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 الممخص

من نهر الزاب الكبير في منطقة أسكي كمك ،أربيل جمعت سمكة   994أظهرت نتائج الفحص المجهري لمقناة الهضمية لـ

وعائمة البياح  Siluridaeوعائمة الجري  Cyprinidaeعوائل هي العائمة الشبوطية  ألربعة هذه االسماك تعودو 

Mugilidae  وعائمة المرمريجMastacembelidae  أصابتها بسبعة أنواع من الديدان الطفيمية شممت أربعة أنواع

  و Senga spو .  Bothriocephalus acheilognathi و  Khawia armeniacaمن الديدان الشريطية 

Postgangesia inarmata  ونوعا واحدًا من الديدان الخيطيةProcamallanus viviparous  ونوعين من

وأظهرت Neoechinorhynchus zabensis و Neoechinorhynchus iraqensisالديدان شوكية الرأس   

 Sliurus triostegusوالجري االسيوي  Liza abuالخشني  ألسماكالدراسة أن نسبة االصابة االجمالية نتائج هذه 

الطوينة  ألسماكنسبة االصابة  عمى التوالي، في حين ان 35.45%و 38.75% كانت N.iraqensisبالدودة 

Capoeta damascina  بالدودةN.zabensis  34.61%كانت. 

 .الزاب الكبير العذبة، المياه،اسماك  الديدان المتطفمة، الكممات الدالة:
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ABSTRACT 

The microscopical examination of the digestive tract of 994 fishescollected from higher zab 

river at Aski kalak , Erbil belonging to four  families Cyprinidae, Siluridae, Mugilidae and 

Mastacembelidae showed that they were infected with seven parasitic helminthes four 

species of cestoides Khawia armeniaca , Bothriocephalus acheilognathi,Senga sp. and 

Postgangesia inarmata ,one of nematode Procamallanus viviparous and two of 

acanthocephalans Neoechinorhynchus iraqensis and  N. zabensis.The overall percentage 

incidence of infection of Liza abu and Sliurus triostegus by N.iraqensis were 38.75% and 

35.45%,respectively, whereas the percentage infection of Capoeta damascina by N.zabensis 

was 34.61%. 

Keywords: Parasitic helminthes ,Fresh water, fishes ,higher Zab river. 
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 ((Introduction المقدمة. 1

بالرغم من امتالكيا القدرة الكبيرة عمى  تتعرض االسماك كباقي االحياء الى خطر االصابة بالطفيميات واالمراض      

غذاء المضيف او التغذي وتتفاوت التأثيرات المرضية لمطفيميات التي تصيب االسماك ما بين سمب  [1,2] مقاومة االمراض

مما يؤدي الى عرقمة كيمياوية مختمفة الحاق اضرار ميكانيكية و  او،  موهنوسوائمو الجسمية مما يؤثر في  عمى انسجتو

االبحاث المتطرقة لطفيميات االسماك في نير الزاب الكبير فقد صممت الدراسة الحالية  لقمة اً .نظر [3] لوظائف اعضائو

لكشف الطفيميات التي تصيب االسماك في منطقة اسكي كمك لتسيم في تقديم معمومات قد تفيد في عمميو تطوير االستزراع 

 السمكي التي تشيده المنطقة لزيادة انتاجيتيا ولتحسين مخزونيا.

 (Materials and Methods) وطرائق العمل المواد. 2

جمع وفحص القناة اليضمية والتجويف  2013الى شير كانون االول  2012من شير تشرين الثاني  تم خالل الفترة     

ُنـقمت االسماك الحية مع كمية من ماء النير  سمكة من نير الزاب الكبير في منطقة اسكي كمك ،اربيل.  994الجسمي لـ

الى مختبر الدراسات، أما الميتة منيا فكانت تنقل مع الثمج لكي تحفظ بدرجات حرارة منخفضة  بالستيكي كبيرفي حوض 

 .[ 5,4] لحين فحصيا

حيث سطحت الديدان الشريطية [ 8,7,6باتباع الطرائق التى ذكرىا ]التي تم عزليا من االسماك ان شخصت الديد     

وبعدىا غسمت  10% الحار تين في المحمول الفسيولوجي ثم قتمت باستعمال الفورمالينيبوضعيا بين شريحتين زجاج

واما الديدان شوكية الرأس فوضعت اواًل في  وصبغت بصبغة كارمين الحامضية ونكزت وروقت وحممت ببمسم كندا

امضية وبعدىا نكزت خطميا ثم غسمت بالماء وصبغت ايضا بصبغة كارمين الح إلخراج 10%الفورمالين الحار بتركيز 

وبعدىا وضعت في محمول % 10بينما ثبتت الديدان الخيطية في الفورمالين بتركيز ، وروقت بالزايمول وحممت ببمسم كندا

  Glycerol jelly[8.] الالكتوفينول لمترويق وثم حممت بيالم الكميسيرول 
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 ((Results and Discussion النتائج والمناقشة.3

جمع وفحص القناة  ، 2013لغاية شير كانون االول  2012 لتي امتدت من شير تشرين الثانيالزمنية اخالل الفترة 

ولقد تـم في ىـذه الدراسـة تسجيل سبعـة أنواع من  .( (1جدولالنوعًا من االسماك  18تعود الى  سمكة 994يضمية ال

تبين من ذلك وجود الطفيميات  .( 2) جدولال والديدان شوكية الرأسالطفيميات تـعود الى الديدان الشريطية والديـدان الخيطية 

حيث وجد أن أسماك الجري االوربي مصابة بثالثة  أنواع من الديدان  .(3) جدولال في ستة من مضائفيا من االسماك

االعتيادي والبز والخشني مصابة بنوع من  وأسماك المرمريج مصابة بنوعين من الديدان وأما أسماك الطوينة والكارب

 فيمية .الديدان الط

في أمعاء أسماك الخشني والجري  N.iraqensisتشير النتائج الى ظيور إصابات كثيرة بالديدان شوكية الرأس       

كثيرة إصابات  أيضاً  وكما ظيرت عمى التوالي. 35.45%% و 38.75األوربي وكانت النسبة المئوية لألسماك المصابة 

.ظيرت إصابة قميمة  34.61%في أمعاء أسماك الطوينة وبمغت نسبة اإلصابة  N.zabensisبالديدان شوكية الرأس 

يعود الى الديدان الخيطية حيث وجدت في أمعاء أسماك الجري االوربي  13%و   P.viviparous %8.18بالطفيمي 

 Postgangesia inarmataو .Senga spبالديدان الطفيمية  .وكما ظيرت إصابات قميمة عمى التوالي والمرمريج

أصابات والتي تعود الى الديدان الشريطية حيث وجدت  Bothriocephalus acheilognathiو Khawia armeniacaو

الجري االوربي والبز والكارب قميمة في  اإلصاباتبينما كانت  21.7%والتي بمغت  في أمعاء أسماك المرمريجمتوسطة 

 .عمى التوالي 8.3%و 12.5%و 13.63%بمغت نسبة اإلصابة  وعتيادي حيث اإل
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 أنواع األسماك وأعدادىا التي جمعت  خالل الدراسة الحالية(: 1جدول )

 العذد

 

 االسن الوحلي

 

 

 العائلت واالسن العلوي

 

14 

11 

12 

26 

13 

51 

1 

12 

253 

6 

27 

16 

18 

11 

3 

 

 

110 

 

387 

 

23 

 

 

 الشبوطيتالعائلت 

 شلق/ شلك

 أبو براطن

 شبوط اعتيادي

 طوينت

 تيلت إعتياديت

 حوري

 بلعوط هلوكي

 بنيني كبير الفن

 كارب إعتيادي

 كركور احور

 برعاى ابيض

 بز

 جصاى/شصاى

 قطاى/كطاى

 بني

 

 عائلت الجري

 جري أسيوي

 عائلت البياح

 خشني/ أبو خريزة

 عائلت الورهريج

 هرهريج

Family Cyprinidae 

Aspius vorax (Heckel, 1843) 

Barbus barbulus Heckel, 1849 

B. grypus Heckel, 1843 

Capoeta damascina (Valenciennes,1842) 

Capoeta umbla (Heckel, 1843) 

Carasobarbus luteus  (Heckel, 1843) 

Chondrostoma regium (Heckel, 1843) 

Cyprinion macrostomum (Heckel, 1843) 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 

Garra rufa (Heckel, 1843) 

Leuciscus lepidus (Heckel,1843) 

Luciobarbus esocinus (Heckel,1843) 

L.kersin (Hecel,1843) 

Luciobarbus xanthopterus (Heckel,1843) 

Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) 

 

Family Siluridae 

Sliurus triostegus (Heckel,1843) 

Family Mugilidae 

Liza abu (Heckel, 1843) 

Family Mastacembelidae 

Mastacembelus mastacembelus (Banks et Solander in 

Russell, 1794) 
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 الطفيميات المسجمة حسب مضائفيا من االسماك :(2جدول )

 نوع الطفيمي أسم الطفيمي أسم المضيف

 الشائع العممي

Luciobarus esocinus البز Khawia armeniaca  

Cestoda 

 

Cyprinus carpio الكارب االعتيادي Bothriocephalus 

acheilognathi 

Mastacembelus 

mastacembelus 

 .Senga sp الورهريج

Silurus triostegus جري أسيوي Postgangesia inarmata 

Silurus triostegus  أسيويجري Procamallanus viviparous  

Nematoda Mastacembelus 

mastacembelus 

 الورهريج

Liza abu الخشني Neoechinorhynchus iraqensis 

 

 

Acanthocephala Silurus triostegus جري أسيوي 

Capoeta damascina 

 

 Neoechinorhynchus zabensis طوينت
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 الديدان المكتشفة ونسبيا ومعدل شدة االصابة في االسماكأنواع  :(3جدول )

Parasite Mean 

intensity 

of 

infection 

Total of 

worms 

isolated 

Percentage 

incidence 

of infection 

Number 

of  

infected 

fish 

Number 

of  fish   

examined 

Host 

_ _ _ _ _ 14 Aspius vorax 

 

_ _ _ _ _ 

 

11 Barbus barbulus 

_ _ _ _ _ 

 

12 B.grypus 

Neoechinorhyn

chus zabensis 

1.55 

 

14 34.61 9 26 Capoeta 

damascina 

 

_ _ _ _ _ 13 Capoeta umbla 

_ _ 

 

_ _ _ 51 Carasobarbus 

luteus 

_ _ 

 

_ _ _ 1 Chondrostoma 

regium 

_ _ 

 

_ _ _ 12 Cyprinion 

macrostomum 

 

Bothriocephalu

s acheilognathi 

1.23 26 8.3 21 253  

Cyprinus carpio 

_ _ _ _ _ 6 Garra rufa 

_ _ _ _ _ 27 Leuciscus lepidus 

Khawia 

armeniaca 

1.5 3 12.5 2 16 Luciobarbus 

esocinus 
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_ _ _ _ _ 18 L.kersin 

_ _ _ _ _ 11 Luciobarbus 

xanthopterus 

_ _ _ _ _ 3 Mesopotamichthys 

sharpeyi 

Postgangesia 

inarmata 

0.933 14 13.63 15  

 

 

110 

 

 

Silurus triostegus 

 

 

 

 

Procamallanus 

viviparous 

1.22 11 8.18 9 

Neoechinorhyn

chus iraqensis 

1.076 42 35.45 39 

Neoechinorhyn

chus iraqensis 

1.86 279 38.75 150 387 Liza abu 

Senga sp. 1.2 6 21.7 5  

23 

Mastacembelus 

mastacembelus Procamallanus 

viviparous 

1.33 4 13 3 

 -وفيما يأتي وصف لمطفيميات التي تم الحصول عمييا في الدراسة الحالية :

   Khawia armeniacaالدودة الشريطية  

ديدان متوسطة الحجم وجسميا يتكون من قطعة واحدة، النياية االمامية متسعة وخالية من تراكيب االلتصاق، باستثناء      

احتوائيا عمى بعض االخاديد. الجياز التناسمي الذكري يتكون من عدد كبير من خصى كروية الى بيضوية الشكل والتي 

.الميبل أنبوبي مستقيم  Hمبيض مزدوج الفص يكون عمى شكل حرف تشغل المنطقة الوسطية وعمى جانبي جسم الدودة. ال

 .(1) شكلالتقريبًا 

   Bothriocephalus acheilognathi الشريطية الدودة

مثمث الشكل طرفو االمامي مستدق تقريبًا والطرف الخمفي واسع  Scolexديدان كبيرة الحجم وكاممة التقطيع، الرؤيس      

. يتألف جسم (A 2)شكل العمى جانبي الرؤيس وىما طوليان يتسعان تدريجيًا بأتجاه الخمف  Bothria.يظير المحجمان 
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يزداد حجميا تدريجيًا باتجاه الخمف. تمتاز القطع الجسمية بكون طوليا أصغر  Proglottidesالدودة من عدة قطع جسمية 

من عرضيا والحافة االمامية لكل قطعة أصغر من حافتيا الخمفية. المبيض ذو فصوص ويكون قاعدي الموقع، الرحم 

 .( (2شكلال 60-100 . عدد الخصى في القطعة الناضجة يتراوح منSممتف عمى شكل حرف 

 Senga spالشريطية .الدودة 

ديدان متوسطة الحجم ذات لون أبيض مصفر. جسم الدودة يتكون من العديد من القطع التي يزداد فييا العرض عمى      

وقمة الروؤيس تحاط بصف  Bothriaالطول والجزء الخمفي من الدودة. الرؤيس كمثري الشكل ويحمل زوج من االخدود 

  .( (3الشكل المبيض مزدوج الفص والرحم كيسي. الفصوص،الخصيتين عديدة  من االشواك.

  Postgangesia inarmataالدودة الشريطية  

الحجم، الرؤيس صغير يمتمك أربعة ممصات او محاجم جانبية مع قمة الرؤيس التي توحي بأنيا  ديدان متوسطة     

شوكي الشكل. الخصيتين كروية الى بيضوية الشكل تكون مرتبة بشكل صفين  Microtrichesمحجم ومغطاة تمامًا بـ

بيضوي الشكل ذو جدران سمكية  Cirrus pouchظيرين كل صف فى إحدى الجوانب الظيرية وفي طبقتين. كيس الذؤابة 

 Vas deferensممتفة ورقيقة. الوعاء الناقل  Ejaculatory ductبدون أشواك، قناة القذف   Cirrusعند القاعدة، الذؤابة

. المبيض ذو فصين مع قميل من الفصيصات الظيرية Proglottisممتف بين قاعدة كيس الذؤابة والجزء المنتصف من 

الرحم في  مرتبة بشكل زوج من الصفوف الطولية عمى كل جانب من القطعة. Vitellariaوالبطنية، الحبيبات المحية 

 .(4) شكلالذو اخاديد  منتصف القطعة

 Procamallanus viviparousالدودة الخيطية 

عبارة عن ديدان رفيعة وطويمة. االجناس منفصمة واالناث عادة تكون أطول وأعرض من الذكور، وقد يصل طوليا      

 Barrel- shapedتحتوي ىذه الديدان عمى عمبة كايتينية كبيرة وبرميمية الشكل  الى ضعف طول الذكر،

buccalcapsul  وذات لون برتقالي مائل الى االصفر وتحمل في مقدمتيا االمامية أربع حميمات رأسيةCervical 

papillae.وتؤدي العمبة الفمية الى المرئ ويتكون بدوره من جزئين أمامي عضمي قصير وجزء خمفي غدي طويل ، 

نسبيًا، أما الميبل فيقع الى االمام من منتصف الجسم،  االناث تكون الخمفية مستقيمة، الرحم يكون عضميًا وقصيراً      

 .(5)شكل الحيث يمكن مالحظة العديد من اليرقات الرفيعة داخل الرحم  Viviparousوىي ديدان ولودة 
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 Neoechiorhynchus iraqensis  الدودة شوكية الرأس 

ديدان اسطوانية الشكل ذات لون ابيض الى اخضر مسود، االجناس منفصمة والذكور اقصر من االناث. تمتاز      

، كل صف مكون من ثالث اشواك. Hook االشواك ، يحمل ستة صفوف طولية منProboscisبامتالكيا لمخطم 

مسة منيا ظيرية وواحدة بطنية. الشريطان اصبعيا الشكل وغير متساويين في الطول. النوى العمالقة عددىا ستة خ

الخصيتان متقاربتان  وتقعان في الثمث االخير من الجسم، وتقع الغدة السمنتية اسفل الخصية الخمفية. البيوض اىميجية 

 .(6) شكلالالشكل او بيضوية. تفقد ىذه الديدان الجياز اليضمي والدوران. 

 Neoechiorhynchus zabensisالدودة شوكية الرأس 

-7 ( ولكنيا تختمف عنيا بانيا اصغر منيا حجما وتحوي عمى N. iraqensisتتشابو ىذه الديدان مع النوع السابق )     

 .(8,7) لاشكاالبطنية الموقع  3-1منيا ظيرية و10-8 نوى العمالقة، 11

تم  التي والجري االسيوي والخشني والطوينة أثبتت نتائج ىذه الدراسة أن أسماك البز والكارب االعتيادي والمرمريج     

 عة انواع من الطفيميات كل عمى حدةبسب لإلصابةاصطيادىا من نير الزاب الكبير عند مدينة أسكي كمك ليا القابمية 

أربعة انواع من الديدان الشريطية ونوع من الديدان الخيطية ونوعين من الديدان  تعود الى وىذه الطفيميات ،(,32) ولاجدال

 باحثيناعاله وىذا يتطابق مع نتائج العديد من ال لألسماكجميع الطفيميات تم عزليا من القناة اليضمية وأن شوكية الرأس. 

[12,9.] 

فقد سجمت ألول مرة في المياه العراقية من أمعاء كل من أسماك البني  K. armeniacaفيما يتعمق بالدودة الشريطية      

ثم سجمت في اسماك الشبوط االعتيادي  ،[13] في مدينة البصرة 1986في سنة ر والجري االسيوي في ىور الحما

  [.14]لقطان والجصان والبز والمرمريج والحمري وا

 في بغداد 1982سنة  فسجل ألول مرة في العراق في أســــماك الكارب اإلعتيادي B. acheilognathiاما النوع      

مضيفًا آخرًا منيا أسماك الحمري والقطان وأبو براطم والبرعان االبيض والشمك. ومن الجدير  15. ثم سّجل الحقًا في [15]

 .Bاسمين مرادفين ىما الدودة الشريطية بالذكر أن ىذه الدودة الشريطية قد ورد ذكرىا في بعض المصادر العراقية تحت 

gowkongensis  والدودة الشريطية B. opsariichthydis[14 .] اما النوع الذي يعود لمجنسSenga وصفو  تم فقد

ر دجمة المار التي جمعت من ني Mastacembelus simachمن أمعاء سمكة  S.mastacembeliتحت أسم [ 16]
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وال يزال  S. malayanaوىما مرادفان لمنوع   S. armatusثم تبين ان النوع قد يعود الى و خالل مدينة الموصل 

من  Silurus glanisمن سمكة  [17]كنوع جديد في العراق  P. inarmata.وصف الطفيمي [10]التشخيص غير مؤكد 

. [12]الصغير في شمال العراق  نير دجمة في مدينة الموصل. كما وسجل من نفس المضيف من نير الزاب الكبير والزاب

من نير دجمة  Mystus halpensisأسماك  ألول مرة في العراق من معدة P. viviparovsتم تسجيل الدودة الخيطية 

. وصفت [20,19]ثم تم تسجيميا في اسماك الجري االسيوي والمرمريج من نير الزاب الكبير  ،[18]عند مدينة بغداد 

في ألول مرة وكنوع جديد في أسماك الخشني من نير الفرات في منطقة الفموجة  N. iraqensisالدودة شوكية الرأس 

في عدد من المصـادر العراقية  N. agilis. ومن الجدير بالذكر أن ىذا النوع كان قد أشير اليو باسم [21] محافظة االنبار

 .Nو  N.iraqensisليذا الطفيمــي في الـعراق ) بسبب خطأ في التشخيص، وبذلك يصبح عـدد أنواع المضيــــــفات المسجـمة

agilis   )اما [14]مضيفًا  16السابق.N. zabensis  فقد وصفت ألول مرة في العالم في المياة العراقية من أمعاء سمكتي

. ثم توالت تسجيالتيا في سبعة  [7]التيمة الدمشقية والتيمة المرقطة من نيري الزاب الكبير والزاب الصغير في شمال العراق 

 .[14]انواع اخرى من االسماك وفي مختمف انحاء العراق 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 10, Issue 4, December 2015 , p.p(309-329) 

ISSN 1992 – 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
320 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرة( 20)قوة التكبير    Khawia armeniaca   لرؤيس الدودة الشريطيةصورة فوتوغرافيـة  A : :(1شكل )

-B  مرة( 40لمنياية الخمفية لمدودة )قوة التكبير صورة فوتوغرافـة 

-C  مميمتر( 3لمدودة )مقياس الرسم رسـم تخطيطي بمســاعدة الكاميرا االسـتجالئية 

 

B A 

C 
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)قوة التكبير  Bothriocephalus acheilognathiلرؤيس الدودة الشريطية صورة فوتوغرافية  A : :(2شكل )
 مرة( 40

-B مرة( 60صورة فوتوغرافية لقطعة ناضجة لمدودة )قوة التكبير 

-C   لمدودةرســم تخطيطي بمساعدة الكاميرا االسـتجالئية 

-A       مميمتر(            0.5الرؤيس )مقياس الرسمB-  مميمتر( 0.5القطعة الناضجة)مقياس الرسم 

 

A B 

C 
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C 

D

 مرة( 100)قوة التكبير  .Senga spلرؤيس الدودة الشريطية صورة فوتوغرافية  A:(: 3شكل )

-B  مرة( 100لمدودة )قوة التكبير صورة فوتوغرافية لقطعة ناضجة 

-C مميمتر( 0.1رسم تخطيطي بمساعدة الكاميرا االستجالئية لرؤيس )مقياس الرسم 

-Dمميمتر( 0.5الحبمى )مقياس الرسم  رسم تخطيطي بمساعدة الكاميرا االستجالئية لقطعة 

B A 

Uterus 
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 مرة( 20)قوة التكبير  Postgangesia inarmataلرؤيس الدودة الشريطية صورة فوتوغرافية A : (: 4شكل )

-B  مرة( 40)قوة التكبير لقطعة ناضجة لمدودة صورة فوتوغرافية 

 لمدودةرســـــم تخطيطي بمســاعدة الكاميرا االســـتجالئية 

-A مميمتر(                   0.15رؤيس )مقياس الرسم -B مميمتر( 0.35القطعة الناضجة )مقياس الرسم 

-C مميمتر( 0.5القطعة البالغة )مقياس الرسم 

A 

B 

C 

 

 

 

Proboscis 

A B 
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 مرة( 40)قوة التكبير     Procamallanus viviparousمدودة الخيطية لصورة فوتوغرافية   A : (:5شكل )

-B   لمدودة الخيطية رسـم تخطيطي بمساعدة الكاميرا االســتجالئيةProcamallanus viviparous 

 مميمتر( 0.2)مقياس الرسم 

Esophagus 

 

A B 
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 مرة( 100)قوة التكبير   Neoechiorhynchus iraqensisلرأس الدودة شوكية الرأس صورة فوتوغرافيـة :  D :(6شكل )

 شوكية الرأسلمدودة رســم تخطيطي بمساعدة الكاميرا االسـتجالئية 

-A مميمتر(   0.2النياية الخمفية لمذكر)مقياس الرسم-B مميمتر( 0.1الخطم )مقياس الرسم 

-C مميمتر( 0.3النياية االمامية )مقياس الرسم 

 

D 
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 Neoechiorhynchus zabensisلمدودة شوكية الرأس صورة فوتوغرافية  :(7شكل )

-A  مرة(  40النياية االمامية لمذكر )قوة التكبير -B     مرة(  100النياية الخمفية لمذكر )قوة التكبير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 Neoechiorhynchus zabensisلمدودة شوكية الرأس رســم تخطيطي بمساعدة الكاميرا االسـتجالئية   :(8شكل )

-A مميمتر(      1.5ذكر )مقياس الرسم -B مميمتر( 2أنثى )مقياس الرسم –C           مميمتر( 0.1الخطم )مقياس الرسم 
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