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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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 كمضيف Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794) مسكة اجلري الالسع
 طور Centrocestus formosanusلمذنبة املتكيسة ل

Excysts Metacercaria  العراقيف ألول مرة 
 بشار عبد الحسين السعدي

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

 ةصخالال
ى لالمدة من بداية شهر حزيران و ل Heteropneustes fossilis fish (Bloch, 1794) جري السعاسماك  عشرة جمعت

نقطة  نهر مشروع المسيب وعلى بعد ما يقارب الكيلومتر من فيم من الصيادين الذين يصطادون 2018سنة من  آبنهاية شهر 
وبعد  ،على التوالي سم2.21 -13.5لها بين ل الكلي طو لغم وا58 -17اوزانها بين ، كانت طه بنهر الفرات منطقة المسيبابتر ا

عد و  األسماكمن غالصم  Excysts metacercariaطور  Centrocestus formosanusعزل الطفيلي  أمكنالتشريح والفحص 
 مرة في العراق. وألولالسمكة مضيفا جديدا  مرة لذا عدت ألولالسمكة  من عزله

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

 المقدمة
خزانات واالهوار، البحيرات و النهارا و الفي جميع مسطحات الماء العراقية ا سمكة الجري الالسعتتواجد 

 سمكو  جمهوري وال سعاللا جري وال الحكم أبوو  دودمن بينها  أخرى  أسماءلها  د في المياه العذبة والمويلحة،وجتو 
تتميز هذه السمكة بوجود ، البعوض لمكافحة النوع هذا أدخل يقال انه الذيتيمنا بالرئيس عبد الكريم قاسم  الزعيم
 نم سمكةهذه ال مكنمضيق الذنبي تقريبا، توحتى ال الخياشيم تجويف من انمتديالشكل انبوبيا  نين هوائييكيس

هذه تتحمل ، 1960لعراق الول مرة سنة سم تقريبا، سجلت في ا 34الى الكلي يصل طولها  ،الهواء الجوي  تنفس
ة وبقايا اسماك وحشرات يئت تغذية مختلطة اذ وجد نباتات مادرجة مئوية، ذا 39درجات حرارة تتجاوز الـ السمكة 

يرة منها على الحشرات واليرقات والديدان اما الكبيرة فتتغذى على تتغذى الصغ، في جهازها الهضمي لمائية ودبا
، تعد مهمة على الغذاء كالبني لالسماك العراقيةا نافستفانها في بيئاتها ، وفي حالة قلة المواد الغذائية االسماك

معه في  [2] تفقاو  [1] ليس لها اهمية اقتصاديةاسماك زينة اما في العراق فوتباع في طهران ككغذاء في الهند 
 .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

وعدة مضيفا  [3] على هذه السمكة من قبل الول مرة Trichodina domerguei ل الهدبييسجتم تلقد 
 جديدا لها في دراستهم للطفيليات االبتدائية على بعض اسماك المياه العذبة في نهر دجلة في بغداد.

 .Tعزلوا خاللها اثنين من الهدبيات و طفيليات اسماك المياه العذبة في نهر ديالى  [4]درس 
domerguei  وIchthyophthirius maltifiliis  ثالث من ثنائية المنشأ وAscocotyle colestoma و 

Clinostomum dasi وApatemon pelluidus  والدودة الخيطيةContracaecum sp..  
دراسة حول المخرمات االحادية والثنائية المنشأ المتطفلة على بعض اسماك نهر دجلة في بغداد،  بينت
عدت  Gyrodactylus elegansبطفيلي احادي المنشأ اصابة سمكة الجري الالسع  اسجلو [ 5] التي قام بها
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 ن من ثنائية المنشأياثنال ز له عليها قبل دراستهم هذه، كما عجديدا لهذا الطفيلي بسبب عدم تسجي السمكة مضيفا
C. dasi  وA. colestoma .من السمكة نفسها 
وجدوا ثالث منها و غداد ببحث حول الديدان الخيطية المتطفلة على بعض اسماك نهر دجلة بب [6] قام 

 Rhabdochonaو   .Contracaecum spو  .Agamospirura spكل من متطفلة على هذه السمكة 
(Rhabdochonus) belichii   .عدة الدودة االولى تسجيال الول مرة بالعراق والسمكة كمضيف جديد لها 

مقتربات السفلى لنهر ديالى في بحثهم مجموعة ثانية من طفيليات وفطريات االسماك من ال[ 7] اشار
 Ichthyophonus hoferiبالفطر  جري لم تصاب باي من الطفيليات لكنها اصيبتوسط العراق، ان سمكة ال

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

    .فقط .Contracaecum spالالسع بالدودة الخيطية 
الى في دراسة لمقارنة االصابات الطفيلية بين اسماك نهري الزاب الكبير والزاب الصغير،  [9] استطاعا

 والثاني من النواعم هي يرقة Diplostomum spathaceumين من هذه السمكة االول ثنائي المنشأ طفيلي عزل
 الكبير. وكان الطفيليان من اسماك نهر الزاب  Unio pictorum محار المياه العذبة

دراسة مسحّية في مدينة  :المجموعة الحيوانّية المتطفلة على أسماك نهر الفراتفي رسالته  [10] ذكر
  واحادي المنشأ T. domerguei، اصابة سمكة الجري الالسع بثالث طفيليات الهدبي المسيب

Gyrodactylus gassivi  محار المياه العذبةيرقة و U. pictorum. 
سمكة وكانت  الول مرة في العراق Proleptinae gen. sp. BBالدودة الخيطية  يرقة [ 11]سجال 

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

 المواد وطرائق العمل
من الصيادين الذين يصطادون بشباك الرمي من نهر مشروع المسيب وعلى بعد  األسماكعينات  جمعت

مدة من يداية شهر حزيران ولل بنهر الفرات الرئيس في منطقة المسيب طهابتر منطفة ايلومتر عن يقارب الك
حاوية ب ةيد الحياوهي على ق األسماك كل من قلتم ن ،عشر األسماك دعد وكان 2018للسنة  ولنهاية شهر آب

تشريح  إبرةبوساطة  الرأسعند المنطقة خلف نهاية بقطع الحبل الشوكي  األسماكلمختبر، تم قتل الى ا بالستيكية
للبحث وبعد ذلك فحصت عيانيا  بشريط قياس، قيس الطول الكلي لهاغم و 3000-1وزنت بميزان صيني الصنع 

ثم ، يامجهر  صهافحلائح زجاجية من الجلد على شر  مسحات أخذتو كبيرة على الجلد او الزعانف الطفيليات عن ال
ة على فظة عليها من الجفاف وللمحاحن بتري مع ماء ملح وظيفي للمحافظالغالصم ووضعها بص أخذت

( NOVEL XSZ-N107T) مسحات منها وفحصت تحت المجهر الضوئي نوع  فأخذتوجدت  إنالطفيليات 
المخرج  ةص من فتحقلتجويف البطني بمبعمل شق طولي ل أخرجت األمعاء ات،الطفيلي مالحظةل صيني الصنع

وفحصت  أثرهافتحت على  لألمعاء طولياووضعت بصحن فيه ماء الملح الوظيفي وتم عمل شق  الرأسباتجاه 
مسح منها بوساطة ملعقة  بأخذقطع منه وفحصت  أخذتثم  ،عيانيا للبحث عن الطفيليات الكبيرة كالديدان

(spatula)  الشريحة الزجاجية ثم خففت العينة بالماء الوظيفي ووزعت على  باتجاه األمعاءمن بسحب اللطيف
 .التجويف الجسمي أو األمعاءجود طفيليات داخلية في لبحث عن و ل وفحصت تحت المجهر بإبرة الشريحة
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 النتائج والمناقشة
سم 19.8-14طوالها غم وا 57 -18.5وكانت اوزانها  ،اخذ الطول الكلي لها د قتل االسماك وزنت و بع

تبين وجود المذنبة المتكيسة  ،تم اخذ مسح من الجلد والغالصم وفحصها تحت المجهرذلك بعد  على التوالي.
Centrocestus formosanus  في الطورExcysts metacercaria ثالث منها لكن عند  على غالصم

قد الطفيلي الذي عزل ، المجهري  أو طفيلي للفحص العياني وجود الحظوالتجويف الجسمي لم ي األمعاءفحص 
، وبعد الرجوع [13]لما وجده  في ذلك اداواستن إليه أشارما وبحسب برسالته  [12] وفقا لما ذكره الموسوي  صنف

عدم تسجيل هذا الطفيلي سابقا  أكد [14] الدكتور فرحان ضمد محسين لألستاذكتروني للمصادر والموقع االل
الجري مرة في العراق وعدت سمكة  ألولفي العراق لذا عد تسجيله عليها  بلالجري الالسع من قعلى سمكة 

 مضيفا جديدا له. الالسع
 شكر وعرفان:

المساعدة من خالل البحث في  إلبدائهالدكتور فرحان ضمد محيسن  لألستاذجزيل الشكر واالمتنان  
 Heteropneustesجري الالسع السمكة  إنوبيانه  (غير المنشور) األسماك وأمراضطفيليات  كتابه فهرس

fossilis (Bloch, 1794)  مضيفا جديدا للطفيليCentrocestus formosanus  العراق.مرة في  ألول 
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