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محافظة  مياه المناطق الريفية من العذبة المصطادة من ديدان اسماك المياه

           العراق،كركوك

 
 *    فاتن محمد نواب الدين**رحيمو حيفتو إبراهيمزهير 

 جامعة الموصل ـ كلية العلوم*
 معة كركوكجاـ  كلية الزراعة**

 
 إطراف  ة منمختلف مياه مناطق جمعت من إذفيليات من اسماك المياه العذبة بحثا عن الط أنواعفحصت ستة      

    من الديدان شملت نوع من الديدان الشريطية  أنواع بأربعة اإلصابة أنمن النتائج  أتضح. كركوك

((Bothriocephalus gowekensisالكنار   منن اسنماك   .جمعت(Cyprinus carpio) والشنلكAspiux 

vorax ))  من الديدان الخيطيية ي ونوع واحد%على التوال22% و2و9إصابةبنسبة ( Cucullanus cyprini ) 

جمعنت   (Neoechinorhynchus rutili) هي الرأسجمعت من اسماك الكار  و نوعين من الديدان شوكية  
( Chondrostoma regius(والزولنى)  Barbus luteusوالحمنر)) ( (Cyrinus carpioمن اسماك الكار 

 .اإلناث% في 3,8الذكور و في% 4و2الكار   فيكانت  اإلصابةنسبة  إن(.Varicorhinus trutta )والعثرى
الننوع   أمنا . %25وفي العثر)  اإلناث في% 9.9الذكور و  في% 3الزولى )  فيو %,52,2الحمر)  فيو 

 يجمع من اسماك الخشن والذ) ( Neoechinorhynchus iraqinensisهو ) الرأسمن الديدان شوكية  الثاني
(Liza abu  و كانت نسبة )األننواع   إنخلصت الدراسة . و اإلناث في%  82الذكور و  في% 52.1 اإلصابة

 محافظة كركوك. فياألربعة من الديدان تسجل ألول مرة 
 

                                                                          المقدمة                                                      

ألغنراض التجارينة   لولغرض جعلها نظيفة  االقتصاديةنظرا ألهمية أألسماك من الناحية      
,ولكثرة تنراك  المعلومنات   من مختلف بقاع العنال   على حياتها قامت دراسات كثيرة والحفاظ

( في طفيليات اسماك Hoffman,1970خصصة للطفيليات مثل كتا  )الغزيرة وضعت كت  مت
 األسماك ومنها الطفيليات أمراضتخص  أخرىالشمالية وكت   أميركا
وفي العراق كاننت  (.Van Duijn Roberts;,;1999 1999,Untergrasser, 1967 )انظر
قنا  العديند منن     ذاه ومع اإلنسانطفيليات األسماك نادرة نسبيا بالمقارنة مع طفيليات  دراسة

قنا  بن     لدراسات الرائدة ماالباحثين في التقصي عن طفيليات األسماك في العراق و لعل من ا
 في ةالقطر وخاصات فظمن مختلف محا كثيرينوتبع   (Herzog,1969الباحث األلماني)
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 رحيمنو  ;5998,رحيمووالعبناد) ;5995,رحيمو والنعيمني ; Fattohy,1975 :نينوى)منه 

 والبصنرة  ( 2552,مصنطفى  ;5991,ألنعيمني  ;5992 آخرونرحيمو و ;5994, والعباد)
(Habash & Daoud , 1979  Khamees;,; 1983  Mhaisen , 1986 ) وبغداد 
(Khalifa,; 1978 (5932 ,الساعد Abdul-Ameer;,1989 ;5998,محيسن) وفي .وغيره

 ي( التAmine et al.2003ات األخرى)المحافظ إلىبعض الباحثين بالزحف  السنين األخيرة قا 
صبت على اسماك جمعنت منن   ل  تلقى اهتماما في هذا المجال, لذا كانت هذه الدراسة التي ان

 لمجال.ركوك( و التي تعد األولى في هذا ا)ك التأمي ة ظمحافمناطق  مختلف
 
 للمواد و طرائق العما

  Cyprinus carpio سمكة من نوع الكنار  29سمكة شملت525جمع وشرح ما مجموع      
 منن الزولني   52 و Liza abuمن الخشنني   42و Barbus luteusمن نوع الحمر) 51و

Chondrostoma regiusمن الشلك3وAspiux vorax العثر)من 9وVaricorhinus trutta  
شملت مناطق زغيتون والرشاد والدبس والحويجة و  إذ التأمي  محافظةفي من مختلف المناطق 

بالديدان الشنريطية    اإلصابة.في حالة (2551-2552مابين  الفترة)الزا  األسفل من نهر دجلة
و قتلت  باسنتعمال   بوضعها بين شريحتين  ت  و ضع الديدان في المحلول الفسلجي ث  سطحت

ن المخففة و نكزت وروقت وحملنت  بصبغة الهيماتوكسلي% فورمالين و بعد غسلها صبغت 55
 النرأس ديدان شوكية  أما.(Rahemo,1982)والتصوير للفحصببلس  كندا حيث كانت جاهزة 

وبعدها غسلت بالمنا  و  ( Fattohy,1975) خطمها إلخراج% حار 55فوضعت في فورمالين 
لس  كنندا  بصبغة الهيماتوكلسين المخففة و بعد التنكيز روقت بالزايلول و حملت بب أيضاصبغت 

% و بعدها 55رمالينوفي الف تتن الخيطية فثبالديدا أماتصوير. حيث كانت جاهزة للفحص و ال
  االستعانةت  (.Morave & Rahemo,1993)وضعت في محلول الكلسرين للترويق والتحميل.

 (للقيا   بإجرا  الرسو  التخطيطية.   camera lucidaبالكامرا األستجالئية)
  

 اقشةالمنالنتائج و 
ت  العثور  التأمي مناطق محافظة  سمكة من مختلف525ت  اصطياد و تشريح ما مجموع      

 :التاليةعلى األنواع 
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 (:Bothriocephalus gowkensis)الماصةراسية األخاديد  -1

ار  في منطقة الحويجة ومن اسماك الشلك من منطقنة  الديدان من اسماك الك ههذجمعت      
% في اسماك الشلك فني  22% في اسماك الكار  و52.9 اإلصابةنسبة  إن(5زغيتون )الجدول

 .نعميقني غير جانبين  س  والرويس مثلث الشكل ول  ممصين8من أكثرزغيتون.طولها منطقة 
 قبنل  ا  منن منع الوصنف العن    ضجة.بعد مقارنة صنفات هنذه الندودة   قطع نا لوضحت

(Yamaguti,1959 تبدو.)للنوعمشابهة  أنهاBothriocephalus gowekensis لقد سجل هذا.
 Barbus esocinusمن اسماك الحمر) وكذلك من اسماك البز(Khalifa,1986)النوع من قبل

هذا النوع ل  يعرف في العراق   إن Mhaisen et al.,(1992)(.ويعتقد 5992,آخرون)رحيموو
اسماك الشلك  إصابة أنجل  حديثا مع ما جل  من مشاريع الكار  العشبي.هذا و سابقا و لكن 

ذلك فقد كاننت  عرف سابقا. فضال عن  أنجديدا في العراق ل  يسبق  مضيفاالدودة  لهذهتجعل 
 ناضجة جنسيا.الديدان الشريطية 

 أ=أنات(.,وراإلصابة من الديدان.)ذ=ذك أنواع اأٍلسماك المفحوصة وأعدادها ونسبة:(5الجدول)
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 : Cucullanus cyprini) )الشبوطية . الديدان الخيطية2

. الجذع محد  و خاصة في الجهة األمامية.جمع طوال أكثر اإلناثة و طويلة و ديدان نحيف     
ينينة  بان لها شفاها غير كايت الدودةتمتاز .(%5,1 إصابةنموذج واحد من اسماك الكار )بنسبة 

منحنية نجنو الجهنة   افقها الخارجية و تكون المقدمة األمامية للدودة أسنانا عديدة في ح وتحمال
مكونا علبة فمية كاذبة ومنتفخ في النهاية عضلي و متسع في المقدمة األمامية  يالمرئالظهرية و 

بينما في .(5995,)نوا  الديناإلناثكانت في  اإلصاباتجميع  أنالخلفية بشكل هراوة.الغري  
في اسنماك  سجل هذا النوع اوأل  (.Fattohy,1975كلها ذكور) اإلصاباتكانت  أخرىدراسة 

.كذلك سجلت هنذه  (Fattohy,1975)من قبل   Cyprinion macrostomusالف   بنيني كبير
 Barbus(.و في اسماك القطنان  5932,الساعد)Habash,; 1977)الدودة في اسماك الحمر)

xanthopterus ة فواللصاAlburnus caeruleus(Ali  et al.,1987)اسماك الحمنر)  في و
والقشاش  (.5995عمي,ورحيمو;5998عمي,ورحيمو)Varicorhinus trutta ةوالتيلة المرقط

Alburnus capito      ومن الجدير بالذكر ثمة ننوعين منن هنذه الديندان همنا.C. cyprini   
 و (5932السناعد) , Fattohy,1975 ;  Habash & Hadithi,; 1977 )الموصوفة من قبل

 ويبدو من الضنرور) (Abdul-Ameer,1989)الموصوف من قبلC. pseudeutropiالنوع 
ك نوعين؟ ا  نمنوذجين  ارنة النوعين من قبل باحث واحد ليتسنى الحك  النهائي هل فعال هنامق

 لنوع واحد؟.
 (:Neoechinorhynchus rutili.)رتيليشوكية الراس  -3

% في الذكور 4.2إصابةمن اسماك الكار  بنسبة سجلت ا يصغيرة الحج  نسب هذه الديدان     
% فني  52.2 إصابةفي قضا  الحويجة . كذلك من اسماك الحمر) بنسبة  اإلناث% في 3.8و

. وكنذلك منن   اإلنناث % في 9.9% في الذكور و 35إصابةالذكورومن اسماك الزولي بنسبة 
   هذه النتيجة كانت مطابقة مع تلنك التني  يتون.% في منطقة زغ25إصابةاسماك العثر) بنسبة 

(وفني  5994,العباد)و و)رحيمسجلت في اسماك الخشني من نهرالغراف ببلدة الشطرة من قبل 
 Barbus xanthopterus (واسماك الكطانFattohy,1975مدينة الموصل) اسماك العثر) في 

 من قبل ر ديالىفي نه Barbus belayewi(.واسماك الطوين  Herzog,1969الخشني)و
(Ali et al., 1987. لذا يعد هذا التسجيل في اسماك الكار  و الزولي األول في العراق ) 
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 (:Neochinorhynchus iraqensis)شوكية الراس العراقية-4

% فني  52.1 إصابةمن اسماك الخشني بنسبة   لحجوالكبيرة ا الديدان الطويلة هذهجمعت      
من مناطق زغيتون غالبا و كذلك من خشني الزا  األسنفل.الذكور   اإلناث% في 82.2الذكورو

طين من األشواك مت  و يحتو) على خفي مقد قليالالخط  منتفخ  س 3-8بين اإلناثس  و8-2بين
من أكثنر  أحنداهما في الطول  متساوية طويلة وغيرتكون lemnisi  زوائد المربطة بالخط الو

حيث  (Amine et al.,2001)هذه الديدان مع ما ت  وصف  موخرا من قبل تشاب ضعف األولى.
كان مرادفا للننوع        N. agilis جمعت من اسماك من خشني نهر الفرات قر  الفلوجة والنوع

  (في عرض5998,(و)محيسنKhamees,1983)صوف من اسماك الخشني من شط العر المو
نفس النوع سجل حديثا في اسماك الخشني من نهر دجلة المار بمدينة الموصل  إنكما .المرجعي

 (.2552,آخرون)مصطفى و 
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 bothria  (b.)( و األخدودين الماصين  sc)scolex(:راسية األخاديد الماصة  يشاهد فيها الرؤيس 5الشكل)
 egg( في محفظة البيض  e) eggsيشاهد فيها البيض ( القطع الناضجة لدودة راسية األخاديد الماصة. 2الشكل)

capsule (ec  والفتحة التناسلية )genital opening (go .) 

(و  bc) -buccal capsuleالمقدمة األمامية يشاهد فيها المحفضة الفمية –(:الدودة الخيطية الشبوطية 8الشكل)
 intestine (i .)(  و األمعا  p)pharynxالبلعو    داخلها و teeth (t )األسنان

 
( و sp)   spiculesا الشويكاتالنهاية الخلفية للذكر يشاهد فيه– (:الدودية الخيطية الشبوطية4شكل) ال

 sucker(s .) ( و المحج g)  gubernaculumالوسن
و النوى   lemnisi((و و الزوائد p) proboscisيشاهد فيه  الخط  -الرتلية الرأس(: ذكر دودة شوكية 2الشكل)
 posterior testisلفيةالخو الخصى  anterior testis (at )األمامية  ( و الخصية  g) giant nucleiالكبرى

(pt و الغدد السمنتية ) cement gland ( cgو جرا  السفاد )bursa(b .)   



 ( و الفتحة التناسليةeو البيوض) ( L)( و الزوائد pالرتلية يشاهد فيها الخط )  الرأس(: انثى شوكية 2الشكل)

genital pore(gp .) 
 العراقية. الرأس(:خط  مكبر لشوكية 1الشكل)
                                                 (. pt(و الخلفية) atالعراقية يشاهد فية الخصية األمامية) الرأسوكية (:ذكر ش3الشكل)
 (. Lالعراقية يشاهد فيها الزوائد) الرأس(:أنثى شوكية 9ااشكل)
 العراقية. الرأس(:بيضة مكبرة لشوكية 55الشكل)
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Abstract 

 
     Six freshwater species of fishes have been subjected to parasitological investigation,  

which were collected from water in different urban area  of   Al-tamim governorate. The 

results revealed the presence of four species of helminthes; include  one species of 

cestoda(Bothriocephalus gowokensis) collected from Cyprinus carpio and Aspiux 

vorax( with the rate 2.9 %and 25% respectively); one species of nematoda  (Cucullanus 

cyprini) collected from the carp; two species of acanthocephalans namely 

Neoechinorhynchus rutili collected from Cyprinus carpio, Barbus luteus, 

Chondrostoma regius and Varicorhinus trutta. The incidence of infection in Cyprinus  

carpio(4.2% in males and 8.3 % in females); in Barbus  luteus(2.5%); in Chondrostoma 

regius(8% in males and 9.9% in females) and in Varicorhinus . trutta(50%).The other 

species of acanthocephala is Neoechinorhynchus iraqinensis which has been revealed 

from Liza abu( 15.7% in males and 35% in females).  From the result of the present 

study, it can be concluded, that, all four helminthic parasites are the first record in fishes 

caught from Kirkuk province. 

 
 
   


