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Abstract
Through out examination of 162 fish common carp Cyprinus carpio from cages breeding fish in
Euphrates River, AL-Mussaib, Babylon. The total percentage of infection and intensity of internal
parasites was 13.56% the percentage 4.27 of infection with Bethriocephaius opseriichthyolrs, The
percentage with Gryprophychu cheileaucristrtus 12.96% and intensity infection 4.38, Gryprophychu
ligula the percentage 11.0% and intensity infection 3.9, Proteacephlus osculates The percentage 9.25%
and intensity infection 4.73, Neoechinorhynchus agilis The percentage 12.34% and intensity infection
4.65, and Neoechinohychus iraqensis the percentage 12.96% intensity infection 5.28, The percentage
in cidence of infection with the studied parasites varied according in different months.
Keywords: Euphrates river, internal parasite, common carp.
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دراسة لبعض الطفيليات الداخلية املعزولة من امساك الكارب االعتيادي
 Cyprinus carpioاملرباة يف أقفاص تربية األمساك يف نهر الفرات املسيب،
بابل ،العراق.
حسين تخيل حسين

قسم تقنيات االنتاج الحيواني ،المعهد التقني المسيب ،جامعة الفرات األوسط التقنية ،بابل ،العراق.

الخالصة
تم فحص  162عينة من اسماك الكارب االعتيادي  Cyprinus carpioمن أقفاص تربية األسماك في نهر الفرات من مدينة

المسيب/بابل .سجلت نسبة وشدة اإلصابة بالطفيليات الداخلية حيث توزعت على االتي اإلصابة الكلية بالطفيلي Bethriocephalus

 %13.56 opseriichthydrsوشدة إصابة  ،4.27بالطفيلي  Cheilaucristrtus gryporphynchuبنسبة إصابة %12.96

وشدة إصابة  ،4.38الطفيلي  Gryporphynchu ligulaبنسبة إصابة  %11.0وشدة اصلية  ،3.9الطفيلي Proteacephahis

 osculatusبنسبة إصابة  %9.25وشدة اصابة  ،4.73الطفيلي  Neoechinorhynchas agilisبنسبة إصابة  %12.34وشدة

اصابة  4.65والطفيلي  Neoechinohynchus iraqensisبنسبة إصابة  %12.96وشدة اصابة  .5.28تباينت نسبة وشدة
اإلصابة بالطفيليات مابين اشهر الدراسة.

الكلمات الدالة :نهر الفرات ،الطفيليات الداخلية ،الكارب االعتيادي

المقدمة introduction

تربى اسماك الكارب االعتيادي في مزارع األسماك العراقية وذلك لمقاومتها الواضحة للمتغيرات في الظروف

البيئية وتمتاز بسهولة تكاثرها وبلوغها معدالت نمو عالية ] .[1اذ تعد الثروة السمكية أحدى جوانب التنمية
الوطنية المهمة في العراق وذلك لوجود مساحات مائية واسعة تبلغ حوالي  1.1مليون هكتار متمثلة بنهري دجلة

والفرات وروافدهما واالهوار والبحيرات وساحل بحر يبلغ  90كم ] .]2ان تربية األسماك في األقفاص العائمة هي

أحدى الحلول المهمة لزيادة اإلنتاج السمكي ].]3

ان مياه نهر الفرات من المياه الدافئة المالئمة لتربية األسماك [ .]4وان الخصائص الكيميائية والفيزيائية

تؤثر على نوعية المياه وتكمن أهميتها في تقييم اآلثار المترتبة على تدهور نوعية المياه [.]5

تصيب الطفيليات األسماك وتسبب لها أمراض كثيرة وتعتبر المصدر الرئيسي لمعظم المسببات المرضية
والتي تسببت بإصابات ثانوية كالفيروسات ،الفطريات والبكتريا التي تؤدي بدورها الى خسائر اقتصادية واسعة

[ ]6وان بحدود  %80من األمراض التي تصيب األسماك هي األمراض الطفيلية خاصة في اسماك المياه الدافئة
].]7
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المواد واالساليب Materials and methods

جمعت عينات األسماك أسبوعيا من أقفاص تربية األسماك في نهر الفرات/المسيب خالل المدة

المحصورة بين تشرين األول  2018وشهر آذار .2019بلغ عدد األسماك التي جمعت وفحصت خالل مدة
الدراسة ( )163نموذجا جلبت األسماك حية الى المختبر وذلك بوضعها في أحواض بالستيكية حاوية على كمية

من ماء األقفاص .ثم بعد ذلك تم قتل األسماك بإتالف النخاع الشوكي .فحصت األسماك داخليا ومشاهدة
الطفيليات الداخلية وذلك بفتح البطن من فتحة المخ رج حتى المنطقة الرأسية ،قطعت القناة الهضمية من منطقتي
اتصالها بفتحتي البلعوم والمخرج ثم فتحت القناة الهضمية طوليا للكشف عن الطفيليات .ثم أخذت محتويات

القناة الهظمية لتخفيفها بمحلول ملحي فسلجي بعد وضعها في طبق بتري  Petri dishمع رج المحلول وتركه
لمدة ( )5-10دقائق لكي تنزل الطفيليات إن وجدت إلى القاع .ثم سكب السائل الرائق لإلبقاء على الطفيليات
عند القعر ،وبعد ذلك تم فحصها بواسطة مجهر مركب طراز  Olymus CHذي قوة تكبير تتراوح بين - 40

 1000مرة واتبعت مجمل التغيرات الحاصلة في كل من نسبة اإلصابة

Percentage incidence of

 infectionومعدل شدة اإلصابة  Mean intensity of infectionاعتمادا على ] [8جرى تشخيص الطفيليات
بحسب ].[9

تم قياس درجة ح اررة مياه أقفاص تربية األسماك باستعمال محرار زئبقي مدرج لغاية  0.1درجة مئوية .
وقيست الملوحة بأستعمال جهاز التوصيلة الكهربائية نوع  ECالمائي الصنع وضرب القراءة في ثابت 0.64
الستخراج قيم الملوحة وعبر عن النتائج غم/لتر وتم استعمال جهاز نوع  Lovibondألماني المنشأ لقياس كمية

األوكسجين أسبوعيا واستخراج المعدل لكل شهر وعبر عن النتائج ملغم/لتر .واستعمل جهاز قياس درجة األس
الهيدروجيني ألماني الصنع بعد معايرته بالمحاليل القياسية .]10[ )PH ،9،7،4( Buffer solutions

التحليل اإلحصائي
لغرض مقارنة التغيرات الحاصلة في نسبة حدوث اإلصابة ومعدل شدة اإلصابة بالطفيليات الداخلية في
أشهر الدراسة فقد تم أجراء اختبار مربع كاي

 Chi-squareعلى وفق جداول االحتماالت

 Contingency tablesالموضحة في ] .[11باستعمال البرنامج اإلحصائي [.]12

النتائج والمناقشة Results and Discussion

بينت نتائج الدراسة الحالية جدول ) ) 1مالئمة مياه نهر الفرات لتربية األسماك ،إذ إن المواصفات

الفيزيوكيمياوية للمياه هي ضمن المدى المالئم لتربية األسماك طيلة مدة أشهر الدراسة حيث وجد أن لدرجة ح اررة
الماء اختالفات شهرية بسيطة وتعود الى مايتميز به مناخ المنطقة من تفاوت من درجات ح اررة خالل أشهر

السنة [ .]13حيث بلغت أعلى درجة ح اررة  24م في شهر تشرين األول  2018واقل درجة ح اررة  11م في
شهر آذار  ،2014اما كمية األوكسجين بلغت اقل قيمة  7- 4ملغم/لتر في شهر تشرين الثاني  2018وأعلى

قيمة  8- 6ملغم/لتر في شهر آذار  2019وذلك للعالقة بين قيم األوكسجين ودرجة الح اررة للمياه [.[14

سجلت أعلى قيمة للملوحة  2.19غم/لتر في شهر تشرين الثاني  2018واقل قيمة  2.11غم/لتر في شهر

آذار  2019حيث سجلت القيمة الواطئة في أشهر الشتاء وارتفاع الملوحة في أشهر الصيف ويعزى السبب الى
ارتفاع درجات الح اررة التي تتناسب طرديا مع تركيز األمالح [ .]15بلغت اقل قيمة للـ  PHلمياه األقفاص 7.1
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في شهر شباط  2019وأعلى قيمة  7.5في شهر كانون األول  2018وان جميع عينات المياه المدروسة ذات
طبيعة قاعدية وهي صفة عامه لمياه األنهار العراقية [ .]16ان األسماك في نهر الفرات متأقلمة مع التغيرات في

 .]14[ pHوان معدالت درجات الح اررة ،تركيز الملوحة ،قيمة االوكسجين والـ  PHلمياه اقفاص التربية خالل
 l]mالدراسة وهي ضمن الحدود المثلى لتربية الكارب االعتيادي.

وضح الجدول ( )2أنواع الطفيليات الداخلية المسجلة في اسماك الكارب االعتيادي اذ بلغت ستة أنواع وان

أعلى نسبة إصابة كانت بالطفيلي  Bothriocephalus opsariichthydisاذ بلغت عدد اإلصابات بالطفيلي

أعاله  22سمكة واقل إصابة  11سمكة بالطفيلي Gryporhynchus ligula

واظهرت النتائج تباينا في نسبة وشدة االصابة بالطفيليات المختلفة جدول ( )3ويرجع سبب هذا التباين إلى

تأثير العديد من العوامل منها الظروف الحياتية بحسب األشهر والتغيرات في درجات الح اررة حسب أشهر الدراسة

حيث بلغت اعلى نسبة اصابة بالطفيلي  Gryporhynchus cheilancristrotusاذ بلغت  %31.57في شهر
تشرين االول  2018واعلى شدة اصابة  6.5بالطفيلي  Neoechinorhynchus agilisفي شهر كانون الثاني

 2019و  6.5أيضا بالطفيلي  Neoechinorhynchus iraqensisفي شهر اذار  2019بينت الدراسة ان
اسماك الكارب االعتيادي تصاب بأنواع مختلفة من الطفيليات الداخلية ويرجع سبب ذلك الى اختالف تلك

الطفيليات في انماط دورة حياتها .اذ تمتلك هذه الطف يليات دورة حياة مباشرة ال تتطلب وجود مضيفات وسطية
الكمال دورة حياتها حيث تنتقل هذه الطفيليات بسهولة مابين االسماك بسبب التماس المباشر بين األسماك و

تقاربها [ .]17اذ تمثل الفرصة المناسبة النتقال االصابة .اظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية في نسبة
اإلصابة بم ختلف انواع الطفيليات الداخلية المسجلة على اسماك الكارب االعتيادي المرباة في االقفاص عند
مستوى احتمالية ( 0.05جدول .)4

جدول ( :) 1المواصفات الفيزيوكيمياوية لمياه أقفاص تربية األسماك في نهر الفرات/المسيب
خالل فترة أشهر الدراسة.
الشهر

درجة ح اررة

األوكسجين
ملغم/لتر

الماء مͦ

الملوحة

PH

غم/لتر

تشرين األول 2018

24

7.5

2.18

7.2

تشرين الثاني

23

7.4

2.19

7.4

كانون الثاني 2019

19

8.2

2.17

7.5

14

8.4

2.15

7.2

شباط

11

8.5

2.13

7.1

آذار

12

8.6

2.11

7.3

كانون األول
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. أنواع الطفيليات الداخلية المسجلة في اسماك الكارب االعتيادي مرتبة حسب موقعها التصنيفي:)2( جدول
ت
1

الموقع التصنيفي للطفيليات

موقع

اإلصابة

عدد األسماك
*المصابة

األمعاء

Class Cetoda
Order Pscudophyllidea
Family Bothriocephalidae
Bothriocephalus opsariichthydis (Yamaguti, 1934)

22
2

األمعاء

Order Cyclophylidea
Family Dilepididae
Gryporhynchus cheilancristrotus (Wedl, 1855)

21

3

Gryporhynchus ligula

األمعاء

4

Class Cestoda

األمعاء

11

Order Proteocephalidea
Family Proteocephali
Proteocephalas osculatus
15
5

األمعاء

Class Acanthocephala
Order Neoechinorhynchidae
Family Neoechinorhynchidae
Neoechinorhynchus agilis (Rud, 1810)

20
6

األمعاء

Neoechinorhynchus iraqensis

21

.* األسماك المفحوصة قد تكون مصابة بأكثر من إصابة
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. (السطر األعلى) وشدة اإلصابة (بالسطر األسفل) ألسماك الكارب االعتيادي بالطفيليات الداخلية%  التغيرات الشهرية في نسبة اإلصابة:) 3( جدول
Neoechinorhynchus Neoechinorhynchus Proteocephalas Gryporhynchus Gryporhynchus Bothriocephalus عدد األسماك
iraqensis
agilis
osculatus
ligula
cheilancristrotus opsariichthydis
المفحوصة
26.31
21.05
31.57
21.05
19
3.2
4.6
3.16
1.75
-

-

22.72
6.2

18.18
6.5

16.66
4.5
23.07
4.5
12.5
6.5
12.96
5.28

12.88
5.6
18.75
3.83
12.34
4.65

7.4
4.6
16.66
5.0
11.53
5.33
9.25
4.73

14.81
3.5
5.55
4.5
7.69
3.5
9.37
4.33
11.00
3.9
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األشهر
تشرين األول
2018

7.40
4.5
27.27
4.0

18.51
6.25
9.09
3.5

27

تشرين الثاني

22

كانون األول

8.33
5.60
-

11.11
4.5
11.53
5.0
12.5
5.75
13.58
4.27

36

كانون الثاني

26

شباط

32

آذار

162

المجموع او

12.5
5.75
12.96
4.34

2019

المعدل

Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (6): 2019

. نتائج التحليل اإلحصائي لإلصابة بالطفيليات الداخلية حسب أشهر الدراسة:) 4( جدول
عدد األسماك
المصابة

عدد األسماك
غير المصابة

عدد األسماك
المفحوصة

أشهر
الدراسة

المحسوبة
0.54

6

13

19

0.64
0.92
1.04

3
7
8

22
15
28

27
22
36

0.91
1.04

6
8

20
24

26
32

ت األول
2018
ت الثاني
كانون االول
كانون الثاني
2019
شباط
آذار

X2

X2

الجدولية

3.841
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