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Abstract
Ten fishes of Heteropneustes fossilis had been collect through out the period from the beginning
of June tell the end of August of the year 2018C from the fishermen that fishing from Al-mashrooa
river one Km from the connecting point with Euphrates River at Al-Musaib region, its weight between
17-58gm and 13.5-21.2 cm length respectively and after dissection and examine it have been isolate the
parasite Centrocestus formosanus phase Excysts metacercaria from the gill and it’s isolation for the
first time from this fish then it regarded as new hosts in Iraq.
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مسكة اجلري الالسع ) Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794كمضيف
للمذنبة املتكيسة  Centrocestus formosanusطور
 Excysts Metacercariaألول مرة يف العراق
بشار عبد الحسين السعدي

قسم تقنيات االنتاج الحيواني /الكلية التقنية -المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية

الخالصة

محافظة بابل /العراق

جمعت عشرة اسماك جري السع ) Heteropneustes fossilis fish (Bloch, 1794للمدة من بداية شهر حزيران والى

نهاية شهر آب من سنة 2018م من الصيادين الذين يصطادون في نهر مشروع المسيب وعلى بعد ما يقارب الكيلومتر من نقطة
ارتباطه بنهر الفرات منطقة المسيب ،كانت اوزانها بين 58 -17غم والطول الكلي لها بين 2.21 -13.5سم على التوالي ،وبعد
التشريح والفحص أمكن عزل الطفيلي  Centrocestus formosanusطور  Excysts metacercariaمن غالصم األسماك وعد
عزله من السمكة ألول مرة لذا عدت السمكة مضيفا جديدا وألول مرة في العراق.

الكلمات الدالة :الجري الالسع ،لمذنبة المتكيسة ،اسماك ،العراق.

المقدمة

تتواجد سمكة الجري الالسع في جميع مسطحات الماء العراقية االنها ار والبحيرات والخزانات واالهوار،

وتوجد في المياه العذبة والمويلحة ،لها أسماء أخرى من بينها دود و أبو الحكم والجري الالسع والجمهوري وسمك

الزعيم تيمنا بالرئيس عبد الكريم قاسم الذي يقال انه أدخل هذا النوع لمكافحة البعوض ،تتميز هذه السمكة بوجود
كيسين هوائيين انبوبيا الشكل يمتدان من تجويف الخياشيم وحتى المضيق الذنبي تقريبا ،تمكن هذه السمكة من

تنفس الهواء الجوي ،يصل طولها الكلي الى  34سم تقريبا ،سجلت في العراق الول مرة سنة  ،1960تتحمل هذه

السمكة درجات ح اررة تتجاوز الـ  39درجة مئوية ،ذات تغذية مختلطة اذ وجد نباتات مائية وبقايا اسماك وحشرات

مائية ودبال في جهازها الهضمي ،تتغذى الصغيرة منها على الحشرات واليرقات والديدان اما الكبيرة فتتغذى على
االسماك ،وفي حالة قلة المواد الغذائية في بيئاتها فانها تنافس الالسماك العراقية كالبني على الغذاء ،تعد مهمة
في الهند كغذاء وتباع في طهران كاسماك زينة اما في العراق فليس لها اهمية اقتصادية [ ]1واتفق [ ]2معه في

بعض مما ذكر.

كانت هذه السمكة من بين االسماك العراقية التي تم فحصها للتحري عن الطفيليات الخارجية والداخلية

وفي ما يلي مراجعة لبعض الدراسات حول اصابتها بالطفيليات:

لقد تم تسجيل الهدبي  Trichodina domergueiالول مرة على هذه السمكة من قبل [ ]3وعدة مضيفا

جديدا لها في دراستهم للطفيليات االبتدائية على بعض اسماك المياه العذبة في نهر دجلة في بغداد.

درس [ ]4طفيليات اسماك المياه العذبة في نهر ديالى وعزلوا خاللها اثنين من الهدبيات

T.

 domergueiو  Ichthyophthirius maltifiliisوثالث من ثنائية المنشأ  Ascocotyle colestomaو
 Clinostomum dasiو Apatemon pelluidusوالدودة الخيطية .Contracaecum sp.

بينت دراسة حول المخرمات االحادية والثنائية المنشأ المتطفلة على بعض اسماك نهر دجلة في بغداد،

التي قام بها [ ]5سجلوا اصابة سمكة الجري الالسع بطفيلي احادي المنشأ  Gyrodactylus elegansعدت
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السمكة مضيفا جديدا لهذا الطفيلي بسبب عدم تسجيله عليها قبل دراستهم هذه ،كما عزال اثنين من ثنائية المنشأ

 C. dasiو  A. colestomaمن السمكة نفسها.

قام [ ]6ببحث حول الديدان الخيطية المتطفلة على بعض اسماك نهر دجلة ببغداد ووجدوا ثالث منها

متطفلة على هذه السمكة كل من  Agamospirura sp.و  Contracaecum sp.و Rhabdochona

 (Rhabdochonus) belichiiعدة الدودة االولى تسجيال الول مرة بالعراق والسمكة كمضيف جديد لها.

اشار [ ]7في بحثهم مجموعة ثانية من طفيليات وفطريات االسماك من المقتربات السفلى لنهر ديالى

وسط العراق ،ان سمكة الجري لم تصاب باي من الطفيليات لكنها اصيبت بالفطر Ichthyophonus hoferi

فقط.

بين [ ]8في بحثه عن طفيليات بعض اسماك بحيرة دربندخان شمال العراق ،الى اصابة سمكة الجري

الالسع بالدودة الخيطية  Contracaecum sp.فقط.

استطاعا [ ]9في دراسة لمقارنة االصابات الطفيلية بين اسماك نهري الزاب الكبير والزاب الصغير ،الى

عزل طفيليين من هذه السمكة االول ثنائي المنشأ  Diplostomum spathaceumوالثاني من النواعم هي يرقة

محار المياه العذبة  Unio pictorumوكان الطفيليان من اسماك نهر الزاب الكبير.

مسحية في مدينة
انية المتطفلة على أسماك نهر الفرات :دراسة
ّ
ذكر [ ]10في رسالته المجموعة الحيو ّ
المسيب ،اصابة سمكة الجري الالسع بثالث طفيليات الهدبي  T. domergueiواحادي المنشأ

 Gyrodactylus gassiviويرقة محار المياه العذبة .U. pictorum

سجال [ ]11يرقة الدودة الخيطية  Proleptinae gen. sp. BBالول مرة في العراق وكانت سمكة

الجري احد االسماك المصاب بها في دراستهم لذا عدت مضيفا جديدا في العراق ،في بحثهما تسجيل خمسة انواع
من الديدان الخيطية من اسماك العراق والول مرة في العراق.

المواد وطرائق العمل

جمعت عينات األسماك من الصيادين الذين يصطادون بشباك الرمي من نهر مشروع المسيب وعلى بعد

يقارب الكيلومتر عن منطفة ارتباطه بنهر الفرات الرئيس في منطقة المسيب وللمدة من يداية شهر حزيران
ولنهاية شهر آب للسنة  2018وكان عدد األسماك عشر ،تم نقل كل من األسماك وهي على قيد الحياة بحاوية
بالستيكية الى المختبر ،تم قتل األسماك بقطع الحبل الشوكي عند المنطقة خلف نهاية الرأس بوساطة إبرة تشريح

وزنت بميزان صيني الصنع 3000-1غم وقيس الطول الكلي لها بشريط قياس ،وبعد ذلك فحصت عيانيا للبحث

عن الطفيليات الكبيرة على الجلد او الزعانف وأخذت مسحات من الجلد على شرائح زجاجية لفحصها مجهريا ،ثم

أخذت الغالصم ووضعها بصحن بتري مع ماء ملح وظيفي للمحافظة عليها من الجفاف وللمحافظة على
الطفيليات إن وجدت فأخذت مسحات منها وفحصت تحت المجهر الضوئي نوع ()NOVEL XSZ-N107T

صيني الصنع لمالحظة الطفيليات ،أخرجت األمعاء بعمل شق طولي للتجويف البطني بمقص من فتحة المخرج

باتجاه الرأس ووضعت بصحن فيه ماء الملح الوظيفي وتم عمل شق لألمعاء طوليا فتحت على أثرها وفحصت

عيانيا للبحث عن الطفيليات الكبيرة كالديدان ،ثم أخذت قطع منه وفحصت بأخذ مسح منها بوساطة ملعقة
) (spatulaبسحب اللطيف من األمعاء باتجاه الشريحة الزجاجية ثم خففت العينة بالماء الوظيفي ووزعت على
الشريحة بإبرة وفحصت تحت المجهر للبحث عن وجود طفيليات داخلية في األمعاء أو التجويف الجسمي.
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النتائج والمناقشة
سم19.8-14  غم واطوالها57 -18.5  وكانت اوزانها، بعد قتل االسماك وزنت واخذ الطول الكلي لها
 تبين وجود المذنبة المتكيسة، بعد ذلك تم اخذ مسح من الجلد والغالصم وفحصها تحت المجهر.على التوالي

 على غالصم ثالث منها لكن عندExcysts metacercaria  في الطورCentrocestus formosanus
 الطفيلي الذي عزل قد،فحص األمعاء والتجويف الجسمي لم يالحظ وجود طفيلي للفحص العياني أو المجهري

 وبعد الرجوع،]13[ ] برسالته وبحسب ما أشار إليه واستنادا في ذلك لما وجده12[ صنف وفقا لما ذكره الموسوي
] أكد عدم تسجيل هذا الطفيلي سابقا14[ للمصادر والموقع االلكتروني لألستاذ الدكتور فرحان ضمد محسين

على سمكة الجري الالسع من قبل في العراق لذا عد تسجيله عليها ألول مرة في العراق وعدت سمكة الجري
.الالسع مضيفا جديدا له

:شكر وعرفان

جزيل الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور فرحان ضمد محيسن إلبدائه المساعدة من خالل البحث في

Heteropneustes كتابه فهرس طفيليات وأمراض األسماك (غير المنشور) وبيانه إن سمكة الجري الالسع
. ألول مرة في العراقCentrocestus formosanus  مضيفا جديدا للطفيليfossilis (Bloch, 1794)
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