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Abstract 
During October 2016, ten Coptodon  zillii fishes has been fishing from Euphrates River at Al-

Musaib city, after interior exam two digenae was isolated: Asymphylodora demeli  Markovskii, 1935 

and Asymphylotrema macracetabulum Belous, 1953 from the intestinal, it found for the first time in 

this fish  in Iraq, so it regarded as new hosts for both species.      

 
Key Worde: Coptodon zillii, Asymphylodora demeli  Markovskii, Asymphylotrema macracetabulum, 

Digenae 

 

نوعني من كمضيف جديد ل Coptodon zilliiمسكة البلطي محراء البطن 
   Digenae الطفيليات ثنائية املنشأ

Asymphylodora demeli  Markovskii, 1935  
 Asymphylotrema macracetabulum Belous, 1953 و  

 يف مدينة املسيب/بابل
 

 بشار عبد الحسين عليوي السعدي

 المسيب -الكلية التقنية
 الخالصة

ممم  ن مس التممسام يم  معينممة المسميب شممن  ةم س تةممس   Coptodon zillii تم  اطماي ع رةممسم اسمم ي حلامم  لممسا  المم ا  
 و Asymphylodora demeli  Markovskii, 1935و عع التلص والتةس ح رز  نوري  م  الاتيلي م ثن ئية المنةم   2016األو  

Asymphylotrema macracetabulum Belous, 1953   م  األمع   وك   تواجمعمم  رلما السممكة الممةكوسم ألو  ممسم يم  العمسا
 وبةلي تعع مضيت  جعيعا. 

 سمكة الحلا  اللمسا ، ثن ئية المنة ، ستلوعوسا عمل ، اسمتوستيسم  م كساست حوال. الكلمات الدالة:
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 المقدمة
يقممع سممجلم ألو  مممسم يمم  ةمم س سمممكة الحلامم  ممم  األسممم ي التمم  عشلممم يلمما العممسا  يمم  ا ونممة الشيممسم 

 (.1م  قحل ) 2006تموز ر   
   تعع سمكة الحلا  م  األسم ي مشتلاة التغةية كم  أن   تنتةمس يم  الحلمعا  المجم وسم للعمسا  مثمل سموس 

  سم  يمواألسع  والسعوعية وتتواجع ي  الجزائس وليحي  ومطس وم  واسعة االنتة س وسس عة التك ثس ية أن م  تتكم ثس 
ي عي غ  ي  األن  س لك  الةي وجع ي   ليسام اسم ي الك سب االرت800، أوزان   ال تتج وز الم (2)ة وس  الثنثة

ينم م وتم  الت كمع مم  ممةم المعلومم م   شمة ر الت  تستعمل الغةا  الاحيع   كثسم يقع يتعمع  وزن م  والمع كيلمو غمسا 
شممص الاتيليمم م ثن ئيممة المضمميم ي ن مم  ممم  . يممم  ممم  يممم  مسبمم  اسممم ي يمم  مسكممز معينممة المسمميب وسممعم ال نعيممة

 (3) م  الاتيلي م الم مة ي  المي م العساقية وقع سحق تسمجيل الععيمع من م  ومن لمي الكثيمس مم  العساسم م  ةم ن   ومن
( يم  عساسمتم مسمح 4الةي عسس الاتيلي م المتواجمعم رلما األسمم ي العةميمة يم  ن مس عجلمة يم  معينمة الموطمل )

م  األسم ي المتواجعم ي  موس اللّم س وعساسة رلا  عض اتيلي م أسمم ي الجمسي النسم  لاتيلي م شمسة أنواع 
( 6(،  وعساسمم م رلمما اتيليمم م  عممض أسممم ي ن ممس الممزاب الكحيممس رنممع مناقممة أسممك  كلممي )5يمم   ليممسم الثسثمم س )

طممم حت   و  Bagridaeور ئلمممة أحمممو الزميمممس  Cyprinidaeومق سنمممة تطمممنيتية حمممي   عمممض أنمممواع ر ئلمممة الةمممحواي م  ا 
( وبيئمة وتطمنيم ولي تيمة  عمض اتيليم م أسمم ي ن مسي المزاب الطمغيس والمزاب الكحيمس يم  7  لاتيليم م العاشليمة )

 التم  عسسمم الاتيليم م المتواجمعم رلما الجمسي ا سميوي يم  مموس اللمم س  معينمة ال طمسم  (9)( و8ةم   العمسا  )
الع ئلممة الةممحواية يمم  ن ممس   عينمم   يمم  كسعسممت    حعساسممة لممو  اءليمم   المتاتلممة رلمما  عممض اسممم ي  (10)وقمم   

العممسا  وغيسممم  ممم  العساسمم م،ام  العساسمم م التمم  ةممملم سمممكة الحلامم  لمممسا  المم ا  يمعةم مم  لعيثممة جمم  م  عممع 
لم ( يقمع سمج11( ث  ت ع   رعم عساس م نةكس من   عساسمة السملم ن  )1ت س خ اكتة ي     ن  س العسا  ك   أول   )

يم  عساسمتم اءطم   م الاتيليمة يم   عمض أنمواع اسمم ي  C. zilliiا سمكة الحلا  لمسا  ال ا  عوعم ةس اية رل
( حتسممجيل سممتة أنممواع ممم  لمم منم األمممعاب 12مل يةممة االن مم س، كممم  ق مممم )-ممم  ن ممس التممسام رنممع قضمم   القمم ئ 

 ن مس عجلمة يم  مناقمةوثم   م  عيعا  أل عية المنة  رلا سمكة الحلا  ي  عساست   لاتيلي م  عض م  اسمم ي 
( ثمممنن مممم  لمم منم األممممعاب وسممم   مممم  أل عيمممة المنةممم   يممم  عساسمممتم 13) الةممواكم يممم  مل يةمممة  غمممعاع، وجمممعم

، C. zilliiاءطمم   م الاتيليممة يمم   عممض اسممم ي ن ممس عجلممة، مناقممة الكس عمم م يمم  مل يةممة  غممعاع رلمما سمممكة 
 مم  تةمميس يلمما مضمميم جعيممع أو انتةمم س جعيممع يمم  والمنلممم ممم  مممةم العساسمم م ين مم  ي  لمم  تسممجل اتيلمم  جعيممع ي ن

 من اق جعيعم.
ت عف العساسة يلا التعسف رلا الاتيلي م المتاتلة رلما أو يم  اسمم ي الحلام  وممل مم  مسمتوانة أ  

 أتم مع   م  حيئت   األطلية. 
 

 لمواد وطرائق العم
مناقممة القس  ممة ممم  سمم  ممم  ال1تمم  اطمماي ع رةممسم ممم  اسممم ي الحلامم   ةمم كة سممم  )سمملية( ةام يتلمم م 

 20، أشةم العين م وم  رلا قيع اللي م  ل وية سعة 2016ملاة وقوع المسيب القعيمة ي  ة س تةس   األو  
والقي سم  حوسم اة ةمس ي قيم س (،اشمة الامو  كلم  SF-400نموع )ا المشتحس، وزنم  ميمزا  الكتسونيلتس ث  نقلم يل

غم  52 - 21عموع التقسي  عع مناقمة المسأس، ك نمم أوزان م  حمي   عع قتل    قا  اللحل الةوك  حوس اة يحسم ي  ال
-24وقمع ك نمم  ECوالمم  pHس  ، كمم  تم  اشمة قي سم م عسجم م اللمساسم والةمت يية والمم  14 - 10.3وأاوال   م  
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اشةم القنم م ال ضممية ووضمعم   نم ع يلموي مم   الملمح الوضميت  رلا التوال ،  0.195و  8.1س ،  120ْ ، 26
( طين  NOVEL XSZ-N107Tتلم المج س نوع ) ث  اشةم قا  من   وت  يتل   واشةم الةسائح ويلطم

األةممم يس الةمممت ف وتممم  الطمممن  ومنلةمممة الاتيليممم م، تممم  رمممز  الاتيليممم م وتثحيت ممم  ولتة ممم  حوسممم اة مثحمممم طممم   
 .(14)تةشيط    لسب

 

 ائج والمناقشةالنت
  A.demeliيلطممممممممممممممم العينمممممممممممممم م وتحممممممممممممممي  وجمممممممممممممموع نمممممممممممممموري  ممممممممممممممم  الاتيليمممممممممممممم م ثن ئيممممممممممممممة المنةمممممممممممممم  

( رلما كمل مم  1رلم  ي  مةي  الاتيلمي  قمع سمجن ألو  ممسم يم  العمسا  مم  قحمل )  A.  macracetabulum و
لم  و و  عو  الثم ن  سمكة الةحوط والجسي والحنين  طغيس الت  يم  سمكة الك سب الع عي يقع ك   متاتمل رلي م  األ

 يسحق تسجيل م  رلا سمكة الحلا  وب ةا تعع مضيت  جعيعا ي  العسا .
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