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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 صالح الدينمحافظة نوعين من الطفيميات الخارجية المتطفمة عمى األغنام في دراسة وبائية ل
 أحمد عمي عيسى،  رانيه غسان عبد

 , تكريت , العراؽجامعة تكريت , كمية العمـو قسـ عمـو الحياة , 
   

 الممخص
كػز أجريت الدراسة لمسح اإلصابة بنوعيف مف الطفيميات الخارجية هما حمـ الجرب و نغف أنف الماشية في األغنػاـ فػي بعػض المنػاطم المحيطػة بمر 

 240مػف منػاطم العمػـ وسػمرا و البوعجيػي وعوينػات, أذ تػـ فحػص   2020ولغايػة نرايػة شػرر شػبا  2019مدينة تكريت ولمفترة مف بداية شػرر ذذار 
مف األغناـ وتـ اإلعتمػاد عمػا العامػات السػريرية والفحػص المجرػرط لمكشػطات الجمديػة لمغنػاـ المصػابة بػالجرب ويرقػات النغػف المػ خوذة مػف  رأس

% لجػػنس 26.9و  Sarcoptes scabiei% لجػػنس 73وبنسػػبة 10.8% رأس األغنػػاـ بعػػد الػػذبحت أظرػػرت الدراسػػة أف نسػػبة اإلصػػابة الكميػػة كانػػت 
Psoroptes scabiei  بينمػا كانػت أقػي نسػبة فػي شػرر 45, وسجمت أعما نسبة إصابة بحمـ الجرب في فصػي الشػتاف فػي شػرر شػبا   أذ بمغػت %
%, والظرػر بنسػبة   19.2% تمترػا منطةػة اإلليػة 63.1فػي منطةػة الػرأس  S. scabiei% ت سجمت أعمػا نسػبة إصػابة لجػنس 5تشريف األوؿ وبنسبة 

 28.5%تمترػا منطةػة األذاف بنسػبة   57.1%فػي منطةػة الحفػرة تحػت حجػاج العػيف   P. scabiei إصػابة لجػنس بينمػا سػجمت أعمػا نسػبة. 7.6%
  14.2%ومنطةة كيس الصفف بنسبة  
% وسػجي أعمػا نسػبة إصػابة بػالنغف فػي تشػريف 47.9فةد أظررت الدراسة نسبة إصػابة كميػة بمغػت   Oestrus ovisأما بالنسبة لنغف أنف الماشية 
( عمػا التػػوالي ت 10% ,  ( 5%( عمػػا التػوالي بينمػا كانػت أقػػي نسػبة فػي شػرر ذيػػار وذذار وبنسػبة  85%, (95%األوؿ وتشػريف الاػاني أذ بمغػت 

( عمػا التػوالي أمػا أدنػا 15.5%, 17.4%أعاهػا فػي تشػريف األوؿ وأيمػوؿ   (L1,L2,L3)وبمغت نسبة أعداد يرقات النغػف وبمراحػي تطوريػة مختمفػة 
لجػػنس الحيػػواف تػػ ايراآ كبيػػرذ عمػػا نسػػبة اإلصػػابة  عمػػا التػػواليت بينػػت النتػػا   أف 1.5% ),  0.7%عػػدد لمطػػوار كػػاف فػػي شػػرر ذيػػار وذذار وبنسػػبة  

 %ت  34.7 % بينما كانت النسبة في الذكور أقي و بنسبة 65.2بالنغف إذ سجمت اإلناث أعما نسبة إصابة 
 

  المقدمة
والخطيػػرة لكونػػ   لجمديػػةمػػف األمػػراض ا Scabiesمػػرض الجػػرب  تبػػريع

عمػػػػا هػػػػذا  , يطمػػػػم(1)مرضػػػػا وبا يػػػػا مشػػػػتركا بػػػػيف اإلنسػػػػاف والحيػػػػواف 
الطفيمػػي إلػػا صػػنف هػػذا  , ينتمػػيmange  (2)المػػرض فػػي الحيوانػػات

ت يصػػػػػػػيب Acarina (3)ورتبػػػػػػػة الةراديػػػػػػػات  Archindaالعنكبوتيػػػػػػػات 
نػوع مػف حيوانػات  47تصػي الػا قػد الطفيمي أنواع عديدة مف المضػا ف 

يسػبب أعػراض مرضػية كايػرة منرػا الحكػة الشػديدة, ( (4المزرعة والبريػة 
, سػةو  الشػػعر أو , نػزؼ موضػعياإللترابػات الجمديػة, ظرػور التةرحػات

الصػػػوؼ , قمػػػة الشػػػرية ونةصػػػاف الػػػوزف , الضػػػعف العػػػاـ والرػػػزاؿ, قمػػػة 
فػػة مػػف ويسػػبب  أنػػواع مختمأنتػػاج المحػػـو والحميػػب وقػػد يػػهدط الػػا الرػػاؾ 

ت يةسػـ  (6),  (5)طفيميات الحمػـ التػي تحفػر فػي الجمػد أو تعػيش عميػ  
حمػػػػـ الجػػػػرب السػػػػاركوبتي  -1حمػػػـ الجػػػػرب الػػػػا أربعػػػػة  أنػػػواع  ر يسػػػػية 

 حمػػـ الجػػرب السػػوروبتي  ) Sarcoptic mange -2 حكػػة الشػػونة

Psoroptic mangeحمػـ 3- مي جػرب جسػـ األغنػاـ, جػرب ا ذافويشػ

ويشػمي جػرب الػذيي وجػرب  Chorioptic mangeالجػرب الكوريػوبتي 
 Demodectic حمػـ الجػرب الجريبػي4- األرجػي وجػرب كػيس الصػفف 

mange  جميعرػػػا طفيميػػػات أجباريػػػة لرػػػا  , ويشػػػمي جػػػرب الجريبػػػات
ت النػوع (7)نػوع  (100)مخالب تحفر جمد المبػا ف وتػـ وصػف أكاػر مػف 

هػو مػف الطفيميػات  Psoroptesالااني الجػرب السػوروبتي يسػبب  جػنس 
الخارجيػػػة اإلجباريػػػة لمعديػػػد مػػػف أنػػػواع الماشػػػية والحيوانػػػات البريػػػة وهػػػو 

 sheepالمسهوؿ عف مرض الجػرب شػديد العػدوي ويػدعا قشػرة الضػ ف

scab   فػي الضػ ف, تسػبب  حمػـ تعػود لمنػوعPsoroptes ovis  ويتبػايف
الخم  في الحيوانات في قطعػاف الضػ ف مػف الخمػ  غيػر الظػاهرط الػا 

الػػذط يتميػػز بالحكػػة الشػػديدة وفةػػداف الصػػوؼ  المػػرض السػػريرط الشػػديد,
وألترػػاب األدمػػة الشػػديد فضػػم عػػف أرتفػػاع نسػػبة األصػػابة والرػػاؾ فػػي 

 ت(8) الحاالت الشديدة لمخم  
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 Hopeقػػػد أقتػػػرح ألوؿ مػػػرة مػػػف قبػػػي  Myiasisأف مصػػػطمح التدويػػػد

لإلشارة الا األضرار الناش ة عػف يرقػات انا يػة األجنحػة ليػتـ   (1840)
تمييزهػػػا عػػػف تمػػػؾ األضػػػرار المتسػػػببة عػػػف الحشػػػرات بصػػػورة عامػػػة وقػػػد 
عػػرؼ التدويػػد عمػػا أنػػ  غػػزو يرقػػات انا يػػة األجنحػػة ألنسػػجة الفةريػػػات 
الحيػػة أو الميتػػة أو السػػوا ي أو الطعػػاـ المرضػػـو لممضػػيف , وقػػد تكػػوف 

بة بػػ عراض حػػادة  قػػد تػػهدط الػػا  المػػوت أذا  تػػرؾ هػػذا الحالػػة مصػػحو 
ت وهػػػػو إصػػػػابة مشػػػػتركة باليرقػػػػة  انا يػػػػة (9) المضػػػيف دوف معالجػػػػة 

والتي تتغذي عمػا األنسػجة الحيػة فػي التدويػد األبتػدا ي,  (10)األجنحة 
أمػػا التدويػػػد الاػػػانوط فيتضػػمف اليرقػػػة التػػػي تتغػػذي عمػػػا األنسػػػجة الميتػػػة  

ماػػػي األغنػػػاـ والمػػػاعز الػػػا الخمػػػ   تتعػػػرض بعػػػض المجتػػػرات ت (11)
 Oestrus ovis  الػذط تسػبب  يرقػات ذبابػة Myiasisبػالنغف أو النبػر 
, األطػػػوار اليرقيػػػة تسػػػبب تخػػػريش ,  nasal myiasisالنغػػػف األنفػػػي

تاخف , نزؼ في األغشية المخاطيػة فػي المضػيف نتيجػة فعاليػة الشػص 
ت والتػي ينػت  عنرػا أفػراز كميػات   (12) الفمػي واالشػواؾ الجمديػة لميرقػة

كبيػػرة مػػػف المخػػػا  تتحفػػػز نتيجػػػة لتغذيػػػة اليرقػػػة بعػػػض الحيوانػػػات هنػػػاؾ 
إصػػابات متعػػػددة عنػػدما تػػػدخي اليرقػػة الػػػدماغ  خػػاؿ الاةػػػوب و تتطػػػور 

اأنتظػػػاـ فػػػي المظرػػػر(, فػػػال  الػػػا حػػػدوث ألترػػػاب الػػػدماغ , التػػػرنح  ال
الدماغ تنػت  مميػزات األضرار الشديدة في أنسجة  13)  , العما نصفي

 ت gid  (14)بالػدوار  خاصة في سموؾ األغناـ يعرؼ
 أهداف البحث

, حمػػـالصػػابة بالطفيميػػات الخارجيػػة المتطفمػػة  التحػػرط عػػف نسػػب اإل 1-
وتشػػخيص األنػػواع  فػػي محافظػػة صػػاح   النغػػف( المػػ خوذة مػػف األغنػػاـ

 الديفت
عمػػػا  (الجػػػنس , المكػػػاف , تػػػ اير العوامػػػي المختمفػػػة ماػػػي  الموسػػػـ  -2

 تعما مدة سنة كاممة وانتشارا لخم نسب ا
 معرفة الكاافة لمجناس المدروسة حسب أماكف الدراسةت  3-

  بحثالمواد وطرائق ال
تػػػـ أجػػػراف المسػػػح الميػػػداني عمػػػا األغنػػػاـ المصػػػابة وغيػػػر المصػػػابة مػػػف 

وتػـ خػاؿ هػذا  2020 وحتػا نرايػة شػرر شػبا  2019 بداية شرر ذذار
( رأس مػػف األغنػػاـ , وفػػي أربػػر منػػاطم ر يسػػة فػػي 240المػػدة فحػػص  

المدينػػػػة وهػػػػي سػػػػمرا والعمػػػػـ و البوعجيػػػػي وعوينػػػػات ت أجريػػػػت الزيػػػػارات 
وتـ عزؿ الحيوانات المصػابة مػف الميدانية بمعدؿ زيارتيف في األسبوع , 

قبػػػي الرعػػػاة أنفسػػػرـ ألف لرػػػـ درايػػػة لرػػػذا األوب ػػػة مػػػف خػػػاؿ األعػػػراض 
 تالظاهرة

 : جمع العينات
 جمع عينات حمم الجرب من األغنام 1-

حػددت المنػاطم و عينػة 26  وجمعػت( رأس مف األغنػاـ 240  تـ فحص
المشكوؾ أصابترا بحمـ الجػرب مػف خػاؿ العامػات السػريرية الواضػحة 
عمػػػا جسػػػـ الحيػػػواف كسػػػةو  الشػػػعر, تػػػاخف الجمػػػد مػػػر وجػػػود قشػػػور اػػػـ 

الجمدية مف حافة ا فة الجمدية بواسطة الكشػ  بمشػر   أخذت الكشطات
جراحي معةـ وبعمم حتا نضح الدـ اػـ وضػعت الكشػطات الجمديػة فػي 
قنػػػػاني زجاجيػػػػة ذات غطػػػػاف محكػػػػـ وأضػػػػيف لرػػػػا كميػػػػات مناسػػػػبة مػػػػف 

لغػػػػػرض الحفػػػػػص لغايػػػػػة فحصػػػػػرا فػػػػػي  70%بتركيػػػػػز  الكحػػػػػوؿ األايمػػػػػي
 ت ( (15المختبر

 فحص العينات وتشخيصها 
حيػػث  (15)تػـ معاممػة الكشػطات الجمديػػة فػي المختبػر وفةػػا الػا مػاذكرا 

 1500تػػػـ الػػػتخمص مػػػف سػػػا ي الحفػػػص بواسػػػطة الطػػػرد المركػػػزط بسػػػرعة 
 حجػـ مػف العينػة 1) دقػا م , اػـ أضػيف لكػي   (5)دورة/ دقيةػة ولمػدة 

% اػػـ سػػخنت العينػػة بمطػػف 10بتركيػػز  KOHحجػػـ مػػف محمػػوؿ (10)
دوف الوصػػوؿ الػػا الغميػػاف ولغايػػة أختفػػاف اليػػاؼ الصػػوؼ حيػػث اف هػػذا 
المحموؿ يةـو برضػـ األنسػجة والصػوؼ وال يػهار عمػا الطبةػة الخارجيػة 
لمحمػػػػػـ , اػػػػػـ بػػػػػردت العينػػػػػة ووضػػػػػعت بجرػػػػػاز الطػػػػػرد المركػػػػػزط بسػػػػػرعة 

طػافي دقػا م بعػدها تػـ الػتخمص مػف ال(5) دورة / دقيةة ولمػدة  (1500)
بواسػػطة ماصػػة زجاجيػػة , اػػـ وضػػعت قطػػرة مػػف الراسػػب عمػػا شػػريحة 

لممجرر الضو ي لمبحػث عػف   x100زجاجية وفحصت تحت قوة تكبير 
, (16)  أعتمادذ عمػا  (18) , (17) ,(16) حمـ الجرب وبكافة أطوارا 

 في تشخيص الصفات الشكمية والخارجية لمطفيمي ت (19)
 جمع عينات النغف من األغنام2- 

( رأس مػػػػف األغنػػػػاـ لكػػػػا الجنسػػػػيف وب عمػػػػار مختمفػػػػة (240تػػػػـ فحػػػػص 
فػػػي الصػػػباح  بيفبالطريةػػػة المباشػػػرة بعػػػد الػػػذبح مػػػف خػػػاؿ زيػػػارة الةصػػػا

البػػػػاكر بواقػػػػر زيػػػػارتيف أسػػػػبوعيا وأجػػػػراف الفحػػػػص عمػػػػا الحيوانػػػػات وقػػػػد 
فحػص تضػـ المعمومػات التاليػػة   بصػممت أسػتمارة أسػتبياف لكػي حيػػواف 

الحيػػواف , العامػػات السػػريرية  قبػػي عمميػػة الػػذبح  جػػنس الحيػػواف , عمػػر 
 وفحص ذخر بعد الذبح ت

حيػػث سػجي فيػػ  جػػنس الحيػواف, كػػذلؾ تسػػجي  : الفحصص ببصصل الصص ب -أ 
العامػػػػات السػػػػريرية الظػػػػاهرة عميػػػػ  إف وجػػػػدت ماػػػػي العطػػػػس والشػػػػخير 
واإلفػػراز األنفػػي وغيرهػػا أانػػاف فتػػرة وجػػود الحيوانػػات داخػػي حظيػػرة حجػػز 

 الػػذبح لسػػرولة معرفترػػا بعػػد الػػذبح هشػػر الحيوانػػات قبػػي الحيوانػػات وت

  ت(20)
تجػػػرط عمميػػػػة الفحػػػػص بعػػػد الػػػػذبح داخػػػػي : الفحصصصصص بعصصصصد الصصصص ب   -ب

الةصابة وبمساعدة بعض العامميف في  حيػث يفصػي الػرأس بشػكي كامػي 
بصػورة متنػاظرة إلػػا نصػفيف مػف األنػػف  عػف بةيػة الذبيحػة ويةطػػر طوليػا

وحتػػػػا قمػػػػة الػػػػرأس بواسػػػػطة عػػػػدة خاصػػػػة لمتشػػػػريح ماػػػػي الفػػػػ س الػػػػذط 
يستخدـ فػي تكسػير العظػاـ , بعػدها تفحػص الممػرات والتجػاويف األنفيػة 

لمتحػػػرط عػػػف وجػػػود  Frontal sinusesوالبمعوميػػػة والجيػػػوب الجبريػػػة 
يرقػػػػات الطػػػػور األوؿ والاػػػػاني والاالػػػػث لذبابػػػػة نغػػػػف أنػػػػف الغػػػػنـ حسػػػػب 

وتجمػر اليرقػات بتسػتخداـ ممةػ  وتوضػر فػي طبػم زجػاجي  (21) طريةة
 لتنةي الا المختبر لغرض فحصرا مجرريا وعدها وتصنيفرا وتصويرها 

 ت (9)
  النتائج

قشػػطات جمػػد ( عينػػة مػػف  26جمعػػت    : حمصصم الجصصرب فصصي األغنصصام 1-
 األغنػػػاـ المصػػػابة سػػػريريا  والتػػػي تعػػػود إلػػػا  جنسػػػيف  مػػػف الحمػػػـ وهمػػػا

Sarcoptes scabiei  وقػد شخصػت الصػفات المظرريػة  لرػذا الجػنس
أيضػػػػػػػا  و Psoroptes scabieiوجػػػػػػػنس   (22), (16)  حسػػػػػػػب
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  19كػػاف منرمػػا23)   , (16)ب شخصػػت الصػػفات المظرريػػة لػػ   حسػػ
 (7)% مػف المجمػوع  و 73بنسػبة     Sarcoptes scabieiعينة مف 

وكػاف عػدد  26.9%بنسػبة  Psoroptes scabiei عينػة مػف جػنس الػػػ 

  Psoroptes scabieأمػا بالنسػبة لجػنس   (6) والذكػػػػور 13)اإلنػاث  
  3) ., 2, 1  ( كما  في  الشكي(2, والذكور 5)فكاف عدد اإلناث  

 

 
 (x100)بوة تكبير Sarcoptes scabiei( جنس 1) شكل

 

 
مع بيوض في نفق  Sarcoptes scabiei( انثى حمم جنس 2شكل )

 x100جمدي بوة التكبير 
 

 
 (x100) بوة تكبير  Psoroptes scabiei( جنس3شكل )

بينػت النتػػا   الحاليػة مػػف الفتػػرة المحػددة مػػف بدايػػة شػرر اذار الػػا نرايػػة  
شػػرر شػػبا  الػػا اف أعمػػا نسػػبة إصػػابة كانػػت بواسػػطة حمػػـ الجػػرب مػػف 

بينمػا كانػت اوطػ  نسػبة إصػابة ,  % Sarcoptes scabiei 73جػنس 
بينػػػت  كمػػػا , % Psoroptes scabiei  26.9لمحمػػػـ مػػػف جػػػنس  

النتػػا   أف لػػػيس لجػػػنس الحيػػػواف تػػػ ايراآ كبيػػراآ عمػػػا نسػػػبة اإلصػػػابة بحمػػػـ 
% بينمػػػػا فػػػػػي   57.6الجػػػػرب إذ سػػػػػجمت الػػػػذكور  أعمػػػػػا نسػػػػبة إصػػػػػابة 

 ت (1)كما في الجدوؿ بفارؽ بسي   اقي و 42.3% بمغت اإلناث

 

 في ال كور واإلناث عمى األغنام( أعداد أنواع حمم الجرب المتواجد 1جدول )
 عدد اإلوبد انىعبت انمئىيت األعداد األوىاع

 انمصببت

 انركىز عدد انىعبت انمئىيت

 انمصببت

 انىعبت انمئىيت

Sarcoptes scabie 19 73 % 7 %68.4 12 31.5% 

Psoroptesscabie 7 26.9 % 4 %71.4 3 %28. 

 100 15 100 11 100 26 انمجمىع انكهي
 

إلػا اف أعػداد حمػـ الجػرب قػد أزدادت  الحاليػةنتا   الدراسة كما أظررت 
, أذ وصمت أعػداد الحمػـ فػي شػرر شػبا  في شررط شبا  وكانوف الااني

كمػا فػي عما التػوالي 35%) % و(45وكانوف الااني عند ذروترا بنسبة 
 ت((2الجدوؿ 
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 ( أعداد الحيصصصصصوانات المفحوصة والمصابة بحسب أشهر السنة2جدول )
 انىعبت انمئىيتنإلصببت % انمصببت أعداد انحيىاوبث انمفحىصت أعداد انحيىاوبث انشهس

 30 6 20 آذاز

 0 0 20 ويعبن

 0 0 20 آيبز

 0 0 20 حصيـــــسان

 0 0 20 حمــــــــىش

 0 0 20 آة

 0 0 20 آيهىل

 5 1 20 حشسيه األول

 5 1 20 حشسيه انثبوي

 10 2 20 كبوىن األول

 35 7 20 كبوىن انثبوي

 45 9 20 شببط

 100 26 240 انمجمىع انكهي
    

 Sarcoptes scabieiمػف خػاؿ عمميػات جمػر الحمػـ  تبػيف اف جػنس 
يتركز في ااث منػاطم مػف جسػـ الحيػواف وهػي  منطةػة الػرأس, اإلليػة, 

   Psoroptes scabieiالرقبػة كمػا بينػت النتػا   أفم حمػـ الجػرب جػنس

توزع في  منػاطم الحفػرة تحػت حجػاج العػيف وداخػي األذاف و فػي كػيس 
 ( ت3الصفف  كما في الجدوؿ  

 

 محطات الدراسة  عمى أجزاء جسم األغنام في P. ovis i  و  S.scabiei  ( توزيع حمم الجرب3جدول )
 

 انمىقع

 أوىاع حهى انجسة انمخطفم

S.scabiei P. ovis 

 انحفسة ححج انسقبت اإلنيت انسأض

 حجبج انعيه

 داخم

 األذان

 كيط

 انصفه

 1 1 2 0 2 3 انعهى

 0 1 1 2 2 7 ظمسي

 0 0 0 0 0 0 انبىعجيم

 0 0 1 0 1 2 عىيىبث

 1 2 4 2 5 12 انمجمىع انكهي

 14.2 28.5 57.1 7.6 19.2 63.1 انىعبت انمئىيت
 

سػػػجمت نتػػػا   الدراسػػػة الحاليػػػة اخػػػتاؼ فػػػي معػػػدؿ وجػػػود الحمػػػـ لجػػػنس 
Sarcoptes scabiei   عمػا منػاطم الجسػـ المختمفػة اذ كانػت أعاهػا

% وبدرجة اقػي فػي  19.2تمترا منطةة اإللية  63.1% في منطةة الرأس
, بينما كانت نسب اإلصػابة لحمػـ الجػرب جػنس   %  7.6الرقبة  بنسبة 

Psoroptes scabiei  منػػػاطم الجسػػػـ اذ كانػػػت اعاهػػػا فػػػي  عمػػػا
تمترػػا منطةػػة داخػػي األذاف 57.1% منطةػػة الحفػػرة  تحػػت حجػػاج العػػيف

   ت%14.2% واقي درجة في كيس الصفف   28.5
( يرقػػػػة  تعػػػػود إلػػػػا جػػػػنس  258جمػػػػر  تػػػػـ : نغصصصصف أنصصصصف األغنصصصصام  2-

Oestrus ovis    والػذط يعػػود الػا عا مػػة Oestridae  والتػػي تماػػي
( ت والتػػي 6 (4 ,5,كمػػا فػػي الشػػكي   bot flyالطػػور اليرقػػي لذبابػػة 

 ت5543/7/3شخصت في متحف التاريخ الطبيعي بموجب الكتاب 

 

 

 ل بابة نغف أنف األغنام L1الطور اليربي األول  (4) :شكل 
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 ل بابة نغف أنف األغنام L2( الطور اليربي الثاني 5شكل )

 

 
طور  -ب ل بابة نغف أنف األغنام L3الطور اليربي  الثالث -أ ( 6شكل )

      الع راء ل بابة نغف أنف األغنام
حيػواف مصػاب وكػاف  (115)( حيػواف مػف األغنػاـ مػف 240تـ فحػص  

( 40وعػػػػدد الػػػػذكور    65.2%( وبنسػػػػبة  75عػػػػدد اإلنػػػػاث المصػػػػابة  
% ت  أذ بينػت النتػا   إلػا اف أعػداد النغػف  قػػد أزدادت 34.7وبنسػبة   

, ووصػمت أعػداد النغػف  في شررط تشريف األوؿ وتشريف الااني  وأيموؿ 

لةػػػػد أظرػػػػرت النتػػػػا     ,% 95فػػػػي تشػػػػريف األوؿ  عنػػػػد ذروترػػػػا  بنسػػػػبة 
فػػي  توزيػػر  عمػػا  األغنػػاـ  خػػاؿ  أشػػرر  السػػنة  وانخفػػاض    اختافػػا

نسب اإلصابة فػي أعػداد األغنػاـ  بحيػث كانػت أعمػا نسػب فػي األشػرر  
 85% ,  (95%تشريف األوؿ  وتشريف الااني و أيموؿ و كانت النسبة 

ػا ادنػا اصػابة  كانػت فػي أشػرر ذيػار وذذار  %80)  , عمػا التػوالي  أم 
, كمػػػػػا بينػػػػػت  %( عمػػػػػا التػػػػػوالي15 ,10%,  (5%ونيسػػػػػاف  وبنسػػػػػبة 

النتػا   الحاليػة مػػف الفتػرة المحػددة مػػف بدايػة شػرر ذذار الػػا نرايػة شػػرر 
شبا  وحسب أعػداد يرقػات نغػف أنػف األغنػاـ وبمراحػي تطوريػة مختمفػة 
إلا أف نسبة اإلصابة كانت أعاها فػي تشػريف األوؿ و أيمػوؿ و تشػريف 

( عمػػػا التػػػػوالي 14.7%,  15.5%, (17.4%الاػػػاني و بمغػػػت النسػػػػبة 
 (0.7%أم ا ادنا اصابة  كانت في أشرر ذيار وذذار ونيسػاف  وبنسػبة  

 ت( عما التوالي%2.3 ,%1.5, 

 
 .أشهر السنةالمفحوصة والمصابة بحسب وأعداد أطوار يربات النغف المتواجد عمى األغنام ( أعداد الحيصصصصصوانات 4جدول )

 

 انشهس

 

 أعداد انحيىاوبث

 انمفحىصت

 

  أعداد انحيىاوبث 

 انمصببت

 

   انىعبت انمئىيت 

% 

أعداد أطىاز يسقبث انىغف 

 انمخىاجد عهى األغىبو

 

األعداد 

 انكهيت

انىعبت 

 انمئىيت

% L1 L2 L3 

 1.5 4 2 1 1 10 2 20 آذاز

 2.3 6 1 0 5 15 3 20 ويعبن

 0.7 2 0 2 0 5 1 20 آيبز

 3.8 10 1 5 4 25 5 20 حصيـــــسان

 6.2 16 1 4 11 40 8 20 حمــــــــىش

 9.3 24 2 6 16 60 12 20 آة

 15.5 40 15 17 8 80 16 20 آيهىل

 17.4 45 8 25 12 95 19 20 حشسيه األول

 14.7 38 19 11 8 85 17 20 حشسيه انثبوي

 13.5 35 23 9 3 75 15 20 كبوىن األول

 11.6 30 10 3 17 65 13 20 كبوىن انثبوي

 3.1 8 4 3 1 20 4 20 شببط

 100 258 85 87 86 100 115 240 انمجمىع انكهي

%  بينما  كانت النسبة في الذكور أقػي  65.2عما نسبة اإلصابة بالنغف إذ سجمت اإلناث أعما نسبة إصابة   كبيرذ أف لجنس الحيواف ت ايرذآ  الدراسة كما بينت نتا  
 % ت  34.7 و بنسبة 
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 (: دور جنس المضيف في نسبة تطفل النغف5جدول )
 

 جىط انمضيف

  أعداد انمضيف

 انمصببت انمفحىصت وعبت اإلصببت %

 34.7 40 120 ذكىز

 65.2 75 120 إوبد

 100 115 240 انمجمىع انكهي
 

 المنابشة
أف نسػػبة اإلصػػابة الكميػػة بحمػػـ الجػػرب لمدراسػػة  لةػػد بينػػت نتػػا   الدراسػػة

وجود جنسيف مف أجناس  حمـ الجػرب المتطفػي % و 10.8الحالية بمغت 
 .Pو جػنس  S.scabiei عمػا األغنػاـ فػي منطةػة الدراسػة وهػـ جػنس 

scabiei     الجنسػيف ( لكػا 26.9%, 73%بنسػبة إصػابة كميػة بمغػت
فػػي  (24)وكانػػت نتػػا   الدراسػػة مةاربػػة لمػػا توصػػي اليػػ   عمػػا التػػواليت

المػ خوذة مػف الةشػطات الجمديػة 25 مصػر أذ تػـ تشػخيص الطفيمػي فػي 
تػػػـ تسػػجيي إصػػػابات برػػػذا  كمػػامػػف األغنػػػاـ وفػػي جنػػػوب غػػرب نيجيريػػػا 

فػػػي جنػػػوب غػػػرب نيجيريػػػا فػػػي األغنػػػػاـ المػػػرض فػػػي األغنػػػاـ والمػػػاعز 
 0.9% نسػبة خمػ  (26) جمت وفػي أايوبيػا سػ (25)  والماعز مػف قبػي

  (27),  أمػا فػي باكسػتاف فةػد سػجي  أقي مما سػجي فػي الدراسػة الحاليػة
وتعػد مةاربػة لنتػا   الدراسػة الحاليػة كمػا  17% نسػبة إصػابة كميػة بمغػت

% 33.3فػػي دراسػػة أخػػري فػػي أايوبيػػا نسػػبة خمػػ    (28) وجػػد الباحػػث
فػػي العػػراؽ و ت  وجػػد فػػي الدراسػػة الحاليػػةفػػي األغنػػاـ وتعػػد مرتفعػػة ممػػا 

 خمػ رأس مػف األغنػاـ نسػبة  462 فػي دراسػة أجراهػا عمػا  (29) وجػد
مةاربػة مػر مػا  الحاليػة نتػا   الدراسػة , كمػا كانػت 34.6% كميػة بمغػت 

فػػػي  فػػػي دراسػػػة لمسػػػح الخمػػػ  بػػػالجرب السػػػاركوبتي ((30توصػػمت اليػػػ  
 % ,22.1األغنػػػػاـ فػػػػي محافظػػػػة النجػػػػف وكانػػػػت نسػػػػبة الخمػػػػ  الكميػػػػة

فػي محافظػة الديوانيػة  (31)وكانت نتا   الدراسة أعما مما توصػي اليػ  
 (32)بمػرض الجػرب لػدي األغنػاـ ودراسػة  3.9%أذ سجي نسػبة خمػ  

فظػة دهػوؾ وفػي محا7.9% فػي محافظػة ديػالا عػف نسػبة خمػ  بمغػت 
كمػػا سػػجي  2.6%الػػا نسػػبة خمػػ  كميػػة بمغػػت (33) أشػػار البػػاحاوف 

مػػر  ولػػـ تتفػػمكمػػا  Al-Khatdia and Khudhair (34)الباحاػػاف 
  P.ovisو S.scabieiنسػبة إصػػابة كميػة لحمػػـ الجػرب ب (35)ماوجػدا 
عمػػػػػػا التػػػػػػوالي وكانػػػػػػت نسػػػػػػبة اإلصػػػػػػابة  58.2%)% , (34.6بمغػػػػػػت 
وتبػػػػايف  عاليػػػػة وقػػػػد يعػػػػود السػػػػبب الػػػػا أخػػػػتاؼ Psoroptesبػػػػالجنس 

السػػػػاالت لمحيوانػػػػات المفحوصػػػػة وطبيعػػػػة المنػػػػاطم الجغرافيػػػػة لمدراسػػػػة 
باإلضػػافة الػػا فػػرؽ الوقػػت بػػيف الدراسػػات ت وأف سػػبب أرتفػػاع معػػدالت 

هػػو نمػػ  التطفػػي لمحمػػـ الػػذط يتطفػػي   P.ovisاإلصػػابة بػػالحمـ جػػنس 
عمػػا السػػطوح الخارجيػػة لمجمػػد خاصػػة منطةػػة الظرػػر التػػي تعتبػػر أكاػػر 

ض بػػيف الحيوانػػات لرػػذا السػػبب فرصػػة األحتكػػاؾ واألنتةػػاؿ مكػػاف لمتعػػر 
بػػػيف الحيوانػػػات المصػػػابة الػػػا السػػػميمة بالتمػػػاس المباشػػػر ممكػػػف حدواػػػ  

فػي منطةػة الػرأس التػي تكػوف   Sarcoptes أكاػر , بينمػا يتركػز جػنس 
أقػػػي تعػػػرض لمحتكػػػاؾ بػػػيف الحيوانػػػات ت وكانػػػت نتػػػا   الدراسػػػة الحاليػػػة 

فػػػػي تسػػػػجيي معػػػػدالت إصػػػػابة بجػػػػنس   (36) مطابةػػػة لمػػػػا توصػػػػي اليػػػػ 
Sarcoptes  أعمػا مػفPsoroptes أسػباب أرتفػاع  (37) وقػد وضػح

أف هػػذا الحمػػـ يختػػرؽ الجمػػد بعمػػي  Sarcoptes  بجػػنس    اإلصػػابة
أنفػػاؽ فػػي البشػػرة واألدمػػة فػػي الجمػػد لرػػذا السػػبب يبةػػا عمػػا قيػػد الحيػػاة 

يتغػػػذي عمػػػا سػػػطوح الجمػػػد وأف  Psoroptesلفتػػػرة طويمػػػة بينمػػػا جػػػنس 
لػػػػـ تسػػػػجي أختافػػػػات  التعػػػػرض لمظػػػػروؼ البي يػػػػة تةػػػػود الػػػػا تحطيمػػػػ  ت

ويتفػػم أيضػػا  (32)معنويػػة بػػيف الػػذكور واإلنػػاث وهػػذا يتفػػم مػػر دراسػػة 
 واإلنػػػاث  34%أذ بمغػػػت نسػػػبة الخمػػػ  فػػػي الػػػذكور   (29) مػػػر 

ذلػػػػؾ إلػػػػا عػػػػدـ تخصػػػػص الطفيميػػػػات الخارجيػػػػة  ويعػػػػزي سػػػػبب%35.2
معػػػػيف حيػػػػث أف كػػػػا الجنسػػػػيف لرمػػػػا نفػػػػس  ومنرػػػػا حمػػػػـ الجػػػػرب لجػػػػنس

الةابميػػة لمتعػػرض  لمخمػػ  وتمعػػب طريةػػة التربيػػة بجمػػر الػػذكور واإلنػػػاث 
في الحظيرة نفسرا وعػدـ عػزؿ الحيوانػات الخمجػة دورذ كبيػرذ فػي انتشػار 

أشػػرر الشػػتاف وأنخفاضػػرا  أمػػا تفسػػير أرتفػػاع نسػػبة الخمػػ  فػػي,  المػػرض
فػػػػي فصػػػػي الصػػػػيف فرػػػػو أف حمػػػػـ الجػػػػرب تنشػػػػ  فػػػػي درجػػػػات الحػػػػرارة 
المنخفضػػة والمصػػحوبة بالرطوبػػة العاليػػة بينمػػا تةػػي فعاليترػػا فػػي فصػػػي 

إضػػػافة الػػػا أف الطفيميػػػات يػػػزداد نشػػػاطرا ب نخفػػػاض  (38) الصػػػيف
أذ بمغػػت أعمػػا نسػػبة إصػػابة فػػي  (39)درجػػات الحػػرارة والرطوبػػة العاليػػة 

كمػػػا  13.3%وأقمرػػا فػػػي شػػرر ذب  ,56%شػػرر شػػبا  وكػػػانوف الاػػاني 
شػػرر نسػػبة إصػػابة فػػي أعمػػا  أذ بمغػػت (29) وتتفػػم مػػر ماتوصػػي اليػػ 

وتتفػػػم  ,8.2%% وأقػػػي نسػػػبة فػػػي فصػػػي الخريػػػف 37.5 كػػػانوف الاػػػاني
 إلػػا وقػػد يعػػود إنخفػػاض اإلصػػابة فػػي فصػػي الصػػيف (38)أيضػػا مػػر  

عمميػػػات قػػػص الصػػػوؼ الػػػذط يجعػػػي الطفيمػػػي أكاػػػر تعػػػرض لمظػػػروؼ 
نخفػػػػػػاض الرطوبػػػػػػة (  البي يػػػػػة الحػػػػػػادة ماػػػػػػي  أرتفػػػػػػاع درجػػػػػػات الحػػػػػػرارة وا 

 acaricidesباإلضػػافة الػػا غمػػس الحيوانػػات بواسػػطة مضػػادات الحمػػـ 
والتي تةود الا تحطػـ الطفيمػي ت أمػا بالنسػبة لتوزيػر ذفػات المػرض عمػا 

د سجمت أعما نسػبة إصػابة فػي منطةػة الػرأس  مناطم الجسـ المختمفة فة
 , 19.2% ,7.6%)  تميرا منطةة اإللية  والرقبػة بنسػب إصػابة  بمغػت 

, إف نسػػػبة اإلصػػػابة العاليػػػة فػػػي منطةػػػة الػػػرأس  عمػػػا التػػػوالي (%63.1
مػػف إف نسػػبة خمػػ    (29)مػػر  مػػاذكرا  تفةػػةفػػي هػػذا الدراسػػة جػػافت م

أذ سػػجمت  (30)ت كمػػا وتتفػػم نتػػا   الدراسػػة مػػر 61.5%بمغػػت  الػػرأس
أعما نسبة إصابة في منطةة الرأس تمترا  مناطم األليػة والرقبػة والظرػر 

ويتفػػم  ( عمػػا التػػوالي9.4%, 12.8% ,16.4%بنسػػب خمػػ  بمغػػت  
ويعػود السػبب فػي ذلػؾ أف طفيمػي حمػـ الجػرب يفضػي , (28) مػر دراسػة

 .Pبالنسػػبة لجػػنس   (39  المنػػاطم قميمػػة الصػػوؼ ماػػي الػػرأس والرقبػػة

ovis   فةػػد سػػجمت أعمػػا نسػػبة إصػػابة فػػي منطةػػة الحفػػرة تحػػت حجػػاج
 ), 28.5 %% , 57.1العيف , داخػي األذاف , كػيس الصػفف وبمغػت  

أف حمػػـ  (40)عمػػا التػػوالي , وهػػذا يتفػػم مػػر مػػا توصػػي اليػػ   %14.2
المنػػػاطم الخبي ػػػة وأهمرػػػا قنػػػػاة األذف الجػػػرب يختبػػػ  صػػػيفا فػػػي بعػػػػض 

الخارجية والحفرة تحت الحجاجية ومنرا تنتشر إلا المناطم الةريبػة عنػد 
توفر الظروؼ الما مة ماػي أنخفػاض درجػة الحػرارة وأرتفػاع الرطوبػة  ت 

فػػػي   (41)وكانػػػت نتػػػا   الدراسػػػة الحاليػػػة مطابةػػػة مػػػر ماتوصػػػي اليػػػ 
الموصػػػػػػػػي أذ بمغػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة اإلصػػػػػػػػابة الكميػػػػػػػػة لحمػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػرب جػػػػػػػػنس 

Psoroptes scabiei  نػػوعPsoroptes ovis  الجمديػػة  لمةشػػطات
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بينما كانت نسبة اإلصابة الكميػة لمصػي  8.5 % الم خوذة مف األغناـ  
 % ت  29.4األغناـ المفحوصة 

كشػػػػفت نتػػػػا   الدراسػػػػة الحاليػػػػة بػػػػالفحص المباشػػػػر لمغنػػػػاـ ومػػػػف كػػػػا 
الجنسػػيف عػػف سػػعة أنتشػػار داف النغػػف المتسػػبب عػػف يرقػػات ذبابػػة نغػػف 

ممػػا يشػػير الػػا أف هػػذا الػػداف هػػو أحػػد أكاػػر األمػػراض  O.ovisاألنػػف 
الطفيمية شيوعا والتي تصيب الجزف العموط مػف الجرػاز التنفسػي لمغنػاـ 

% , أشػػػػػارت 47.9حيػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبة اإلصػػػػػابة الكميػػػػة فػػػػي األغنػػػػاـ  
ي العػػػراؽ ودوؿ العػػػالـ المختمفػػػة عمػػػا سػػػعة أنتشػػػار الدراسػػات السػػػابةة فػػػ

كانػت داف النغف خاصة في المناطم ذات المنػاخ الحػار أو المعتػدؿ , و 
فػي الموصػي أذ بمغػت  (42)مماتوصػي اليػ  أعمػا  نتا   الدراسة الحالية
ت وكانػت نتػا   الدراسػة الحاليػة مةاربػة لمػػا 17% نسػبة اإلصػابة الكميػة 

فػػي   33.4%حيػػث بمغػػت نسػػبة اإلصػػابة الكميػػة  (43)   توصػػي اليػػ 
بغػػداد وقػػد يعػػزي التةػػػارب فػػي نسػػبة الخمػػ  الػػػا تشػػاب  طريةػػة الفحػػػص 
الميػػداني لمكشػػف عػػف اليرقػػات ,  وب سػػتخداـ الفحػػص المباشػػر لميرقػػات 
وقػػد يعػػود األخػػتاؼ فػػي نسػػب اإلصػػابة لعػػدة عوامػػي بي يػػة , مناخيػػة , 

, وقػػػػت أجػػػػراف الدراسػػػػة وكػػػػذلؾ نػػػػوع الحيػػػػواف , طريةػػػػة الرعػػػػي , اإلدارة 
طريةػػػػة أجػػػػراف الفحػػػػص المباشػػػػر ت ويمكػػػػف أف تعػػػػزي هػػػػذا النسػػػػب مػػػػف 
اإلصابة الا طريةة الفحص حيث فتح الػرأس فيرػا الػا نصػفيف ومػف اػـ 

اإلصػابة  نتشػارإكمػا بينػت نتػا   الدراسػة الحاليػة  تلكشف عف اليرقات ا
بيرقػػات نغػػف انػػف األغنػػاـ فػػي خػػاؿ أشػػرر السػػنة حيػػث سػػجمت أعمػػا 
نسػػػػبة إصػػػػابة فػػػػي شػػػػرر تشػػػػريف األوؿ و تشػػػػريف الاػػػػاني  بنسػػػػبة بمغػػػػت  

%( عمػػػػا التػػػػوالي ت وكانػػػػت نتػػػػا   الدراسػػػػة الحاليػػػػة 14.7% و (17.4
أذ بمغػػت أعمػػا نسػػبة إصػػابة فػػي شػػررط  (43)مطابةػػة لمػػا توصػػي اليػػ  

عمػػػا  41.2%)و81.2 % ف الاػػػاني وبنسػػػبة   تشػػػريف األوؿ وتشػػػري
التػػػوالي بػػػيف األغنػػػػاـ والمػػػاعز ت كمػػػػا أوضػػػحت نتػػػػا   الدراسػػػة الحاليػػػػة 
وجػػود ذروتػػيف لإلصػػابة بيرقػػات نغػػف أنػػف الماشػػية وعمػػا مػػدار أشػػرر 

أيمػػوؿ ( والاانيػػة خريفيػػة  تشػػريف األوؿ  –السػػنة األولػػا صػػيفية  حزيػػراف 
ة الممحوظػة فػي أعػداد ونسػب وجػود كانوف األوؿ( أعتمادذ عمػا الزيػاد –

اليرقػػات األولػػا المسػػجمة فػػي نرايػػة الربيػػر وبدايػػة الصػػيف وزيػػادة أخػػري 
, (44)  فػي نرايػة الخريػف وبدايػة الشػتاف وهػذا مػا توصػي اليػ  البػاحايف

كما أتفم الباحاوف أعاا مر نتػا   الدراسػة الحاليػة فػي ت  (46) , (45)
تسػػػجيمرـ جيمػػػيف مػػػف ذبابػػػة نغػػػف األنػػػف صػػػيفي وخريفػػػي والػػػذط يعػػػود 

وسػػجمت نتػػا   الدراسػػة لتفػػارب الظػػروؼ المناخيػػة بػػيف العػػراؽ واألردفت 
في اإلصػابة بػيف الػذكور واإلنػاث مػف األغنػاـ  معنوط  الحالية وجود فرؽ 

وهػػػذا , 34.7%% بينمػػػا بمغػػػت فػػػي الػػػذكور65.2أذ بمغػػػت فػػػي اإلنػػػاث 
عما العكس مف ذلػؾ فػ ف الدراسػة  (48) ,((47يتفم مر دراسة قاـ برا 

تركيػا لػـ يسػجي فيرػا فػروؽ واضػحة بػيف  شػرقي فػي (49) التي قاـ برػا 
قػػػػد يعػػػود أرتفػػػاع نسػػػػبة اإلصػػػابة فػػػي اإلنػػػػاث عمػػػا فػػػػي و كػػػا الجنسػػػيف 

الفسػػػػػيولوجية بػػػػػيف الػػػػػذكور واإلنػػػػػاث  الػػػػػذكور إلػػػػػا طبيعػػػػػة األختافػػػػػات
درار الحميػب الػذط تتعػػرض  باإلضػافة الػا األجرػػاد النػات  عػف التكػػاار وا 

لػػ  اإلنػػاث , فضػػل عػػف ذلػػؾ أف اإلنػػاث تػػذبح ب عمػػار كبيػػرة حيػػث يمنػػر 
الػػذبح فػػي المجػػازر لإلنػػاث صػػغيرة العمػػر واألمرػػات فػػي عمػػر اإلنجػػاب 

تةػػػدـ العمػػػر ومػػػف جرػػػة ,ممػػػا يػػػهدط الػػػا زيػػػادة نسػػػبة تعرضػػػرا لمخمػػػ  ب
أخػػػػػري تكػػػػػوف اإلنػػػػػاث ذات فا ػػػػػدة أقتصػػػػػادية لممربػػػػػي مػػػػػف ناحيػػػػػة إدرار 

 الحميب والتكاار في الةطير ت

 االستنتاجات
كانػػػػت نسػػػػبة اإلصػػػػابة الكميػػػػة بحمػػػػـ الجػػػػرب واط ػػػػة , كمػػػػا أظرػػػػرت  1-

فػػي توزيػػر حمػػـ الجػػرب عمػػا األغنػػاـ خػػاؿ أشػػرر السػػنة  النتػػا   اختافػػا
ػا ادنػا  بحيث كانت أعما نسب في أشرر شػبا  وكػانوف الاػاني وذذار أم 

% أمػا 5إصابة  كانت في أشرر تشػريف األوؿ وتشػريف الاػاني اذ بمغػت 
بالنسػػػػبة لتوزيػػػػر ذفػػػػات المػػػػرض عمػػػػا منػػػػاطم الجسػػػػـ المختمفػػػػة لجػػػػنس 

S.scabiei  إصػػػػابة فػػػػي منطةػػػػة الػػػػرأس تميرػػػػا فةػػػػد سػػػػجمت أعمػػػػا نسػػػػبة
فةػػد سػػجمت أعمػػا نسػػبة  P. ovisمنطةػػة اإلليػػة , أمػػا بالنسػػبة لجػػنس 

, كػػػػيس رة تحػػػػت حجػػػػاج العػػػػيف, داخػػػػي األذافإصػػػػابة فػػػػي منطةػػػػة الحفػػػػ
 الصفف ت

تػػػـ تسػػػجيي نسػػػبة إصػػػابة مرتفعػػػة بيرقػػػات نغػػػف األنػػػف فػػػي األغنػػػاـ  2-
Oestrus ovis   كمػػػا بينػػػت الدراسػػػة  وجػػػود جيمػػػيف 47.9وكانػػػت %

وا خػػر لذبابػػة نغػػف أنػػف األغنػػاـ أحػػدهما صػػيفي  بػػدورة حيػػاة سػػريعة(, 
ت وأف اإلصػػػابة المتكػػػررة باليرقػػػات التمػػػنح خريفػػػي  بػػػدورة حيػػػاة طويمػػػة(

الحيواف الحماية الكافية مف حدوث خم  جديد بةدر ما تحػدد مػف تطػور 
 تنمو اليرقات الا المراحي الاحةةو 

 التوصيات 
ة وبا يػة شػاممة لمعرفػة مػدي انتشػار األصػابة بالطفيميػات طرسػػـ خار 1- 

بةػػػػػار الخارجيػػػػػة فػػػػػي الحيوانػػػػػات الحةميػػػػػة ذات االهميػػػػػة االقتصػػػػػادية  األ
غنػػػاـ والمػػػاعز( لمدينػػػة تكريػػػت /محافظػػػة صػػػاح الػػػديف ومحافظػػػات واأل

 اخريت
ببنػػػػاف حظػػػػا ر لمحيوانػػػػات محكمػػػػة وفػػػػم الشػػػػرو  الصػػػػحية  اإلهتمػػػػاـ2- 

ومنػػػر المضػػػا ف الصػػػغيرة مػػػف الوصػػػوؿ الػػػا الحظػػػا ر والةيػػػاـ بعمميػػػات 
سػػتخداـ  رش منتظمػػة لممبيػػدات الحشػػرية وأسػػتخداـ طػػاردات الحشػػرات وا 
معػػالف ضػػيةة ودهنرػػا بػػالةطراف مػػف خػػاؿ تنظػػيـ حمػػات دوريػػة تشػػمي 

  حةوؿ الحيواناتت
ي الصحي بػيف السػكاف وبخاصػة سػكاف الةػري الػذيف يجب نشر الوع3- 

هػػػػـ مػػػػف مربػػػػي حيوانػػػػات اإلقتصػػػػادية ويجػػػػب أعامرػػػػـ عػػػػف المخػػػػاطر 
الناجمػػة عػػف الطفيميػػات الخارجيػػة وت ايرهػػا المباشػػر عمػػا الحيوانػػات مػػف 
حيث أمتصاص كميات كبيرة مف الػدـ وتػ ايرا عمػا جمػد الحيوانػات ويػتـ 

 تمربي هذا الحيواناترات تعميمية لذلؾ مف خاؿ إقامة دو 
الحػػػػد مػػػػػف انتشػػػػار المفصػػػػػميات والحشػػػػػرات االخػػػػري وت ايرهػػػػػا عمػػػػػا 4- 

الحيواف واالنساف مف خاؿ النظافػة ومتابعػة الحيوانػات والكشػف المبكػر 
 عميرات
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Epidemiological study For two types of parasites parasitism on sheep in 

Salah al-Din Governorate 
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Abstract  
The study was conducted to survey the infection with two types of external parasites, Which are the mange mite 

and oestrus ovis in sheep in some areas surrounding the city center of Tikrit. and for the period from the 

beginning of March 2019 to the end of February 2020 from the regions of Al-Alam, Samrah, Al-Buajil and  

Awaynat. 240 sheep head were examined ,clinical signs and microscopic examination of  the skin scrapings of 

the infected sheeps Scabies and Larvae taken from the sheep head after  slaughter. The study showed  that  the 

overall infestation rate was  %10.8 and %73 for the genus of the Sarcoptes scabiei and 26.9% for the genus of 

the Psoroptes scabiei. the highest rate of scabies infection was recorded in the winter in February, when it 

reached %45, while the lowst  rate was in October at 5% . The highest incidence of S. scabiei was recorded in 

the head region 63.1% followed by the fat tail region 19.2% and back of the sheep at 7.6 % while the highest 

incidence of P. scabiei was recorded in the area of the fossa under the eye orbit, 57.1% , followed by the ear 

region at 28.5% and the scrotum area at 14.2% .As for o. ovis  The study showed a total infection rate of 47.9% 

and The highest incidence of bleeding in October and November was (95%,85%) respectively, while the lowest 

rate was in May and March and by (5%,10%) respectively. the percentage of larvae in different developmental 

stages (L1,L2,L3) was the highest in October and September (17.4%,15.5%) respectively while the lowerst 

number of phases was in may and march and by (0.7%,1.5%) respectively The results indicated that the sex of 

the animals had a significant impact on the inciedence of myiasis as female recorded the highest incidence of 

65.2% ,while the percentage in male was lower and 34.7 % .                        
                                                                                                    

 


