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ة ـــــــــــدمـــقـالن

INTRODUCTION  

في " سريعا " كتطكرا التي القت أىتمامان كبيران لمجاالت األسماؾ كاحد مف أىـ ايعد مجاؿ استزراع        
 اذ (Troell  et al., 2014) بركتيني  ميـ لالستيالؾ البشرم  الف االسماؾ مصدركذلؾاالكنة االخيرة 
يستخدمو االنساف بالصكرة % 23مف االنتاج العالمي السمكي بالصكرة المباشرة كالباقي% 77يستيمؾ العالـ 
 (.2019عبدالحميد، )غير المباشرة 

 كذلؾ لما 1955 منذ سنة      تعد اسماؾ الكارب مف أىـ أنكاع األسماؾ التي تـ استزراعيا في العراؽ
ىا كتمتاز بمعامؿ التحكيؿ الغذائي ض باألضافة لسرعة نمكاالبيئة كلألمر تمتاز بو مف مقاكمتيا لمظركؼ

لظركؼ البيئية كىذا ما يعرضيا لألجياد الذم ؿ ىاتحمؿبكتمتاز االسماؾ ، ( Kitto et  al., 2013)العالي
 ,Mohan & Bhatto)اقتصادية بالتالي حدكث خسائراالمراض كيعد مف اىـ العكامؿ المؤىبة لحدكث 

 ، مدل حساسية األسماؾ لممسببات المرضيةكىيعكامؿ أساسية كمؤىبة  لحدكث المرض ىنالؾ  ،(2002
 كتكاثر ىذه المسببات مف درجة الحرارة كاألس الييدركجيني ك البيئة المناسبة لنـا،مسببات األمراض كضراكتو

باألعتماد تصنؼ امراض االسماؾ  (. 2008، عبد المطيؼ ك جماعتو ) كنسبة األمكنيا كالمكاد العضكية
كمف الكراـ صبغة ؿسالبة كاؿمكجبة اؿكالتي تحدثيا البكتيريا  األمراض البكتيرية الى عمى المسببات المرضية

 (Hemorrhagic septicemia) اىـ األمراض االبكتيرية التي تصيب اسماؾ الكارب مرض الحمى النزفية
 تسبب مشاكؿ اقتصادية كالتياألمراض الفطرية كتصاب االسماؾ ايضان بFin Rot كمرض تعفف الزعانؼ 

كمف اىـ األمراض الفطرية التي تصيب األسماؾ % 100كبيره قد تصؿ نسبة اليالكات لبعض الحاالت الى 
Branchiomycosis (  Chukanhom & Hatai, 2004 .)كعفف الغالصـ Saprolegnia ءعفف الما

اف لالصابات الطفيمية اىمية اقتصادية كبيرة في تربية األسماؾ ألنيا تسبب ضعؼ األسماؾ كقمة اكزانيا     
فضالن عف حدكث اليالكات العالية خاصة في األسماؾ الصغيرة كذلؾ تمعب دكران ىاما في نقؿ بعض 

 تصاب االسماؾ  بالطفيميات الخارجية كالداخمية كقسـ ،األمراض مثؿ األمراض الفيركسية كاألمراض البكتيرية
( . 2008المطيؼ كجماعتو، عبد )منيا قد تنتقؿ الى االنساف  كتسبب حاالت مرضية كالديداف الشريطية 

تعتبر األمراض الفيركسية مف اكثر األمراض تأثيران عمى صحة األسماؾ كتسبب خسائر اقتصادية كبيرة ك    
كمف اىـ األمراض الفيركسية التي تصيب اسماؾ الكارب الحمى النزفية الفايركسية ، في الثركة السمكية

(Viral hemorrhagic Septicemia.VHS) ك (Koi Herpesvirus disease, KHV) (Gilad et 
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al ,. 2003).  أىمية كبيرة في تربية كاستزراع األسماؾ لما ليا مف تاثير عمى فمو لمنظاـ الغذائي اما بالنسبة
ؿ  لألمراض كعكاـاالصحة العامة لألسماؾ، كنمكىا باإلضافة الى تاثيره عمى الجياز المناعي كمقاكمتو

   (Trachet, 2010).االجياد

 الطفيمية كبسبب قمة 1األمراض كخاصة األسماؾ أمراض دراسات عديدة في العراؽ عمى      أجريت  
البحكث المقارنة لالفات المرضية العيانية النسجية كبسبب حدكث حاالت النفكؽ الجماعي السماؾ الكارب 

:- ت ىذه الدراسة الىػػػػدؼػػػفي منطقة الفرات االكسط قالشائع 

  دراسة التغييرات المرضية العيانية كالنسجية لنسيج الغالصـ كبقية االعضاء في اسماؾ الكارب
 .الشائع في منطقة الفرات االكسط كالمنطقة الشمالية 

  تحديد اسباب ظاىرة النفكؽ الجماعي السماؾ الكارب في منطقة الفرات االكسط. 
  تحديد نسبة اصابة االسماؾ باالمراض كحسب  المنطقة الجغرافية كنكع االستزراع. 
 حسب الحاالت المرضية المسجمة في عزؿ كتكصيؼ المسببات المرضية في اسماؾ الكارب الشائع 

 .ىذه الدراسة
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 جـــــع راــراض المــتعـــــاس

Review  Literature of 

  الشائع اسماك الكارب 2-1

 مصدران غذائيان ميمان لإلنساف كالتي القت تطكران كازدىاران كبيرا في اآلكنة االسماؾ   تعد البيئة المائية كخاصة 
( . 2005عيسى كعبد الرزاؽ، )األخيرة 

ىي مف اىـ األسماؾ العظمية التي  common carp(Cyprinus capris L.)اف اسماؾ الكارب الشائع 
كىي  مف اسماؾ  (Vagarga et al ., 2018)، (Cyprinidae family)تقع ضمف عائمة الشبكطيات

كتعيش في األنيار كالبحيرات كفي مناطؽ مختمفة  . Eutrophic fresh water fishالمياة العذبة الدافئة 
(Hedayali, 2018) ، باإلضافة الى إمكانية استزراع اسماؾ الكارب في األنظمة اإلنتاجية مثؿ األقفاص

كاألحكاض األرضية كالبحيرات الصناعية ، تصؿ نسبة انتاج االسماؾ بصكرة عامة مف المزارع السمكية 
 98%كتعد اسماؾ الكارب اكثر األنكاع استزراعان في المسطحات المائية اذ تصؿ نسبة إنتاجيا الى % 44

  Omnivorous كىي مف أكالت الكائنات الحيكانية (FAO, 2016; FAO, 2009)ارة اسػػػػيا ػػػػفػػي ؽ
 مثؿ الديداف كالفقريات كالحشرات كأيضا  Bantic – dwelling organismsتتغذل عمى الكائنات القاعية ك

 في ا تمتاز اسماؾ الكارب بسرعة النمك كسيكلة تربيتو(Kottelat & Frehot, 2007)بيكض األسماؾ 
 باإلضافة الى ˚ـ 35-3 مختمفة تتراكح مف درجات حرارة  عمى البقاء كالتعايش فيىاالمناطؽ المغمقة كقابميت

 Gül et al) لنقص االككسجيف كمقاكمتيا العالية لألمراض كخصكبتيا العالية كسيكلو إعادة إنتاجيا اتحممو

.,2010).   

  Predisposing factor for: fish diseaseاألسمبكالعوامل المؤهبة ألمراض  2-2

يعرؼ المرض عمى انو تغيير في السمكؾ الطبيعي لألسماؾ نتيجة المؤثرات الخارجية كالتغير في    
كالذم ىك عبارة عف خمؿ في التكازف الفسيكلكجي في  Stressالظركؼ البيئية التي تؤدم الى اإلجياد 

ركؼ البيئية ككجكد الفضالت النتركجينية كاالمكنيا كالنترات ، باإلضافة ظاألسماؾ، كنتيجة التغيرات في اؿ
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أيضا العكامؿ  ،Overcrowdingالى العكامؿ البيكلكجية كالطفيميات الداخمية كالخارجية كالكثافة العددية
كالخ .... ءة االضاشدة األككسجيف كثنائي أككسيد الكاربكف كيزالفيزيائية لمبيئة المائية كدرجة الحرارة كترؾ

 قمة اإلنتاج في كؿ مف اسماؾ البحيرات كاألنيار كأيضا كبالتالي  الى حدكث االمراض في االسماؾتؤدم 
 .األسماؾ المستزرعة في المزارع السمكية

  الشائع  امراض اسماك الكارب 2-3

 ، يةالفطرية، الفيركسية كالطفيؿ ،ية البكتيركتشمؿ االمراضمعدية اؿمراض التقسـ امراض األسماؾ الى ا     
 العضكية  الممكثات الكيميائية اكفضال عف كجكدالتغذية ك االدارةمعدية كتشمؿ امراض سكء اؿمراض غير الكا

. (2008عبدالمطيؼ كجماعتِو، ) في البيئة المائية  

  في اسماك الكاربةاالمراض المعدي 1-3-2

  Bacterial Disaesesاالمراض البكتيرية 1-1-3-2 

تتكاجد ، اك المستزرعة عمى حدا سكاءفي االنيار سماؾ العمى ا االمراض البكتيرية ليا تاثر كبير      
 اذا ما ممرضةكىذه األنكاع يمكف اف تصبح ، بعض مف أنكاع البكتريا بصكره طبيعية في األسماؾ اك الماء

تعرضت األسماؾ الى اجياد معيف ،أم في ىذه الحالة تعتبر اإلصابات البكتيريا ثانكيا إلصابات أكلية ، اف 
كتعد ، ( Aeromonas hydrophila)مثؿ الكراـ لصبغة   سالبةتككف  في االسماؾلب البكتيريا الممرضةغا

بصكرة عامة تمتاز األسماؾ ، اسماؾ المياه الدافئة اكثر عرضة لإلصابة بالبكتيريا مف اسماؾ المياة الباردة
انتفاخ ، المصابة باألمراض البكتيرية بكجكد بقع نزفية عمى الجمد كالزعانؼ مع كجكد القرح كتآكؿ الزعانؼ

عبد المطيؼ )باإلضافة الى كجكد احتقاف في األعضاء الداخمية  (Exophthalmia)البطف كجحكظ العيكف 
 .(  2008كجماعتِو،

 Fungul Diseases   االمراض الفطرية 2-1-3-2

     تصاب اسماؾ المياه العذبة باالمراض الفطرية كالتي تكدم الى نسبة ىالكات عالية كقمة في النمك 
ركؼ البيئية دكران ميمان في ظيكر االمراض الفطرية مثؿ التغير في درجة حرارة الماء ظكاإلنتاج كتمعب اؿ
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كالممكثات في البيئة المائية باإلضافة الى االمراض  كتركيز االككسجيف المذاب ككجكد المكاد النتركجينية
مف اىـ االمراض الفطرية التي تصيب اسماؾ الكارب مرض تعفف الغالصـ كالذم . (Ali, 2005) البكترية
 الغمصمي لنسيجكيصيب ىذا الفطر األكعية الدمكية لمخيكط الغمصمية كا.Branchomycesis spp يسببو 

، كتعد درجة الحرارة العالية مع كجكد المكاد العضكية مف اىـ عكامؿ انتشار المرض كيحدث بالشكؿ الحاد 
مف اىـ اآلفات العيانية في  .(Judy, 2008; Saint& Erne, 2008)كيكدم الى نسبة ىالكات عالية 

  .Marbled appearance   (Ibrahim, 2011)انًىسائُكٍشكؿ اؿالمرض ظيكر الغالصـ ب

  Parasitic Diseases االمراض الطفيمية  3-1-3-2

اؾ بنكعيف مف الطفيميات الخارجية كالداخمية،اف إصابة األسماؾ بالطفيميات الخارجية ـتصاب االس       
 بسبب تحطـ أنسجتيا اتكدم الى خسائر اقتصادية متمثمة بنفكؽ األسماؾ كعدـ صالحية استيالكو

(Piasechi et al., 2004) ،تعد الدكدة الكالبية  Anchor worm   (lernaea  cyprinacea)  مف اىـ
بة كتسبب اإلصابة بيذه الطفيميات نزؼ ذ العفئةالقشريات مجدافية األقداـ التي تصيب اسماؾ المياه الدا

 لطبقات الجمد كفقداف الحراشؼ، أما في اإلصابات الشديدة فاف الطفيمي Erosionنسالخ الكتككف القرح كا
 ,El-khatib & El-Hady) يخترؽ طبقات الجمد ليصؿ الى العضالت كقد يصيب األعضاء الداخمية

 الديداف تصاب األسماؾ بأنكاع مختمفة مف الطفيميات التي تصيب األعضاء الداخمية كتقسـ الى.   (2012
 مف tapworm (Cestodes)الديداف الشريطية اك المفمطحة كالديداف المسطحة ؾ، Nematode الخيطية

الطفيميات التي تصيب األسماؾ كيمكف اف تنتقؿ الى اإلنساف عند تناكلو األسماؾ المصابة كالمطبكخة 
 .(Yera et al ., 2013)بصكرة غير جيدة 

 البيئية لممزارع السمكية كخاصة تراكـ المكاد العضكية كفضالت األسماؾ مف اىـ العكامؿ الظركؼكتعد 
 .(Muchlisin et al., 2015)المساعدة لنمك كتطكر يرقات الديداف الشريطية 

  Viral Diseases االمراض الفايروسية 4-1-3-2  

تكدم إصابة األسماؾ بالمسببات الفيركسية الى خسائر اقتصادية كبيرة كمف اىـ االمراض التي تصيب      
 كالذم يسببة فايركس  Spring viremia of carp (SVC)انزثُؼُخ الحمى النزفية  مرضاسماؾ الكارب
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Rhabdovirus carpio  كيظير عمى األسماؾ المصابة فقداف التكازف كتكسع البطف مع التياب الخمب كقد
كأيضا  ،(المعدم)رية ثانكية كالبكتيريا المسببة لمرض االستسقاء النزفي م المرض إصابات بكتايحدث مع ىذ

 Viral hemorrhagic septicemiaمف االمراض الفيركسية الميمة االنتاف الدمكم النزفي الفايركسي 

VHS (  ،2008عبد المطيؼ كجماعتو(. 

Non –Infectious Diseases    االمراض غير المعدية 2-3-2  

 Bad Management  امراض سوء اإلدارة1-2-3-2  

اذ  (Lopes et al ., 2001)  لمماءpHاالس الييدركجيني العكامؿ المؤثرة عمى جكدة انتاج األسماؾ ىك    
 ،7.5-8األسماؾ تتراكح المائية المالئمة لمعيشةلبيئة ا pH الى اف (Heydernejad, 2012)أشار الباحث 

 يعكد Acidity waterكاف قدرة األسماؾ عمى البقاء في البيئة المائية ذات االس الييدركجيني الحامضي 
الى قدرتيا عمى الحفاظ عمى التكازف األيكني بينما تككف ليا القدرة عمى العيش في البيئة المائية ذات االس 

 ,Bolner & Baldisserto)الييدركجيني القاعدم مف خالؿ مقاكمتيا لاليكنات كطرح الفضالت النتركجينية

عمى  عمى تغذية األسماؾ كالتأثير سمبية الى تاثيرات في الماءالذائب دم نقص االككسجيف ؤم ايضا (2007 
 .(Beveridge, 2004) ىانمككنسبة التحكيؿ الغذائي ك صحة األسماؾ 

Malnutrition    2  امراض سوء التغذية -2-3-2      

   االمراض الناتجة مف سكء التغذية كاحدة مف اىـ المشاكؿ التي تكاجيػػيا عمػػػميػػػػة استػػػػزراع االسمػػػػاؾ  
(Shefat, 2018) ،كيظير عمى االسماؾ عالمات سريرية مشابية لبعض االمراض كانخفاض معدؿ النمك 
فقداف الشيية، قمة مقاكمتيا لالمراض كزيادة حساسيتيا لممسببات المرضية كالتي قد تؤدم الى النفكؽ، اف 

االمراض الناتجة مف سكء التغذية قد تككف نتيجة زيادة اك نقصاف في فعاليتيا االيضية مثؿ الدىكف، 
.البركتينات، الكربكىيدرات، الفيتامينات، االمالح كالمعادف   
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   السموم والملوثبث البيئيت  3-3-2

نة بظركؼ تخزيف كتدخؿ السمـك الغذائية الى اجساـ األسماؾ عف طريؽ تمكث العالئؽ الغذائية كالمخز     
بؿ ؽ مف اىـ كاخطر السمـك التي تفرز مف  Mycotoxinرديئة كالرطكبة كالحرارة، تعد السمـك الفطرية 

 الى حدكث ىالكات كتغيرات مرضية عند التراكيز المنخفضة كتؤدم  .Aspergillus spp   الػأنكاع
(Hoole et al ., 2001)  باإلضافة الى تراكـ المعادف الثقيمة في أنسجة األسماؾ، كتدخؿ ىذه الممكثات

مباشرة كالتي قد تتفاعؿ مع المكاد المكجكدة في البيئة المائية كتكدم اؿمباشرة اك غير اؿصكرة اؿالبيئة المائية ب
 & Aadt)الى تككيف مركبات سامة اك قد تكدم الى ازدياد سمية بعض المكاد المكجكدة في البيئة المائية

Erdmann, 2005) لذا فاف تراكـ المعادف الثقيمة في ، تعد األسماؾ مف اىـ السالسؿ الغذائية لإلنساف
. (Coasta& Hart’s, 2009)عضالت األسماؾ قد تسبب حدكث حاالت مرضية في اإلنساف  
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العمل  وطرائق المواد
Mterials &Methods 

  االسماك 3-1

 الحاالت خالؿ مف 1/3/2019- 10/11/2018 الزمنية الفترة خالؿ المصابة الكارب اسماؾ جمعت      
 خالؿ مف اك المكصؿ، جامعة/البيطرم الطب كمية/التعميمي المستشفى/كاالسماؾ  الدكاجف مختبر الى الكاردة

 مف الحالة تأريخ أخذ كبعد مختمفة جغرافية مناطؽ كفي المصابة االسماؾ الى مزارع الميدانية الزيارات
( . 1) ؿ رقـالجدك خالؿ مف الحاالت تسجيؿ تـ صحية مشاكؿ مف تعاني كالتي المزرعة صاحب

. نوع االستزراع وتأريخ الحالة المرضية وحسب الموقع الجغرافي (1)الجدول 

الحالة المرضية المكقع نكع االستزراع التاريخ ت 
     

     
     

     

     
 

  االجهزة والمواد المستخدمة2-3

 االجهزة المستخدمة1-2-3
 .Olympus ثُبئٍ انؼذطخ ضىئٍيجهز .1

 .، انًبَُبMemertاَتبج شزكخ    water pathيبئٍ حًبو .2

 .، انهُذASCO اَتبج شزكخ Microtomeجهبس انتقطُغ انُظجٍ  .3

 حبضُخ .4

 .ثغذاد / جبيؼخ انُهزٍَ/ انؼذنٍانذَبيزكش /اطجبَُب/جهبس طُف االيتصبص انذرٌ .5
جامعة /كمية الطب البيطرم/فرع االنسجة كالتشريح/(Scope Image  9.0-China)كاميرا رقمية  .6

 .المكصؿ
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 المواد المستخدمة 2-2-3
 %40الفكرماليف  .1
 كحكؿ االثيمي .2
 الزايمكؿ .3
 صبغة الييماتككسميف .4
 صبغة االيكسيف .5
PAS, Gomori)صبغات خاصة .6

,
s  .) 

.  الفحص العياني لألسماك3-3

.        فحص المظير الخارجي لألسماؾ بالعيف المجردة كسجمت اآلفات المرضية في االسماؾ المصابة

.  تخدير االسماك واجراء الصفة التشريحية4-3

لغرض إجراء الصفة التشريحية  ( Lucky, 1977)       تـ تخدير االسماؾ بطريقة إتالؼ النخاع الشككي 
كذلؾ بعمؿ شؽ طكلي مف فتحة المخرج بأتجاه غطاء الغالصـ ثـ عمؿ شؽ مستعرض بأتجاه الخط الجانبي 

ُسجمت اآلفات المرضية لالعضاء . كامتدد الشؽ طكليان بأتجاه غطاء الغالصـ أيضان كمكازيان لمشؽ األكؿ
. فحص السريرم لمغالصـاؿتـ ازالة غطاء الغالصـ لغرض ، الداخمية

 جمع العينات  5-3

غالصـ   كاؿء كاالمعاكمية كاؿكبداؿ)المصابة كالتي ظيرت عمييا آفات مرضية االسماؾ        ُجمعت اعضاء 
:-  كقسمت الى قسميف (كالعضالت

. لغرض الفحص المجيرم النسجي% 10 بالفكرماليف الدارئ ت منيا حفظالقسم االول

  Brain Heart Infusion Broth منيا فحفظت في الكسط المغذم مرؽ الدماغ كالقمب    القسم الثاني
(BHI)    لغرض اجراء الزرع البكتيريكالفطرم  .

 مالتراكـالتركيز ت بالتجميد لغرض قياس ظ  اما بالنسبة لمعضالت كضع جزء منيا  في كرؽ االلمنيـك كحؼ
. Metals Accumulative Concentration الحيكم لممعادف
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الفحص المجهري النسجي  6-3  

 كضعت العينات بتراكيز تصاعدية مف الكحكؿ االثيمي ثـ كضعت في الزايمكؿ كبعدىا نقمت العينات الى     
 مايكركف كباستخداـ جياز التقطيع النسجي 5قكالب الشمع لغرض تحضير المقاطع النسجية بسمؾ 

Microtomايكسيف، قسـ مف المقاطع النسجية لمغالصـ صبغت بصبغة - ثـ صبغت بصبغة الييماتككسميف
stain  Gomoroi

,
s Methiamine كصبغةPAS لغرض تشخيص الفطريات (Luna, 1968) .

والفطري    الفحص البكتيري3-7

 فرع الطب الباطني /التشخيصات كالفطرم لمغالصـ المصابة في مختبر    اجريت عممية الزرع البكتيرم
كضعت العينات المحفكظة في المرؽ . جامعة المكصؿ  /كمية الطب البيطرم  /المستشفى التعميمي/ الكقائي 

ـ اخذ نقمة تيـك كبعد ظيكر النمك في الكسط السائؿ 1-2 كلمدة °ـ 24 المغذم  في الحاضنة بدرجة حرارة 
  Agar Sabouraud Dextrose   الى اطباؽ Sterilized loopمف الكسط بكاسطة الناقؿ الحمقي 

(S.D.A) اياـ كمتابعتيا لحيف ظيكر 7كلمدة ° ـ24 كضعت االطباؽ في الحاضنة بدرجة حرارة 
مف المستعمرة  كلغرض اجراء الفحص المجيرم لمعزالت تـ أخذ جزء صغير.  فييا الفطريةالمستعمرات

. (Qunin et al., 2011) طريقةالشريط الالصؽ الفطرية باستعماؿ 

-2    تـ تشخيص العزالت البكتيرية بعد تنميتيا عمى اكار الماككنكي كاكار الدـ باستعماؿ جياز الفايتؾ
Vitek-2 اربيؿ بعد التاكد منو بكاسطة االختبارات الكيمكحيكية /كمية الطب/ التابع لمختبر االحياء المجيرية

 .االكلية البسيطة

. قياس التراكم الحيوي لممعادن في االنسجة 8-3

 هضم االنسجة  1-8-3

استخدـ جياز الجانسة الكيربائية في سحف كمجانسة اكزاف معمكمة مف العضالت كلمدة نصؼ دقيقة      
دقيقة كضعت انبكبة جياز الجانسة في الثمج اثناء عممية المجانسة، بعدىا حفظت /دكرة  (400)عند سرعة 

العينات في انابيب زجاجية جافة كمعقمة كمغمكرة بالثمج المجركش إلى حيف استخداميا في القياسات 
 Lamhpere)% 65، استخدـ في عممية ىضـ العضالت حامض النتريؾ المركز (2002البككع، )الخاصة 

et al., 1984)   غـ مف كزف العضالت في انابيب اختبار 0.1مؿ مف حامض النتريؾ لكؿ 1اذ اضيؼ 
 ساعة، كبعدىا تركت 24لتسريع عممية اليضـ كلمدة ° ـ70 زجاجية كضعت في حماـ مائي بدرجة حرارة 

 ساعة الستكماؿ اليضـ ثـ اضيؼ الماء المقطر الى كؿ انبكبة الكماؿ احجاـ المحاليؿ 72االنابيب لمدة 
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 Atomicانذرٌ بجياز طيؼ االمتصاص فحصت بعدىا العينات. لتعكيض الفقداف الحاصؿ بعممية التبخير

absoprtion  spectrometer    /ٍفي انًؼبدٌثغذاد نقُبص تزاكُش/جبيؼخ انُهزٍَ/يزكش انذَب انؼذن 
الحديد كالنحاس كالخارصيف كالرصاص  )العضالت كالتي كانت تقابؿ المجمكعة القياسية لكؿ عنصر

( . 5-1) المالحؽ(كالزرنيخ
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ج ـــــائـــتـــنـــال
Resuls 

.  االمراض ونسبة االصابة1-4

 مرضية مختمفة في اسماؾ الكارب الشائع مستزرعة تحاالعشر        ُسجمت مف خالؿ ىذه الدراسة 
مراض التـ تصنيفيا الى أ (احكاض ترابية، احكاض ككنكريتية، االقفاص العائمة )بمزارع سمكية مختمفة 

معدية كذلؾ باالعتماد عمى تأريخ الحالة، األعراض السريرية كآالفات المرضية التي ظيرت  اؿمعدية كغيراؿ
شممت االصابات المرضية المعدية تعفف الغالصـ، كتعفف . عمى االسماؾ باالضافة لمعزؿ البكتيريكالفطرم

الماء في اسماؾ االقفاص العائمة في قضاء الصقالكية كالمسيب  في منطقة الفرات االكسط كتكريت في 
المنطقة الشمالية كالتي سجؿ فييا حالتيف لاللتياب الكمية الكتدم في االسماؾ المستزرعة باالحكاض الترابية، 

لكحظ مف خالؿ ىذه الدراسة اف الزيادة في الكثافة العددية  لالسماؾ ليا دكر في حدكث االمراض غير 
في  كسكء التغذية القاعدية  لظاىرة االختناؽ كتعرض االسماؾ لمحامضية اكثالث حاالتالمعدية اذ سجمت 

 في  كحماـ العميؿاالحكاض الككنكريتية في اربيؿ كفي االسماؾ المستزرعة في االحكاض الترابية في تؿ عفر
المنطقة الشمالية، في حيف سجمت ثالث حاالت لسكء التغذية كخمؿ في انتظاـ العميقة في االسماؾ 

المستزرعة في االحكاض الترابية في كؿ مف حماـ العميؿ كتؿ عفر كاالسماؾ المستزرعة في االحكاض 
. Scoliosisالككنكريتية في اربيؿ كالتي سجمت فييا ايضا حالة اللتكاء العمكد الفقرم 

 اذ تبدء  Heat Shock         تتعرض االسماؾ بعد النقؿ كلمسافات بعيدة الى مايسمى بالصدمة الحرارية
ظاىرة نفكؽ االسماؾ بعد ثالثة اياـ مف النقؿ كبدكف اف تظير عمييا ام عالمة مرضية ىذا النكع مف 

المرض غير المعدم تـ تسجيمو في مزرعتيف سمكيتيف في المنطقة الشمالية شممت اسماؾ االقفاص العائمة 
.   في منطقة حاكم الكنيسة كاالسماؾ المستزرعة في االحكاض الترابية في منطقة قرقكش

 المستزرعة األسماؾ بالديداف الشريطية كالديداف الكالبية في األسماؾ إلصابةحالتيف كسجمت        
  اإلصابة بالقرح كالنزؼ كالتي سجمت ىذه إصابتيا الى مالحظة باإلضافة الترابية في حماـ العميؿ باألحكاض

(.  1)كالشكؿ  (2) رقـ مكضح  في الجدكؿ ما  في قضاء الصقالكية، ، كىذاأيضا
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 .تصنيؼ امراض الكارب حسب نكع االستزراع كالمنطقة الجغرافية (2)الجدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االمراض غٌر المعدٌة االمراض المعدٌة

نوع  المنطقة 
االستزرا

 ع

العدد 
 الكلً 

العدد 
 المفحوص

عفن 
 الغالصم 

عفن 
 الماء

التهاب 
 الكلٌة

 الوتدي

التقرح و 
 النزف

 دٌدان
 شرٌطٌة 

دٌدان 
 كالبٌة

الصدمة 
 الحرارٌة

سوء 
 التغذٌة

الحامضٌةو 
 والقاعدٌة

انحناء 
العمود 
 الفقري

 احواضحمام العلٌل 
 ترابٌة

2000 16 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

 احواضقرقوش 
 ترابٌة

2500 21 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 

 احواضعفر  تل
 ترابٌة

2000 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

حاوي 
الكنٌسة 

 اقفاص 
 عائمة

3700 25 0 0 0 0 0 2 23 0 0 0 

 احواضاربٌل 
كونكرٌت

 ٌة

7000 21 0 0 0 0 0 0 0 20 

 )*(

20 

 )*(

 

1 

 احواضتكرٌت 
 ترابٌة

1500 15 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 اقفاصالصقالوٌة 
 (أ)عائمة

60000 22 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 اقفاصالصقالوٌة 
ب)عائمة

) 

40000 20 20 )*( 20 )*( 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اقفاصالمسٌب 
 عائمة

24000 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  مف االسماؾالرمز)*( يعني تنكع الحاالت المرضية  لنفس العدد 
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 . والمنطقة الشماليةت االوسطا الفرمنطقة في وعدد الحاالتيوضح توزيع االمراض  (1)الشكل

كانت نسبة اصابة اسماؾ الكارب الشائع باالمراض المعدية كغير المعدية مختمفة باختالؼ المناطؽ      ك
الجغرافية كباختالؼ نكع االستزراع، اذ سجؿ اعمى نسبة اصابة في االسماؾ المصابة بمرض تعفف الغالصـ 

، كقد سجمت حاالت لمرض عفف الماء في (%70.87)كفي كال المنطقتيف الشمالية كالفرات االكسط ككانت
المنطقة الشمالية اما في منطقة الفرات االكسط فقد سجمت حالة االصابة بعفف الماء في احداالقفاص العائمة 

، ككانت اعمى نسبة االصابة في المنطقة الشمالية ىي )%20.39)في الصقالكية لذا كانت نسبة االصابة 
 عمى التكالي، كقد كانت نسبة  )%49.6) ك)%33.8)تعرض االسماؾ لمصدمة الحرارية كسكء التغذية 

%( 2.91)ككانت النسب المتبقية  ،(15.75%)تعرض االسماؾ لمحامضية كالقاعدية في المنطقة الشمالية 
 فكانت لحالة )%1.94)نسبة  اؿنتيجة اصابة االسماؾ بالديداف الكالبية ككجكد افات القرح كالنزؼ، اما

في المنطقة الشمالية  Corynebacterial Kidney  disease اصابة االسماؾ بالتياب الكمية الكتدم 
لحالة  (%0.79)كسجمت نسبة %( 0.97)كالتي سجؿ فييا ايضا نسبة اصابة االسماؾ بالديداف الشريطية 

 .(3) رقـاصابة االسماؾ بانحناء العمكد الفقرم الجدكؿ
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 يوضح  نسبة اصابة اسماك الكارب الشائع  باالمراض المعدية وغير المعدية (  3  )الجدول

 

 االمراض غير المعدية االمراض المعدية

عفن 
 الغالصم

عفن 
 الماء

التهاب 
الكمية 
 الوتدي

افات القرح 
 والنزف

ديديان 
 شريطية

ديدان 
 كالبية

الصدمة 
 الحرارية

سوء 
 تغذية

الحامضية 
 القاعدية

انحناء 
العمود 
 الفقري

عدد 
 المصاب

73 21 2 3 1 3 73 63 20 1 

 0.79 15.75 49.6 33.8 2.91 0.97 2.91 1.94 20.39 70.87 النسبة
 

          االعراض السريرية 2-4  

تـ تسجيؿ االعراض السريرية لالسماؾ المريضة باالعتماد عمى تأريخ الحالة مف صاحب المزرعة      
السمكية اك مف خالؿ الزيارات الميدانية لممزارع السمكية اذ لكحظ عمى االسماؾ فقداف الشيية ، سباحتيا 

بصكرة غير طبيعية مع ظيكر عالمات عصبية عمى االسماؾ كمحاكلتيا لمقفز فكؽ سطح 
طقتي الفرات فاالسماؾ المصابة في ـاغمب ، ىذه االعراض المرضية تـ مالحظتيا في (Gasping)الماء

 .األكسط كالمنطقة الشمالية كالغمب االمراض

 الفحص العياني والنسجي  3-4 

 االسماؾ المصابة بمرض تعفف الغالصـ في االقفاص العائمة في لغالصم     اظير الفحص العياني  
منطقة الفرات االكسط كجكد نمك فطرم عمى الغالصـ كشحكب في بعض مناطؽ نسيج الغالصـ  كاالحتقاف 

كعند اجراء  (2a) الشكؿ Marbled appearanceمما اعطى لمغالصـ الشكؿ المكزائيكي  عمى التكالي
نسجي لمغالصـ لكحظ تثخف في القكاعد الغمصمية االكلية بسبب ارتشاح الخاليا االلتيابية كفرط ؿالفحص ا

 الشكؿ   Undifferentiated cells في خاليا الكمكرايد كالخاليا غير المتخصصة  Hypreplasia  تنسج
(2b)  ىذه االفة كانت اكثر شدة في االسماؾ المصابة بتعفف الغالصـ في منطقة الفرات األكسط كايضا

  Clubbing لكحظ  فرط تنسج الخاليا المبطنة لقمـ الصفائح الغمصمية الثانكية مما اعطاىا الشكؿ اليراكم
كفرط تنسج في   انتفاخمع (2c) الخيكط الغمصمية الثانكية الشكؿ عدـ استقامةكحدكث االلتصاؽ كالخزب ك

 ، لكحظت ىذه اآلفة  Pillar cellsانظبَذحالخاليا تنكس فجكم في ك   Mucus cell الخاليا المخاطية
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.  كالمتمثمة بفرط تنسج في الخاليا المخاطية كخاليا الكمكرايد في االسماؾ المعرضة لمحامضية كالقاعديةايضا
Gomori)صبغة  ك (PAS) كعند استخداـ الكيمياء النسجية كبأستخداـ صبغة

,
s )  لكحظ كجكد الخيكط

( .  ,2d,2e) الشكؿفي الخيكط الغمصمية االكليةكالثانكيةكاالبكاغ الفطرية مع حدكث نخر 

    تـ مالحظة مراحؿ مختمفة مف تككيف االبكاغ لمفطر في نسيج غالصـ االسماؾ في منطقة الفرات 
 في الصفائح الغمصمية االكليةكخاليا الكمكرايد ؼ لمخاليا المخاطية ثيكفرط تنسج ؾ (2f)األكسط الشكؿ 

. كتثخف في قكاعد الصفائح الغمصمية الثانكية كارتشاح الخاليا االلتيابية

 Saprolegnia الذم يسببو الفطر water mold    ُسجمت آفات عيانية أيضان لمرض تعفف الماء 
parasitica اذ لكحظ كجكد نمك فطرم بشكؿ ،Cotton-Wall لالسماؾ  في المنطقة الظيرية خمؼ الرأس

 كبداية تككف القرحة، لكحظ انتشار ىذا المرض كاصابة ثانكية مع حدكث النزؼالمستزرعة بالمنطقة الشمالية 
شيرم كانكف الثاني كشباط  لالسماؾ المستزرعة في االقفاص العائمة في منطقة الفرات االكسط كخالؿ 

(. 3a)الشكؿ 

 بعد عزؿ المسبب المرضي كمالحظة  Hemorrhagic septicemia   تـ تشخيص مرض االنتاف الدمكم 
االفات المرضية عمى االسماؾ كالتي تمثمت بالنزؼ الشديد عمى الجسـ كتككف القرح في الحاالت شديدة 

ككانت االفة المرضية النسجية لممقاطع  الماخكذة مف . (3b)العمكد الفقرم الشكؿ انحناء االصابة مع 
Zenker القرحة متمثمة بنخر العضالت البيضاء كالعضالت المخططة

,
s necrosis  كارتشاح الخاليا 

(. c3)الشكؿ كاالبكاغ  الخزبمع كجكدااللتيابية 

الصفة التشريحية كالفحص العياني لالسماؾ المصابة لكحظ شحكب الكبد كفي كال المنطقتيف  اجراء   عند   
افة مرضية  االسماؾ كفي كال المنطقتيف  لكبدالفحص النسجيكحسب الحالة المرضية المسجمة، اظير 

 كتكسع الجيبانيات  Vacuolar degeneration شدتيا مابيف حدكث التنكس الفجكم في  اختمفت 
Sinosoid في كبد االسماؾ المستزرعة في بعض مزارع المنطقة الشمالية  كارتشاح بسيط لمخاليا االلتيابية

لخاليا االلتيابية شديد ؿنسيج الكبد كارتشاح  في نخرحدكث اؿالى افة مرضية شديدة تمثمت ب (4a)الشكؿ 
.  منطقة الفرات االكسط المستزرعة في االقفاص العائمة في سماؾالاكبد سجمت ىذه االفة في  (4b )الشكؿ 

بكجكد بقع بيضاء مرتفعة منتشرة عمى السطح الخارجي االفة عيانيان في كمية االسماؾ المصابة     تمثمت 
 Interstetialبحدكث التياب الكمية الخاللي متمثمة  نسجيان في حيف كانت  االفة( 5a)لمكمية الشكؿ 
Nephritis   كتضيؽ  تجكيؼ النبيب الكمكم بشكؿ نجمي مع مراحؿ النخر التجمطي اذ لكحظ تغمظ بعض
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كحدكث النخر التجمطي  (5b)الشكؿ  االخر انكية الخاليا الظيارية المبطنة لمنبيب الكمكم كتجزء البعض
Coagulative Necrosis  في نسيج الكمية مع ارتشاح الخاليا االلتيابية كمالحظة مستعمرات بكتيرية في

(. 5c)نسيج الكمية الشكؿ

   بالنسبة لمطفيميات الخارجية فقد تـ تسجيؿ حاالت الصابة اسماؾ الكارب المستزرعة في االحكاض الطينية 
الكالبية كاختمفت اآلفة بكجكد الطفيمي عمى جسـ السمكة عمى شكؿ خيكط  في منطقة حماـ العميؿ بالدكدة

مع االحتقاف الشكؿ  بيضاء متدلية مف الجسـ الى اختراؽ الطفيمي لطبقات الجمد كتككف آفة تشبو البثكر
6b)،6a)   كعند اجراء الصفة التشريحية لبعض االسماؾ في نفس الحكض لكحظ كجكد الديداف الشريطية في

، عند (7a)التجكيؼ البطني مع كجكد الديداف البالغة في تجكيؼ االمعاء بأعداد كبيرة كشحكب الكبد الشكؿ 
 المتمثؿ بارتشاح الخاليا  Sever Enteritisاجراء الفحص النسجي لالمعاء لكحظ التياب االمعاء الشديد

 الشكؿ االختالؼ بيف اطكاؿ الزغابات،كجدار االمعاء االلتيابية مع فرط تنسج لمخاليا الظيارية المبطنة ؿ
(7b،7a). 

 البكتيري  و العزل الفطري4-4

 مف عينات غالصـ .Branchiomyces sppتـ عزؿ المسبب المرضي لمرض تعفف الغالصـ       
االسماؾ المصابة كفي كال المنطقتيف منطقة الفرات االكسط كالمنطقة الشمالية، اذ لكحظ نمك المستعمرت 

(. 8a) كالتي تميزت بمكنيا االبيض المصفر كمممسيا المخممي الشكؿ SDAالفطريةعمى كسط 

كعند اجراء  الفحص المجيرم لممسحة المعزكلة مف المستعمرات الفطرية كصبغيا بصبغة كيمزا لكحظ تمييز 
 كبعد اخذ قياسات اقطار الخيكط كاالبكاغ الفطرية  non- septial خيكطيا الفطرية بككنيا غير مقسمة 

كقطر االبكاغ  ( مايكركف17)بكاسطة الكاميرا الرقمية اتضح اف معدؿ قياس قطر الخيكط الفطرية  
(. 8b)الشكؿ (مايكركف5)

     اظيرت نتائج العزؿ البكتيرم لعينات الغالصـ كالكمية  في االسماؾ المصابة كفي كال المنطقتيف منطقة 
عمى  باالعتماد  Aeromonas hydrophila لػ بكتيرمالفرات االكسط كالمنطقة الشمالية كجكد نمك 

 فضال عف االعتماد عمى النتائج مكاصفاتيا الشكمية كالتي امتازت بككنيا بكتيريا عصكية سالبة لصبغة الكراـ
(  (9aالشكؿ الكيمكحيكية في تشخيص البكتريا، 
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مكاصفاتيا الشكمية كالتي امتازت بككنيا بعد االعتماد عمى   Corynebacterium renaleايضان تـ عزؿ  
 غير متحركة كغير مككنة لالبكاغ كالتحتكم عمى المحفظة كايضا بكتيريا عصكية ثنائية مكجبة لصبغة الكراـ

(  9b )الشكؿ بعد االعتماد عمى النتائج الكيمكحيكية،

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكؿ المكزائيكئ لغالصـ اسماؾ (a2)الشكؿ
الكارب المصابة بتعفف الغالصـ في منطقة 

 .الفرات االكسط

 

 

 

 

 

 

 

غالصـ اسماؾ مقطع نسجي ؿ( b2)الشكؿ
مصابة بتعفف الغالصـ يظير فيو تثخف 

) بقكاعد الصفائح الغمصمية االكلية
ا ػػػالمػػػػػاح الخػػػػػػكارتش (

ر ػػػػػج لمخاليا غيػػػػػػرط تنسػػػػػكؼ (a)االلتيابية 
 فرط تنسج الخاليا الساندة (b)المتخصصة 

(c)  الشكؿ اليراكم بقمـ الصفائح الغمصمية
 كعدـ استقامة الخيكط (e)كالخزب (d) الثانكية

  H&E،10*1.7X،( )الغمصمية الثانكية 
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d 



 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ػػػػاؾ مصابػػػػالصـ اسـػػػػغمقطع نسجي ؿ( c2)الشكؿ
 في الخاليا كانتفاخف الغالصـ يظير فرط تنسج ػػػبتعؼ

كتنكس فجكم في الخاليا  (a)المخاطية
كالتصاؽ الصفائح الغمصمية الثانكية مع (b)الساندة

كضخامة الخاليا الظيارية المبطنة  (c)بعضيا 
   H&E 10*3.6X ( d)لمصفائح الغمصمية الثانكية

 

 

 

غالصـ اسماؾ مصابة مقطع نسجي ؿ( d2)الشكؿ
الخيكط الغمصمية بتعفف الغالصـ يظير نخر 

المككنة بكاغ المع كجكد ا (a)االكلية كالثانكية 
 ،PAS () كالخيكط الفطرية (b)لفطر ؿ

40 X.  

 

 

 

غالصـ اسماؾ مصابة مقطع نسجي ؿ( e2)الشكؿ
الخيكط الغمصمية بتعفف الغالصـ يظير نخر 

المككنة بكاغ المع كجكد ا (a)االكلية كالثانكية 
 GMS  10Xكباستخدـ صبغة ()   لفطرؿ
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بتعفف الغالصـ غالصـ اسماؾ مصابة  (f2)الشكؿ
كفرط تنسج  (a)يكضح مراحؿ تككيف االبكاغيالحظ 

كتثخف قكاعد الصفائح  (b)شديد بالخاليا المخاطية
( d) كارتشاح الخاليا االلتيابية (c)الغمصمية الثانكية 

H&E 10 

 

 

ابة ػػعياني لسمكة كارب مص مظير )a3)الشكؿ
كد ػػػ مع كج(a)ةػػػرحػػػكف الؽػػػؾػػػة تػػدامػػػاء كبػػبتعفف الـ

(.  )زؼػػػالف

 

 

 

 

 

 

 

مظير عياني لسمكة كارب مصابة بتعفف )b3)الشكؿ
مع كجكد  ()قرحة شديدة  الماء يالحظ كجكد

  H&E،  () الذيؿ التكاء(  )النزؼ الشديد 
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 مقطع نسجً للعضالت البٌضاء فً اسماك )c3)الشكل

الكارب مصابة بالتقرح ٌظهر فٌها نخر العضالت 

وارتشاح الخالٌا  (b)والعضالت المخططة (a)البٌضاء

 H&E 10* 1.2، (d)ووجود الخزب ()االلتهابٌة 

X      

 

 

 

 

 

مقطع نسجي لجمد االسماؾ المصاية بالتقرح  (3c)الشكؿ 
 a) )كنخرالجمد   ( )كتعفف الماء يظير فييا الخثرة

Gomor              ()ككجكد االبكاغ     
,
s  101.8 X  * 

 ،40X 

 

 

 

 

مقطع نسجي لكبد اسماؾ مصابة يكضح  (4a)الشكؿ 

يغ ()كارتشاح لمخاليا االلتيابية (a)التنكس الفجكم 

 H&E 40X ( )وجىد يظتؼًزاد جزثىيُخ 
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مقطع عياني لكمية اسماؾ مصابة بالتياب  (5a)الشكؿ 
الكمية الكتدم يكضح انتشار بقع بيضاء نخرية عمى الكمية 

 )                ( 

 

مقطع نسجي لكمية اسماؾ مصابة بالتياب  (5b)الشكؿ 
تضيؽ   (a)ية الخاللي ؿالكمية الكتدم يكضح  التياب الؾ

كية افتغمظ بعض (b)تجكيؼ النبيب الكمكم بشكؿ نجمي 
الخاليا الظيارية المبطنة لمنبيب الكمكم كتجزء البعض 

 H&E، 40* 1.2X(c)االخر

 

 

 

 

 

a 
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b 

a 

b 

a 

 

 a)) يكضح النخر مقطع نسجي لكبد اسماؾ( 4b)الشكؿ
 * H&E 10 . 1.8X( b)كارتشاح الخػػاليا االلتيابػػػيػػػة 

 

 

مقطع نسجً لكلٌة اسماك مصابة بالتهاب الكلٌة  (5C)الشكل 

ارتشاح الخالٌا (a)الوتدي النخر التجلطً فً النبٌبات الكلوٌة 

 H&E  (    40 * 1.2X)  جراثٌم (b)االلتهابٌة
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مقطع عٌانً لسمكة كارب مصابة  (7a)الشكل

 (.        a)بالدودة الشرٌطٌة، وشحوب الكبد 

مقطع نسجي المعاء سمكة كارب مصابة بالدكدة  (7b)الشكؿ
فرط تنسج (a)الشريطية،يكضح ارتشاح الخاليا التيابية الشديد 

اختالؼ في اطكاؿ  (b)لخاليا الظيارية المبطنة لجداراالمعاء

         H&E 10*  1.2X   ،()الزغابات

مظير عياني لسمكة مصابة بالدكدة  (6a)الشكؿ
  الكالبية مخترقة لطبقات الجمد  كمككنة لمبثكر

 

مظير عياني لسمكة مصابة  (6b)الشكؿ
بالدكدة الكالبية 

a 

b  
a 
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 Branchiomycosis نهـنمك المستعمرات الفطرية  (8a)الشكؿ

spp.مستعمرات مخممية ذات لكف ابيض  كالتي تميزت بككنيا 
  المصفر

 Branchiomycesمقطع مجيرم لمخيكط الفطرية   (8b)الشكؿ

مايكركف 5مايكركف كقطر االبكاغ  17تظير فييا الخيكط غير مقسمة

مقطع مجيرم لعزالت  (9b)الشكؿ
Coryenbacterium renale  عصكية ثنائية

 10Xمكجبة لصبغة الكراـ 

 Aeromonasمقطع مجهري لعزالت  (9a)الشكل

hydrophila  10سالبة لصبغة الكرامX 
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 التركيز التراكمي للمعبدن الثقيلت  5-4

مف خالؿ ىذه الدراسة تـ قياس التركيز التراكمي لبعض المعادف الثقيمة في عضالت االسماؾ كلكال    
المنطقتيف منطقة الفرات االكسط كالمنطقة الشمالية اذ كاف اعمى معدؿ تركيز تراكمي لعنصر الزرنيخ كلكال 

جزء بالمميكف ك اما في المنطقة  (425.6)المنطقتيف اال انو اكثر معدؿ في منطقة الفرات االكسط اذ كاف 
 معدؿ التركيز التراكمي جزء بالمميكف، اما (192.5)الشمالية فقد كاف معدؿ تركيزه في عضالت االسماؾ 

اقؿ مف المعدؿ فقد كاف  (الحديد، الرصاص، الخارصيف، النحاس كالمنغنيز) في العضالت بقية العناصرؿ
 .)5-1)كالمالحؽ  (4) رقـ المسمكح بو  الجدكؿ

في عضالت اسماؾ الكارب في منطقة الفرات  (ppm)التراكمي لمعناصر الثقيمة   التركيز معدؿ(4)الجدكؿ
االكسط كالمنطقة الشمالية  

 Feانًُطقخ  د 

 انحذَذ 

Pb 

 انزصبص 

Zn 

 انخبرصٍُ 

Cu 

 انُحبص 

Mn 

 انًُغُُش 

As 

 انشرَُخ

انًطقخ  1

انشًبنُخ  

23.9 1.27 0.21 0.34 UDL 192.5 

يُطقخ  2

انفزاد 

االوطط 

60.7 UDL 6.8 20.3 UDL 425.6 

 ppm 100 2 100 30 1 1انحذ انًظًىح 
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ة ــــــــــاقشـــمنــال
Discussion  

  نسبة اإلصابة  1-5

مف خالؿ ىذه الدراسة تـ تحديد نسبة اصابة األسماؾ باألمراض المعدية ك غير المعدية كالمسجمة       
ظيرت اعمى نسبة إصابة بمرض تعفف الغالصـ كالتي كانت   اذ 2018/11/10–2019/3/1 خالؿ الفترة 
اشار الى حدكث  ذم أؿ(lbrahim,2011) ىذه الدراسة متطابقة مع نتائج الباحث تءا كج(%70.87)

أيضا سجؿ مف خالؿ ىذه ، نسبة إصابة عالية في محافظة دىكؾب مرض تعفف الغالصـ في اسماؾ الكارب 
 عمى التكالي ( 20.39%) ،(2.91% )الدراسة نسبة إصابة األسماؾ بمرض االنتاف الدمكم كعفف الماء 

 الذم أشار الى نسبة اإلصابة في (Al-Jubouri,2017)  الباحث نتائجة مع طابؽتـكىذه النتائج جاءت 
اسماؾ الكارب في األقفاص العائمة في محافظة بابؿ كظيكر نمك اشبو بالفطر عمى راس كجسـ األسماؾ 

 (8.2%).كذالؾ أشار الى حدكث مرض االنتاف الدمكم بنسبة 

      اف ىذا التطابؽ اك االختالؼ في نسبة اإلصابة لمرض معيف كلدراسات مختمفة قد يعكد الى عدة 
نكع االستزراع ، كقع الجغرافيـعكامؿ منيا إعداد األسماؾ المفحكصة ،الحالة الصحية لألسماؾ فضال عف اؿ

 باإلضافة الى مكسـ الدراسة فمثالن درجة الحرارة المنخفضة في فصؿ (Reza et al .,2014)كشدة التمكث  
كىذا قد يككف تفسيرا  (2009كاظـ كالزبيدم ،)الشتاء تعد مف اىـ العكامؿ المثبطة لإلصابة بالدكدة الكالبية 

ظيكر المرض  كانتشار بصكرة عامة فإف.ميـ لنتائج ىذه الدراسة كانخفاض نسبة اإلصابة بالدكدة الكالبية 
قيمة االس الييدركجيني التي تشمؿ ك (الصفات الفيزيائية كالكيميائية )يتاثر بعكامؿ عديدة منيا جكدة الماء 

تراكـ  اف  (Ali, 2005)كذالؾ درجة حراره الماء ككجكد الفضالت البيئية فضالن عف الفضالت النتركجينية 
 الحامضية الى قًُخ االص انهُذروجٍُُ انًتؼبدل ىذِه الفضالت في البيئة المائية تؤدم الى تغير في 

  CO2الكثافة العددية العالية كتراكـ المكاد العضكية مع زيادة تركيز ككنتيجة  ، في بعض االحياف كالقاعدية
مكضة كبالتالي كال الحالتيف تؤثر عمى الصحة العامة ح الى اؿ pH قيمة ركقمة االككسجيف قد تتغي

 .لالسماؾ

تعد درجة حرارة البيئة المائية مف العكامؿ الخارجية المؤثرة عمى الفعاليات الكيميكحيكية كااليضية لالسماؾ 
 (Lankford et al., 2003) لمتغيير بدرجة الحرارةAdaptationاالقممة عمى كتختمؼ األسماؾ بقدرتيا

عمى الرغـ مف اف اسماؾ الكارب الشائع تعد مف اسماؾ المياه الدافئة التي ليا القدرة عمى تحمؿ درجة حرارة ك
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 اال اف التغير المفاجئ بدرجات الحرارة يؤدم الى تعرضيا ،(Hedayali, 2018) ˚ـ30 عالية اكثر مف 
 المنطقة الشمالية  المستزرعة في مزارع نسبة تعرض األسماؾسجمت  ىذه الدراسة لمصدمة الحرارية، في

 & Al-Hamdany) نتائج ىذه الدراسة متطابقة مع نتائج الباحثيف جائت ( 46.50%)لمصدمة الحرارية 

Al-Taee .,2009)  اف ارتفاع درجة حرارة الماء تكدم الى قمة تركيز االككسجيف المذاب في الماء 
(Frisch & Anderson ,  2005)   اكىذ (2005 ،إسماعيؿ)كبالتالي يزداد احتياج األسماؾ لالككسجيف 

 . يعطي تفسيرا لمحاكلة األسماؾ القفز فكؽ سطح الماء لمحصكؿ عمى االككسجيف الحر

 العالمات السريرية  2-5  

مف خالؿ ىذِه الدراسة تـ مالحظة كتسجيؿ عالمات مرضية مختمفة بأختالؼ االمراض كذلؾ مف خالؿ    
المشاىدات العيانية اك باالعتماد عمى تأريخ الحالة مف صاحب المزرعة السمكية تمثمت ىذِه االعراض بفقداف 
الشيية كالتكقؼ عف التغذية كظيكر عالمات عصبية عمى االسماؾ، سرعة حركة غطاء الغالصـ كقد يعكد 

جي ، كيميائي اك اجياد فيزيائي كالذم لو لككمل تعرض االسماؾ لالجياد كالذم قد يككف اجياد باؿالسبب ا
 (.Winton, 2001)دكر في احداث كمقاكمة االسماؾ لممرض 

 ىكر االعراض المختمفة تنقسـ الى ثالث استجابات ، االسستجابةظاالستجابة الفسمجية الداخمية ؿالية اف 
االكلى كىي افراز اليرمكنات الى الدكرة الدمكية كىذِه اليرمكنات تؤثر عمى االعضاء اليدؼ فتحدث 

االستجابة الثانية المتمثمة بزيادة ضربات القمب، زيادة جرياف الدـ في الغالصـ كزيادة معدؿ االيض مع قمة 
اما االستجابة الثالثة فتتضمف قدرة االسماؾ  ( Port et al., 2006)الصكديـك كالبكتاسيـك ، ايكف الكمكريد

 . ((Barton & Iwana , 1991ًَىلمقاكمة المرض، تغير في سمكؾ االسماؾ كقمة معدؿ 

 الفحص العياني والنسجي والعزل المايكروبي  3-5 

تتعرض االسماؾ في البيئة المائية  لعكامؿ اجياد مؤىبة لحدكث المرض كيمكف االستدالؿ عمى المرض      
مف آالفات العيانية كالمقاطع النسجية باالضافة الى العزؿ المايكركبي لممسبب المرضي ، لذا تـ مف خالؿ 

 كمنطقة الفرات االكسط ىذه الدراسة تشخيص حالة اصابة االسماؾ بتعفف الغالصـ في المنطقة الشمالية
 جدان ادت الى نسبة ىالكات عالية في االسماؾ المستزرعة في  فييا مرتفعةكانت نسبة االصابةكالتي 

ت ىذه ءىكر الغالصـ بالشكؿ المكزائيكي كجاظاالقفاص العائمة في الصقالكية كالمسيب كتمثمت اآلفة ب
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 كالذم اشار الى نمك الفطر في نسيج الغالصـ ((Khalil et al.,2015النتائج مطابقة لنتائج الباحث 
يؤدم الى انقطاع التجييز الدمكم كحدكث حالة الذكل  ؼThrombusيعمؿ كخثرة كاالكعية الدمكية كالذم 

Ischemia كشحكب النسيج كاالحتقاف ثـ النخر (McGavin & Zackary ,2007) . 

خـ الخاليا الظيارية المبطنة ضاف حدكث التغيرات النسجية لنسيج الغالصـ كفرط تنسج الخاليا الساندة كت
مية الثانكية مع تثخف قكاعد الصفائح الغمصمية األكلية قد تككف استجابة التيابية لحدكث لغمصلمصفائح ا

المرض اك تعد آلية تعكيضية عف الفقداف الحاصؿ في األنسجة ، كما اف فرط تنسج الخاليا المخاطية تؤدم 
يعمؿ كحاجز لتركيز المكاد الضركرية لالسماؾ مف المحيط اك يعمؿ كحاجز الذم المخاط  الى زيادة افراز

  Vacuolarاف حدكث التنكس الفجكم   (Thophonon et al., .2003)ؿ االذل مفيزيائي لتقؿ

degeneration   قد يككف سبب حدكث خمؿ في التنظيـ االيكني  Osmoregulation اس ػػـ احتبػػ يتا لذ
Naـك ػػػكف الصكدمأيػػ

Kة كخركج ايكف البكتاسيـك ػػ داخؿ الخمي+
 ، كبالتالي زيادة كمية الماء داخؿ الخمية+

(McGavin & Zackary ,2007).  ستخداـ صبغات الكيمياء النسجية نتائج اتتطابقتPAS  كGMS  
. الخيكط الفطرية مع االبكاغ في نسيج الغالصـ سجؿ كجكد (Mousavi , et al.,2005)مع نتائج الباحث 

 يٍ خالل ًَى انًظتؼًزاد انفطزَخ  .Branchiomycosis spp مف خالؿ ىذه الدراسة تـ تشخيص الفطر

 كذلؾ مف خالؿ المكاصفات القياسية لمخيكط الفطرية كاالبكاغ، كجاءت ىذه النتائج متطابقة SDAكسط ػهً 
 .( (Khalil et al.,2015 مع نتائج دراسة الباحث

 بصكرة عامة كاستجابة لالذل يحدث تحفيز لمجياز الصماكم العصبي كالذم يؤثر عمى االعضاء اليدؼ 
 لتكفير الطاقة  glycogenolysis كتحمموglycogenesisفيحدث مثال في الكبد زيادة بايض الكاليككجيف 

  .كبالتالي قد يزداد ترسب الكاليككجيف بالكبد

عند إجراء الفحص العياني لكمية االسماؾ المستزرعة في االقفاص العائمة في المسيب لكحظ كجكد بقع     
نتائج دراسة الباحث مع  كجاءت ىذه النتيجة متفقةنخرية بيضاء منتشرة عمى السطح الخارجي لمكمية، 

Austin & Austin,2012) )  الى اف كجكد البقع البيضاء عمى الكمية مؤشر إلصابة االسماؾ انذٌ اشبر
 .بمرض التياب الكمية الكتدم
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كتعد ىذه  كىي جراثيـ مكجبة لصبغة كراـ   Corynebacterium renaleكقد تـ عزؿ المسبب المرضي 
 .في اسماؾ الكارب الشائعالمسبب المرضي ىذا  لعزؿ جامعة المكصؿالنتيجة االكلى في 

 النسجية المتمثمة بارتشاح الخاليا  المرضيةىكر اآلفة بشكؿ بقع بيضاء قد يككف كنتيجة لمتغيراتظاف 
 .جمطي لمنبيبات الكمكيةلتلنخر اا حدكث االلتيابية الخاللي مع 

مف خالؿ الفحص العياني كاجراء الصفة التشريحية لالسماؾ تـ مالحظة اصابتيا بالديداف الشريطية كالتي    
قد تككف السبب في حدكث التياب االمعاء ، كذلؾ االصابة بالديداف الكالبية ، تطابقت ىذه النتيجة مع 

اذ اشاركا الى اصابة اسماؾ الكارب في العراؽ  (2017حسيف ،،  2008 مك كنكر الديف،حير)الباحثيف 
كف متدلية مف الزعانؼ اك تخترؽ غشاء الزعانؼ لتشكؿ بثكر، ؾبالديداف الشريطية كالديداف الكالبية كالتي ت

زاء اخرل مف الجسـ قد يككف لسيكلة جالسبب الرئيسي الصابة الدكدة الكالبية لمزعانؼ كعدـ اصابة ااف 
 Bart et al حماية  لمديداف الكالبية مف التيارات المائية مكاف مف ماتشكموبسبب كاختراؽ الديداف لمزعانؼ 

,.2002) ) . 

تفقة مع ـتبيف مف خالؿ نتائج ىذه الدراسة تنكع االصابات المرضية في اسماؾ الكارب كجائت ىذه النتائج 
 اذ سجمت بعض الحاالت الصابة االسماؾ بالديداف ( (Abud & AbdulWahab, 2011نتائج الباحثيف 

الكالبية مع كجكد القرحة التي قد تككف احد المراحؿ المتقدمة لبعض االسماؾ المصابة بعفف الماء اك قد 
 Aeromonasاف الدمكم اذ تـ عزؿ المسبب المرضي كالتي ىي تتككف الشكؿ المزمف لمرض االف

hydrophila  كىي جراثيـ سالبة لصبغة الكراـ. 

الى اف الطفيميات الخارجية تعمؿ كناقؿ اك احد  ( (E L-Khatib & El_hady, 2012 اشار الباحث 
العكامؿ المساعدة لحدكث إصابات ثانكية اما مف خالؿ الجركح التي تحدثيا في جسـ السمكة اك مف خالؿ 

 .ما تسببو مف ضعؼ االسماؾ كقمة مقاكمتيا لالمراض

ُسجمت أيضان مف خالؿ ىذه الدراسة نتائج تدؿ عمى حدكث حاالت تعرض االسماؾ المراض سكء التغذية 
كالتقـز كتكقؼ النمك باالضافة الى ظيكر حالة انحناء العمكد الفقرم كالذم قد يككف سببو نقص في بعض 
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اك قد يككف سبب ىذا التشكه ىك اصابة  (2008عبد المطيؼ كجماعتو،)مككنات العميقة كخاصة التربتكفاف 
 .    Myxobouls cerebralisكالذم تسببو    Whirling diseaseاالسماؾ بمرض الدكراف  

 

  التراكم الحيوي لممعادن 4-5

بعض المعادف في عضالت االسماؾ في منطقة الفرات االكسط كالمنطقة الشمالية  الحيكم تراكـ اؿ قياستـ 
مؤشر حيكم لبيمكجية كخاصة الزرنيخ، تمثؿ االسماؾ قد لكحظ ارتفاع لبعض المعادف في عضالت االسماؾ 

تطابقت نتائج ىذه .  (Türkmen et al ., 2010)البيئة المائية كدليؿ عمى كجكد الممكثات في البيئة المائية 
اذ ااشارك الى تركيز بعض المعادف الثقيمة في  (Gholami,et al., 2016)الدراسة مع نتائج الباحث 

 .عضالت االسماؾ

   يعتمد التراكـ الحيكم  لممعادف في الجسـ عمى الفعالية االيضية لذلؾ  كمما زادت الفعالية االيضية كمما 
زاد التركيز التراكمي لممعادف في االعضاء المختمفة،لذ فاف التركيز التراكمي الحيكم يككف في العضالت 
البيضاء اقؿ مما ىك عميو في العضالت الحمراء، باالضافة الى نكع التغذية اذ يالحظ اف االسماؾ التي 

تغذيتيا قاعية تككف اكثر عرضة لتركيز المعادف الثقيمة في اجساميا مف االسماؾ التي يككف نظاـ تغذيتيا 
   (AL-Najar, 2015).ضمف عمكد الماء
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  االستنتاجات 1-6

يستنتج مف ىذه الدراسة باف نسب االصابة في اسماؾ الكارب الشائع كانتشار المرض يختمؼ   .1
 .باالعتماد عمى نكع االستزراع كالظركؼ البيئية كالمنطقة الجغرافية

 .اف عفف الغالصـ كاف احد االسباب المؤدية لظاىرة النفكؽ الجماعي في منطقة الفرات االكسط .2
اف لمممكثات البيئية كتراكـ العناصر الثقيمة في عضالت االسماؾ قد تككف ايضا احد االسباب  .3

 .المؤدية لضعؼ مناعة االسماؾ كبالتالي اصابتيا بالمرض
اتضح مف ىذه الدراسة باف المنطقة الشمالية خالية مف كباء تعفف الغالصـ عمى الرغـ مف تسجيؿ  .4

 .حاالت طفيفة لالصابة
اف الظركؼ البيئية كالتغيرات المناية مع االدارة غير الجيدة ادت الى اضعاؼ مناعة االسماؾ  .5

 .كاصابتيا باالمراض الفطرية كحدكث اصابات بكتيرية ثانكية
اف تربية االسماؾ باالقفاص العائمة كبدكف االلتزاـ بالمبادئ االساسية لمتربية يؤدم الى تعرض  .6

 .االسماؾ لالجياد كبالتالي اصابتيا باالمراض 
اف اعداد االسماؾ المستزرعة في االحكاض الترابية كالككنكريتية كالذم يتناسب طرديا مع مساحة  .7

 . الحكض لو دكر في منع حدكث حاالت االختناؽ كعدـ حدكث حامضية اك قاعدية البيئة المائية
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  التوصيات 6-2

 فضال عف   عزؿ كتكصيؼ المسببات المرضية في االسماؾ باستخداـ تقنية تفاعؿ البممرة المتسمسؿ .1
 .الزرع الفطرم كالبكتيرم 

اجراء دراسة مكسعة عمى نطاؽ نيرم دجمة كالفرات في المناطؽ التي سجمت اصابة مرضية كنفكؽ  .2
 .جماعي لالسماؾ

 .قياس نسبة الممكثات كالعناصر الثقيمة في نيرم دجمة كالفرات كبشكؿ دكرم .3
 .اجراء مسح دكرم لممزارع السمكية لمكشؼ المبكر عف االمراض  .4
 .عدـ رمي االسماؾ النافقة في االنيار كذلؾ لمنع انتشار االمراض كتمكث االنيار .5
تفعيؿ دكر االطباء البيطريف  في االشراؼ كمتابعة الحاالت المرضية كاقامة دكرات تكعكية كتثقيفية  .6

 .لمربي االسماؾ 
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 المنحنى القياسي لعنصرالنحاس (1)ممحؽ رقـ 
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 المنحنى القٌاسً لعنصر الزنك (2)ملحق رقم 
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 المنحنى القٌاسً لعنصرالزرنٌخ (3)ملحق رقم  
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 المنحنى القٌاسً لعنصرالرصاص (4)ملحق رقم 
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 منحنى القٌاسً لعنصر المنغنٌز (5)ملحق رقم 
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