993 

وأبو  القطاف، بنيني صغير الفـثالثة أنواع مف األسماؾ ىي الفي غالصـ  الطفيميظير ىذا 

سجؿ ألوؿ مره في العراؽ في غالصـ سمكة . عمى التوالي ٪1.7 و ٪2.2، ٪3.1 بنسبة إصابةبراطـ 

أنواع مف  ةست(، سجؿ الحقًا مف Gussev et al., 1993نير دجمو قرب مدينة بيجي ) فيأبو براطـ 

 اً جديد اً مضيفلذا يعد البنيني صغير الفـ بنيني صغير الفـ في الدراسة الحالية ال ليس بضمنيااألسماؾ، 

 .(Mhaisen, 2019) في العراؽلو  الثامفوىو المضيؼ  يالطفيمليذا 

 Dactylogyrus baueri Gusev, 1955 

العبيدي  تسجم. ٪4.4 في غالصـ سمكة الكارب االعتيادي بنسبة إصابة الطفيميوجد ىذا 

مزرعة الزعفرانية،  فيي ألوؿ مره في العراؽ مف غالصـ سمكة الكارب االعتيادي الطفيمىذا  (3999)

 (. Mhaisen, 2019مضيفات أخرى ) ثمانيةسجؿ الحقًا مف 

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

والبنيني كبير الفـ  الحمري ،البني أنواع مف األسماؾ ىي ةفي غالصـ ثالث الطفيميوجد ىذا 

في العراؽ مف غالصـ  الطفيميالتسجيؿ األوؿ ليذا  .عمى التوالي ٪1.1 و ٪2.7 ،٪1.7 بنسبة إصابة
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ليس  ،مضيفات أخرى سبعةسجؿ الحقًا مف  ،(Abdul-Ameer, 2010نير ديالى ) فيسمكة الشمؽ 

وىو المضيؼ  الطفيميمضيفًا جديدًا ليذا  يعد لذامف ضمنيا البنيني كبير الفـ في الدراسة الحالية 

  .(Mhaisen, 2019) في العراؽ لو التاسع

Dactylogyrus carassobarbi Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

 والبنيني كبير الفـ الحمري ،البني يفي غالصـ ثالثة أنواع مف األسماؾ ى الطفيميوجد ىذا 

مف غالصـ سمكة  الطفيميالتسجيؿ األوؿ ليذا . عمى التوالي ٪33.3 و ٪1.2 ،٪7.1 بنسبة إصابة

 أنواع تسعةمف الحقًا ؿ ػػػػػػػ(، سج3991مي في محافظة البصرة )العمي، ػػػػػػنير كرمة ع فيالحمري 

 ,Mhaisen)في الدراسة الحالية والبنيني كبير الفـ البني  تيمكػػػػػػبضمنيا ساؾ، ػػػػػػمف األسمرى ػػػػػػػأخ

2019). 

Dactylogyrus deziensis Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

 ،البنيني صغير الفـ ،البني ىي في غالصـ خمسة أنواع مف األسماؾ الطفيميوجد ىذا 

سجؿ . عمى التوالي ٪31.1 و ٪1.7 ،٪7.7، ٪3.1 ،٪3.5 بنسبة إصابةوالقطاف  أبو براطـ ،الشبوط

نير بادنياف في اقميـ  فيألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ سمكتي الجصاف وأبو براطـ  الطفيميىذا 

مضيفات أخرى، ليس بضمنيا البني  ثمانيةسجؿ الحقًا مف  (،Bilal, 2006العراؽ )في  كوردستاف

وىما  الطفيميف ليذا يدف جدييابة مضيفبمث يعدافوالبنيني صغير الفـ في الدراسة الحالية لذلؾ 

 . (Mhaisen, 2019) الحادي عشر والثاني عشر لو في العراؽالمضيؼ 

Dactylogyrus deziensioides Gusev, Jalali & Molnár, 1993 

أبو  ،البنيني صغير الفـ ،البني ىي في غالصـ خمسة أنواع مف األسماؾ الطفيميوجد ىذا 

سجؿ  .واليتعمى ال ٪31.1 و ٪33.3، ٪1.7 ،٪5.1، ٪7.4 بنسبة إصابةوالقطاف  الشبوط ،براطـ

نير  فيألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ سمكتي أبو براطـ والقطاف  الطفيميىذا ( 1331)عبداهلل 
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البني في الدراسة الحالية  ةسمك ليس بضمنيا ،مف األسماؾ نوعاً  33، سجؿ الحقًا مف رالزاب الكبي

 (.Mhaisen, 2019) في العراؽ لو الرابع عشرالمضيؼ  ووى الطفيميليذا  اً جديد اً مضيف دلذلؾ يع
Dactylogyrus dulkeiti Bychowsky, 1936  

التسجيؿ األوؿ . ٪4.4 مف غالصـ سمكة الكارب االعتيادي بنسبة إصابة الطفيميسجؿ ىذا 

 ماؾ الزعفرانيةمزرعة أس فيفي العراؽ مف غالصـ سمكة الكارب االعتيادي  الطفيميليذا 

(Mohammad-Ali et al., 1999سج ،)أنواع أخرى مف األسماؾ  تسعةقًا مف ػػػػػؿ الحػػػػػ

(Mhaisen, 2019.) 

Dactylogyrus extensus Mueller & Van Cleave, 1932 

سجؿ ألوؿ . ٪31.4 مف غالصـ سمكة الكارب االعتيادي بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

 ,.Salih et al) السمؾ في الصويرةواض ػػػػػػػأح مفتيادي ػػػػػغالصـ الكارب االعمرة في العراؽ مف 

 (. Mhaisen, 2019نوعًا أخر مف األسماؾ ) 11، سجؿ الحقًا مف (1988

Dactylogyrus formosus Kulwiec, 1927 

سجؿ ألوؿ مره . ٪4.4 في غالصـ سمكة الكارب االعتيادي بنسبة إصابة الطفيميوجد ىذا 

مزرعة أسماؾ في قضاء المدائف في بغداد مف قبؿ اسمر  فيفي العراؽ مف غالصـ السمكة الذىبية 

أنواع مف األسماؾ مف ضمنيا الكارب االعتيادي في  ستالحقًا مف غالصـ سجؿ (، 1334وجماعتو )

 (.Mhaisen, 2019الدراسة الحالية )

 Dactylogyrus inutilis Bychowsky, 1949  

سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ . ٪1.1 في غالصـ سمكة أبو براطـ بنسبة إصابة الطفيميوجد ىذا 

سجؿ الحقًا مف  ،(Gussev et al. 1993نير دجمة قرب مدينة بيجي ) فيمف غالصـ سمكة القطاف 

 (. Mhaisen, 2019مضيفات أخرى بضمنيا سمكة أبو براطـ في الدراسة الحالية ) أربعة
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Dactylogyrus lenkorani Matsaberidze, 1990  

عمى  ٪5.3و  ٪2.7 البني بنسبة إصابةو  الحمري في غالصـ سمكتي الطفيميوجد ىذا 

(، Abdul-Ameer, 2010نير ديالى ) فيسجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ البني . التوالي

الدراسة الحالية  الحقًا سجؿ مف غالصـ خمس مضيفات أخرى مف ضمنيا سمكة الحمري في

(Mhaisen, 2019.) 

Dactylogyrus lenkoranoides El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 

عمى  ٪4.1 و ٪3.5 بنسبة إصابةوالحمري البني  تيمف غالصـ سمك الطفيميىذا  عزؿ

نير دجمة عند منطقة  فيألوؿ مرة في العراؽ في غالصـ سمكتي البني والحمري . سجؿ التوالي

 .(Mhaisen, 2019)سجؿ الحقًا مف ثالث مضيفات أخرى  (.1332 ،عطواف)الكريعات في بغداد 

Dactylogyrus mascomai El Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 

سجؿ ألوؿ مرة في . ٪3.5 مف غالصـ سمكة البني بنسبة إصابة الطفيميحصؿ عمى ىذا 

 ؿ، ولـ يسجAbdullah (2013)بحيرة دوكاف شماؿ العراؽ  فيالعراؽ مف سمكة البنيني كبير الفـ 

وىو  الطفيميالبني في الدراسة الحالية مضيفًا جديدًا ليذا  مضيؼ أخر لذا تعد سمكةفي الحقًا 

 .(Mhaisen, 2019)في العراؽ لو  الثانيالمضيؼ 

Dactylogyrus molnari Ergens & Dulmaa, 1969 

سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ . ٪01. في غالصـ سمكة الكارب بنسبة إصابة الطفيميوجد ىذا 

 ,Mamaوة مف محافظة اربيؿ )انير الزاب الصغير ومفقس أسماؾ عينك فياالعتيادي الكارب  مف

 .(Mhaisen, 2019)سجؿ الحقًا مف نوعيف أخريف مف المضيفات  (.2012

Dactylogyrus oumiensis El Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 

عمى  ٪7.1 و ٪4.1 بنسبة إصابةوالبني مف غالصـ سمكتي الحمري  الطفيميعزؿ ىذا 

لـ يسجؿ في أي نوع مف أنواع األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ . التوالي
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 خمسةستنادًا الى إ الطفيميوفيما يأتي وصؼ وقياسات  .(Mhaisen, 2019) األوؿ لو في العراؽ

 ىذا الطفيميالقياسات والمصطمحات التي استعممت لوصؼ وردت جميع  .(31-4)شكؿ  نماذج

 .Pugachev et al. (2009) كما أشار الى ذلؾ بالممممتر

طوؿ ال .(3.351-3.327) 3.321 العرض(، 3.413-3.129) 3.194 الطوؿ الكمي لمجسـ

-3.311) 30.04طوؿ الكالب الوسطي  ،(3.311-3.314) 3.311لمكالليب الحافية  الكمي

-3.331) 0.004طوؿ الجذر الخارجي  (،3.312-3.313) 3.311الجزء الرئيسي  ،(3.344

طوؿ ، (3.332-3.331) 0.014، الشوكة (3.335-3.331) 0.015، طوؿ الجذر الداخمي (3.335

 طوؿ (،3.319 (0.025-3.315وعرضو  (3.335-0053.) 3.332القضيب المستعرض الظيري 

، الطوؿ (3.315-3.311) 3.317وعرضو  (3.335-3.331) 3.337القضيب المستعرض البطني 

  .(3.374-3.341) 0.051الكمي لعضو السفاد 

في الدراسة الحالية أنيا مطابقة مع  D. oumiensis يتضح مف الوصؼ والقياسات لمطفيما

و  Barbus harterti ،B. paytoniiالمسجؿ في غالصـ  D. oumiensisوصؼ وقياسات 

Labeobarbus reinii  كما أشار الى ذلؾفي المغرب Pugachev et al.(2009). 
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 Dactylogyrus oumiensis (:11-4شكل )

A-  ميكرومتر( 4.414االستجالئية لجياز التثبيت )مقياس الرسـ  لة التصويررسـ با 

B-   مرة( 444لجياز التثبيت )قوة التكبير صورة فوتوغرافية 

C-  (4.448االستجالئية لعضو السفاد )مقياس الرسـ  لة التصويررسـ با 

D-   مرة(. 444صورة فوتوغرافية لعضو السفاد )قوة التكبير 
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Dactylogyrus pavlovskyi Bychowsky, 1949  

سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ . ٪33.3 في غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة الطفيميوجد ىذا 

 33، سجؿ الحقًا مف ((Gussev et al., 1993مصبات نيري دجمة والفرات  في البنيمف غالصـ 

 .Mhaisen, 2019)) بضمنيا سمكة الشبوط في الدراسة الحالية أخر مضيفاً 

Dactylogyrus persis Bychowsky, 1949 

عمى  ٪2.7 و ٪3.5 بنسبة إصابةوالحمري مف غالصـ سمكتي البني  الطفيميعزؿ ىذا 

،  (Abdullah, 2013)بحيرة دربنديخاف فيغالصـ الحمري سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف . التوالي

البني  دلذلؾ يعسمكة البني في الدراسة الحالية  اليس بضمني أربعة مضيفات أخرى،مف  الحقاً  سجؿ

 (.Mhaisen, 2019) في العراؽ لو السادسوىو المضيؼ  الطفيميبمثابة مضيفًا جديدًا ليذا 

Dactylogyrus reinii El-Gharbi, Birgi & Lambert, 1994 

عمى  ٪1.9 و ٪2.7 بنسبة إصابةوالبني الحمري  تيفي غالصـ سمك الطفيميسجؿ ىذا 

)محمد،  مف نير ديالى في محافظة ديالى سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ سمكة البني. التوالي

 ,Mhaisen) الحقًا مف مضيفيف أخريف مف ضمنيا سمكة الحمري في الدراسة الحاليةسجؿ (، 1335

2019.) 

Dogielius molnari Jalali, 1992 

عمى  ٪7.7 و ٪3.5بنسبة إصابة والشبوط سمكتي البني  مف غالصـ الطفيميعزؿ ىذا 

مف قبؿ نير الزاب الكبير  فيالبنيني كبير الفـ أسماؾ . سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ عمى غالصـ التوالي

ليذا  فيجديد فيمضيفالشبوط والبني  يعد، لـ يسجؿ الحقًا مف مضيؼ أخر لذا (1331عبداهلل )

 . (Mhaisen, 2019) الطفيمي
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 ,Gyrodactylus Nordmann 1832 جنس

، النياية Viviparousطفيميات ىذا الجنس بكونيا ديداف متطاولة، صغيرة الحجـ، ولودة تمتاز 

مف  32فيتكوف مف  Haptorاألمامية ذات فصيف والبقع العينية تكوف معدومة، اما جياز التثبيت 

 Innerيتكوف كؿ منيما مف جذر داخمي Anchors، وكالبيف Marginal hooksالكالليب الحافية 

process ف: قضيب مستعرض ظيرياف رابطاوينعدـ وجود الجذر الخارجي، يربط بينيما قضيب 

Dorsal transverse bar   وقضيب مستعرض بطنيVentral transverse bar  يمتد منو غشاء

Membrane( 1339، عضو السفاد يتكوف مف صؼ مف األشواؾ الدقيقة Pugachev et al.,.) 

 Gyrodactylusطفيميات الجنس وردت جميع القياسات والمصطمحات التي استعممت لوصؼ 

 .Pugachev et al. (2009)بالممممتر وفقا لممصدر المسجمة ألوؿ مرة في العراؽ 

Gyrodactylus bychowskianus Bogolepova, 1950 

البمطي أحمر  ،البنيني كبير الفـ ثالثة أنواع مف األسماؾ ىيمف غالصـ  الطفيميعزؿ ىذا 

في  الطفيميبؽ تسجيؿ ػػػػػػلـ يس. عمى التوالي ٪33.3و  ٪1.1 ،٪1.1 بنسبة إصابة ،الشبوطو  البطف

 ,Mhaisen) في العراؽلو األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ 

 .(34-4)شكؿ  نماذج خمسةستنادًا عمى إ الطفيميفيما يأتي وصؼ وقياسات و  .(2019

 –3.314) 3.317. الطوؿ الكمي لمكالليب الحافية (3.41-3.19) 3.41طوؿ الجسـ 

الطوؿ الكمي لمكالب الوسطي (، 3.331-3.332) 3.335طوؿ شويكة الكالب الحافي ، (3.312

–3.311) 3.311، الشوكة  (3.352–3.354) 3.357، الجزء الرئيسي (3.314–3.31) 3.311

، 3.313، الغشاء (3.311–3.314) 3.312×  3.332البطني المستعرض ، حجـ القضيب (3.312

 x 3.331 (3.332-3.313.) 3.331 الظيريالمستعرض ب حجـ القضي
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أنيا مطابقة مع وصؼ  G. bychowskianus يتضح مف الوصؼ والقياسات لمطفيما

 .Cو  Cottocemephorus grewingkiiالمسجؿ مف غالصـ G. bychowskianusوقياسات 

inermis بحيرة  مف Baikal كما أشار ليا Pugachev et al. (2009). 

Gyrodactylus cernuae Malmberg, 1957 

سجؿ ألوؿ مرة . ٪1.4 الكارب االعتيادي بنسبة إصابةسمكة مف غالصـ  الطفيميعزؿ ىذا 

 ،محمد)نير ديالى في محافظة ديالى  فيفي العراؽ مف غالصـ سمكتي البنيني كبير الفـ والبني 

سمكة الكارب اإلعتيادي في الدراسة الحالية بما فييا  ف مف األسماؾػػػػػفي نوعيسجؿ الحقا (، 1335

(Mhaisen, 2019.) 

Gyrodactylus comephori Bogolepova, 1950 

و  ٪4.4 الشبوط بنسبة إصابةو  الكارب االعتيادي مف غالصـ سمكتي الطفيميعزؿ ىذا 

نير دجمة المار عند  فيالتسجيؿ األوؿ لو في العراؽ مف غالصـ سمكة القطاف  .عمى التوالي 33.3٪

(، لـ يسجؿ الحقًا مف أي سمكة أخرى لذا تعد كؿ مف سمكتي 1332منطقة الكريعات )عطواف، 

وىما المضيؼ الثاني  ف ليذا الطفيمييجديد يفوالكارب االعتيادي في الدراسة الحالية مضيفالشبوط 

 (.Mhaisen, 2019) والثالث لو في العراؽ

 Gyrodactylus dzhalilovi Ergens & Ashurova, 1984 
التسجيؿ األوؿ ليذا الطفيمي في . ٪7.7 الشبوط بنسبة إصابةسمكة وجد ىذا الطفيمي في غالصـ 

(، 1332بغداد )رشيد،  في نير دجمة عند منطقة الشواكة فيالعراؽ مف غالصـ الكارب االعتيادي 

أنواع مف األسماؾ بضمنيا سمكة الشبوط في الدراسة الحالية  ثمانيةسجؿ الحقًا مف غالصـ 

(Mhaisen, 2019.) 
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Gyrodactylus elegans Von Nordmann, 1832 
مف نوعيف مف سجؿ ألوؿ مرة . ٪11.1 غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة مفسجؿ ىذا الطفيمي 

 سجؿ Ali et al. (1986)ؿ نير ديالى في محافظة ديالى مف قبمف األسماؾ ىي الشبوط والقطاف 

 (.Mhaisen, 2019مضيفًا ) 13مف  الحقاً 

Gyrodactylus lavareti Malmberg, 1957 
سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف . ٪7.7 بة إصابةػػػػػػػيمي مف غالصـ سمكة الشبوط بنسػػػػػػػذا الطفػػػػػػػػعزؿ ى

-Abdul-Ameer & Alواؽ مدينة بغداد )مف أسالمأخوذة تيادي ػػػػػػػمكة الكارب االعػػػػػػغالصـ س

Saadi, 2013 ،)وىو سمكة الشبوط مضيفًا جديدًا ليذا الطفيمي  سجؿ الحقًا مف مضيؼ أخر، لذا تعد

 .(Mhaisen, 2019)المضيؼ الثالث لو في العراؽ 

Gyrodactylus longihamus Gvosdev & Baimagambetov, 1993 
 ٪33.3 و ٪1.1 الشبوط بنسبة إصابةو  احمر البطف البمطي سمكتيعزؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ 

محافظة ديالى )محمد، في  في العراؽ مف غالصـ البني في نير ديالى عمى التوالي. سجؿ ألوؿ مرة

 يفجديد يفمضيفوالبمطي أحمر البطف  عد الشبوطي(، لـ يسجؿ الحقًا في أي سمكة أخرى لذا 1335

 (.Mhaisen, 2019) لو في العراؽ والثالث يالثان افالمضيف ماليذا الطفيمي وى

Gyrodactylus longiradix Malmberg, 1957 
 ،٪1.1 بنسبة إصابةالكارب االعتيادي و الشبوط  ،البمطي سمكةكؿ مف سجؿ ىذا الطفيمي مف غالصـ 

في أي مف األسماؾ العراقية، لذا يعد تسجيمو في  ولـ يسبؽ تسجيم عمى التوالي. ٪31.3 و 7.7٪

فيما يأتي وصؼ وقياسات الطفيمي و  (.Mhaisen, 2019) الدراسة الحالية التسجيؿ األوؿ في العراؽ

 .(37-4)شكؿ  نماذج خمسةستنادًا الى إ

(، طوؿ 3.311-3.311) 3.317(. الطوؿ الكمي لمكالليب الحافية 3.3-3.5) 3.9طوؿ الجسـ 

(، 3.312-3.359) 3.311(، طوؿ الكالب الوسطي 3.33-3.331) 3.339لكالب الحافي شويكة ا
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(، طوؿ الجذر 3.34-3.31) 3.317(، طوؿ الشوكة 3.374-3.371) 3.371طوؿ الجزء الرئيسي 

 x( 3.333-3.3331) 3.3334(، القضيب المستعرض الظيري 3.319-3.311) 3.312الداخمي 

 x 3.314( 3.331-3.331) 3.33لمستعرض البطني (، القضيب ا3.311-3.317) 3.314

 (.3.311-3.332) 3.331( وطوؿ الغشاء 3.311-3.312)

 .Gأنيا مطابقة مع وصؼ وقياسات الطفيمي  G. longiradixاتضح مف الوصؼ والقياسات لمطفيمي 

longiradix  المسجؿ عمى زعانؼ وجمدGobio gobio ،Rutilus rutilus ،Gimnocephalas 

cernuus ،Parea faviatilis وSander luciopercoa  المأخوذة مف بحر  

Palaeatctic والمذكورة فيPugachev et al. (2009). 

Gyrodactylus macronychus Malmberg, 1957 

ألوؿ  الطفيميسجؿ ىذا  .٪33.3 الشبوط بنسبة إصابةسمكة في غالصـ  الطفيميوجد ىذا 

منطقة الكريعات في بغداد عند نير دجمة المار  فيالبطف  أحمرمره في العراؽ في زعانؼ البمطي 

بعدىا في مضيؼ اخر لذا تعد لـ يسجؿ  ،ىاخر  اتمضيفثالثة مف (، سجؿ الحقًا 1332)عطواف، 

في العراؽ  لو الخامسوىو المضيؼ  الطفيميمضيفًا جديدًا ليذا في الدراسة الحالية الشبوط سمكة 

(Mhaisen, 2019 .) 
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 Gyrodactylus bychowskianus (:14-4)شكل 

A-  ميكرومتر( 4.494االستجالئية لعضو التثبيت )مقياس الرسـ  لة التصويررسـ با 

B-   مرة(. 444صورة فوتوغرافية لعضو التثبيت )قوة التكبير 

 
 Gyrodactylus longiradix (:15-4شكل )

A-  ميكرومتر( 4.416االستجالئية لعضو التثبيت )مقياس الرسـ  لة التصويررسـ با 

B-   مرة(. 444صورة فوتوغرافية لعضو التثبيت )قوة التكبير 
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Gyrodactylus markevitschi Kulakovskaya, 1952 

و  ٪1.3 الشبوط بنسبة إصابةو  الكارب االعتيادي مف غالصـ سمكتي الطفيميعزؿ ىذا 

نير دجمة عند محافظة  فيسجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف غالصـ سمكة التيمة . عمى التوالي 32.2٪

الكارب  بما فييامف المضيفات  اً نوع 33 مفسجؿ الحقًا ، (3919صالح الديف )عبد االمير، 

 (.Mhaisen, 2019)في الدراسة الحالية االعتيادي والشبوط 

Gyrodactylus matovi Ergens & Kakacheva-Avramova, 1966 

سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ  .٪7.7 ابةمف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إص الطفيميعزؿ ىذا 

(، سجؿ 1332مف غالصـ الكارب االعتيادي مف نير دجمة عند منطقة الشواكة في بغداد )رشيد، 

جديدا الشبوط في الدراسة الحالية لذا تعد مضيفًا  يا سمكةليس بضمن اخرى اتمضيفأربعة  مفالحقًا 

 (.Mhaisen, 2019في العراؽ )ليذا الطفيمي وىو المضيؼ السادس لو 

Gyrodactylus medius Kathariner, 1895  

 و ٪1.3 بنسبة إصابة الشبوطو  الكارب االعتيادي مف غالصـ سمكتي الطفيميعزؿ ىذا 

بابؿ )الفرات في العراؽ مف الكارب االعتيادي في مزرعة أسماؾ  سجؿ ألوؿ مرة .عمى التوالي 11.1٪

سمكة الشبوط  ليس بضمنيا ىخر ا مضيفات ةثالثمف الحقًا  سجؿ ،(3991) مف قبؿ الزبيدي سابقًا(

 وىو المضيؼ الخامس لو في العراؽليذا الطفيمي  جديداً مضيفًا  لذا تعد ىذه السمكةفي الدراسة الحالية 

(Mhaisen, 2019.) 

Gyrodactylus rarus Wegener, 1910 

سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ . ٪7.7 مف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

(، لـ 1332 ،رشيد)بغداد  في نير دجمة عند منطقة الشواكة فيمف غالصـ سمكة البنيني كبير الفـ 

 الطفيميأي سمكة أخرى لذا تعد سمكة الشبوط في الدراسة الحالية مضيفًا جديدًا ليذا  فييسجؿ الحقًا 

 (.Mhaisen, 2019في العراؽ )وىو المضيؼ الثاني لو 
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Gyrodactylus seravschani Osmanov, 1965 
سجؿ ألوؿ مرة في . ٪33.3 مف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة إصابة الطفيميعزؿ ىذا 

 نير دجمة عند منطقة الشواكة فيالعراؽ مف غالصـ سمكتي البنيني صغير الفـ والكارب االعتيادي 

سمكة الشبوط في  بما فييا أنواع مف األسماؾ ستة(، سجؿ الحقًا مف غالصـ 1332بغداد )رشيد،  في

 (.Mhaisen, 2019) الدراسة الحالية

Gyrodactylus sprostonae Ling, 1962 

 ٪7.7 الكارب االعتيادي بنسبة إصابةو  الشبوطغالصـ سمكتي  مف الطفيميىذا  حصؿ عمى

مزرعة أسماؾ  فيألوؿ مرة في العراؽ مف زعانؼ وجمد الكارب االعتيادي  سجؿ. عمى التوالي 31.4٪

أخر بضمنيا سمكة الشبوط في الدراسة الحالية  مضيفاً  31(، سجؿ الحقًا مف 3991 ،الزبيدي)بابؿ 

(Mhaisen, 2019 .) 

Gyrodactylus umbrae Aioanei, 1994 

و  ٪7.7 بنسبة إصابةوالكارب االعتيادي في غالصـ سمكتي الشبوط  الطفيميوجد ىذا 

نير  فيسجؿ ألوؿ مرة في العراؽ مف جمد سمكتي البنيني صغير الفـ والخشني  .عمى التوالي 31.4٪

ثالث مضيفات في (، سجؿ الحقًا 1337 ،السمماني)محافظة االنبار  في الفرات عند قضاء القائـ

وىو  الطفيميمضيفًا جديدًا ليذا لذا تعد ة سمكة الشبوط في الدراسة الحالي ليس بضمنيا، اخرى

 (.Mhaisen, 2019) لو في العراؽ السادسالمضيؼ 

 Paradiplozoon Akhmerov, 1974 جنس

Paradiplozoon bingolensis Civáňová, Koyun & Koubková, 2013 

أبو براطػػػػػػـ  ،البنيني صغير الفـ ثالثة أنواع مف األسماؾ ىيمف غالصـ  الطفيميعزؿ ىذا 

رة في العراؽ مف غالصـ ػػػػػػػسجؿ ألوؿ م. عمى التوالي ٪5.3و  ٪7.5 ،٪7.4 بنسبة إصابةالبني و 

 & Abdullah) ةة في محافظة السميمانيػػػػػػػعض المسطحات المائيػػػػػػػب فيمر ػػػػػػػػكة الكركور األحػػػػسم
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Abdullah, 2016 ،) يعد بمثابة لذا  البنيى ليس بضمنيا مضيفات أخر  ثمانيةالحقًا مف سجؿ

 (.Mhaisen, 2019في العراؽ )وىو المضيؼ العاشر لو  الطفيميليذا  جديداً  مضيفاً 

 Cestodaالديدان الشريطية  :4-3

Caryophyllaeus auriculatus (Kulakovskaya, 1961) Scholz, Oros, 

Choudhury, Brabec & Waescenbach, 2015 

. سجؿ ىذا النوع مف الديداف ٪1.1مف أمعاء سمكة أبو براطـ بنسبة إصابة عزلت ىذه الدودة 

 فيمف أمعاء أسماؾ القطاف  ( Monobothrium auriculatus)تحت مسمى ألوؿ مرة في العراؽ

مف األسماؾ مف  ثالثة أنواع، سجؿ الحقًا مف أمعاء (1335)السعدي، نير الفرات عند مدينة المسيب 

 .(Mhaisen, 2019)الحالية ـ في الدراسة يا سمكة أبو براطضمن

 .المسجمة في الدراسة الحالية Caryophyllaeus auriculatusالدودة الشريطية (: 6الجدول )

 Host فالمضيّ  Parasite الطفيمي

 نسبة اإلصابة عدد األسماك

Percentage 

incidence 

(%) 

 موقع اإلصابت

Site of 

infection 
 المصابة المفحوصة

Caryophyllaeus 

auriculatus 
L. barbulus 17 3 1.1 األمعاء 

 Crustaceaالقشريات  :4-4

Ergasilus mosulensis Rahemo, 1982 
. سجؿ ألوؿ مرة في العراؽ ٪7.5عزؿ ىذا القشري مف غالصـ سمكة أبو براطـ بنسبة إصابة 

(، سجؿ الحقًا مف (Fattohy 1975 نير دجمة عند مدينة الموصؿ فيعمى غالصـ سمكة الخشني 
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نوعًا مف المضيفات، ليس بضمنيا سمكة أبو براطـ في الدراسة الحالية لذا تعد مضيفًا جديدا ليذا  14

 (.Mhaisen, 2019)لو في العراؽ  فو السادس والعشر الطفيمي وىو المضيؼ 

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 

تـ دراسة دورة حياة القشري . ٪33.3إصابة مف غالصـ سمكة الشبوط بنسبة ىذا القشري عزؿ 

نوعًا  13، سجؿ الحقًا مف Hermiz (1973)Hamed -Al & مف قبؿفي العراؽ ألوؿ مرة مختبريا 

  (.Mhaisen, 2019سمكة الشبوط في الدراسة الحالية ) بما فييامضيفات ال مف

 توزيع القشريات المعزولة من الغالصم والمسجمة في الدراسة الحالية. (:7الجدول )

 Host فالمضي   Parasiteالطفيلي 

 نسبت اإلصابت عدد األسماك   

Percentage 

incidence 

(%) 

 المصابت المفحوصت

Ergasilus mosulensis L. barbulus** 17 2 5.7 

Lernaea cyprinacea A. grypus 31 1 33.3 

 العراق في لمطفيمي جديد مضّيف.          ** العراق في مرة ألول الطفيمي تسجيل*
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وConclusions & Recommendationsوتسنتنجاج وااتناياج اال

وConclusionsاالتسنتنجاج و

مـن  نوعـاً  49بــ  من األسماك نوعاً  11 إلىسمكة تعود  914أظهرت الدراسة الحالية إصابة  -1

ــــات  ــــاتالطفيمي ــــة معظمهــــا طفيمي ــــاة مبا ــــرة  خارجي ــــوع  ذوات دورات حي وهــــذا يبــــين وجــــود تن

 .لألسماك والطفيميات في منطقة الدراسة

وهذا يبـين ان  نوعًا من الطفيميات 61نوعًا من األسماك كمضيفات جديدة ل  63تسجيل تم  -1

  .المضيف   إلصابةهذه الطفيميات غير متخصصة معظم 

 البوغيــات مـن نوعـاً  11 تضـمنت العــراق فـي مـرة ألول الطفيميـات مــن نوعـا 11 ت ـخي  تـم -6

 الدراسـة فـي المعزولـة الطفيميـات وجميـ  المن ـ  أحاديـة الطفيميات من أنواع ثالثةو  المخاطية

 الحالية هي طفيميات خارجية.

ابة مص ال بوطماك ، اذ كانت أسأنواع الطفيميات التي تصيب أنواع األسماكأعداد و  تتباين -9

 االعتيــــاديالكــــارب (، 11  (، الحمــــري11البنــــي   تمتهــــا، (63بــــ كبر عــــدد مــــن الطفيميــــات  

والبنينــي  البمطــيكــل مــن و  ،(1  ، القطــان(4  (، البنينــي صــاير الفــم11(، أبــو بــراطم  19 

، فــي حــين لــم تســجل أي فــي كــل مــن البمعــوط الممــوكي وال ــمق واحــداً  ونوعــاً ( 9 كبيــر الفــم 

 .إصابة بالطفيميات في أسماك الخ ني

وكـان أكبـر عـدد لسـمكة منطقـة الدراسـة، فـي أعـداد األسـماك فـي تبـاين أظهرت الدراسة وجود  -1

وهــذا يعــود الــى أنــواع  ــباك ( 4ال ــمق  فيمــا كــان أدــل عــدد لســمكة  (41البمعــوط الممــوكي  

الصــيد المســتعممة فــي منطقــة الدراســة فضــاًل عــن اخــتالف المخــزون الســمكي لكــل نــوع مــن 

 .مائية المختمفةاألسماك في المسطحات ال
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  Recommendations اتناياج 

بينت الدراسة الحالية وجود أعداد كبيرة من الطفيميات التي تصيب األنواع المختمفة من األسماك لذا 

 نوصي بما ي تي: 

وفــي موادــ  إضــافية عــن اإلصــابات الطفيميــة لألســماك فــي نهــر دجمــة  دراســات مســحيةجــرا  ا .1

المجـامي  الطفيميـة التـي عن لتود  تسجيالت جديدة أخرى لمطفيميات ولزيادة المعمومات مختمفة 

  .األسماك العرادية تصيب

مزيـــد مـــن البحـــوث لتصـــنيف الطفيميـــات التـــي تـــم ت خيصـــها فـــي هـــذه الدراســـة باعتمـــاد أجـــرا   .1

الدـة والعبددـة الطفيميـات نواع أ( لتحديد ribosomal DNA & RNA منها التقنيات الحديثة 

التصــنيفية بينهــا، فضــاًل عــن اعتمــاد تقنيــة المجهــر االلكترونــي لبيــان تفاصــيل التراكيــب الدديقــة 

 لمصفات الت خيصية مواكبة لمتطور في تصنيف الطفيميات الواردة في البحوث العالمية.
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لتقدير دوال التكاليف اإلنتاجية والحجم األمثل لمزارع (. دراسة تحميمية 2011حسن، رحيم كاظم )

 .100-93(: 1)3. ديالى لمعموم الزراعية، 2010األسماك في محافظة بابل لعام 

 مالك حيدر عمي، وعبد يحيى نيى المحسن، عبد ابراىيم؛ خميل صالح، تخيل؛ حسين حسين،

 مدى وتحديد بابل شمال مبازل لمياه الفيزيوكيمياوية المواصفات بعض دراسة(. 2011)

/ األول العدد-التاسع المجمد-العممية كربالء جامعة مجمة. السمكي لالستزراع صالحيتيا

 .135-132: عممى

(. التحري عن بعض اإلصابات الطفيمية والبكتيرية في بعض انواع أسماك 2017حمود، ندى وليد )

 صفحة. 141رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة تكريت:  .نير دجمة في مدينة بغداد

سماك نير دجمة في منطقة الشواكة في محافظة أ(. طفيميات بعض 2016رباب عبد الرحيم ) ،رشيد

 106جامعة بغداد: ، (ابن الييثملمعموم الصرفة )كمية التربية  ،العراق. رسالة ماجستير ،بغداد

 صفحة.

(. أول تسجيل لطفيميات 3106ابراىيم وقرحيمي، نسرين محمد ) سممان، حسن محمد؛ ديوب، أمل

 Mugil( ضمن غالصم أسماك البوري أفطسMyxosporeanالبوغيات المخاطية )

cephalus (Mugilidae)  في شواطئ الالذقية. مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات

 .036-022(: 2)28العممية، 
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حيوانية المتطفمة عمى بعض أنواع أسماك نير دجمة (. المجموعة ال2019عباس، جبار عاشور )

لمعموم الصرفة كمية التربية عند منطقة العطيفية في محافظة بغداد، العراق. رسالة ماجستير، 

 .صفحة 140 جامعة بغداد:، (ابن الييثم)

(. دراسة حول طفيميات أسماك المياه العذبة من نير دجمة في 1989عبد األمير، كفاح ناصر )

 صفحة. 98محافظة صالح الدين، العراق. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة بغداد: 

(. مسح لطفيميات أسماك بحيرة دوكان. رسالة ماجستير، جامعة 1990عبد اهلل، شمال محمد امين )

 صفحة. 115صالح الدين، كمية العموم: 

فيميات أسماك نيري الزاب (. بيئة وتصنيف وحياتية بعض ط2002عبد اهلل، شمال محمد أمين )

)ابن لمعموم الصرفة الصغير والزاب الكبير في شمال العراق. أطروحة دكتوراه، كمية التربية 

 صفحة. 153الييثم(، جامعة بغداد: 

 أسماك عمى Myxobolus من أنواع لخمسة أولي تسجيل(. 0886) أمين محمد شمال اهلل، عبد

 الدين، صالح لجامعة الثالث العممي بالمؤتمر( 0) الخاص المجمد زانكو، مجمة. دوكان بحيرة

 .30-03: 0886 حزيران 3-2: أربيل

(. اإلصابات الطفيمية في بعض أسماك نير دجمة، منطقة الكريعات 2016عطوان، فاطمة خمف )

، جامعة (الييثم ابن)في محافظة بغداد، العراق. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموم الصرفة 

 .صفحة 136بغداد: 

(. المجموعة الحيوانية المتطفمة في بعض أنواع اسماك نير ديالى في 2017حيدر جاسم ) ،محمد

)ابن الييثم(، جامعة لمعموم الصرفة كمية التربية  ،محافظة ديالى، العراق. رسالة ماجستير

 صفحة. 122بغداد: 
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(. دراسة 2012أسمر، قاسم رضيوي )منصور، نيمة طالب؛ فالح، إنعام بدر؛ الجودة، مجيد جودة و 

مرضية نسجيو في بعض أسماك نير دجمة المصابة بالطفيميات. المجمة الطبية البيطرية 

 .42-33(: 1)36 العراقية،

(. التحري عن الديدان 2015ىاشم، داليا سداد؛ عبداهلل، شمال محمد أمين وحسن، حسين فاضل )

الزاب الكبير في اسكي كمك، أربيل، العراق. مجمة المتطفمة عمى أسماك المياه العذبة في نير 

 .329-309: (4)10جامعة كركوك. 
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Summary 

In the current study, 419 samples of fishes were collected during 

the period from the beginning of July 2018 until the end of March 2019 of 

the Tigris River at the Al-Taji Beach area in Baghdad. These fishes, which 

belonged to 12 species included: 75 Chondrostoma regium, 56 

Mesopotamichthys sharpeyi, 55 Cyprinion kais, 46 Carasobarbus luteus, 45 

Cyprinion macrostomum, 35 Luciobarbus barbulus, 30 Coptodon zillii, 25 

Cyprinus carpio, 15 Luciobarbus xanthopterus, 12 both of Planiliza abu 

and Arabibarbus grypus and seven Leuciscus vorax.  

Fishes were externally and internally examined to recognize the 

different parasites. The examination showed that there were 74 species of 

parasites included: 31 species of Myxozoa, 40 species of the phylum 

Platyhelminthes which belonging to the class Monogenea involved: 22 

Dactylogyrus, 16 Gyrodactylus and one species of both Paradiplozoon and 

Dogielius, one species of cestodea and two species of Hexanauplia. 

In this study, 15 species of parasites were recorded for the first time 

in Iraq, which included 12 species of Myxobolus involved: M. alburni, M. 

calcariferum, M. lussi, M. minutus, M. naffari, M. obesus, M. obpyriformis, 

M. rotundatus, M. szekeli, M. talievi, M. tilapiae and M. uniporus and 3 

species of Monogenea included Dactylogyrus oumiensis, Gyrodactylus 

bychowskianus and G. longiradix. Also, 36 species of fishes were recorded 

as new hosts for 31 species of these studied parasites. 

The present study showed a difference in sites of infection on or in 

the hosts as well as in their prevalence of infections to their fish hosts, and 

showed variations in numbers and types of parasite species that infected 

different fishes, where Arabibarbus grypus was infected with the largest 

number of parasites (36), followed by Mesopotamichthys sharpeyi (21), 

Carasobarbus luteus (15), Cyprinus carpio (14), Luciobarbus barbulus 

(12), Cyprinion kais (7), Luciobarbus xanthopterus (5), both of Coptodon 
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II 

zillii and Cyprinion macrostomum (4) and both of Chondrostoma regium 

and Leuciscus vorax (1).   



           Republic of Iraq 

Ministry of higher education & scientific Research 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science (Ibn Al-Haitham)  

            Department of Biology 

 

 

 

Parasitic infections in some fish species 

from Tigris River, At Al-Taji Beach in 

Baghdad province, Iraq 

 
Thesis 

Submitted to the Council of College of Education for Pure 

Sciences  (Ibn Al-Haitham) of the University of Baghdad in 

Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of 

Master of Science 

 

In 
Biology / Zoology/ Parasitology 

 

By 
 Fatima Abdul-Razak Sheyaa  

(B. Sc. Biology, 2014) 

 
Supervised by 

Assist. Prof. Kefah Naser Abdul-Ameer 
 

 

 

1440 A.H.                                                    2019A.C 




