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التسجيل األول لديدان النوع

)Lamellodiscus elegans (Monogenea: Dipletanidae
عمى غالصم أسماك ) Diplodus vulgaris (Perciformes:Sparidaeالمرباة
في مزرعة السن البحرية
*()1

أمل ديوب

( .)1قسـ الوقاية البيئية ،المعيد العالي لبحوث البيئة ،جامعة تشريف ،الالذقية ،سورية.
(*لممراسمة :د .أمؿ ديوب .البريد اإللكتروني.)aamaldd@yahoo.com :
تاريخ االستالم0808/80/80 :

تاريخ القبول0808/80/80 :

الممخص
تـ إجراء ىذه الدراسة ألوؿ مرة في الساحؿ السوري بيدؼ التقصي عف فونا الديداف وحيدات الجيؿ
 Monogeneaعند األسماؾ البحرية اليامة اقتصادياً منيا الجنس  Diplodus sp.المربى في مزرعة
السف البحرية وكشؼ وديناميكيتيا بيف بيئاتيا الطبيعية والمستزرعة .جمعت العينات السمكية خالؿ
شيري شباط وآذار  0808وبمغ عددىا  10سمكة .بينت الدراسة أف العينات السمكية التابعة لمجنس
 Diplodusالمصطادة مف مزرعة السف تنتمي تصنيفياً لنوعييف سمكييف مف الجنس  Diplodusىما

السرغوس (خرقف) ) ،Diplodus vulgaris (Linnaeus, 1758والعصفور Diplodus cervinus
) .cervinus (Lowe, 1838أظيرت نتائج الفحص المجيري لممسحات الرطبة المأخوذة عف غالصـ
أسماؾ الػ  Diplodus vulgarisو  Diplodus cervinus cervinusوجود نوع وحيد مف الديداف
وحيدات الجيؿ ينتمي لمجنس  Lamellodiscus sp.ىو النوع

Lamellodiscus elegans

) .(Bychowsky,1957تركزت اإلصابة عمى غالصـ أسماؾ النوع  Diplodus vulgarisفقط،
بمعدؿ  .%00.00أكدت نتائج ىذه الدراسة التداخؿ في المجتمعات الطفيمية أو حركية الطفيمي مف
بيئاتو الطبيعية البحرية إلى البيئات المستزرعة ،ألف النوع  Lamellodiscus elegansمف األنواع
المسجمة سابقاً عمى غالصـ أسماؾ  Diplodus vulgarisفي الساحؿ السوري ،كما أف الحصوؿ عمى
إصبعيات األسماؾ التي يتـ تربيتيا ،يتـ مباشرةَ مف البيئة البحرية وليس مف مفارخ اصطناعية.

الكممات المفتاحية :وحيدات الجيؿ ( ،Lamellodiscus elegans )Mongeneaأسماؾ Diplodus
 ،sp.مزرعة أسماؾ السف ،سورية.
المقدمة:
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تتعرض األسماؾ في بيئاتيا إلى الكثير مف األمراض التي تقود إلى نفوؽ العديد منيا مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة في اإلنتاج
خاصة في المزارع السمكية ) .(Williams and Mackenzie, 2003; Khan and Payne, 2004تعرؼ اإلصابة المرضية بأنيا
نتيجة نيائية لعممية معقدة تدور حمقاتيا بيف المضيؼ (الثوي) ( ( Hostوالعامؿ المسبب لممرض ( )Pathogenicوالبيئة
( ،)Environmentفعندما تكوف الظروؼ البيئية قاسية مثؿ االستزراع السمكي المكثؼ ،يؤدي ذلؾ إلى فقداف التوازف القائـ بيف قدرة
تحمؿ السمكة ومقاومتيا مف جية والوسط البيئي الذي تعيش فيو مف جية أخرى  ،وىذا االختالؿ يؤدي إلى ظيور الحالة المرضية
(.)Noga, 2010
تعد الطفيميات مف أكثر المسببات المرضية انتشا اًر عند األسماؾ حيث تشكؿ نسبة  %08مف األمراض لذلؾ فقد أصبحت واحدة مف
أىـ مجاالت األبحاث العممية التي تعنى بالثروة السمكية فضالً أف اإلصابة بالطفيميات وخاصة الخارجية منيا تقود إلى أعراض سريرية
واضحة مما يشوه شكؿ األسماؾ وتصبح غير مرغوبة في األسواؽ (.)AOAD, 2005; FAO, 2003
تعد الديداف وحيدات الجيؿ  Monogeneaمف الطفيميات الخارجية الممرضة األكثر شيوعاً عند العديد مف األنواع السمكية وأكثرىا
اء في بيئاتيا الطبيعية أو مخازف االستزراع ،وىذا يعود لمميزات الحيوية
غن ًى باألنواع ،ويمكنيا أف تسبب أض ار اًر حقيقية لألسماؾ سو ً
والبيئية اليامة التي تتصؼ بيا مثاؿ :أحادية المثوى  ،Monoxenyتكاثرىا السريع  ،Fast reproductionوكونيا ديداف خنثى
.)Özer et al., 2015 ; Strona et al., 2010; Lia et al., 2007; Dezfuli et al., 2007( Hermaphroditism
تتصؼ الديداف وحيدات الجيؿ بأنيا طفيميات إلزامية عمى الغالصـ والجمد عند أسماؾ المياه العذبة والبحرية ،تصيب أنواع قميمة منيا
أسماؾ بحرية محددة ،وتعرؼ بانيا أشكاؿ بحرية ،بشكؿ عاـ ىذه األنواع أكثر مف تمؾ المتواجدة عمى مضائؼ مياه عذبة.
تفتقد الديداف وحيدات الجيؿ ألجيزة الدوراف والتنفس والييكؿ العظمي ،وليس لدييا أو تمتمؾ ممصات فموية ضعيفة ،تتثبت وحيدات
الجيؿ عمى مضائفيا باستخداـ العقائؼ أو الكالليب  ،Hooksوالمخالب  Clampsوبنى أخرى متخصصة (.) Özer et al., 2014
إف تجربة االستزراع السمكي البحري في سورية مازالت في البدايات ،حيث يجري حالياً في مزرعة السف محاولة لتربية أسماؾ البوري

دىباف  Liza aurataبالدرجة األولى وأنواع أخرى مف األسماؾ كالسرغوس  ،Diplodus vulgarisوالغريبة الرممية Siganus
 rivulatusفي أحواض أرضية خارج البحر مع ضخ مباشر لمياه البحر إلى األحواض.
إ ف أساليب االستزراع السمكي البحري في سورية مازالت تعتمد في الحصوؿ عمى اإلصبعيات واليرقات مف مواطنيا الطبيعية وىذه
الطريقة يمكف أف تشجع عمى انتشار األمراض وخاصةً األمراض الطفيمية ،حيث تقود ىذه الظروؼ إلى نشر مستمر لممسببات المرضية
بيف مجتمعات األسماؾ في بيئاتيا الطبيعية والمستزرعة ( ،)Lafferty and kuris, 2005وفي ىذا السياؽ فمف الميـ أف نتعرؼ عمى
الفونا الطفيمية لممجتمعات السمكية ،وندرؾ تأثير الطفيميات عمى صحة األسماؾ ،كما يمكف أف تساعد ىذه المعمومات المنتجيف
الزراعييف والباحثيف لفيـ التغيرات في مجتمعات األسماؾ والنظاـ البيئي.
بدأت الدراسات حوؿ طفيميات األسماؾ البحرية في سورية منذ عاـ  0818فقط  ،وقد تناولت معظميا تصنيؼ الطفيميات الداخمية
والخارجية عمى أنواع مختمفة مف األسماؾ البحرية المحمية اليامة اقتصادياً نذكر منيا دراسة موسى ( )0818تـ خالليا تصنيؼ
الطفيميات عمى ثالثة أنواع سمكية بحرية ىي :الغريبة الرممية  Siganus rivulatusوالغريبة الصخرية  Siganus luridusوسمؾ
السوري  ،Sargocentron rubrumدراسة قرحيمي ( )0811التي تناولت تصنيؼ الطفيميات الداخمية عند عدة أنواع مف أسماؾ
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الفصيمة البورية  ، Mugilidaeدراسة صبيح ( )0810التي اىتمت بالتقصي عف الطفيميات الخارجية عند ثالثة أنواع سمكية تابعة
لمجنس  Diplodus sp.ىي ،D.annularis :والخرقف  ،D.vulgarisوالسرغوس  D.sargusفي ثالث مناطؽ مف ساحؿ الالذقية،
وفي عاـ  0810قامت الباحثة (اليقة) بتسجيؿ نوع مف الديداف الخيطية أصاب معدة و أمعاء أسماؾ القجاج

Sparus aurata

المصطادة مف المياه البحرية السورية.
أما فيما يتعمؽ بدراسة الطفيميات الممرضة لألسماؾ البحرية المستزرعة محمياً توجد دراسة واحدة فقط مف قبؿ ( اليقة وبدراف)0810 ،
تـ خالليا تسجيؿ أوؿ إصابة بالطفيمي ) Ligophorus cephalic (Monogenea:Ancyrocephalidaeعند أسماؾ البوري
دىباف  Liza aurataالمرباة في مزرعة السف البحرية (سورية).
وبناءاً عمى ماذكر تأتي دراستنا الستكماؿ قاعدة البيانات حوؿ طفيميات األسماؾ البحرية في الساحؿ السوري وديناميكيتيا بيف بيئاتيا

الطبيعية والمستزرعة مف خالؿ التقصي وألوؿ مرة عمى فونا الديداف وحيدات الجيؿ  Monogeneaعند أسماؾ Diplodus sp.
المرباة في مزرعة السف ،ومقارنتيا مع نتائج الدراسات المحمية السابقة عمى نفس األنواع السمكية المدروسة لكف في بيئتيا البحرية
الطبيعية مف الساحؿ السوري.
ييدؼ البحث إلى تحديد أنواع الديداف وحيدات الجيؿ الخامجة لغالصـ أسماؾ  Diplodus sp.المرباة في مزرعة السف.
مواد البحث وطرائقه:
موقع الدراسة:
نفذت الدراسة في مزرعة أسماؾ السف ،التي تقع في قرية عرب الممؾ شماؿ غرب مدينة بانياس بمسافة  1كـ ،حيث يتـ تربية أسماؾ
المياه العذبة وخاصةً النوعيف الكارب الشائع ) ،Common carp (Cyprinus carpio L.وأسماؾ المشط  ،Tilapiaلكف منذ حوالي
خمس سنوات بدأت في المزرعة تجربة لالستزراع السمكي البحري بمحاولة ألقممة وتسميف ثالثة أنواع مف األسماؾ البحرية اليامة

اقتصادياً والمنتشرة في البحر المتوسط والسيما في السواحؿ السورية وىي (البوري دىباف  ،Liza aurataوالغريبة الرممية Siganus
 ،rivulatusوأسماؾ السرغوس .Diplodus sp.
تضـ المزرعة السمكية البحرية  02حوضاً 10 ،حوض بشكؿ مستطيؿ (الشكؿ  ،)1و 10حوض دائري ،مساحة كؿ حوض  088ـ،0
يتـ الحصوؿ عمى إصبعيات أسماؾ البوري بوزف حوالي  5غ مف مصبات األنيار ،أما إصبعيات الغريبة والسرغوس فيتـ جمعيا مف
الشواطئ الرممية في منطقة شالييات مصفاة بانياس .تزود األحواض بمياه البحر مباشرةً أما أسماؾ البوري فيتـ أقممتيا في المياه العذبة

مع مياه البحر حيث تضاؼ كميات قميمة مف مياه البحر ألحواض التربية .
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B
A

الشكل  :A .1صىرة فضائٍت لوزرػت السن حظهز أحىاض أسواك الوٍاه الؼذبت واألحىاض الخاصت بخزبٍت األسواك البحزٌت ٌ :B ،شٍز السهن
إلى أحىاض هزرػت األسواك البحزٌت

تـ جمع أسماؾ الػجنس  Diplodus sp.خالؿ شيري شباط و آذار  0808وبمغ عددىا  10سمكة باستخداـ شبكة سيف الشكؿ
( )A،0م ف أحواض التربية والقناية الخاصة بنقؿ المياه مف األحواض ،ووضعت األسماؾ حية في وعاء بالستيكي ممموء بمياه البحر
(الشكؿ  ،)B،0ونقمت مباشرةً إلى مخبر الوقاية البيئية في المعيد العالي لبحوث البيئة لفحصيا مخبرياً لمكشؼ عف إصابتيا بالديداف
وحيدات الجيؿ

B

A

الشكل  :A .2جوغ األسواك هن األحىاض :B ،طزٌقت نقلها إلى الوخخبز حٍت.

فحص األسماك لمكشف عن تواجد الديدان وحيدات الجيل عمى الغالصم ،وتحديد أنواعها:
تشاىد الديداف وحيدات الجيؿ بالدرجة األولى عمى غالصـ األسماؾ ،وبشكؿ أقؿ عمى الجمد والزعانؼ ،وىي ديداف غير مرئية بالعيف
المجردة ،لذلؾ يتـ الكشؼ عنيا عمى غالصـ األسماؾ باستخداـ المكبرة ،والمجير وفؽ الطريقتيف التاليتيف:
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 -1الطريقة المباشرة :فحص الغالصـ مباشرةً بعد قص الغطاء الفمصمي ،حيث فصمت األقواس الغمصمية ،ووضعت في طبؽ
بتري تحت المكبرة أوالً ،ثـ أجري الفحص المجيري الدقيؽ عف طريؽ المسحات الرطبة باستخداـ المجير عمى التكبيريف ،×18
.×08
 -0طريقة التجميد :بعد عزؿ األقواس الغمصمية ووضعت في المجمدة لعدة ساعات وبعد اإلذابة ،تـ تحرير الطفيميات عف
الغالصـ باستخداـ تيار ماء قوي ،أو بطريقة المسحات الرطبة ( .)Pariselle and Euzet, 2003
تـ عزؿ الديداف وحيدات الجيؿ مف المسحات الرطبة  Wet Smearsمجيرياً باستخداـ أبر دقيقة  ،حيث وضعت ضمف قطره ماء
عمى شريحة زجاجية (أو وضعت بالبراد العينات الطازجة لفترة قميمة لينبسط الجسـ) ،ثبتت بالفورماليف  2%أو الكحوؿ  ،08%ولونت
بالييماتوكسيميف ،كما تـ إجراء محضرات جاىزة باستخداـ الغميسريف ( ،)Malmberg, 1957ودرست المحضرات مجيرياً لتحديد
الصفات الشكمية والقياسية ألجزاء الجسـ اليامة تصنيفياً ( Pritchard and Kruse, 1982; Reed et al., 2009; Bichi and
) ،)Ebrahim, 2009; Sanchez – Ramirez, 2007وتـ أخذ صور مجيرية لألنواع المعزولة باستخداـ مجير التصوير
الضوئي ماركة  Olympusالمجيز بكامي ار ديجيتاؿ المتواجد في قسـ الوقاية البيئية في المعيد العالي لبحوث البيئة .
تـ تحديد أنواع الديداف وحيدات الجيؿ المعزولة اعتماداً عمى المعايير التصنيفية العالمية ،التي تيتـ بالخصائص االشكمية والقياسات
الميكرومترية الخاصة بشكؿ الجسـ وأبعاده ،وشكؿ وأبعاد األجزاء الصمبة  Chitinized Partsأو  Scellatory partsلعضو التثبيت
الخمفي

وعضو اإلقتراف ( ،)Opisthaptor, Copulatory organباإلضافة لوجود أو عدـ وجود البقع (Bykhovskaya-

 ،)povlovskaya et al., 1964; Anderson,1981a; Diamanka et al., 2011a, 2011bوحساب معدؿ اإلصابة مف
خالؿ النسبة المئوية لمعدد الكمي لألسماؾ المصابة مف األسماؾ الكمية المفحوصة ()Bush et al., 1997
النتائج:
تبيف مف خالؿ دراسة العينات السمكية التابعة لمجنس  Diplodusالمصطادة مف مزرعة السف أنيا تعود لنوعييف سمكييف مف الجنس
 Diplodusىما السرغوس (خرقف) ) 11( Diplodus vulgaris (Linnaeus, 1758سمكة) (الشكؿ  )A،0المتميز بوجود حزمة
عاتمة عريضة تنحدر عمى مقبض الذيؿ بحيث تصؿ بيف نيايتي الزعنفتيف الظيرية والشرجية ،والزعنفة الذيمية العاتمة سوداء الحافة
وىو مف األنواع المنتشرة في البحر المتوسط وقد سجؿ في مياه شاطئ الالذقية في سورية في عدة دراسات سابقة نذكر منيا (حمود،
0885؛ صبيح  ،)0810والنوع الثاني ىو العصفور )( Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838سمكتاف) وأىـ ما يميزه
وجود خمس حزـ عاتمة عرضانية عمى جانبي الجسـ تقع األولى أماـ الزعنفة الظيرية و األخيرة عمى مقبض الذيؿ ،كما توجد حزمة
عاتمة عمى المساحة بيف المجريف تمتد عمى العينيف والخديف ولطخة سوداء عند الجزء العموي مف منشأ الزعنفة الصدرية (الشكؿ ،3
 )Bوىو مف األنواع المنتشرة في شواطئ المتوسط (.)Golomozou et al., 2006; Derbal et al., 2010
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94

B

الشكل  :A .3النىع السوكً  :B ،Diplodus vulgarisالنىع السوكً Diplodus cervinus cervinus

بينت نتائج الفحص المجيري لممسحات الرطبة المأخوذة عف غالصـ أسماؾ الػ  Diplodus vulgarisو Diplodus cervinus
 cervinusالمجموعة مف مزرعة السف وجود نوع وحيد مف الديداف وحيدات الجيؿ ىو النوع

Lamellodiscus elegans

) (Bychowsky,1957أصاب غالصـ أسماؾ النوع  Diplodus vulgarisفقط بمعدؿ إصابة  .%00.00أمكف تمييز ىذا النوع
بسيولة مف خالؿ شكؿ وأبعاد الجسـ باإلضافة لشكؿ وأبعاد األجزاء الصمبة لقرص التثبيت وعضو االقتراف.
الرسية والتجويؼ الفموي ،الجسـ
تميزت ديداف ىذا النوع بوجود أربع بقع عينية في مقدمة الجسـ الشكؿ ( ،)C ،A ،2باإلضافة لمغدد أ
متطاوؿ ،ديداف خنث ى ،يعد عضو التكاثر الذكري مف الميزات التصنيفية اليامة ليذا النوع أنبوبي الشكؿ ،بسيط يحتوي عمى قطعة
ممحقة متصمة بو قد تكوف مفصمية أو غير مفصمية الشكؿ ( ،)D ،A ،2الجياز التناسمي األنثوي طرفي والبيوض رباعية السطوح.
تتوضع األعضاء التناسمية في القسـ المتوسط مف الجسـ الشكؿ (.)A،2
أىـ ما يميز ىذا النوع ىو عضو التثبيت المؤلؼ مف قرصيف صفيحييف الشكؿ ( ) E ،B ،2وزوجيف مف األشواؾ أو الكالليب (ظيرية
وبطنية) وصفائح مستعرضة رابطة (قطع وصؿ) تصؿ بينيا صفيحة مف الناحية الظيرية الشكؿ (.)E ،B ،2
صفوؼ األشواؾ المركزية جنباً إلى جنب مع األشواؾ في الجية األخرى والسنانير الوسطى ،عمى التوالي تخدـ عممية التثبيت .بمغ
متوسط طوؿ الدودة  008.02ميكرومتر ،وعرضيا  10.1ميكرومتر ،متوسط الطوؿ الكمي لألشواؾ أو الكالليب الظيرية 20.5
ميكرومتر ،متوسط طوؿ القصبة  10.5ميكومتر ،متوسط طوؿ الجزء الرأسي المنحني  0.5ميكرومتر ،أما متوسط الطوؿ الكمي
لمكالليب البطنية فقد بمغ  25ميكرومتر ،طوؿ قطعة الوصؿ الظيرية  55ميكرومتر ،طوؿ قطعة الوصؿ البطنية  51ميكرومتر.
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الشكل  :A .4الشكل الؼام للنىع ) Lamellodiscus elegans (Bychowsky, 1957حظهز البقغ الؼٍنٍت األربغ فً هقدهت الجسن (ٌ ،)Cلٍها
إلى الىسظ ػضى الخكاثز الذكزي ( ،)Dوفً نهاٌت الجسن ٌظهز ػضى الخثبٍج  :B ،10xصىرة هكبزة لؼضى الخثبٍج حظهز فٍها قزصً الخثبٍج
( )Eوشفؼً الكالبٍن الظهزي والبطنً ػلى الجانبٍن والىصالث الوسخؼزضت بٍنهوا ( :G ،40x )Fشكل هزجؼً للنىع النىع
) Lamellodiscus elegans (Bychowsky, 1957وفق ) :H ،(Õzer et al., 2014شكل حخطٍطً ألجزاء ػضى الخثبٍج (فاضل،
.)2112

المناقشة:
توافقت الصفات الشكمية والقياسية لمنوع  Lamellodiscus elegansمع ماذكر العديد مف الباحثيف ( ;Strona et al., 2010
;( )Õzer et al., 2014الشكؿ  .)D ،C ،2كما أكد ) Byrnes, (1986أف ىذا الطفيمي يصيب بشكؿ عاـ األسماؾ البحرية
وأسماؾ مصبات األنيار ،حيث سجمت ديداف النوع  Lamellodiscus elegansعمى غالصـ العديد مف األنواع السمكية المنتمية
تصنيفياً لمجنس  D. puntazzo ،D. vulgaris ،D. annullaris ،D. putazzo :Diplodusالمصطادة مف البحر األدرياتيكي
 ،Adriatic seaوالبحر األسود  ،Black seaوالبحر المتوسط  ،(Õzer et al., 2014 ( Mediterranean seaكما سجؿ في

سورية سابقاً عمى الغالصـ عند أنواع سمكية مختمفة مف الجنس  DiplodusمثؿD. ،D. sargus ،Diplodus vulgaris :
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 annularisالمصطادة مف ثالثة مناطؽ مختمفة عمى شاطئ مدينة الالذقية (منطقة البحوث البحرية ،منطقة المرفأ ،منطقة رأس ابف
ىاني) (صبيح.)0810 ،
اختمؼ معدؿ اإلصابة بالنوع  Lamellodiscus elegansعف تمؾ القيـ المسجمة بشكؿ عاـ في الدراسات المحمية والعالمية السابقة
اء عمى نفس النوع السمكي أو أنواع سمكية أخرى (صبيح0811 ،؛  )Özer et al., 2015وىذا يعود لالختالؼ بالظروؼ البيئية
سو ً
والعدد القميؿ مف األسماؾ المفحوصة خالؿ فترة الدراسة ،لكنيا توافقت بشكؿ كبير مع ما ذكرتو صبيح ( )0810في نفس شيري

الدراسة حيث سجمت نسبة إصابة بالنوع  Lamellodiscus elegansعمى أسماؾ  D. vulgarisفي شيري أذار ونيساف وصمت
لحدود .%188
وأكدت نتائج ىذه الدراسة أيضاً التداخؿ في المجتمعات الطفيمية أو حركية الطفيمي مف البيئات البحرية إلى البيئات المستزرعة ،وبالتالي
فإف النوع  Lamellodiscus elegansىو مف الديداف وحيدات الجيؿ الخامجة ألسماؾ  Diplodus vulgarisوالتي امتد انتشارىا
مف األجزاء الشمالية لألجزاء الجنوبية مف الساحؿ السوري ،وقد ذكرت الدراسات السابقة أف الطفيميات مثؿ ديداف الجنس
 Lamellodiscusليا دورة حياة مباشرة مف مضيؼ إلى آخر عف طريؽ البيوض الخيطية أو يرقة األونكوميراسيديا

filamented

 eggs or oncomiracidiaوبالتالي يمكف أف تسبب حاالت وبائية  Outbreakعندما تكوف الظروؼ مناسبة ،وىكذا تعد األسماؾ
البحرية نواقؿ لتفشي المرض  ،ولذلؾ مف الجدير باالىتماـ أف تدرس حاالتيا عند األسماؾ البحرية اليامة اقتصادياً والتي يتـ أقممتيا
واستزراعيا في المزارع السمكية البحرية ( ،)Sanchez – Gracia et al., 2011; Özer et al., 2015وىذا ما حققتو ىذه
الدراسة ،حيث تـ التأكيد عمى انتشار النوع  Lamellodiscus elegansعند أسماؾ  D.vulgarisالمرباة في مزرعة السف.
االستنتاجات:
انتشار الطفيمي  Lamellodiscus elegansعمى الغالصـ عند أسماؾ  D.vulgarisالمرباة في مزرعة السف ،وبالتالي انتقالو مع
إصبعيات األسماؾ مف بيئاتو الطبيعية إلى مزارع األسماؾ أو بطريقة غير مباشرة عف طريؽ مياه البحر أو أدوات الصيد ،لذلؾ يوصى
أف يتـ التفريخ االصطناعي لألسماؾ المستزرعة بعيداً عف بيئاتيا الطبيعية.
المراجع:
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ( :)AOAD( )0885دراسة حوؿ أمراض األسماؾ في الوطف العربي .ص -111-00-01-0-18
.150
حمود ،فينا ( .)0885دراسة بيولوجيا التكاثر والنمو والتغذية ،والتموث بالمعادف الثقيمة ،وديناميكية المخزوف عند نوعيف مف أسماؾ
السرغوس  Diplodus sargus and Diplodus vulgarisفي المياه الساحمية السورية ،أطروحة دكتوراه في البيئة المائية
– بيولوجيا األسماؾ والتموث بالعناصر المعدنية الثقيمة 005 .صفحة.
صبيح ،ديما ( .)0810مساىمة في تحديد الطفيميات الخارجية لبعض أنواع الجنس  Diplodusمف فصيمة  Sparidaeفي مياه
شاطئ الالذقية .رسالة ماجستير .كمية العموـ .قسـ عمـ الحياة الحيوانية ،جامعة تشريف 00 .صفحة.
فاضؿ ،منار محمد ( .)0810التقصي عف اإلصابة ببعض أنواع الطفيميات الخارجية عند بعض األنواع السمكية في الساحؿ السوري،
رسالة ماجستير ،قسـ اإلنتاج الحيواني ،كمية الزراعة ،جامعة تشريف ،قسـ اإلنتاج الحيواني.
Dayoub – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 89-100 October 2020

97

2020 أكتوبر/ تشرين األول100-89 :)5(7 ديوب وآخرون – المجلة السورية للبحوث الزراعية

 مساىمة في دراسة انتشار أنواع الطفيميات الداخمية عند بعض أنواع أسماؾ الفصيمة البورية البحرية.(0811(  نسريف محمد،قرحيمي
. صفحة110 ،  الالذقية، جامعة تشريف، كمية العموـ، رسالة ماجستير، في شاطئ مدينة الالذقيةMugilidae

Hysterothyla cium aduncum (Nematoda: Anisakidae)  تسجيؿ نوع مف الديداف الخيطية.)0810(  تغريد،اليقة
 سمسمة- مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدارسات العممية.المتطفمة عمى أسماؾ القجاج في المياه البحرية لساحؿ الالذقية
.20-00:)0(28 .العموـ البيولوجية
 عندLigophorus cephalic (Monogenea:Ancyrocephalidae)  أوؿ تسجيؿ لمطفيمي.)0810( اليقة تغريد ومعينة بدراف
 مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدارسات.) المرباة في مزرعة السف البحرية (سوريةLiza aurata أسماؾ البوري دىباف
.)1(21 . سمسمة العموـ البيولوجية-العممية
 لجنة، استراتيجيات لتحسيف سالمة وجودة منتجات تربية األحياء المائية.)0880( )FAO( منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة
. صفحة18-0 : النروج، تروندىايـ، المجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية،مصايد األسماؾ
 دراسة تصنيفية لطفيميات بعض األنواع السمكية الميسبسيانية المياجرة مف البحر األحمر في المياه البحرية.)0818(  عالء،موسى
. صفحة182 . سورية، الالذقية،  جامعة تشريف، كمية الزراعة، رسالة ماجستير.السورية
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Abstract
This study was conducted for the first time at Syrian coast, by the aim of
investigating the fauna of monogenean helminthes of economically important
marine fish/ Genus Diplodus sp., breed in Al-Sinn fish farm, and their dynamics
between natural and cultured environments. The study showed that fish samples
(18 fish) of the genus Diplodus caught from Al-Sinn fish farm, belong
taxonomically to two species: Diplodus vulgaris (Linnaeus, 1758), and
Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838). The results of the microscopic
examination of wet smears taken from fish gills of Diplodus vulgaris, and
Diplodus cervinus cervinu, showed the presence of a single species of
monogenean helminthes belongs to genus lamellodiscus sp. (L.). L. elegans
infected the gills of Diplodus vulgaris with a prevalence rate of 88.88%. The
results of this study confirmed the interference of the parasites community in
the natural marine environment and in the cultured environment. The
Lamellodiscus elegans is one of the pre-recorded species on the gills of
Diplodus vulgaris in the Syrian coast. The fingerlings of the fish that are raised
were obtained from marine environment, not artificial hatcheries which could
explain this interference between the two environments.
Key words: Lamellodiscus elegans (Monogenea), Diplodus sp., Al-Sinn fish
farm, Syria.
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