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Abstract 
Atotal number of 84 Common Carp fishes were collected weekly from afloating Cage in AL-Abassia river 
Which had been branched from the Euphrates river in AL-Najaf province during  Jully  to  The  end  of 
September 2018. It was noticed16  Types  of  Monogenean  which  infected gills  of  fishes , one of these 
genus Gyrodactylus which was G.latus   recorded for the first time in Iraq . Common Carp fishes were 
considered the first host for this parasite in Iraq.  
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 اسماك على اقرالع في مره ألول Monogenia المنشأ األحادية المخرمات أنواع أحد تسجيل
، األشرف النجف مدينة عند الفرات نهر من العائمة األقفاص من المجموعة االعتيادي الكارب

  العراق
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  الخالصة

 بصورة دورية أسبوعيا من موقع لألقفاص العائمة في شط العباسية L.Cyprinus carpio عينة من اسماك الكارب االعتيادي 84جمعت 
نوعا 61 لوحظ وجود  . 2018المتفرع من نهر الفرات عند محافظة النجف األشرف خالل المدة من بداية شهر تموز إلى نهاية شهر تشرين الثاني لعام

 وهو الطفيلي Gyrodactylusأذ تم تسجيل احد أفراد الجنس ، اك تصيب غالصم هذا النوع من األسمMonogeneanمن الديدان أحادية المنشأ 
latus.Gألول مرة في العراق وعدت اسماك الكارب االعتيادي أول مضيف له في العراق .  

  .غالصم األسماك،الديدان األحادية المنشأ ،اسماك الكارب: الكلمات الدالة
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  :المقدمة
 

 عن فضال البلدان لهذه المعيشة مصادر احد كونها منها الفقيرة وخصوصا العالم بلدان من لكثير القومي للدخل مهم مصدر السمكية الثروة تعد
 وزيادة األسماك هذه من االستهالك زيادة إلى أدى السكان عدد في الزيادة وأن الغذائية العناصر من بالعديد والغنية المهمة الغذائية الوجبات أحد  كونها

 كغيرها عرضة فهي الجوانب كل من األسماك هذه حياة دراسة يجب إنتاجها استمرارية وضمان السمكية الثروة على وللحفاظ [1] سنويا% 5إلى اإلنتاج
 ثم%) 54.9 (البكتيريا هي المائية األحياء بين المعدية لألمراض المسببة العوامل اكثر ان أذ ، المختلفة باألمراض لإلصابة الحيوانية األنواع من

 في المكثفة التربية من الناتج لألسماك الكبير والتزاحم التربية ان. [2]%)  3.1 (فالفطريات%) 19.4 (الطفيلية الكائنات تليها%) 22.6 (الفيروسات
 إصابة إلى يؤدي والتوصيات التعليمات وتجاهلهم المربين بعض قبل من اإلدارة سوء أو المقرر الحد عن األقفاص لعدد العالية الزيادة أو الواحد القفص

 واإلصابات األمراض هذه انتقال ثم ومن الواحد القفص داخل األسماك بين انتقالها وسرعة والبكتيرية الطفيلية باألمراض األقفاص هذه داخل األسماك
 والتقصي المسح عمليات أن.[4] و[3]منظمة غير بصورة لالستزراع نتيجة المائية البيئة لها تتعرض التي السلبية األثار عن فضال الطبيعية البيئة إلى
 الطفيلية األنواع بين من وكان ومتنوعة عديدة العراقية األراضي داخل وبالتحديد الفرات نهر في أنواعها بمختلف األسماك تصيب والتي الطفيليات عن
 بأنواع قائمتين نشر تم كما،[12]و[11]، [10]،[9] ، [8] ،[7]،[6]،[5] دراسة الدراسات هذه من و المنشأ أحادية الديدان هي عنها التقصي تم التي

 في االعتيادي الكارب اسماك تصيب التي المنشأ أحادية المخرمات أنواع بيان إلى الحالي البحث يهدف. [14]و[13] قبل من  المنشأ أحادية المخرمات
  .المنطقة هذه أسماك على سابقة دراسة إجراء يتم لم إذ، األشرف النجف مدينة عند الفرات نهر من المتفرع العباسية شط
  

  العمل وطرائق المواد
 شهر بداية من الممتدة المدة خالل [15] على باالعتماد تصنيفها تم التي L.Cyprinus carpio االعتيادي الكارب اسماك من عينات جمعت

 الفرات نهر من المتفرع العباسية شط ضفاف على العائمة لألقفاص موقع من أسبوعية دورية بصورة 2018 للعام الثاني تشرين شهر نهاية إلى تموز
 446637 هي الموقع وإحداثيات S 38 عرض خط عند النهر مجرى اتجاه مع األيمن الجانب على تقع األقفاص وهذه األشرف النجف  مدينة عند

E3551679 N   [16] .أخذت  بعدها  المجردة بالعين رؤيتها يمكن خارجية بطفيليات إصابتها عدم من للتأكد المجردة بالعين سمكة كل فحصت 
 عزل من االنتهاء وبعد المجهر تحت فحصها ليتم  زجاجية شرائح على ووضعت الغلصمية الصفائح وكذلك والزعانف الجلد من Smears مسحات

 موقعها بحسب الطفيليات تصنيف تم كما [19]،[18] التصنيفية المراجع لبعض وفقًا الطفيليات أنواع تحديد تم، [17] ماذكرة بحسب حفظها يتم الطفيليات
 .[21] إلى أستناداً العراق في مرة ألول سجل الذي للطفيلي التثبيت أجهزة قياسات أخذت. [20]  موقع على باالعتماد الحيوانية المملكة من

  
  :والمناقشة النتائج

  
 وتبين األسماك تلك تصيب التي الطفيليات عن للكشف العائمة لألقفاص موقع من L.Cyprinus carpio االعتيادي الكارب اسماك من عينة 84 جمعت

 متمثلة  عائالت خمسة إلى بدورها تنقسم وهي المنشأ أحادية المخرمات إلى جميعها تعود الطفيليات من نوعا 16 شملت  مختلفة بانواع إصابتها
 الطفيلي وتشخيص عزل تم إذ Discocotyle وGyrodactylus، Dactylogyrus، Octomacrum،   Paradiplozoon وهي التالية باألجناس

Gyrodactylus latus يلي وفيما [21] إلى استنادا وذلك العراق في له مضيف كأول االعتيادي الكارب واعتبر العراق في مرة ألول تسجيله وعد 
   :[20]  موقع على باالعتماد الحيوانية المملكة من وموقعه الطفيلي لهذا وصف

  
 
Kingdom Animalia 
Phylum Platyhelminthes 
Class Monogenea  
Order Gyrodactylidea 
Family Gyrodactylidae 
Genus: Gyrodactylus 
Species:G. latus Bychowsky, 1933   
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 في  الطفيلي هذا تسجيل يعد وعليه، [21] إلى إستنادا العراق في  سابقا الطفيلي هذا يسجل لم و اإلعتيادي الكارب أسماك غالصم من النوع هذا وصنف عزل

% 13-38 هي النوع بهذا االصابة نسبة أن.العراق في له مضيف أول اإلعتيادي الكارب سمكة وتكون العراق في له  جديد  تسجيل  بمثابة  الحالية  الدراسة
 االصابة وشدة % 50 -13 هي الجنس لهذا العائدة االنواع ببقية االصابة نسبة كانت حين في ، فقط االول تشرين شهر خالل 12.7- 6 كانت االصابة وشدة
 وفيما) 1 - 1 (الشكل النوع هذا من نماذج 10إلى باالستناد الطفيلي لهذا القياسات اخذت . الدراسة مدة من االول وتشرين تموز شهري خالل 57 -7  كانت
   :الطفيلي لهذا وصف يلي

 - mm 0.057 الكلي الوسطي الكالب طول، 0.021mm(mm0.021) – 0.019 الحافي الكالب طول، ) 0.40mm) 0.36mm – 0.30 الجسم طول
0.050)  0.057mm ( ،0.014-0.012 الغشاء طولmm)  0.013mm(0.0190.006 – 0.013 ×0.005 -0.007البطني القضيب أبعاد) × 

0.019(mm ،0.014 – 0.010 × 0.002الظهري القضيب أبعادmm)0.001 × 0.012mm ( ،[18] في جاء لما مطابقة للنموذج القياسات ان  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gyrodactylus latusA) 1-1 (الشكل
 

A-مرة400 التكبیر قوة (فوتوغرافیة صورة(  
B - بالكامرة رسمLucida  الحافي والكالب التثبیت لجھاز  

  )mm 0.026التثبیت لجھاز الرسم مقیاس(
  )0.002mm الحافي للكالب الرسم مقیاس(
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