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  الخالصة 
ادي  ارب االعتي ة التي تصيب اسماك الك  Cyprinusتمت دراسة االمراض الطفيلي

caqrpio L.  ام داء من شھر اذار ع باط ١٩٩٩ ابت ة ش ة نھاي ي احواض ٢٠٠٠ ولغاي  ف
ة حيث خضعت االسماك للفحص اكتربية االسماك في منطقة الموصل وعلى مدار سنة  مل

د والغالصم وفي  ى الجل العياني والفحص المجھري التشريحي وتمت مالحظة الطفيليات عل
 وقمل االسماك  Learnea cyprinacea العيون حيث كانت نسبة االصابة بالدودة الكالبية

Argulus foliaceus  ابة سبة االص ت ن ة  وكان ات الجلدي ن بالطفيلي ة م نس االبتدائي ج
Trichodina  اما نسبة االصابة الطفيلية للغالصم بديدان المخرجات احادية المنشا % ٧,٢

شريات من جنس % ٣٥,١  Dactylogyrusمن جنس  سبة االصابة بالق   Ergasulusون
ت % ٦,٢ ون فكان ي العي ة ف ابة الطفيلي سبة االص ا ن ابة % ١٢,٣٧ام ببھا االص ان س وك
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ABSTRACT 

Parasitic disease of the common carp Cyprinus carpio L. from ponds in 
Mosul area were studies for one year period from March 1999, to the end of 
February 2000. The parasites were noticed on the skin, gills and in the eye. The 
percentage of crustacean infestation of the skin was 39.1 % which were due to 
both anchor worm Lernea cyprinacea and fish lice Argulus foliaceus. The 
protozoan skin infestation was with Trichodina 7.2%. The gill parasitic infestation 
was both the monogenetic trematode Dactylogyrus 35.1 % and the Crustacean 
Ergasulus 6.2 %. The parasitic infestation of the eyes was by the metacercarial 
stage of Diplostmum 12.37 %. 
 

  المقدمة
سبب ضعف  ا ت ماك النھ ة االس ي تربي رة ف صادية كبي ة اقت ة اھمي ابات الطفيلي لالص

ة خاصة ورفضھا  اھاالسماك وقلة اوزان من قبل المستھلك فضال عن حدوث الھالكات العالي
صغيرة  ماك ال ي االس ض ) ٢, ١(ف ل بع ي تق ا ف ورا ھام ب ط ات تلع ا ان الطفيلي َكم ً
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ماك  ة االس عاف مقاوم ن اض ضال ع ماك ف ية لالس ة والفايروس راض البكتيري ًاالم
اب ي االص ت ف ا ثب راض وكم ن االم د م ابة بالعدي ا عرضة لالص ) ٣ (ةالتجريبيات وجعلھ

ة حسب سب االصابات الطفيلي وع االصابة ون ف ن وعويختل ات ات الطفيلي ن  وحسب درج
ات  ذلك اجريت ). ٤(الحرارة ونوع التربية وتوفرالمضائف الوسطية والنواقل لھده الطفيلي ل

ًھذه الدراسة الحالية لغرض بيان معرفة اكثر االمراض الطفيلية حدوثا في احواض اسماك 
  . في منطقة الموصلالكارب

  
  المواد وطراق العمل

  .٢٠٠٠ية شباط ا ولغاية نھ١٩٩٩ استغرقت مدة سنة كاملة ھي من شھر اذار :مدة الدراسة
ماك ي :االس ارب ف ماك الك ة اس ن االحواض االرضية لتربي ماك م ى االس م الحصول عل  ت

ل  ة الموص سالم(منطق سة وال اوي الكني يديةيح ارات ا) ة والرش الل الزي ن خ صية م لشخ
ة فرع،  شعبة امراض الدواجن واالسماك؛ة الىدللحقول والحاالت الوار  علم االمراض، كلي

ة الموصلالطب البيطري،  او .جامع دد الح غ ع زارع ٩٧ت البل ة من خمس م ة  حال لتربي
  .األسماك

اني لالسماك :الفحص العياني سواء  اجرى الفحص العي ى ال ة عل ة والحي م ) ٥(الميت حيث ت
رح وسقوط الحراشف(ًاك عيانيا لمالحظة االفات الجلدية فحص االسم دب والق ) النزف والن

وكذلك فحص الغالصم من حيث اللون . وكمية ولون المادة المخاطية المحيطة بجسم السمكة
  .وسالمة الخيوط الغلصمية وكمية المادة المخاطية

ي وخز :الفحص الطفيل ة ال م اجرى ا (pitting) خدرت االسماك بطريق ي  ث لفحص الطفيل
  :لھا

د -أ ري وبع ق بت شريحي لغرض فحص الغالصم ووضعھا في طب  استخدم المجھر الت
دة  ى ح صمي عل وس غل ل ق صل ك ا ف سلجي عليھ ول الف ن المحل ل م افة القلي اض

صمية وط الغل م اجرى فحص الخي م . وازيلت الماد المخاطية بواسطة المشرط ث وت
راس ووضعتفحص العيون بعد ان قطع العصب البصري وفصل ين من ال  ت الع

ة  امي والعدس سائل االم تخرج ال شرط واس طة الم ت بواس م فتح ري ث ق بت ي طب ف
  .وفحص كل منھما بدقة

ة ياستخدم المجھر الضوئي لفحص المسح الجلد -ب ة وكذلك تم فحص االعضاء الداخلي
لية  ضاء التناس ب واالع ال والقل ة والطح د والكلي ضمنت الكب ي ت ا(الت ض يالمب

د بواسطة )والخصى م اخذ مسح من الجل  والكيس الھوائي الدماغ واالمعاء حيث ت
م  سلجي وت ول الف ا المح م اضيف اليھ ة ث ريحة زجاجي ى ش شرط ووضعت عل الم

شريحة اء ال ت بغط د ان غطي صھا بع ة . فح ضاء الداخلي ا االع د(ام ة, الكب , الكلي
وائي لية والكيس الھ ين شريحتي) والطحال والغدد التناس د وضعت ب ن زجاجيتين فق

ا .  (crushing)وتم فحصھا بطريقة السحق  د فحصھا طولي اء يع وتم فحص االمع
شريحة  ى ال عت عل شرط وض طة الم ة بواس ة المخاطي ن الطبق سح م ذت م م اخ ث
شريحة  اء ال ت بغط سلجي وغطي ول الف ن المحل رة م ا قط م اضيف اليھ ة ث الزجاجي

  ً.سحق ايضاوفحصت ثم تم اخذ اجزاء من االمعاء وفحصت بطريقة ال
  

  النتائج
د والزعانف في  ى الجل ون عل دب بيض الل وحظ وجود ن اني ل من خالل الفحص العي

دودة ١٣ دلي ال ً حالة وعند الضغط على ھذه الندب لوحظ خروج الدودة الكالبية فضال عن ت
احمرار وتنخر  ل ب ذي تمث في ندب اخرى وكانت ھذه االخيرة محاطة بنطاق من االلتھاب ال

وحظ في في منطقة ا ا ل ع والصيف كم ذه الحاالت في فصلي الربي د لوحظت ھ الصابة وق
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 Argulus وجود الطفيلي القشري قمل االسماك  حالة اخرى٢٥ًايضا وفي  الربيع والصيف
foliaceus ة كانت دودة الكالبي سبة االصابة بال %  ١٣,٤   على الجلد والزعانف أي ان ن

دو%  ٢٥,٨  ونسبة االصابة بقمل االسماك    ھذا يعني ان نسبة االصابة بالقشريات في الجل
د %  ٣٨,١ ة المحيطة بالجل ادة المخاطي ة الم اما في فصل الشتاء فقد لوحظت زيادة في كمي

ادة تحت المجھر  ذه الم د فحص مسح من ھ تم وعن وتغير لونھا الى اللون الرصاصي المع
نس  ن ج ي م دبي القرص ي الھ ود الطفيل وحظ وج ادي ل ت Trichodinaاالعتي د تمثل  وق

ي  االت ف ط ٧الح االت فق اني %  ٧,٢ ح الل الفحص العي ن خ وحظ م د ل م فق ا الغالص ام
را  ا اعطى الغالصم مظھ ا مم بعض منھ صمية وتنخر ال وط الغل ان الخي ة احتق ًالربعين حال

ة  Mosaic appearanceًمميزا يشبه المرمر  د اجراء . مع زيادة كمية المادة المخاطي وعن
ات )% ٣٥( حالة ٣٤الفحص الطفيلي لھذه الحاالت وجد ان  دان ( كانت مصابة بالطفيلي دي

شاء  Trematodesالمخرمات  ة المن )  Dactylogyus من جنس  Monogenea احادي
ة  ستة الباقي االت ال ي الح ا ف ت )% ٦,٢(ام د لوحظ ابتھا فق ن إص شريات م  بالق

ضا Ergasulusجنس صيف اي ع وال صلي الربي ي ف ذه االصابة ف ت ھ د فحص . ً وكان عن
ذه الحاالت  ل من ھ العيون لوحظ وجود بقع نزفية حول العدسة مع وجود عتامة في عدد قلي

ددھا  اوز ع م يتج ي ل ة ١٢الت وحظ %  ١٢,٣٧        حال ي ل راء الفحص الطفيل د اج وعن
ة  وار اليرقي ود االط ة المت(وج سةالمذنب نس ) كي ن ج شا م ة المن ات ثنائي دان المخرم لدي

Dipostomun  . ة ا االعضاء الداخلي لية والكيس (ام دد التناس د والطحال والقلب والغ الكب
وائي دان ) الھ سة لدي ة المتكي ة المذنب دا مالحظ ا ع ة فيھ ابة طفيلي ة أي اص تم مالحظ م ي فل

Diplostomum ه وفي ي ل د اجراء الفحص الطفيل  خمس حاالت فقط من  في الدماغ عن
العيون ذه االصابة ب ا ھ ة في  .الحاالت التي سجلت فيھ ة اصابة طفيلي ا اي م تالحظ عياني ًول

  .االمعاء وعند اجراء الفحص الطفيلي لم تسجل اية اصابة فيھا
  

  المناقشة
ع  صلي الربي الل ف ماك خ ل االس ة وقم دودة الكالبي ابة بال االت االص ور ح ان ظھ

ات والصيف يعود الى زياد , ٢(ة درجة حرارة الماء التي تعد مناسبة لتكاثر مثل ھذه الطفيلي
تم ھي احدى ) ٦ وان زيادة كمية المادة المخاطية على الجلد وتلونھا باللون الرصاصي المع

ابة ب زة لالص ية الممي ات المرض دبي القرصي الطفيلي االعالم ذي ) ٢ (Trichodinaلھ ال
ذه االص ن ھ اخوذة م سح الم ي الم وحظ ف ذا يل ي وھ الل الفحص الطفيل ع تابات خ ق م ف

  ).١٠ , ٩ , ٨ , ٧(ة في القطر ياقبالمالحظات ال
ات  صاق طفيلي ى الت ود ال ر الغالصم فيع ا مظھ   Ergasilus, Dactylogyrusام

سجة  ذه االن ي ھ ا ف ة تلف صمية محدث وط الغل ى الخي ذه االصابات ) ٢(ًعل ل ھ د سجلت مث وق
شا  ة المن ذكور بديدان المخرمات احادي ا ان اصابة الغالصم ) ١٢ , ١١(من الجنس الم كم

وكذلك الدراسات االخرى ) ٨ , ٧(ًبالقشريات قد سجلت سابقا في اسماك الكارب في القطر 
  ).١٣(في االقطار العربية 

ات  ن االف د م ة تع ة والعتام ول العدس ون ح ي العي ة ف ية العياني ات المرض ان االف
لديدان المخرمات من جنس ) المذنية المتكيسة( اليرقية المرضية المميزة لالصابة باالطوار

Diplostomum )ة , )١٤ ارب في منطق ذه االصابا في احواض اسماك الك وقد سجلت ھ
ابقا  ى وجود ). ١٥(ًالموصل س شتاء ال ي فصل ال ذه االصابات ف ور ھ ود سبب ظھ د يع وق

ور ،الطيور المائية المھاجرة في المنطقة في مثل ھذا الفصل من السنة ذه الطي  حيث تعتبر ھ
  ).٥(المضيف النھائي لھذا الطفيلي 

شريات  ابة بالق سبة االص ة ان ن ذه الدراس ت ھ ماك(بين ل االس ة وقم دودة الكالبي ) ال
يم %  ٣٨,١ وصلت الى  من االصابات الجلدية وھي نسبة عالية لذلك ينصح باستخدام التعق
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ا ) بيعالر(لالحواض الطفيلية في فصل تكاثر ھذه الطفيليات  لغرض منع حدوث االصابة كم
ة من  ور المائي ع الطي ك بمن ا وذل سيطرة عليھ ون من الممكن ال ان االصابة الطفيلية في العي

  .الوصول الى احواض التربية
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