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  خصالمل

أسماك العـراض   نموذج من 344 فيLigula intestinalis  تم التحري عن يرقة الدودة الشريطية

)Heckel, 1843  (Acanthobrama marmid حيث سجلت نسـبة   2001آذار  ـ  2000 للفترة من آب

أما بالنسبة إلى الجنس فقد سجلت نسبة ). سمكة 344من مجموع  سمكة 83 خمج% (24.12الخمج الكلية 

وكـان  . سـمكة /يرقات  7ـ  1في اإلناث وتراوحت شدة الخمج % 26.63في الذكور و% 21.25مج خ

وأظهرت الدراسة أن الخمج بيرقات هذا الطفيلي أدى بشكل واضح إلـى  . سم 26.7معدل طول اليرقات 

  .ضمور األعضاء التناسلية في األسماك الخمجة والتي لوحظت من خالل الدراسة العيانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

In a study dealing with the occurrence of Ligula intestinalis larvae in 344 
(Acanthobrama marmid) (Heckel, 1843) fish during the period from Aug 2000 to March 
2001, a total infection rate of 24.12% was observed. The infection rates in male and 
female fish were 21.25%, 26.63%  respectively. The number of the larvae ranged from 
1-7 perfish. 

The total average length of the obtained larvae were 26.7 cm. The infection fish 
suffered from genital organs atrophy. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  محسن سعدون داود وآخرون

  المقدمة

  وكما أكـد  )Arme and Owen, 1968( )المرباة( يشكل داء الليكيوال مشكلة خطيرةألسماك التربية

  Bauer سنوات  3 ـ  2في أنها كانت السبب الرئيسي لهالك آالف األسماك في أعمار ) 1982(واخرون

  يـوال المعويـة وهـي مـن الطفيليـات األكثـر انتشـاراً فـي األسـماك         ويسببه يرقـة طفيلـي الليك  

)Wyatt and Kennedy, 1988(.   تقع ضـمن عائلـة ligulidae     التابعـة لرتبـة الورقيـات الكاذبـة  

(Smyth, 1981) Pseudophllidea  .دورة حياة الطفيلي غير مباشرة.  

ويعتبر طيور المذنبـة  . ات على األسماكحيث تعيش الدودة البالغة في أمعاء الطيور المائية التي تقت

  هو المهيمن خالل دورة الحياة مـن حيـث بقائـه وتـأثيره علـى المضـيف       Plerocercoidالمسطحة 

)Arme et al., 1983( .        سـنوات تسـتوطن اليرقـات الكاملـة التجويـف البطنـي لألسـماك ولعـدة  

)Sweeting, 1976(. لى األسماك نفسها وليست ممرضـة  وتكمن أهمية يرقات هذا الطفيلي إلى تأثيره ع

في بعض البلدان تؤكل هذه اليرقات من قبل صيادي األسماك وهـم يطلقـون    .)Cheng, 1986(لإلنسان 

تسبب هذه اليرقات خسائر اقتصـادية  . )Duign, 1967( وهي تعني الديدان البيضاء Vers blanchعليها 

لى إعاقة نمو وتطور المناسل والذي يؤدي إلى حيث تؤدي إلى خفض إنتاجية األسماك من خالل تأثيرها ع

األسماك من نوع تهدف هذه الدراسة إلى معرفة نسبة خمج . )Roberts, 1989 ; ferguson, 1989(العقم 

  .2001ولغاية آذار  2000العراض خالل فترة الدراسة من آب 

  

  المواد وطرائق العمل 

ــص  ــمكة  344فح ــام، (س ــة األحج ــاث  مختلف ــور وإن ــم ) ذك ــن س ــراضم   ك الع

(Acanthobrama marmid)   تم الحصول عليها من السوق المحلي للسمك في مدينة الموصل للفترة مـن

بشق  وذلك Ligula intestinalis لغرض التحري عن األطوار اليرقية للطفيلي. 2001آذار  ـ  2000آب 

صابة من خـالل تسـجيل   السمكة طوليا ابتداء من فتحة المخرج حتى المنطقة الرأسية، وتم تحديد شدة اإل

  .اليرقات بواسطة المسطرة المدرجة عدد اليرقات الموجودة في كل سمكة، باإلضافة إلى قياس أطوال هذه

  

  النتائج

  سـمكة مـن أسـماك العـراض     344سـمكة مـن مجمـوع     83بينت نتائج هذه الدراسة خمج 

سـجلت  %. 24.12مج الكليـة  وبلغت نسبة الخ L. intestinalisبيرقة الطفيلي ) إناث 184 ذكور، 160(

في اإلناث حيث تم تحديد شدة الخمج من % 26.63، في حين بلغت إلى %21.25نسبة الخمج في الذكور 

يرقات حيـث شـوهدت    1 ـ 7تراوحت ما بين  معرفة عدد اليرقات الموجودة في السمكة الواحدة، وقد

كة مـن خـالل   المظهر الخارجي للسماني واضح على إن وجود هذه اليرقات له تأثير عي. بأحجام مختلفة

وقد وجد أن هذه اليرقات عبارة عن شريطيات كبيرة الحجم . مالحظة انتفاخ بطنها في حالة الخمج الشديد
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حص فولوحظ من خالل ال) 1شكل ال(سم  26.7ولونها أبيض مائل ألى اللون األصفر وبلغ معدل أطوالها 

  .األسماك الخمجة وخصوصاً في حاالت الخمج الشديدالعياني ضمور واضح في األعضاء التناسلية في 

  

  المناقشة 

هـي   Ligula intestinalis هرت الدراسة أن نسبة الخمج الكلية لسمكةالعراض بيرقـة طفيلـي  ظأ

حيـث بلغـت   ) 1996 ،نـوري (وهذه النسبة قريبة ألى حد ما من النسبة التي حصل عليهـا  % 24.12

نسـبة  ) 1992( أسماك البرك والبحيرات حيث سجل رحيمو وهي أقل مما سجله الباحثون في% 19.02

 %30نسبة خمـج  ) Mahon )1976وفي كندا سجل . في أسماك العراض في سد صدام% 42.8أصابة 

نسـبة خمـج   ) Sweeting )1976وسـجل  . في األسماك البراقة الموجودة في بركة قرب بحيرة أيـري 

وقد تعـزى هـذه    ،ياه في يأتلي في بريطانيافي أسماك الروش في منطقة الم% 92ــ25تراوحت بين 

في أن الليكيوال المعوية هي غالباً ما تكـون طفيلـي   ) Owen )1968و  Arme النسبة العالية وكما أكده

التواجد المنتظم للطيـور المائيـة   ألسماك المياه الراكده في البحيرات والبرك والخزانات والذي يعود الى 

أضافة إلى السبب األول فإن الشبوطيات هي أكثر األسماك إصابة . ووفرة القشريات وطبيعة النظام البيئي

  بهذه اليرقات وقد عللت هذه الظاهرة المتالكها قناة هضـمية بسـيطة وعـدم إمتالكهـا امعـدة مميـزة      

ل القناة الهضمية لذلك فإن اليرقات ال تتأثر فـي القنـاة   وأن التغير في الحامضية يكون تدريجياً على طو

الهضمية لعدم وجود تغير مفاجئ في الحامضية وبالتالي فإنها تخترق جدار المعي وصوالً إلى التجويـف  

  فـي ويعد العراض أحد الشبوطيات مضيفاً جديـداً لهـذه اليرقـة    . )Sweeting, 1976(الجسمي للسمكة 

وبصورة عامة فإن يرقة الطفيلي سواء كـان تأثيرهـا علـى    ). 1992 مو،؛ رحي 1996نوري، (العراق 

وأن  )Duign, 1967 ; Roberts, 1989(واإلناث في أنها تعيق تطور المناسل مما يؤدي إلى العقم ا الذكور

نمو والتطور داخل التجويف الجسمي للسمكة وخالل نموها تميل إلى االلتفاف حول لهذه اليرقات تستمر با

ء وتعمل على امتالء التجويف البطني مما يؤدي إلى انضـغاط وإزاحـة وتغيـر وزن األعضـاء     األحشا

)Arme et al., 1983(  وكما أشارAmlacher )1970 (  أن . إلى حدوث ضمور في األعضـاء الداخليـة

ل وجود عدد من اليرقات في سمكة واحدة وبأحجام مختلفة أو متقاربة أحياناً قد سجلت هذه الظاهرة من قب

Sweeting )1976 (  وقد علل هذا بعدم وجود تنافس بين اليرقات ذاتها وهذا الرأي يتفق إلى حد ما مـع

Arme   وOwen )1968 (    من أن تطور يرقة جديدة ال يعاق في حالة وجود يرقة سـابقة ممـا يعنـي

ك الخمجه تـأثير  في األسمامن خالل المالحظات العيانية فقد شوهد . استقاللية اإلصابة لدى هذه اليرقات

 نا فـإ ذل. المناسل وبشكل واضح وبدت المناسل مضمحلة لدرجة يصعب معها تمييزها عن بقية األنسجة

  .)Arme )1968نتائج هذه الدراسة تبدو مطابقة لما أشار إليه 
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  .في اسماك العراض Ligula intestinalisول الطفيلي يبين شكل وط )A,B(: 1شكل ال
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