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جمعتتت تتي المتتدة متتانيش رتتهر ترتتر ش األول  1025وكتتانوش النتتاني  211 ،1026ستتمكة متتش أحتتدا الم ت ارع ال ايتتة تتي ناحيتتة

اإلسكندر ة ،محا ظة بانت نواقت  12ستمكة كتارب ايتيتاد  Cyprinus carpioو  88ستمكة كتارب

 molitrixو  18ستتمكة كتتارب يرتتني idella

تي Hypophthalmichthys

 .Ctenopharyngodonحيتتت ت األستتما للتعتترل يل ت إيتتاباتها بالطفيليتتات

ال ارجيتتة .وتنتتيش إش ت األستتما كانتتت ميتتابة ننتتوع واحتتد متتش الحيوانتتات ا نتدا يتتة  ،Ichthypthirius multifiliisنتتوع واحتتد متتش

النروتتو وا  ،Trichodina domergueiأربعتتة أنتواع متش الم رمتتات أحاديتة المنرت ،D. elegans ،Dactylogyrus extensuse

 ،D. hypophthalmichthus ،D. lamellatueونتتوع واحتتد متتش القرتتر ات  .Lernaea cyprinaceaتباينتتت نستتبة اإليتتابة

بالطفيليات قيد الدراسة بحسب األرهر.

الكممات المفتاحية :انترار ،بالطفيليات ،اسما  ،ناحية ا سكندر ة ،العراق.

Abstract
Collected in the period , between anuary 2015 to anuary 2016 a total of 122 fishes. From one fish
farm in AL-Eskandriya distric, Babylon province. These fishes were 41 Cyprinus carpio, 38
Hypophthalmichthys molitrix and 43 Ctenopharyngodon idella. These fishes species were examined for
external parasites. Parasites recorded included one species of ciliate protozoa Ichthyophthirius
multifiliis, one species of ciliate periticha Trichodina domerguei, four species of monogenetictrematodes Dactylogyrus extensus, D. elegans, D. lamellatus and D. hypophthalmichths and one
species of crustacean Lernaea cyprinacea. The percentage incidence of infection with the studied
protozoa varied according to different mounths.
Key words: spread, parasitic, fishes, distric AL-Eskandriya, Iraq.

المقدمة
انت تتدأ نر تتاة تربي تتة األستتما

تتي العت تراق ي تتا  2955ين تتدما جلن تتت اس تتما الي تتارب ا يتي تتاد إلت ت م ري تتة

ال يفرانيتتة نباتتداد (الحامتتد ،)2960 ،ومتتا ال ا تمتتا باستتت راع استتما اليتتارب ستتا دا لمتتا تتيت

بت متتش مميت ات

كني ت ت ترة و ت ت تتي الن ت ت تتا المبكت ت تتر و يت ت تتوبتها العاليت ت تتة نست ت تتنيا ونمو ت ت تتا الست ت تتر ومقاومتهت ت تتا للطفيليت ت تتات واإلم ت ت ت ار

(محيستتش والينعتتاني )1( )2991 ،ويعتتد ا ستتت راع الستتمكي متتش األنرتتطة اإلنتاجيتتة التتتي مارستتها اإلنستتاش بقيتتد
الحيول يل احتياجات الا ا ية مش لحو األسما ) (Huet, 1972إ يحتو النروتيش السمكي يل األحمتا
ا مينيتتة األساستتية الال متتة لنمتتو اإلنستتاش (ن تتار )2998 ،
الد نيتتة ريتتر المرتتبعة والتتتي تعم ت يل ت ت في ت

تتال يتتش احت توا د تتش األستتما يل ت األحم تتا

مستتتوا اليوليستتترول تتي د اإلنستتاش وتقلي ت اإليتتابة ب ت م ار

القلتب ) ،(American Heart Association, 2002إ تا ة إلت الوقايتة متش األو ار السترطانية و ستيما النتد

والقولوش والنروستات ).(Augustsson, 2003

تمتتتا األستتما بمقاومتتة ياليتتة للظتترول الم تلفتتة وستترية نمو جيتتة وت ت تي استتما اليتتارب تتي مقدمتتة تل ت

األستتما (جاس ت  )1007 ،و مهمتتا حتتاول اإلنستتاش متتش إش يقتترب الظتترول المعيرتتية للستتمكة تتي األح توا

متتش

ظترول معيرتتها تي الطنيعتة تبقت تلت الظترول بعيتدة يتش الظترول المناستبة ) (Sarig, 1971كمتا أدا ستو
تطنيت تتج الحجت تتر اليت تتحي إننت تتا تبت تتادل األست تتما ونقلهت تتا مت تتش مكت تتاش أل ت تتر إلتت ت انترت تتار الطفيليت تتات واإلم ت ت ار
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(محيس تتش )2998 ،وتتف تتاوت اإل ت ترار الت تتي تلحقه تتا الطفيلي تتات باألس تتما م تتانيش س تتلب الات ت ا أو التات ت
األنسجة والسوا

يلت ت

الجسمية أو إلحاق إ رار ميكانيكية أو إحداث جروح إ ا كاش إ رار كيمياوية ناجمة يش إ ار

م تواد ستتامة متتش قن ت الطفيلتتي أو لمقاومتتة ردود ع ت الم تتي  .وتي ت
الدرجة التي يتسنب يها

األحيتتاش إل ت

طتتورة الطفيلتتي تتي بع ت

ا الطفيلي بموت السمكة ( Oslen, 1974؛ محيسش. )2998 ،

ت تي أ مية دراسة طفيليات األسما مش أ ميتة األستما

اتهتا (محيستش )2998 ،واستتنادا يلت

القي تتا نهت ت الد ارس تتة باي تتة تست تتليط ال تتو يلت ت الطفيلي تتات الت تتي تي تتيب األس تتما

لت

قتد تت

تتي إح تتدا المت ت ارع األ ليت تتة

وتر ييها والت طيط لمن اإليابات الطفيلية أو تقليلها وبالتالي دي النروة السمكية ي القطر.

المواد وطرائق العمل
تق

الم رية ي الجانب األيمش لطر ج باداد  -حلة .تجه بالميا مش قنتاة مرتروع المستيب الت

ميا ت متتش نهتتر الفترات .استتت دمت رتتبكة الرمتتي (الستتلية)  Cast netبقطتتر  2.5وبطتتول

ي ت

تتل  2ست ليتتيد

األسما بعد ترريب األسما باست دا الا ا الينايي.
جمعت  211سمكة مش إحدا الم ارع ال اية ي ناحية اإلسكندر ة ،محا ظة بان برتك دور ويرتوا ي رتهر ا
للمدة مش ترر ش ا ول  1025ولااية كانوش الناني  1026مش مواق الييد ي

الم رية وكانت األسما -:

 -2كارب ايتياد  12سمكة.
 -1كارب

ي  88سمكة.

 -8كارب يرني  18سمكة.
نقلت األسما الميادة حية إل الم تنر وقتلت مباررة بعد ل بطر قة ال رب بقطعة رنية يل الرأس.
حيت األسما

يل جلد و يان

ارجيا بالعيش المجردة أو است دا يدسة مكنرة بحنتا يتش الطفيليتات ال ارجيتة المر يتة المتطفلتة

األسما  ،ن يملتت مستحات  Smearsمتش الجلتد وال يتان  ،وبعتد لت

يتلت الااليت متش

تجويفها الاليمي وو عت ي طنج نتر يحو ما حنفية و حيت بالعيش المجردة أو ن يملتت مستحات متش
الاالي و حيت بالمجهر المركب ط ار  Olympus CHواست دمت قوة تينير تتراوح نيش  2000-10مرة نت

يتتنفت الطفيليتتات المع ولتتة ايتمتتادا يلت ) .(Bykovskaya-Pavlovskaya et al., 1962اتبعتتت مجمت

التاي ترات الحايتتلة تتي ك ت متتش نستتبة حتتدوث اإليتتابة  Percentage incidence infectionومعتتدل رتتدة

اإليابة  Mean intensity infectionايتمادا يل ).(Margolis et al., 1982

التحميل اإلحصائي
لاتتر

مقارنتتة التاي ترات الحايتتلة تتي نستتبة اإليتتابة ومعتتدل رتتدة اإليتتابة بالطفيليتتات ال ارجيتتة قتتد أجتتر

ا تب ت تتار مربت ت ت ك ت تتا  Chi-squareو ت تتج ج ت تتدول ا حتم ت تتا ت tables

 Contingencyالمو ت تتحة ت تتي

) .(Sendecor et al., 1974; Campbell, 1967باستعمال النرناما اإلحيا ي (.S A S )1002
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النتائج والمناقشة
أظهتترت نتتتا ا الد ارستتة تستتجي ستتبعة أن تواع متتش الطفيلي تتات ال ارجيتتة منهتتا ن تتوع واحتتد يع تتود إلت ت الحيوان تتات
ا نتدا يتتة الهدني تتة ،نتتوع واح تتد يعتتود إلت ت النروتتتو وا ،أربع تتة أنت تواع متتش الم رم تتات أحاديتتة المنرت ت ون تتوع واح تتد م تتش
القرتتر ات جتتدول ( )2وتنتتيش إش اإليتتابات الطفيليتتة كانتتت يل ت العم تتو طفيفتتة ي تتدا بعت ت

(جدول.)1،8،1

ا ستتتننا ات القليلتتة

أظهتترت الطفيليتتات الم تلفتتة تباينتتا تتي نستتبة ورتتدة اإليتتابة و رج ت ستتنب ت ا التبتتايش إل ت ت ت نير العديتتد متتش
العوام منها الظرول الحياتية للم ي  ،نوع الم ي  ،ر ا الم ي  ،نتوع الحركتة وستريتها ،يمتر الم تي ،
وستتم النستتيا ال تتا تحتتت الجلتتد .إش العوام ت

حالت ت اليتتحية ،يتتفة أنستتجت ال ارجيتتة ووجتتود متانتتة الح ارر ت

الحياتية للطفيلي نفس كدرجة ت يي ودورة حيات وتيتانر تلعتب دو ار تي ت ا التبتايش

الني ي تتة (الموقت ت الجا ار تتي وأر تتهر الد ارس تتة) تتي كت ت م تتش الم تتي

تال يتش تت نير العوامت

والطفيل تتي كم تتا يمك تتش إش يفس تتر تب تتايش األنت تواع

الم تلفة تي أنتواع وايتداد الطفيليتات إلت ا تتالل إيتداد األستما المفحويتة طيلتة متدة الد ارستة .إمتا بالنستبة إلت
موق اإليابة نه الطفيليات هو م تل  ،إ منها ما و يل الجلتد ،الااليت وال يتان
يل الاالي أينر انترا ار مش موقعي الجلد وال يان

(جدول .)2

ويعتود ظهتور اإليتابة

يظه تتر م تتش نت تتا ا الد ارس تتة الحالي تتة إش اس تتما الي تتارب ا يتي تتاد تي تتاب بت ت نواع م تتش الطفيلي تتات وأظه تترت
المجتتامي الم تلفتتة متتش الطفيليتتات تباينتتا تتي إيتتداد األستتما الميتتابة حيتتث نلاتتت أيل ت نستتبة إيتتابة بتتالطفيلي

 L. Cyprinaceaا نلات  %10ي رهر كانوش األول  1025وأيل ردة إيتابة  21.6نتنفس الطفيلتي تي

رتتهر ترتتر ش األول ( 1025جتتدول  .)1نينتتت الد ارستتة إش استتما اليتتارب الف تتي تيتتاب ب ت نواع متتش الطفيليتتات

وأظهرت المجامي الم تلفة مش الطفيليات تباينتا وا تحا تي أيتداد األستما الميتابة وستجلت أيلت نستبة إيتابة

بتتالطفيلي  D. hypophthalmichthysإ نلاتتت  %21.5تتي رتتهر كتتانوش النتتاني  1026وأيل ت رتتدة إيتتابة
 28.0بالطفيلي  I. multifiliisي رهر ترر ش األول ( 1025جدول  .)8سجلت الدراسة الحاليتة إيتابة استما

اليتتارب العرتتني بالطفيليتتات ال ارجيتتة وبلاتتت أيل ت نستتبة إيتتابة بتتالطفيلي  %25.8 D.elegansوأيلتت رتتدة

إيابة  21بالطفيلي  I. multifiliisتي رتهر ترتر ش األول ( 1025جتدول  .)1و رجت ستنب لت إلت ا تتالل

تلت ت المج تتامي الطفيلي تتة تتي أنم تتاة دورات حياته تتا ،إ تمتلت ت
م تيفات وستتطية إليمتتال دورات حياتهتا حيتتث تنتقت

ت ت الطفيلي تتات دورة حي تتاة مبارت ترة تتطل تتب وج تتود

ت الطفيليتتات بستتهولة متانيش األستتما واش التمتتاس المبارتتر

نتتيش األستتما أو تقاربهتتا وستترية الحركتتة والمستتاحة الستتطحية اليليتتة للجلتتد والااليت ت (كتتاظ  )1008 ،إ يمنتت
الفرية المناستبة نتقتال اإليتابة .أظهترت النتتا ا وجتود تروق معنويتة بستيطة تي نستبة اإليتابة بم تلت

الطفيليات المسجلة يل أنواع األسما يند مستوا احتمالية ( 0.05جدول .)5
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أنتواع

. اإلصابات الطفيمية الخارجية في اسماك إحدى المزارع الخاصة في اإلسكندرية:)1( جدول
أنواع الطفيليات

نوع األسما

يدد األسما

موق اإليابة

الميابة

الميابة

Order Hymenostomatida

اليارب العرني

1

G. S. F.

Family Ophryoglenidae

اليارب ا يتياد

6

G. S. F.

Order Peritricha

اليارب ا يتياد

5

G. S.

Family Urceolaildae

اليارب الف ي

1

G.

3- Dactylogyrus extensus

اليارب ا يتياد

1

G.

اليارب العرني

8

G.

5- D. lamellatus

اليارب العرني
اليارب الف ي

1

G.

اليارب ا يتياد

8

S.

Phylum Ciliophora

1-Ichthyphthirius multifiliis

اليارب الف ي

1

G. S. F.

Phylum protozoa

2-Trichodina domerguei
Phylum platyhelminthes
Order Dactylogyrida

Family Dactylogyridae
4- D.elegans

6- D. hypophthalmichthys

8

G.

Phylum Arthropoda
Class Crustacea
Order Copepod
Family Lernaeidae

7- Lernaea Cyprinacea
،F =

ال يان
S =  الجلد،G = الاالي
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جدول ( :)2التغيرات الشهرية في نسبة اإلصابة (السطر األعمى) وشدة اإلصابة (السطر األسفل) ألسماك
الكارب االعتيادي بالطفيميات الخارجية.

Ichthyphthirius

Trichodina

domerguei

s extensus
21.5

6.1

6.5

21.6

الرهر

يدد األسما

المفحوية

multifiliis

ترر ش

26

18.7

12.5

8.0

11.0

أول

Dactylogyru

Lernaea

Cyprinacea

1025
ت الناني

7

كانوش

20

20.0

كانوش

8

21.5

21.5

6.0

22

ا ول

الناني

21.1

21.1

21.1

-

7.6

20

7.0

-

20.0

-

10.0

21.5

-

6.0

-

8

21.0

8.0

-

1026
المجموع

12

أو

المعدل

14.63

12.2

9.7

7.3

8.16

10.2

6.7

9.3

جدول ( :)3التغيرات الشهرية في نسبة اإلصابة (السطر األعمى) وشدة اإلصابة (السطر األسفل) ألسماك
الكارب الفضي بالطفيميات الخارجية.

الرهر

يدد األسما

ترر ش أول

20

المفحوية

1025

I. multifiliis

T. domerguei

20.0

20.0

-

28.0

8.0

-

9.0

-

9.0

22.0

-

6.0

-

22.2

22.2

-

9

1.0

-

21.5
7.9
6.0

ت الناني

22

كانوش أول

9

كانوش ناني

8

-

المجموع أو

88

5.1

5.1

21.0

8.5

1026
المعدل

-

-
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D. Hypophthalmi chthys

8.0

جدول ( :)4التغيرات الشهرية في نسبة اإلصابة (السطر األعمى) وشدة اإلصابة (السطر األسفل) ألسماك
الكارب العشبي بالطفيميات الخارجية.

الرهر

ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدد ا س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتما

I. multifiliis

ترر ش اول

28

المفحوية

1025

D. elegans

7.6

25.8

-

21.0

7.0

-

-

-

9.0

-

-

7.0

-

22.2

-

-

9

-

-

20.0
1.6
7.5

ت ناني

22

كانوش ا ول

9

كانوش الناني

20

20.0

المجموع او

18

1.6

6.9

22.0

7.6

1026

8.0

المعدل

D. lamellatus

8.0

-

جدول ( :)5نتائج التحميل اإلحصائي لإلصابة بالطفيميات الخارجية حسب نوع األسماك.
نوع

يدد األسما

األسما
اليارب
ا يتياد
اليارب

الف ي
اليارب
العرني

يدد األسما

χ1

χ

المحسوبة

الجدولية

يدد األسما

المفحوية

رير الميابة

الميابة

12

80

22

88

81

6

18

86

7

*8.912

1

8.812

* روق معنوية يند مستوا احتمال .0.05

المصادر
ن ار  ،يي يندالع

 .)2998( .النروة السمكية ي الوطش العربي ،مجلة ال راية والتنمية ي الوطش العربي

.88-16 :8
جاست ت  ،ين تتد ا مي تتر رح تتي ( .)1007الطفيلي تتات المي تتاحبة لاس تتما المرب تتاة تتي ن تتالث محط تتات تتي محا ظ تتة
البيرة ،العراق ،رسالة ماجستير ،كلية ال راية ،جامعة البيرة 95 :يفحة.

الحامد ،محمود إن ار ي ( .)2960تربية اسما اليارب ي العراق .مجلة البحوث ال راييتة العراقيتة-21:)1(2 ،
.18
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ي م رية استما الفترات

انواع ا سما

 التحر يش الطفيليات القرر ة يل بع.)1008(  ار د يباس، كاظ

. يفحة208 :  جامعة بان،  كلية العلو، رسالة ماجستير. ي محا ظة بان
النتتدوة

. يفحة117 : مطبعة البيرة. وطفيليات األسما

 وقتتا.تتي الع تراق وستتن الستتيطرة يليه تتا

األستتما

المجم

ومن ل المحاو

 إم ار.)2998( مد

 طفيليتتات وام ت ار.)2998( تتمد

 رحاش،محيسش

 رحتتاش،محيستتش

.281-215:المرتركة لالتحاد العربي لمنتجي األسما واتحاد مجالس البحث العلمي العربية
والمت ارع تتي

تتي استتما ا حتوا

مرجعتتي حتتول الطفيليتتات وا مت ار

 يتتر.)2998( تتمد

 رحتتاش،محيستش

.18-20 :)1(6 ، المجلة العراقية للعلو النيطر ة.العراق

 مال متتة ا توار جنتتوب الع تراق لتربيتتة استتما اليتتارب.)2991(  يتتالح مهتتد،تتمد والينعتتاني

 رح تاش،محيستتش
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