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Abstract
It has been collect five fishes of Mastacembelus mastacembelus in the days 25\7 ,30\7 and 5\8 of
the year 2018 from the fishermen that fishing from Al-mashrooa river one Km from the floodgate
which connect it with Euphrates River at Al-Musaib region 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 then it regarded as new hosts in Iraq.
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مسكة االنقليس الشوكي

Mastacembelus mastacembelus

) (Banks et Solander In Russell, 1794كمضيف جديد للمذنبة املتكيسة
 Centrocestus formosanusطور

Excysts metacercaria

الول مرة بالعراق
بشار عبد الحسين السعدي

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية -المسيب
ellewialsaadi@yahoo.co.uk
com.bash2@atu.edu.iq

الخالصة

جمعت خمس اسماك االنقليس الشوكي  Mastacembelus mastacembelusفي االيام  7/25و  7/30و 8/5من السنة

2018م من الصيادين الذين يصطادون من نهر مشروع المسيب وعلى بعد ما يقارب الكيلومتر من الناظم الذي يربطه بنهر الفرات
منطقة المسيب وبعد التشريح والفحص أمكن عزل الطفيلي  Centrocestus formosanusطور  Excysts metacercariaمن
غالصم األسماك وكان عزلهما من المرمريج ألول مرة لذا عدت السمكة مضيفا جديدا وألول مرة في العراق.

الكلمات الدالة :سمكة االيل المشوك ،المرمريج ،طفيليات ،المتكيس.

المقدمة:

ذكر [ ]1في كتابه اسماك الشرق األوسط ،تعد هذه السمكة من األسماك الشائعة في مياه العراق

واختلفت تسميتها فهي في الموصل تسمى المرمريج وفي وسط وجنوب العراق تعرف بسلبوح أبو السيان ،ووجدت
بالمياه السورية في حلب وتعد هناك مصد ار غذائيا لذيذا للسكان أما في العراق فال تؤكل وقد أشار إلى أن الجنود
قد اصطادوا منها وعدة لديهم ذات لحم لذيذ وطعم شهي ،تتغذى هذه السمكة على الطحالب ويرقات الحشرات
المائية كذبابة مايو والرعاشات وهذا ما تم الحصول عليه من أمعاء األسماك المصطادة والتي قام بفحصها وقد
أطلقوا األوربيين في حلب عليها اسم االنقليس ألنه طعام ثمين بالنسبة إليهم ،لكن [ ]2اتفق مع [ ]1فيما يتعلق
بالحياتية والتغذية لكنه اختلف معه بان األنواع األخرى تؤكل عدا هذا النوع فان السوريون ال يحبذونه كما يفعل

األوربيين .كما أضاف [ ]3في بحثه العالقة بين نوع الغذاء والتعرض لإلصابة ببعض الطفيليات الخارجية لسمكة
المرمريج  Mastacembelus mastacembelusقي بغداد ،أنها سمكة تتغذى على صغار األسماك والروبيان

وبيض األسماك باإلضافة إلى يرقات الحشرات والطحالب وكما ذكر لها اسم آخر هو زراف السفن والذي هو
شائع بين سكان المنطقة الوسطى ولم يكن قد ذكر من قبل الباحثين السابقين.

سمكة االنقليس المشوك كانت من بين األسماك العراقية التي تم فحصها للحصول على مسح للطفيليات
المتواجدة على أو في األسماك العراقية وقد كانت حصيلة ما وقع تحت اليد الشيء الذي ال يستهان به من أعداد
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الطفيليات وأنواعها ،فقد وجد [ ]4أثناء بحثهم المجموعة الحيوانية المتطفلة على األسماك المتواجدة في القاطع

الشمالي من نهر صدام ،عند منطقة المحمودية ،العراق اصابة المرمريج بالبوغي Myxobulus pfeifferi

وثنائية المنشأ .Ascocotyle sp.

كما ذكروا [ ]5في بحثهم المشترك الديدان األحادية المنشأ من غالصم االنقليس الشوكي في الهند

والعراق ،إن اسماك االنقليس الشوكي قد أصيبت بأحادية المنشأ  Urocleidus rhynocohdelliوعد كمضيف
جديد لها في العراق ،في عام  2004أشار [ ]6في بحثه حول مرض السد الدودي في اسماك المياه العذبة في

العراق إن الدودة  Diplostomum spathaceumقد سجلت في عين سمكة المرمريج من قبل [ ]7و[.]8

جاء بعد ذلك [ ]9ليسجل اليرقة  Contracaecum sppفي أمعاء هذه السمكة ،وسجل [ ]10القشري

 Ergasilus ogawaiمن الغالصم ،واستطاع [ ]11عزل خمسة طفيليات على المرمريج اثنان من أحادية

المنشأ  Dactylogyrus extensusو  Mastacembelocleidus heteranchorusواثنان من الديدان

الشريطية  Polyoncobothrium magnumو Polyoncobothrium ophiocephalinaو يرقة محار المياه
العذبة .Unio pictorum

أكد [ ]3إصابتها بالدودة الكالبية نوع  Learnea cyprinaceaوقمل األسماك . Argulus foliaceas

أما [ ]12فقد وجد أنها مصابة ب  16نوع من الطفيليات تضمنت اثنان من االوالي Trypanosoma sp.

و  Trichodina pideculusونوع من الديدان أحادية المنشأ  M. heteranchorusوستة أنواع من الديدان

ثنائية المنشأ Allocreadium transversal
Pseudochetosoma salmonicola

flexicaudum

و

و D. spathaceum

و Asymphylodora macracetabulum

 Clinostomum complanatumو

و

Diplostomum

ونوعين من الديدان الشريطية P. magnum

و  Ligula intestinalisونوعان من الديدان الخيطية  Procamallanus viviparousو Agamospirura
 sp.ونوع من العلق  Cystobranchus mammillatusوقشري واحد  A. foliaceusونوع واحد من

مفصلية االرجل . Arrenurus sp.

نشر [ ]13بحثا تضمن مقارنة بين الطفيليات التي تصيب اسماك نهري الزاب الكبير والزاب الصغير في
ا

ذكر فيه ان سمكة االنقليس المشوك قد أصيبت بالطفيلي ثنائي المنشأ  D. spathaceumو يرقة
شمال العراق ،ا

محار المياه العذبة .U. pictorum

ذك ار [ ]14في عرض مرجعي لطفيليات اسماك محافظة صالح الدين العراق الطفيلي P. viviparous

كان من ضمن ما أصيبت به هذه السمكة ،ووجدا [ ]15في بحثهما أحادية المنشأ التي تصيب األسماك بحيرة
دربندخان في كردستان العراق إن سمكة المرمريج قد أصيبت بالدودة أحادية المنشأ

 D. vistulaeوألول مرة

بالعراق .كما وجدت الدودة الشريطية  Khawia armeniacaفي أمعاء المرمريج من قبل [.]16

ذكرت [ ]17إصابة المرمريج بنوعين من الديدان احدها من الديدان الشريطية  Senga sp.واألخرى

دودة خيطية  ،P. viviparousوقاما [ ]18باإلشارة إلى إن سمكة المرمريج مضيفا لخمسة طفيليات كل من

الهدبي  Ichthyophthirius maltifiliisو أحادية المنشأ  M. heteranchorusو D. spathaceum

والدودة الشريطية  Senga sp.والدودة خيطية  ، P. viviparousكما وجد [ ]19الهدبي  T. lipsiiوثنائي
المنشأ  .Diplostomum sp.وعزلت [ ]20الطفيلي أحادية المنشأ . M. heteranchorus
المواد وطرائق العمل:
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جمعت عينات األسماك من الصيادين بشباك الرمي من نهر مشروع المسيب وعلى بعد يقارب الكيلومتر
عن الناظم الذي يربطه بنهر الفرات الرئيس في منطقة المسيب ولأليام  7/25و 7/30و 8/5للسنة 2018م

وكانت إعداد األسماك خمسة اثنان لكل من اليومين األوليين وواحدة في اليوم الثالث ،نقلت كل من األسماك وهي
على قيد الحياة بكيس من النايلون ذو سعة 25كغم يستعمل لحفظ التمر ووضع فيه ماء للنصف والباقي هواء

وربطت فوهته بإحكام ونقل للمختبر ،تم قتل األسماك بقطع الحبل الشوكي عند المنطقة خلف نهاية الرأس
بوساطة إبرة تشريح ووزنت بميزان صيني الصنع 3000-1غم وأخذت أطوالها بشريط قياس ،وبعد ذلك فحصت
عيانيا للبحث عن الطفيليات الكبيرة على الجلد او الزعانف وأخذت مسحات من الجلد على شرائح زجاجية
وفحصت تحت المجهر ،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-N107Tصيني الصنع لمالحظة وجود او عدم وجود الطفيليات ،ثم فتح التجويف البطني

بمقص من فتحة المخرج باتجاه الرأس وأخرجت األمعاء 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 من
القرب من البلعوم وفي الوسط وبالقرب من نهاية األمعاء وفحصت بأخذ مسح منها بوساطة ملعقة )(spatula
بسحب اللطيف من األمعاء باتجاه الشريحة الزجاجية ثم خففت العينة بالماء الوظيفي ووزعت على الشريحة بإبرة
وفحصت تحت المجهر ليالحظ وجود طفيليات داخلية في األمعاء أو التجويف الجسمي.
النتائج والمناقشة:

تم الحصول على عينات األسماك من الصيادين في نهر مشروع المسيب على بعد ما يقارب الكيلومتر

عن الناظم الذي يربط النهر بنهر الفرات الرئيس في منطقة المسيب محافظة بابل ،وكانت خمسة اسماك مرمريج
وباالطوال 50سم و 26,7سم و34,2سم و 25,4و 50,9سم واألوزان 570غم و63,2غم و87,5غم 35,9غم
و396,9غم على التوالي ،وقد لوحظ بان أعداد هذا النوع من األسماك بدأت بالتناقص خالل السنة الحالية

 2019وصار من الصعب الحصول عليها وقد يعزى ذلك للكارثة البيئية التي حصلت بداية السنة ،وبعد إن تم
اخذ مسح من الجلد والغالصم وفحصها تحت المجهر تبين وجود المذنبة المتكيسة

Centrocestus

 formosanusفي الطور  Excysts metacercariaفي ثالث منها لكن عند فحص األمعاء والتجويف
الجسمي لم يكن هنالك طفيلي للفحص العياني أو المجهري كما لم يتم فحص عينات من الدم للبحث عن

طفيليات الدم ،أما الطفيلي الذي عزل فقد صنف وفقا لما ذكره [ ]21برسالته وبحسب ما أشار إليه واستند في
ذلك لما وجده [ ،]22وبعد الرجوع للمصادر والموقع االليكتروني لألستاذ الدكتور فرحان ضمد محسين [ ]23أكد
عدم تسجيل هذا الطفيلي سابقا على سمكة المرمريج في العراق لذا عد تسجيله عليها ألول مرة في العراق وعدت

سمكة المرمريج مضيفا جديدا له.
شكر وعرفان:

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

فهرست طفيليات وأمراض األسماك (غير المنشور) وبيانه إن سمكة االنقليس المشوك Mastacembelus

 mastacembelusمضيفا جديدا للطفيلي  Centrocestus formosanusألول مرة بالعراق.
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