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 Chub))وأسمها االنجليزي  (S.  japonicus)والمعروفة علميا  الكواليإن المعلومات المتوفرة حول الطفيليات التي تصيب سمكة  الملخص:

Mackerel  تحديد وجود وتوزيع الطفيليات الداخلية في هذه السمكة بشاطئ مدينة  إلىتكاد تكون معدومة في الشاطئ الليبي. لذا هدفت الدراسة

 216عدد أسماك الدراسة  إجماليحيث كان  الكواليعلى سمكة  م2016هذه الدراسة خالل شهري )ابريل ومايو( لسنة  جريتاليبيا.  –الخمس 

وتم  %38.04ونسبة إصابة اإلناث % 31.45نسبة إصابة الذكور  أما% 34.25أنثى وكانت نسبة اإلصابة الكلية  92 ذكر و 124منها سمكة 

حيث كانت   (R. cololabis) و  (Rhadinorhynchus pristis)في الطور البالغ نوع  الرأسالتعرف على نوعين من الديدان الطفيلية شوكية 

رقي الثالث وهي اليبالنسبة للديدان الخيطية تم التعرف على ثالثة أجناس في الطور  أما%. 32.56السمكة بمعدل شدة إصابة  أمعاءمتواجدة في 

وكان معدل شدة اإلصابة للديدان  .Hysterothylacium sp))وجنس  (.Contracaecum sp)وجنس  (Anisakis simplex) من نوع

  .تجويف جسم السمكةوتم العثور عليها في % 75.51الخيطية 

بحالة صحية غير جيدة. حيث ال  جميع األسماكتمت دراسة العالقة بين نسبة وجود اإلصابة الطفيلية ومعامل الحالة الصحية وبشكل عام كانت 

من حيث النمو.  سماكاألالمصابة والسليمة في معامل الحالة الصحية وهذا يدل على أن الطفيليات لم تؤثر على  األسماكتوجد فروق معنوية بين 

تعتبر هذه الطفيليات التي تم العثور عليها في هذه السمكة تم  ليبيا لذلك -را لعدم وجود الدراسات السابقة على هذه السمكة بشاطئ مدينة الخمسظون

 تسجيلها ألول مرة.   

 الديدان الخيطية.، الطفيليات الداخلية، الرأسالديدان شوكية  ، (S.  japonicus) المفتاح:الكلمات 

 
 

 المقدمة:

قد  األسماكإن وفرة وتنوع الطفيليات التي تصيب 

تستعمل كمؤشر للتغيرات البيئية. والعديد من الطفيليات 

تعتبر مؤشر حيوي )بطاقة بيانات حيوية( لتتبع حركة 

وهجرتها ونوع الغذاء وكذلك صفات حيوية  األسماك

أخرى. وتوفر معلومات للعديد من الالفقاريات التي 

. إن المعلومات المتوفرة األسماكهذه  أمعاءتتواجد في 

ً اليح الطفيليات في األغلب تصف نوع الطفيلي  علىا

دورة حياتها من حيث المضيف  إلىولكن ال تتطرق 

الوسطي والمضيف النهائي كسلسلة متعاقبة بالنسبة 

للطفيلي. وذلك لصعوبة دراسة الطفيليات وأمراض 

 .[1] البيئيفي المحيط  األسماك

كعائل نهائي لها تأثير  األسماكإن الطفليات التي تصيب 

الثروة السمكية وخاصة على المخزون السمكي.  على

فوجود الطفليات وخاصة الديدان في مواضع مختلفة من 

المتوسط  وأحياناالسمكة التي تشكل العائل النهائي 

الالزم الستكمال دورة حياة الطفيلي، هذا وقد يؤثر على 

العائل بدرجات متفاوتة حسب نوع الطفيلي. وقد يكون 

فيقضي على حياة السمكة، أو غير هذا التأثير مباشر 

مباشر كالحد من نموها أو ظهور أعراض جسمانية 

. وكذلك [2] السمكيعليها وهو ما يؤثر على المخزون 

إن كمية ونوعية الطفيليات التي  [4,3] دراسةاكدت 

يمكن استخدامها كمؤشرات حيوية  األسماكتتواجد في 

 لتحديد المخزون السمكي.  

 (Scomberidae)عائلة  إلىتنتمي سمكة الدراسة 

 (Scomber japonicus)جنس 

(Houttuyn,1780)،  الجسم طويل ومغزلي، وحاشية

م والخلف مغطاة بجفن ذهني. واألسنان ماالعين من األ

 إلى 8صغيرة ومخروطية على كال الفكين. وهناك من 

أشواك بالزعنفة الظهرية األولى. والمسافة ما بين  10

الزعنفتين الظهريتين هي نفس طول قاعدة الزعنفة 

زعنفيات ظهرية وأخرى  5الظهرية األولى. وتوجد 

 األسماكشرجية. وكذلك توجد مثانة هوائية. وتعتبر هذه 
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. وهي م 300عمق ال يزيد عن  إلىساحلية سطحية 

بطول  األسماكهجرة  وتبدأ، موسميةأسماك مهاجرة 

سم  50 - 30سم. الحد األقصى لطول السمكة من 3

 1.1سم طول وزنها  60.47واقصى حجم للسمكة )

البالغة على مجدافيات االقدام،  األسماككلغ(. وتتغدى 

 أما. األخرى، الحبار وكذلك على القشريات األسماك

تشمل أسماك  الكواليالحيوانات التي تفترس أسماك 

القاروص األبيض  ،((billfishesسمك  التونة،

(Cynoscion nobili( ،)Seriola lalandi) 

 . [5] القرشوأسماك أخرى، وكذلك أسماك 

تهدف هذه الدراسة لمعرفة بعض أنواع الطفيليات 

 (S. japonicus) الكواليالداخلية التي تصيب سمكة 

ومدى نسبة ومعدل شدة اإلصابة ومعرفة دورة حياة 

 وتأثيره على العائل.الطفيلي 

 ((Rhadinarhynchidaeالوصف العام لعائلة 

 الرأسالديدان شوكية  إلىينتمي هذا الطفيلي 

(Acanthocephala)  وتضم مجموعة قليلة من

سمة الديدان الطفيلية وهي ذات اجسام اسطوانية وغير مق

مزود ولالنسحاب  خرطوم قابل بامتالكهاوتتميز 

ألمامي لجسم الطفيلي وتعتبر بأشواك يقع عند الطرف ا

 إلىهم الصفات الواضحة والمميزة لها. وتنتمي أهذه 

التي يتكون جسمها  (Rhadinarhynchidae)عائلة 

مية تشتمل على خرطوم وعنق عديد أمامن منطقة 

 المنطقة التي تلي العنق فتسمى الجدع.  أما االشواك،

تترتب االشواك بصورة متناظرة على الخرطوم وعدد  

في  أهميةوشكل وطول وترتيب هذه االشواك له 

التصنيف. ان الخطم يمكن ان ينسحب في كيس يسمى 

بكيس استقبال الخرطوم بمساعدة عضالت خاصة 

 . ]15,1[الكيوتيكلوتحاط بالجسم طبقة رقيقة من 

  (R. pristis)الوصف العام للنوع  

ملم وعرضه من  20.0 إلىالذكور: الجسم يصل طوله 

ملم  2.5 إلىملم. الخرطوم يصل طوله  0.9 -0.6

م، يحتوي ماويكون ملتف بشدة، ومتضخم قليال من األ

 26صف طولي كل صف يحتوي على  16 -14من 

ميين من الخرطوم ماخطاف، الخطافات في الثلثي األ

ف الخطافات أضعف وأقصر قليالً من غيرها. ص

من غيرها. وتوجد  قليالً  أطولالقاعدية تشكل حلقة و

مامي من الجسم. ديد من الخطافات في الجزء األالع

. ويكون الجزء لالصفراربيض مائل أويكون لونه 

 في االناث يكون ممتد.  أماالخلفي من الجسم متعرج 

ملم، وعرضه  75 إلىاالناث: الجسم يصل طوله 

 .  يلاملم. ويكون لونها برتق 1.12

 )R. cololabis(  الوصف العام للنوع

 ملم 140 -7.5لذكور: الجسم يصل طوله من ا

ملم. الخرطوم يصل طوله  1.01-0.86 وعرضه من

ملم.  0.20-0.13ملم وعرضه من  1.96-1.60من 

صفوف طولية يحتوي كل صف من  10يحتوي على 

خطاف. وتوجد بعض الخطافات في أعلى  20-21

 مي من الجسم. ماالجزء األ

ملم  35.0-13.5االناث: الجسم يصل طوله من 

ملم. ويصل عرض  1.62 -0.88 وعرضه من

ما ينقلب الخرطوم  ملم. ونادراً  0.21-0.18الخرطوم 

 ل الجيب. خبالكامل دا

دورة حياة الديدان شوكية  :الشوكيةدورة حياة الديدان 

 الكواليحيث يوجد الطور البالغ في سمكة  الرأس

ضع وبعد نضج الطور البالغ ي األخرى األسماكوبعض 

البيض الذي يخرج مع فضالت المضيف النهائي. في 

ان تأكل القشريات البيض مباشرة او  أماهذه المرحلة 

تفقص البيضة عن يرقة سابحة يتغدى عليها القشري او 

المضيف  إلىرقة يلاوتنتقل هذه  األخرىالالفقاريات 

الوسطي الثاني الذي يتغدى على القشريات ويكون من 

 إلىى عليها المضيف النهائي او تنتقل التي يتغد األسماك

المضيف النهائي مباشرة عند تغذيته على القشريات التي 

رقة والتي تتحرر عند هضم هذا القشري داخل يلاتحمل 

 دودة بالغة.  إلىالمضيف النهائي وتتطور  أمعاء
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 الديدان الخيطية:

 (Anisakis simplex(الوصف العام لطفيلي  

رقات في كيس أبيض مائل لالصفرار وتكون يلاتوجد 

ملفوفة في غشاء ضيق. وتتحرر الدودة من الكيس، 

ملم. يوجد في النهاية  34.5 -11.2ويكون طولها من 

شفاه صغيرة نسبياً، والشفتين  3مية للدودة مااأل

م. مااأل واحدة إلىالمركزيتين غير واضحة، تبرز سن 

ه على غدة، ليس لها مري طويل نسبيا يحتوي في نهايت

ولها زائدة واضحة تشبه الذيل  أخرى.لها أي ملحقات 

 ً في النهاية الخلفية للدودة. وتتواجد هذه الديدان  تقريبا

. وفي األسماكعلى االعضاء الداخلية داخل تجويف 

رقة يمكن أن تسبب االلتهاب يلااالصابات الشديدة بهذه 

 أو الموت.

 .(.Contracaecum sp)الوصف العام لطفيلي 

وضوحا  أكثرتحاط بطبقة رقيقة من الكيوتيكل تكون 

مي من ماالجزء األ أما الجسم.في الجزء الخلفي من 

ية الظهرية حدودة يحتوي على سن بارزة من الناال

: يلاغدد متوزعة كالت 6وشفتين جانبيتين وتحتوي على 

زوج واحد تحت السن وزوج في كل شفاه جانبية. 

وتوجد فتحة شفوية بالقرب من السن وبين الشفتين. 

الفتحة االفرازية تفتح قبل نهاية الجسم في الجانب 

مرتين من  أطولالموجود فيه السن. القناة المعوية 

المري وتحتوي على االعور المعوي وتحتوي على 

 وي على شوكة.  وال تحت تقريباً غدتين كرويتين 

 (.Hysterothylacium sp)الوصف العام لطفيلي 

تحتوي على طبقة الكيوتيكل ويمتد جناح جانبي على 

طول الجسم على هيئة قضيب داعم للجسم. الجزء 

على شفتين جانبيتين متطورة  يحتويمي من الدودة مااأل

. زوج في الرأسغدد افرازية في  9ويحتوي على 

الشفاه الظهرية وتكون هذه الغدد كبيرة ومتطورة. وال 

تفتح تحت الحلقة  ةاإلفرازيتحتوي على سن. الفتحة 

مرتين من المري.  أطولالعصبية. القناة الهضمية 

غدد كروية 4تحتوي على األعور المعوي وتحتوي على 

 .وجود شوكةمتفرعة مع 

 المواد وطرق العمل:

لهذه الدراسة  (S. japonicus)ُجمعت عينات سمكة 

بالخمس في الفترة من أبريل و  األسماكمن ميناء صيد 

 (216)وكان العدد الكلي للعينات  2016مايو لسنة 

المعمل، وإعطاء كل سمكة  إلىسمكة تم جلب العينات 

ً تاريخ الجلب  المعمل تم قياس  إلىرقم تسلسلي متضمنا

ألقرب مليمتر  (Total Length)الطول الكلي للسمكة 

واحد بواسطة مسطرة بعدها تم تعيين الوزن الكلي 

ألقرب غرام واحد لجميع  Total Weight))للسمكة 

المفحوصة بواسطة ميزان إلكتروني، وكذلك تم  األسماك

البالغة بالعين  ((Fish sex األسماكتحديد جنس 

 المجردة بعد تشريحها بواسطة مشرط ومقص.

بحثاً عن الديدان المعوية وذلك  األسماكتم تشريح 

بإحداث شق طولي من الجهة البطنية لجسم السمكة 

من فتحة المخرج وبشكل شبيه بنصف دائرة ماراً  ابتداء

ً بتجويف  على السطح الجانبي لجسم السمكة ومنتهيا

الخياشيم. فحصت سطح األحشاء الداخلية والتجويف 

عد ذلك عدسة مكبرة. وب باستخدامالجسمي والعضالت 

عزلت القناة الهضمية عن بقية األحشاء الداخلية 

ووضعت في طبق بتري حاٍو على محلول فسلجي 

(Normal saline)  لحين  (%0.9)كلوريد الصوديوم

 تثبيتها.

وذلك  % 70تم تثبيت الديدان في كحول أثيلي تركيز 

بعد تركها في طبق بتري حاٍو على ماء حنفية في 

وذلك  ◦م 4ساعة على درجة حرارة  24الثالجة لمدة 

 يلامن أجل السماح ألنسجة الديدان باالرتخاء وبالت

المساعدة في بروز الخرطوم بالنسبة للديدان شوكية 

. وتم الكشف على الديدان الطفيلية باستعمال الرأس

المجهر الضوئي تبعا للصفات التي تميز بين هذه 

ذيل، وال الرأسالطفيليات من حيث: تركيب منطقة 

 .  [6] والجنساللون، حجم الجسم، 
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 األسماكالتغيرات الحاصلة في إصابة  احتسابتم 

بالديدان والحالة الصحية بحسب جنس، وزن وطول 

  -كاآلتي:  األسماك

 Percentage)نسبة حدوث اإلصابة  -1

Incidence of Infection):  ويقصد بها النسبة

المصابة بدودة  األسماكالمئوية لحاصل قسمة عدد 

المفحوصة أثناء مدة  األسماكمعينة على عدد 

   .[7] معينة

 Mean Intensity of)معدل شدة اإلصابة  -2

Infection):  ويقصد به حاصل قسمة عدد أفراد

المصابة بتلك الدودة  األسماكدودة معينة على عدد 

 . [7] معينةأثناء مدة 

 Condition Factor) الصحية:لمعامل الحالة  -3

K)  ويقصد به حاصل قسمة الوزن لجسم السمكة

الطول الكلي للسمكة  علىمضروب في مائة 

 . [8] ثالثةمرفوع االس 

 النتائج والمناقشة:

هذه الدراسة خالل فترة شهر ابريل ومايو للعام  جريتا

سمكة حيث كانت عدد الذكور  216عدد  على م2016

 (1)سمكة ويتضح من الجدول  92سمكة واإلناث  124

 74المصابة  األسماكعدد  إجماليان  (1)لشكل وا

سمكة من  35المصابة  األسماكعدد أنات  سمكة وكانت

 األسماكسمكة تم فحصها، وكان عدد ذكور  92

عدد  إجماليسمكة من  124سمكة من  39المصابة 

   الذكور.

 السليمة و المصابة األسماكوجنس  ( يوضح عدد1جدول )

 الوصف
عدد 

 األسماك

 األسماك

 السليمة

 األسماك

 المصابة

 39 85 124 ذكور 

 35 57 92 اناث 

 74 142 216 جمالياإل

 

 

 

 والمصابةالسليمة  األسماكوجنس  ( يوضح عدد1شكل )

 

( أن نسبة اإلناث 2( والشكل )2يتضح من الجدول )

% 31.45المصابة  ونسبة الذكور% 38.04المصابة 

%  34.25نسبة اإلصابة لألسماك  إجماليوكان 

ويتضح من هذه النتائج إن نسبة اإلصابة في اإلناث 

ان اإلناث تزيد  إلىكانت اعلى من الذكور ويرجح ذلك 

من كمية الغداء في فترة نضج المبايض الن االطوار 

توجد في  األسماكرقية للطفيليات التي تصيب هذه يلا

تبر غداء لهذه القشريات ومجدافيات االقدام والتي تع

 اإلصابة بهذه الطفيليات. ةاليحتمامما يزيد من  األسماك

 

 .األسماك( يوضح نسبة االصابة لذكور وإناث 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األسماك( يوضح نسبة االصابة لذكور وإناث 2شكل )

من خالل الفحص تم التعرف على نوعين من الديدان 

في الطور البالغ نوع  الرأسالطفيلية شوكية 

(Rhadinorhynchus pristis) و(( R. cololabis 

االسماك المصابةاالسماك السليمةعدد االسماك

124
85

39
92

5735

216
142

74

ذكور االسماك اناث االسماك اجمالي عدد االسماك

 نسبة االصابة األسماكعدد  الوصف

 31.45 124 ذكور 

 38.04 92 اناث 

 34.25 216  جماليإلا
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                   سمكة أمعاءوالتي تم العثور عليها في 

S. japonicus)) ( 3( وشكل)3ويوضح جدول )

حيت كان معدل شدة اإلصابة بالديدان الطفيلية شوكية 

 Oliva وهذه النتائج تتفق مع نتائج%. 32.56 الرأس

 R. pristis))حيث كانت نسبة اإلصابة بدودة  آخرون

على نفس  Akmirza . كما تتفق مع دراسة ]9[44.4%

على  آجريتالتي  Rego مع دراسة وكذلك  ]10[السمكة

 S.japonicua))و  S.scomprus))سمكتي 

وتختلف في نسبة اإلصابة  ]12[ Shih .ومع دراسة]11[

حيث كانت نسبة اإلصابة وآخرون  Alves مع دراسة

 Cisse ومع دراسة  ]4[(R. pristis)لدودة % 7.00

حيث كانت نسبة اإلصابة بالديدان شوكية  Belghytiو

بالنسبة للديدان الخيطية تم  أما. ]13[%19.31 الرأس

رقي الثالث يلاالتعرف على ثالثة أجناس في الطور 

وجنس     (Anisakis simplex )وهي من نوع

Contracaecum sp.).)  وجنس

Hysterothylacium sp.).)  والتي تم العثور

( 3عليها في تجويف جسم السمكة. ويوضح جدول )

( معدل شدة اإلصابة بالديدان الخيطية 3) وشكل

حيث  Akmirzaوتتفق هذه النتائج مع %. 75.51

 Anisakis) بطفيلي% 77.27كانت نسبة اإلصابة 

. [10] ).sp ومع دراسة Cisse وBelghyti  حيث

تواجدا بنسبة  األنواع أكثركانت نسبة الديدان الخيطية 

لطفيلي % 86.67 انتشار % ومعدل53.40إصابة 

.).sp Anisakis)]13[  مع نتائج  كذلوكOliva 

 .]9[%53.6حيت كانت نسبة الديدان الخيطية وآخرون 

على سمكة  جريتاالتي  Chuo كما تتفق مع دراسة

(S. australasicus)  حيت تراوحت نسبة اإلصابة

وكانت هناك زيادة في وفرة  (%100-86.7) بين

ومع  . ]3[الربيعفي فصل   )sp Anisakis.(.ديدان 

هذه دراسة  واختلفت. ]Sautos ]14و Rego دراسة

Alves حيت كانت نسبة الديدان الخيطية  وآخرون

20.4%]4[   . 

 

 ( يوضح شدة االصابة بأنواع الطفيليات.3جدول )

 شدة االصابة نوع الطفيلي

 32.56 الرأسالديدان شوكية 

 75.51 الديدان الخيطية

 

 

 

 

 

 

 االصابة بأنواع الطفيليات.( يوضح شدة 3الشكل )

 condition)بالنسبة لمعامل الحالة الصحية  أما

factor K) ( 1.7حيث سجلت اعلى قيمة له )أدنىو 

الشكل ( يوضح (k( وهذه االختالفات في معامل 0.61)

بان الحالة الصحية بشكل عام لألسماك كانت بحالة  (4)

وربما  بالنسبة للذكور واإلناث على حد سواء غير جيدة

قلة الغداء وقطع مسافات للحصول عليه  إلىيعزى ذلك 

مما يسبب لها االجهاد وينعكس سلبا على الحالة 

 .الصحية

 

 .معامل الحالة الصحية لألسماك( يوضح 4الشكل ) 

يتضح من دراسة معامل الحالة الصحية لألسماك و

ال  (5كما في الشكل ) السليمة األسماكالمصابة مقارنتا ب

توجد فروقات معنوية وهذا يدل دالله واضحة على ان 

 ال توثر في نموها.  األسماكالطفيليات التي تصيب هذه 
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معامل الحالة الصحية لألسماك ( يوضح 5الشكل )

 .المصابة والسليمة

ً للمعادلة  من خالل أخد القياسات لسمكة الكوالي طبقا

 .]Hile ]61اآلسية التي أدرجها العالم 

  (1المعادلة رقم )

 ،a=الطول بالملميتر )L= الوزن بالجرام و Wحيث 

bل المعادلة اآلسية الى معادلة ي( يمكن إيجادها بتحو

 لوغاريتمية كالتالي:

  (2المعادلة رقم )

 لية.من المعادلة التاLog aحيث يمكن إيجاد 

  (3المعادلة رقم )

 

 عدد العينات. Nحيث 

إن مصطلح العالقة بين الطول والوزن تفيد في إيجاد 

 الوزن المتوقع وعالقته بالطول الكلي للسمكة وذلك 

حالة السمكة حيث أن االختالف في الوزن قد  تال ثبا

ومن  .الخيرجح ضعف عام أو وجود شحوم ........

خالل تحليل العالقة بين الطول والوزن بتطبيق المعادلة 

 .           لى هذه السمكةع

يكون النمو في  b=3اذانه كما معروف عندما تكون 

 السمكة مطابقا تماما للنمو في الطول. 

 في كال الجنسين  bأن قيمة على وعموما ذلت النتائج 

 دليل على أن التغير في وزن السمكة  وهذا 2.308=  

مع الزيادة في الطول وإن النمو يعتبر في حالة ينطبق ال 

بين االسماك السليمة حيث  bوعند مقارنة قيمة  سيئة.

 3.027واالسماك المصابة قيمتها  2.093كانت قيمتها 

حيث السماك السليمة كانت في اضراب من حيث أن ا

واالسماك المصابة كان الوزن  الوزن بالنسبة للطول.

مطابقا للطول ويذل على أن االسماك المصابة كانت 

تتناول كمية كبيرة من الغداء مما أدى إلى زيادة 

االحتمال بإصابتها بالطفيليات لتكون العائل النهائي لهذه 

 لم تؤثروكما ذكرنا سابقا بان هذه الطفيليات  الديدان

على صحة االسماك المصابة كما ظهر في دراسة 

معامل الحالة الصحية بأن الطفيليات كان متوسط عددها 

(3.7  ) 

 االستنتاج:

               نستنتج من خالل هذه الدراسة أن أسماك

(S. japonicus)  والمدروسة في شاطي مدينة الخمس

ليبيا تتعرض لإلصابة ببعض الطفيليات وتختلف هذه  –

االصابة من طفيلي ألخر حيث كانت نسبة االصابة على 

: حيت كان معدل شدة اإلصابة بالديدان اليالتالنحو 

. ومعدل شدة اإلصابة بالديدان %32.56 الرأسشوكية 

عند األثاث  كما أن نسبة االصابة%. 75.51الخيطية 

أن  إلىوه أعلى من نسبة االصابة عند الذكور وهذا نعزُ 

 المبايض،تزيد من كمية الغداء في فترة نضج  اثاإلن

كما لوحظ أن جميع المعلومات عن الطفيليات التي 

يمكن أن يستفاد منها في تقدير المخزون  األسماكتصيب 

ً ذا  عظمى في  أهميةالسمكي الذي يمثل رافداً غذائيا

مساهمته لتغطية احتياجات الطلب العالمي المتزايد 

 للغداء.
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log𝑊 = log 𝑎 + 𝑏 log𝐿 
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