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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
دراسة وبائية لنوعين من الطفيميات الخارجية المتطفمة عمى األغنام في محافظة صالح الدين
رانيه غسان عبد  ،أحمد عمي عيسى

قسـ عموـ الحياة  ,كمية العموـ  ,جامعة تكريت  ,تكريت  ,العراؽ

الممخص

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

مدينة تكريت ولمفترة مف بداية شػرر ذذار  2019ولغايػة نرايػة شػرر شػبا  2020مػف منػاطم العمػـ وسػمرا و البوعجيػي وعوينػات ,أذ تػـ فحػص 240

رأس مف األغناـ وتـ اإلعتمػاد عمػا العامػات السػريرية والفحػص المجرػرط لمكشػطات الجمديػة لمغنػاـ المصػابة بػالجرب ويرقػات النغػف المػ خوذة مػف

رأس األغنػػاـ بعػػد الػػذبحت أظرػػرت الد ارسػػة أف نسػػبة اإلصػػابة الكميػػة كانػػت  %10.8وبنسػػبة  %73لجػػنس  Sarcoptes scabieiو  %26.9لجػػنس
 , Psoroptes scabieiوسجمت أعما نسبة إصابة بحمـ الجرب في فصػي الشػتاف فػي شػرر شػبا

أذ بمغػت  %45بينمػا كانػت أقػي نسػبة فػي شػرر

تشريف األوؿ وبنسبة  %5ت سجمت أعمػا نسػبة إصػابة لجػنس  S. scabieiفػي منطةػة الػرأس  % 63.1تمترػا منطةػة اإلليػة  ,% 19.2والظرػر بنسػبة
 .%7.6بينمػا سػجمت أعمػا نسػبة إصػابة لجػنس  P. scabieiفػي منطةػة الحفػرة تحػت حجػاج العػيف  %57.1تمترػا منطةػة األذاف بنسػبة %28.5
ومنطةة كيس الصفف بنسبة %14.2
أما بالنسبة لنغف أنف الماشية  Oestrus ovisفةد أظررت الدراسة نسبة إصػابة كميػة بمغػت  %47.9وسػجي أعمػا نسػبة إصػابة بػالنغف فػي تشػريف
األوؿ وتشػريف الاػاني أذ بمغػت ) )%85 , %95عمػػا التػوالي بينمػا كانػت أقػػي نسػبة فػي شػرر ذيػػار وذذار وبنسػبة )  ) %10 , %5عمػا التػوالي ت
وبمغت نسبة أعداد يرقات النغػف وبم ارحػي تطوريػة مختمفػة ) (L1,L2,L3أعاهػا فػي تشػريف األوؿ وأيمػوؿ  )%15.5 ,%17.4عمػا التػوالي أمػا أدنػا
عػػدد لمطػوار كػػاف فػػي شػػرر ذيػػار وذذار وبنسػػبة  ( %1.5 , %0.7عمػػا التػواليت بينػػت النتػػا

أف لجػػنس الحيػواف تػ اي اآر كبيػرذ عمػػا نسػػبة اإلصػػابة

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

المقدمة

يعتبػػر مػػرض الجػػرب  Scabiesمػػف األم ػراض الجمديػػة والخطي ػرة لكون ػ

الجػرب الكوريػوبتي  Chorioptic mangeويشػمي جػرب الػذيي وجػرب

مرضػ ػػا وبا يػ ػػا مشػ ػػتركا بػ ػػيف اإلنسػ ػػاف والحي ػ ػواف ) ,(1يطمػ ػػم عمػ ػػا هػ ػػذا

األرجػي وجػرب كػيس الصػفف  -4حمػـ الجػرب الجريبػي Demodectic

المػػرض فػػي الحيوانػػات  ,(2) mangeينتمػػي هػػذا الطفيمػػي إلػػا صػػنف

 mangeويش ػػمي ج ػػرب الجريب ػػات  ,جميعر ػػا طفيمي ػػات أجباري ػػة لر ػػا

العنكبوتيػ ػ ػػات  Archindaورتب ػ ػ ػػة الةراديػ ػ ػػات (3) Acarinaت يص ػ ػ ػػيب

مخالب تحفر جمد المبػا ف وتػـ وصػف أكاػر مػف ) (100نػوع )(7ت النػوع

الطفيمي أنواع عديدة مف المضػا ف قػد تصػي الػا  47نػوع مػف حيوانػات

الااني الجػرب السػوروبتي يسػبب جػنس  Psoroptesهػو مػف الطفيميػات

المزرعة والبريػة ) )4يسػبب أعػراض مرضػية كايػرة منرػا الحكػة الشػديدة,

الخارجي ػػة اإلجباري ػػة لمعدي ػػد م ػػف أنػ ػواع الماش ػػية والحيوان ػػات البري ػػة وه ػػو

المسهوؿ عف مرض الجػرب شػديد العػدوي ويػدعا قشػرة الضػ ف sheep

اإللترابػات الجمديػة ,ظرػور التةرحػات ,نػزؼ موضػعي ,سػةو الشػػعر أو
الص ػػوؼ  ,قم ػػة الش ػػرية ونةص ػػاف ال ػػوزف  ,الض ػػعف الع ػػاـ والرػ ػزاؿ ,قم ػػة

 scabفػي الضػ ف ,تسػبب حمػـ تعػود لمنػوع  Psoroptes ovisويتبػايف

الخم في الحيوانات في قطعػاف الضػ ف مػف الخمػ غيػر الظػاهرط الػا

أنتػػاج المحػػوـ والحميػػب وقػػد يػػهدط الػػا الرػػاؾ ويسػػبب أنػواع مختمفػػة مػػف

المػػرض الس ػريرط الشػػديد ,الػػذط يتميػػز بالحكػػة الشػػديدة وفةػػداف الصػػوؼ

طفيميات الحمػـ التػي تحفػر فػي الجمػد أو تعػيش عميػ ) (6) , (5ت يةسػـ

وألترػػاب األدمػػة الشػػديد فضػػم عػػف أرتفػػاع نسػػبة األصػػابة والرػػاؾ فػػي

حم ػػـ الج ػػرب ال ػػا أربع ػػة أنػ ػواع ر يس ػػية  -1حم ػػـ الج ػػرب الس ػػاركوبتي

الحاالت الشديدة لمخم ) (8ت

حكػػة الشػػونة(  Sarcoptic mange -2حمػػـ الجػػرب السػػوروبتي
Psoroptic mangeويشػمي جػرب جسػـ األغنػاـ ,جػرب ا ذاف -3حمػـ
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أف مصػػطمح التدويػػد Myiasisقػػد أقتػػرح ألوؿ م ػرة مػػف قبػػي

الكح ػ ػػوؿ األايم ػ ػػي بتركي ػ ػػز  %70لغ ػ ػػرض الحف ػ ػػص لغاي ػ ػػة فحص ػ ػػرا ف ػ ػػي

Hope

) (1840لإلشارة الا األضرار الناش ة عػف يرقػات انا يػة األجنحػة ليػتـ

المختبر ) )15ت

تمييزهػػا عػػف تمػػؾ األض ػرار المتسػػببة عػػف الحش ػرات بصػػورة عامػػة وقػػد

فحص العينات وتشخيصها

عػػرؼ التدويػػد عمػػا أن ػ غػػزو يرقػػات انا يػػة األجنحػػة ألنسػػجة الفةريػػات

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

هػػذا الحالػػة مصػػحوبة ب ػ عراض حػػادة قػػد تػػهدط الػػا المػػوت أذا تػػرؾ

دورة /دقيةػة ولمػدة ) (5دقػا م  ,اػـ أضػيف لكػي  (1حجػـ مػف العينػة

الحيػػة أو الميتػػة أو السػوا ي أو الطعػػاـ المرضػػوـ لممضػػيف  ,وقػػد تكػػوف
المض ػػيف دوف معالج ػػة )(9

تػػـ الػػتخمص مػػف سػػا ي الحفػػص بواسػػطة الطػػرد المركػػزط بسػػرعة 1500

)(10حجػػـ مػػف محمػػوؿ  KOHبتركيػػز  %10اػػـ سػػخنت العينػػة بمطػػف

ت وه ػػو إص ػػابة مش ػػتركة باليرق ػػة انا ي ػػة

دوف الوصػػوؿ الػػا الغميػػاف ولغايػػة أختفػػاف اليػػاؼ الصػػوؼ حيػػث اف هػػذا

األجنحة ) (10والتي تتغذي عمػا األنسػجة الحيػة فػي التدويػد األبتػدا ي,
أمػػا التدويػػد الاػػانوط فيتضػػمف اليرقػػة التػػي تتغػػذي عمػػا األنسػػجة الميتػػة

المحموؿ يةوـ برضػـ األنسػجة والصػوؼ وال يػهار عمػا الطبةػة الخارجيػة

لمحمػ ػػـ  ,اػ ػػـ بػ ػػردت العينػ ػػة ووضػ ػػعت بجرػ ػػاز الطػ ػػرد المركػ ػػزط بسػ ػػرعة

) (11ت تتع ػػرض بع ػػض المجتػ ػرات ما ػػي األغن ػػاـ والم ػػاعز ال ػػا الخمػ ػ
بػالنغف أو النبػر  Myiasisالػذط تسػبب يرقػات ذبابػة Oestrus ovis

) (1500دورة  /دقيةة ولمػدة ) (5دقػا م بعػدها تػـ الػتخمص مػف الطػافي

النغ ػػف األنف ػػي , nasal myiasisاألطػ ػوار اليرقي ػػة تس ػػبب تخػ ػريش ,

بواسػػطة ماصػػة زجاجيػػة  ,اػػـ وضػػعت قط ػرة مػػف ال ارسػػب عمػػا ش ػريحة

تاخف  ,نزؼ في األغشية المخاطيػة فػي المضػيف نتيجػة فعاليػة الشػص

زجاجية وفحصت تحت قوة تكبير  x100لممجرر الضو ي لمبحػث عػف

الفمػي واالشػواؾ الجمديػة لميرقػة ) (12ت والتػي ينػت عنرػا أفػراز كميػات

حمـ الجرب وبكافة أطوارا ) (18) , (17) , (16أعتمادذ عمػا ), (16

كبي ػرة مػػف المخػػا تتحفػػز نتيجػػة لتغذيػػة اليرقػػة بعػػض الحيوانػػات هنػػاؾ

) (19في تشخيص الصفات الشكمية والخارجية لمطفيمي ت

إصػػابات متعػػددة عنػػدما تػػدخي اليرقػػة الػػدماغ خػػاؿ الاةػػوب و تتطػػور

 -2جمع عينات النغف من األغنام

ال ػػا ح ػػدوث ألتر ػػاب ال ػػدماغ  ,التػ ػرنح الاأنتظ ػػاـ ف ػػي المظر ػػر) ,ف ػػال

ت ػػـ فح ػػص ) )240رأس م ػػف األغن ػػاـ لك ػػا الجنس ػػيف وب عم ػػار مختمف ػػة

نصفي ,العما  (13األضرار الشديدة في أنسجة الدماغ تنػت مميػزات

بالطرية ػػة المباشػ ػرة بع ػػد ال ػػذبح م ػػف خ ػػاؿ زي ػػارة الةص ػػابيف ف ػػي الص ػػباح

خاصة في سموؾ األغناـ يعرؼ بالػدوار  (14) gidت

البػ ػػاكر بواقػ ػػر زيػ ػػارتيف أسػ ػػبوعيا وأج ػ ػراف الفحػ ػػص عمػ ػػا الحيوانػ ػػات وقػ ػػد

أهداف البحث

صػممت أسػتمارة أسػتبياف لكػي حيػواف بفحػص تضػـ المعمومػات التاليػػة

 -1التحػػرط عػػف نسػػب اإلصػػابة بالطفيميػػات الخارجيػػة المتطفمػػة الحمػػـ,

جػػنس الحيػواف  ,عمػػر الحيػواف  ,العامػػات السػريرية قبػػي عمميػػة الػػذبح

النغػػف) المػ خوذة مػػف األغنػػاـ وتشػػخيص األنػواع فػػي محافظػػة صػػاح

وفحص ذخر بعد الذبح ت

الديفت

أ-الفحصص ببصصل الص ب  :حيػػث سػجي فيػ جػػنس الحيػواف ,كػػذلؾ تسػػجي

 -2تػ ػ اير العوام ػػي المختمف ػػة ما ػػي الموس ػػـ  ,المك ػػاف  ,الج ػػنس) عم ػػا

العامػ ػػات الس ػ ػريرية الظػ ػػاهرة عمي ػ ػ إف وجػ ػػدت ماػ ػػي العطػ ػػس والشػ ػػخير

نسب الخم وانتشارا عما مدة سنة كاممةت

واإلف ػراز األنفػػي وغيرهػػا أانػػاف فت ػرة وجػػود الحيوانػػات داخػػي حظي ػرة حجػػز

 -3معرفة الكاافة لمجناس المدروسة حسب أماكف الدراسةت

الحيوانػػات وتهشػػر الحيوانػػات قبػػي الػػذبح لسػػرولة معرفترػػا بعػػد الػػذبح

المواد وطرائق البحث

)(20ت

ب -الفحصصصصص بعصصصصد الصصصص ب  :تج ػػرط عممي ػػة الفح ػػص بع ػػد ال ػػذبح داخ ػػي

تػػـ أج ػراف المسػػح الميػػداني عمػػا األغنػػاـ المصػػابة وغيػػر المصػػابة مػػف

الةصابة وبمساعدة بعض العامميف في حيػث يفصػي الػرأس بشػكي كامػي

بداية شرر ذذار  2019وحتػا نرايػة شػرر شػبا  2020وتػـ خػاؿ هػذا

عػف بةيػة الذبيحػة ويةطػػر طوليػا بصػورة متنػاظرة إلػػا نصػفيف مػف األنػػف

المػػدة فحػػص  )240رأس مػػف األغنػػاـ  ,وفػػي أربػػر منػػاطم ر يسػػة فػػي

وحتػ ػػا قمػ ػػة ال ػ ػرأس بواسػ ػػطة عػ ػػدة خاصػ ػػة لمتش ػ ػريح ماػ ػػي الف ػ ػ س الػ ػػذط

المدينػ ػػة وهػ ػػي سػ ػػمرا والعمػ ػػـ و البوعجيػ ػػي وعوينػ ػػات ت أجريػ ػػت الزيػ ػػارات

يستخدـ فػي تكسػير العظػاـ  ,بعػدها تفحػص الممػرات والتجػاويف األنفيػة

الميدانية بمعدؿ زيارتيف في األسبوع  ,وتـ عزؿ الحيوانات المصػابة مػف

والبمعوميػػة والجيػػوب الجبريػػة  Frontal sinusesلمتحػػرط عػػف وجػػود

قب ػػي الرع ػػاة أنفس ػػرـ ألف لر ػػـ د اري ػػة لر ػػذا األوب ػػة م ػػف خ ػػاؿ األعػ ػراض

يرق ػػات الطػ ػػور األوؿ والا ػػاني والاالػ ػػث لذباب ػػة نغػ ػػف أن ػػف الغػ ػػنـ حسػ ػػب

الظاهرةت

طريةة) (21وتجمػر اليرقػات بتسػتخداـ ممةػ وتوضػر فػي طبػم زجػاجي

جمع العينات :

لتنةي الا المختبر لغرض فحصرا مجرريا وعدها وتصنيفرا وتصويرها

 -1جمع عينات حمم الجرب من األغنام

)(9ت

تـ فحص  )240رأس مف األغنػاـ وجمعػت  26عينػة وحػددت المنػاطم

النتائج

المشكوؾ أصابترا بحمـ الجػرب مػف خػاؿ العامػات السػريرية الواضػحة
عمػػا جسػػـ الحي ػواف كسػػةو الشػػعر ,تػػاخف الجمػػد مػػر وجػػود قشػػور اػػـ

 -1حمصصم الجصصرب فصصي األغنصصام  :جمعػػت  ) 26عينػػة مػػف قشػػطات جمػػد

أخذت الكشطات الجمدية مف حافة ا فة الجمدية بواسطة الكشػ بمشػر

األغن ػػاـ المص ػػابة سػ ػريريا والت ػػي تع ػػود إل ػػا جنس ػػيف م ػػف الحم ػػـ وهم ػػا

جراحي معةـ وبعمم حتا نضح الدـ اػـ وضػعت الكشػطات الجمديػة فػي

 Sarcoptes scabieiوقػد شخصػت الصػفات المظرريػة لرػذا الجػنس

قنػ ػػاني زجاجيػ ػػة ذات غطػ ػػاف محكػ ػػـ وأضػ ػػيف لرػ ػػا كميػ ػػات مناسػ ػػبة مػ ػػف

حسػ ػ ػػب ) (22) ,(16وجػ ػ ػػنس scabiei
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شخصػػت الصػػفات المظرريػػة لػ

اإلنػاث  (13والذكػ ػػور ) (6أمػا بالنسػبة لجػنس Psoroptes scabie

حسػب ) (23 , (16كػػاف منرمػػا19

فكاف عدد اإلناث  ,(5والذكور ) )2كما في الشكي . (3 , 2 ,1

عينة مف  Sarcoptes scabieiبنسػبة  %73مػف المجمػوع و )(7
عينػة مػف جػنس الػ ػ  Psoroptes scabieiبنسػبة  %26.9وكػاف عػدد

شكل ( )1جنس  Sarcoptes scabieiبوة تكبير)(x100

شكل ( )2انثى حمم جنس  Sarcoptes scabieiمع بيوض في نفق

شكل ( )3جنس  Psoroptes scabieiبوة تكبير)(x100

جمدي بوة التكبير x100

بينػت النتػػا

النتػػا

الحاليػة مػػف الفتػرة المحػددة مػػف بدايػػة شػرر اذار الػػا نرايػػة

شػػرر شػػبا الػػا اف أعمػػا نسػػبة إصػػابة كانػػت بواسػػطة حمػػـ الجػػرب مػػف

الجػ ػػرب إذ سػ ػػجمت الػ ػػذكور أعمػ ػػا نسػ ػػبة إصػ ػػابة  % 57.6بينمػ ػػا فػ ػػي

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

جػنس  , % 73 Sarcoptes scabieiبينمػا كانػت اوطػ نسػبة إصػابة

لمحم ػػـ م ػػف ج ػػنس 26.9 Psoroptes scabiei

أف لػػيس لجػػنس الحي ػواف ت ػ اي اآر كبي ػ اآر عمػػا نسػػبة اإلصػػابة بحمػػـ

 , %كم ػػا بين ػػت

جدول ( )1أعداد أنواع حمم الجرب المتواجد عمى األغنام في ال كور واإلناث
األعداد انىعبت انمئىيت عدد اإلوبد انىعبت انمئىيت عدد انركىز
األوىاع
انمصببت
انمصببت
12
%68.4
7
% 73
19
Sarcoptes scabie
3
%71.4
4
% 26.9
7
Psoroptesscabie
15
100
11
100
26
انمجمىع انكهي
كما أظررت نتا

انىعبت انمئىيت
%31.5
%28.
100

وكانوف الااني عند ذروترا بنسبة ) %45و (%35عما التػوالي كمػا فػي

الدراسة الحاليػة إلػا اف أعػداد حمػـ الجػرب قػد أزدادت

في شررط شبا وكانوف الااني ,أذ وصمت أعػداد الحمػـ فػي شػرر شػبا

الجدوؿ ))2ت
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انشهس
آذاز
ويعبن
آيبز
حصيـــــسان
حمــــــــىش
آة
آيهىل
حشسيه األول
حشسيه انثبوي
كبوىن األول
كبوىن انثبوي
شببط
انمجمىع انكهي

جدول ( )2أعداد الحيصصصصصوانات المفحوصة والمصابة بحسب أشهر السنة
أعداد انحيىاوبث انمفحىصت أعداد انحيىاوبث انمصببت انىعبت انمئىيتنإلصببت %
30
6
20
0
0
20
0
0
20
0
0
20
0
0
20
0
0
20
0
0
20
5
1
20
5
1
20
10
2
20
35
7
20
45
9
20
100
26
240

مػف خػاؿ عمميػات جمػر الحمػـ تبػيف اف جػنس Sarcoptes scabiei

توزع في منػاطم الحفػرة تحػت حجػاج العػيف وداخػي األذاف و فػي كػيس

يتركز في ااث منػاطم مػف جسػـ الحيػواف وهػي منطةػة الػرأس ,اإلليػة,

الصفف كما في الجدوؿ  )3ت

الرقبػة كمػا بينػت النتػا

م
أف حمػـ الجػرب جػنس Psoroptes scabiei

جدول ( )3توزيع حمم الجرب  S.scabieiو  P. ovis iعمى أجزاء جسم األغنام في محطات الدراسة
أوىاع حهى انجسة انمخطفم
انمىقع
P. ovis
S.scabiei
كيط
انسأض اإلنيت انسقبت انحفسة ححج داخم
حجبج انعيه األذان 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
انىعبت انمئىيت 7.6 19.2 63.1
سػػجمت نتػػا

الد ارسػػة الحالي ػػة اخػػتاؼ فػػي مع ػػدؿ وجػػود الحمػػـ لج ػػنس

 Sarcoptes scabieiعمػا منػاطم الجسػـ المختمفػة اذ كانػت أعاهػا
في منطةة الرأس  %63.1تمترا منطةة اإللية  % 19.2وبدرجة اقػي فػي
الرقبة بنسبة  , % 7.6بينما كانت نسب اإلصػابة لحمػـ الجػرب جػنس
 Psoroptes scabieiعمػػا منػػاطم الجسػػـ اذ كانػػت اعاهػػا فػػي
منطةػػة الحف ػرة تحػػت حجػػاج العػػيف %57.1تمترػػا منطةػػة داخػػي األذاف
 % 28.5واقي درجة في كيس الصفف %14.2ت
 -2نغصصصصف أنصصصصف األغنصصصصام  :تػ ػػـ جمػ ػػر  )258يرقػ ػػة تعػ ػػود إلػ ػػا جػ ػػنس
 Oestrus ovisوالػذط يعػػود الػا عا مػػة

 Oestridaeوالتػػي تماػػي

الطػػور اليرقػػي لذبابػػة  bot flyكمػػا فػػي الشػػكي ) )6 ,5, 4ت والتػػي

شكل ) : (4الطور اليربي األول  L1ل بابة نغف أنف األغنام

شخصت في متحف التاريخ الطبيعي بموجب الكتاب 5543/7/3ت
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شكل ( )5الطور اليربي الثاني  L2ل بابة نغف أنف األغنام
ف ػػي تشػ ػريف األوؿ عن ػػد ذروتر ػػا بنس ػػبة  ,% 95لة ػػد أظر ػػرت النتػ ػػا
اختافػػا فػػي توزيػػر عمػػا األغنػػاـ خػػاؿ أشػػرر السػػنة وانخفػػاض
نسب اإلصابة فػي أعػداد األغنػاـ بحيػث كانػت أعمػا نسػب فػي األشػرر
تشريف األوؿ وتشريف الااني و أيموؿ و كانت النسبة )%85 , %95
 (%80 ,عمػا التػوالي أمػا ادنػا اصػابة كانػت فػي أشػرر ذيػار وذذار
ونيسػ ػػاف وبنسػ ػػبة ) )%15 ,%10 , %5عم ػ ػػا الت ػ ػوالي  ,كمػ ػػا بين ػ ػػت
النتػا

شبا وحسب أعػداد يرقػات نغػف أنػف األغنػاـ وبم ارحػي تطوريػة مختمفػة

شكل ( )6أ-الطور اليربي الثالث  L3ل بابة نغف أنف األغنام ب -طور

إلا أف نسبة اإلصابة كانت أعاها فػي تشػريف األوؿ و أيمػوؿ و تشػريف

الع راء ل بابة نغف أنف األغنام

الا ػػاني و بمغ ػػت النس ػػبة ) )%14.7 , %15.5 ,%17.4عم ػػا التػ ػوالي

تـ فحػص  )240حيػواف مػف األغنػاـ مػف ) (115حيػواف مصػاب وكػاف

أما ادنا اصابة كانت في أشرر ذيار وذذار ونيسػاف وبنسػبة )%0.7

عػ ػػدد اإلنػ ػػاث المصػ ػػابة  )75وبنسػ ػػبة  %65.2وعػ ػػدد الػ ػػذكور )40
وبنسػبة  %34.7ت أذ بينػت النتػا

الحاليػة مػػف الفتػرة المحػددة مػػف بدايػة شػرر ذذار الػػا نرايػة شػػرر

 )%2.3 ,%1.5 ,عما التواليت

إلػا اف أعػداد النغػف قػػد أزدادت

في شررط تشريف األوؿ وتشريف الااني وأيموؿ  ,ووصػمت أعػداد النغػف
جدول ( )4أعداد الحيصصصصصوانات وأعداد أطوار يربات النغف المتواجد عمى األغنام المفحوصة والمصابة بحسب أشهر السنة.
انىعبت
أعداد أطىاز يسقبث انىغف
انمئىيت
األعداد
انمخىاجد عهى األغىبو
أعداد انحيىاوبث انىعبت انمئىيت
أعداد انحيىاوبث
انشهس
%
انكهيت
%
انمصببت
انمفحىصت
L3
L2
L1
آذاز
ويعبن
آيبز
حصيـــــسان
حمــــــــىش
آة
آيهىل
حشسيه األول
حشسيه انثبوي
كبوىن األول
كبوىن انثبوي
شببط
انمجمىع انكهي
كما بينت نتا

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240

2
3
1
5
8
12
16
19
17
15
13
4
115

10
15
5
25
40
60
80
95
85
75
65
20
100

1
5
0
4
11
16
8
12
8
3
17
1
86

1
0
2
5
4
6
17
25
11
9
3
3
87

2
1
0
1
1
2
15
8
19
23
10
4
85

4
6
2
10
16
24
40
45
38
35
30
8
258

1.5
2.3
0.7
3.8
6.2
9.3
15.5
17.4
14.7
13.5
11.6
3.1
100

الدراسة أف لجنس الحيواف ت اي آرذ كبيرذ عما نسبة اإلصابة بالنغف إذ سجمت اإلناث أعما نسبة إصابة  %65.2بينما كانت النسبة في الذكور أقػي

و بنسبة  % 34.7ت
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جدول ( :)5دور جنس المضيف في نسبة تطفل النغف
أعداد انمضيف
جىط انمضيف انمفحىصت انمصببت وعبت اإلصببت %
34.7
40
120
ذكىز
65.2
75
120
إوبد
100
115
240
انمجمىع انكهي

المنابشة

لةػػد بينػػت نتػػا

اإلصػػابة بجػػنس Sarcoptes

أنفػػاؽ فػػي البش ػرة واألدمػػة فػػي الجمػػد لرػػذا السػػبب يبةػػا عمػػا قيػػد الحيػػاة
لفت ػرة طويم ػػة بينمػػا ج ػػنس  Psoroptesيتغ ػػذي عمػػا س ػػطوح الجم ػػد وأف
التع ػػرض لمظ ػػروؼ البي ي ػػة تة ػػود الػ ػػا تحطيمػ ػ ت ل ػػـ تس ػػجي أختافػ ػػات
معنويػػة بػػيف الػػذكور واإلنػػاث وهػػذا يتفػػم مػػر د ارسػػة ) (32ويتفػػم أيضػػا
م ػػر )(29

ومنر ػػا حم ػػـ الج ػػرب لج ػػنس مع ػػيف حي ػػث أف ك ػػا الجنس ػػيف لرم ػػا نف ػػس

الحالية بمغت  %10.8ووجود جنسيف مف أجناس حمـ الجػرب المتطفػي

الةابميػػة لمتعػػرض لمخم ػ وتمعػػب طريةػػة التربيػػة بجمػػر الػػذكور واإلنػػاث

عمػا األغنػاـ فػي منطةػة الد ارسػة وهػـ جػنس  S.scabieiو جػنس P.

في الحظيرة نفسرا وعػدـ عػزؿ الحيوانػات الخمجػة دورذ كبيػرذ فػي انتشػار

 scabieiبنسػبة إصػابة كميػة بمغػت  )%26.9 ,%73لكػا الجنسػيف

المػػرض  ,أمػػا تفسػػير أرتفػػاع نسػػبة الخمػ فػػي أشػػرر الشػػتاف وأنخفاضػػرا

الد ارسػػة مةاربػػة لمػػا توصػػي الي ػ ) (24فػػي

فػ ػػي فصػ ػػي الصػ ػػيف فرػ ػػو أف حمػ ػػـ الجػ ػػرب تنش ػ ػ فػ ػػي درجػ ػػات الح ػ ػ اررة

مصػر أذ تػـ تشػخيص الطفيمػي فػي  25مػف الةشػطات الجمديػة المػ خوذة

المنخفضػػة والمصػػحوبة بالرطوبػػة العاليػػة بينمػػا تةػػي فعاليترػػا فػػي فصػػي

مػػف األغنػػاـ وفػػي جنػػوب غػػرب نيجيريػػا كمػػا تػػـ تسػػجيي إصػػابات برػػذا

الصػػيف ) (38إضػػافة الػػا أف الطفيمي ػػات يػػزداد نشػػاطرا ب نخف ػػاض

الم ػػرض ف ػػي األغن ػػاـ والم ػػاعز ف ػػي جن ػػوب غ ػػرب نيجيري ػػا ف ػػي األغن ػػاـ

درجػػات الحػ اررة والرطوبػػة العاليػػة ) (39أذ بمغػػت أعمػػا نسػػبة إصػػابة فػػي

والماعز مػف قبػي ) (25وفػي أايوبيػا سػجمت ) (26نسػبة خمػ %0.9

شػػرر شػػبا وكػػانوف الاػػاني  ,%56وأقمرػػا فػػي شػػرر ذب  %13.3كمػػا

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

وتتفػػم مػػر ماتوصػػي الي ػ ) (29أذ بمغػػت أعمػػا نسػػبة إصػػابة فػػي شػػرر

الد ارسػة الحاليػة كمػا

كػػانوف الا ػػاني  %37.5وأقػػي نس ػػبة ف ػػي فصػػي الخري ػػف  ,%8.2وتتف ػػم

وجػػد الباحػػث ) (28فػػي د ارسػػة أخػػري فػػي أايوبيػػا نسػػبة خمػ %33.3

أيضػػا مػػر ) (38وقػػد يعػػود إنخفػػاض اإلصػػابة فػػي فصػػي الصػػيف إلػػا

فػػي األغنػػاـ وتعػػد مرتفعػػة ممػػا وجػػد فػػي الد ارسػػة الحاليػػة ت وفػػي الع ػراؽ

عممي ػػات ق ػػص الص ػػوؼ ال ػػذط يجع ػػي الطفيم ػػي أكا ػػر تع ػػرض لمظ ػػروؼ

وجػد ) (29فػي د ارسػة أج ارهػا عمػا  462رأس مػف األغنػاـ نسػبة خمػ
كميػة بمغػت  , %34.6كمػا كانػت نتػا

البي ي ػ ػػة الح ػ ػػادة ما ػ ػػي أرتف ػ ػػاع درج ػ ػػات الحػ ػ ػ اررة وانخف ػ ػػاض الرطوب ػ ػػة )

الد ارسػة الحاليػة مةاربػة مػر مػا

باإلضػػافة الػػا غمػػس الحيوانػػات بواسػػطة مضػػادات الحمػػـ acaricides

توصػػمت الي ػ ) )30فػػي د ارسػػة لمسػػح الخم ػ بػػالجرب السػػاركوبتي فػػي

والتي تةود الا تحطػـ الطفيمػي ت أمػا بالنسػبة لتوزيػر ذفػات المػرض عمػا

األغنػ ػػاـ فػ ػػي محافظػ ػػة النجػ ػػف وكانػ ػػت نسػ ػػبة الخم ػ ػ الكميػ ػػة, %22.1
وكانت نتا

مناطم الجسـ المختمفة فةد سجمت أعما نسػبة إصػابة فػي منطةػة الػرأس

الدراسة أعما مما توصػي اليػ ) (31فػي محافظػة الديوانيػة

تميرا منطةة اإللية والرقبػة بنسػب إصػابة بمغػت (%7.6, %19.2 ,

أذ سجي نسػبة خمػ  %3.9بمػرض الجػرب لػدي األغنػاـ ود ارسػة )(32

) %63.1عمػػا الت ػوالي  ,إف نسػػبة اإلصػػابة العاليػػة فػػي منطةػػة ال ػرأس

فػي محافظػة ديػالا عػف نسػبة خمػ بمغػت  %7.9وفػي محافظػة دهػوؾ

فػػي هػػذا الد ارسػػة جػػافت متفةػػة مػػر مػػاذكرا ) (29مػػف إف نسػػبة خم ػ

أشػػار البػػاحاوف ) (33الػػا نسػػبة خم ػ كميػػة بمغػػت  %2.6كمػػا سػػجي

ال ػرأس بمغػػت %61.5ت كمػػا وتتفػػم نتػػا

الباحاػػاف ) Al-Khatdia and Khudhair (34كمػػا ولػػـ تتفػػم مػػر

بنسػػب خم ػ بمغػػت  )%9.4 , %12.8,%16.4عمػػا الت ػوالي ويتفػػم

بمغػ ػ ػػت ) (%58.2 , %34.6عمػ ػ ػػا الت ػ ػ ػوالي وكانػ ػ ػػت نسػ ػ ػػبة اإلصػ ػ ػػابة

مػر د ارسػة) , (28ويعػود السػبب فػي ذلػؾ أف طفيمػي حمػـ الجػرب يفضػي

ب ػػالجنس  Psoroptesعاليػ ػػة وقػ ػػد يعػ ػػود السػ ػػبب الػ ػػا أخػ ػػتاؼ وتبػ ػػايف

المنػػاطم قميمػػة الصػػوؼ ماػػي ال ػرأس والرقبػػة  )39بالنسػػبة لجػػنس P.

الس ػػاالت لمحيوان ػػات المفحوص ػػة وطبيع ػػة المن ػػاطم الجغرافي ػػة لمد ارس ػػة

 ovisفةػػد سػػجمت أعمػػا نسػػبة إصػػابة فػػي منطةػػة الحف ػرة تحػػت حجػػاج

باإلضػػافة الػػا فػػرؽ الوقػػت بػػيف الد ارسػػات ت وأف سػػبب أرتفػػاع معػػدالت

العيف  ,داخػي األذاف  ,كػيس الصػفف وبمغػت ( , % 28.5 , %57.1

 P.ovisهػػو نم ػ التطفػػي لمحمػػـ الػػذط يتطفػػي

 %14.2عمػػا الت ػوالي  ,وهػػذا يتفػػم مػػر مػػا توصػػي الي ػ ) (40أف حمػػـ

عمػػا السػػطوح الخارجيػػة لمجمػػد خاصػػة منطةػػة الظرػػر التػػي تعتبػػر أكاػػر

الج ػػرب يختبػ ػ ص ػػيفا ف ػػي بع ػػض المن ػػاطم الخبي ػػة وأهمر ػػا قن ػػاة األذف

مكػػاف لمتعػػرض بػػيف الحيوانػػات لرػػذا السػػبب فرصػػة األحتكػػاؾ واألنتةػػاؿ

الخارجية والحفرة تحت الحجاجية ومنرا تنتشر إلا المناطم الةريبػة عنػد

بػػيف الحيوانػػات المصػػابة الػػا السػػميمة بالتمػػاس المباشػػر ممكػػف حدوا ػ

توفر الظروؼ الما مة ماػي أنخفػاض درجػة الحػ اررة وأرتفػاع الرطوبػة ت

أكاػر  ,بينمػا يتركػز جػنس  Sarcoptesفػي منطةػة الػرأس التػي تكػوف
أقػػي تعػػرض لمحتكػػاؾ بػػيف الحيوانػػات ت وكانػػت نتػػا

الد ارسػػة مػػر ) (30أذ سػػجمت

أعما نسبة إصابة في منطةة الرأس تمترا مناطم األليػة والرقبػة والظرػر

ماوجػدا ) (35بنسػبة إصػػابة كميػة لحمػػـ الجػرب  S.scabieiو P.ovis

اإلصػػابة بػػالحمـ جػػنس

أذ بمغ ػػت نس ػػبة الخمػ ػ ف ػػي ال ػػذكور  %34واإلن ػػاث

%35.2ويعػ ػػزي سػ ػػبب ذلػ ػػؾ إلػ ػػا عػ ػػدـ تخصػ ػػص الطفيميػ ػػات الخارجيػ ػػة

الد ارسػػة أف نسػػبة اإلصػػابة الكميػػة بحمػػـ الجػػرب لمد ارسػػة

عمػػا الت ػواليت وكانػػت نتػػا

أف هػػذا الحمػػـ يختػػرؽ الجمػػد بعمػػي

وكان ػػت نت ػػا

الد ارسػػة الحاليػػة

الد ارس ػػة الحالي ػػة مطابة ػػة م ػػر ماتوص ػػي اليػ ػ

) (41ف ػػي

الموصػ ػ ػ ػػي أذ بمغػ ػ ػ ػػت نسػ ػ ػ ػػبة اإلصػ ػ ػ ػػابة الكميػ ػ ػ ػػة لحمػ ػ ػ ػػـ الجػ ػ ػ ػػرب جػ ػ ػ ػػنس

مطابة ػػة لم ػػا توص ػػي اليػ ػ ) (36ف ػػي تس ػػجيي مع ػػدالت إص ػػابة بج ػػنس

 Psoroptes scabieiنػػوع  Psoroptes ovisلمةشػػطات الجمديػػة

 Sarcoptesأعمػا مػف  Psoroptesوقػد وضػح ) (37أسػباب أرتفػاع
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الم خوذة مف األغناـ  % 8.5بينما كانت نسبة اإلصابة الكميػة لمصػي

لػ اإلنػػاث  ,فضػػل عػػف ذلػػؾ أف اإلنػػاث تػػذبح ب عمػػار كبيػرة حيػػث يمنػػر

األغناـ المفحوصة  %29.4ت

الػػذبح فػػي المجػػازر لإلنػػاث صػػغيرة العمػػر واألمرػػات فػػي عمػػر اإلنجػػاب

كشػ ػػفت نتػ ػػا

,ممػػا يػػهدط ال ػػا زيػػادة نسػػبة تعرض ػػرا لمخم ػ بتةػػدـ العم ػػر ومػػف جر ػػة

الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة بػ ػػالفحص المباشػ ػػر لمغنػ ػػاـ ومػ ػػف كػ ػػا

أخػ ػػري تكػ ػػوف اإلنػ ػػاث ذات فا ػ ػػدة أقتصػ ػػادية لممربػ ػػي مػ ػػف ناحي ػ ػػة إدرار

الجنسػػيف عػػف سػػعة أنتشػػار داف النغػػف المتسػػبب عػػف يرقػػات ذبابػػة نغػػف

الحميب والتكاار في الةطير ت

األنػػف  O.ovisممػػا يشػػير الػػا أف هػػذا الػػداف هػػو أحػػد أكاػػر األم ػراض
الطفيمية شيوعا والتي تصيب الجزف العموط مػف الجرػاز التنفسػي لمغنػاـ

االستنتاجات

حيػ ػػث بمغػ ػػت نسػ ػػبة اإلصػ ػػابة الكميػ ػػة فػ ػػي األغنػ ػػاـ  , %47.9أشػ ػػارت

 -1كان ػػت نسػ ػػبة اإلصػ ػػابة الكميػ ػػة بحم ػػـ الجػ ػػرب واط ػ ػػة  ,كمػ ػػا أظرػ ػػرت

الد ارسػػات السػػابةة ف ػي الع ػراؽ ودوؿ العػػالـ المختمفػػة عمػػا سػػعة أنتشػػار

النتػػا

داف النغف خاصة في المناطم ذات المنػاخ الحػار أو المعتػدؿ  ,وكانػت
نتا

بحيث كانت أعما نسب في أشرر شػبا وكػانوف الاػاني وذذار أمػا ادنػا

الدراسة الحالية أعمػا مماتوصػي اليػ ) (42فػي الموصػي أذ بمغػت

نسػبة اإلصػابة الكميػة  %17ت وكانػت نتػا
توصػػي اليػ

)(43

إصابة كانت في أشرر تشػريف األوؿ وتشػريف الاػاني اذ بمغػت  %5أمػا

الد ارسػة الحاليػة مةاربػة لمػػا

بالنسػ ػػبة لتوزيػ ػػر ذفػ ػػات المػ ػػرض عمػ ػػا منػ ػػاطم الجسػ ػػـ المختمفػ ػػة لجػ ػػنس

حيػػث بمغػػت نسػػبة اإلصػػابة الكميػػة  %33.4فػػي

 S.scabieiفة ػػد س ػػجمت أعم ػػا نس ػػبة إص ػػابة ف ػػي منطة ػػة الػ ػرأس تمير ػػا

بغػػداد وقػػد يعػػزي التةػػارب فػػي نسػػبة الخم ػ الػػا تشػػاب طريةػػة الفحػػص

منطةػػة اإلليػػة  ,أمػػا بالنسػػبة لجػػنس  P. ovisفةػػد سػػجمت أعمػػا نسػػبة

الميػػداني لمكشػػف عػػف اليرقػػات  ,وب سػػتخداـ الفحػػص المباشػػر لميرقػػات

إص ػػابة ف ػػي منطةػ ػػة الحفػ ػرة تحػ ػػت حج ػػاج العػ ػػيف ,داخ ػػي األذاف ,كػ ػػيس

وقػػد يعػػود األخػػتاؼ فػػي نسػػب اإلصػػابة لعػػدة عوامػػي بي يػػة  ,مناخيػػة ,

الصفف ت

ن ػػوع الحيػ ػواف  ,طرية ػػة الرع ػػي  ,اإلدارة  ,وق ػػت أجػ ػراف الد ارس ػػة وك ػػذلؾ

 -2تػػـ تس ػػجيي نسػػبة إص ػػابة مرتفع ػػة بيرقػػات نغ ػػف األنػػف ف ػػي األغن ػػاـ

طرية ػػة أج ػ ػراف الفحػ ػػص المباشػ ػػر ت ويمك ػػف أف تعػ ػػزي هػ ػػذا النسػ ػػب مػ ػػف

 Oestrus ovisوكانػػت  %47.9كمػػا بينػػت الد ارسػػة وجػػود جيم ػػيف

اإلصابة الا طريةة الفحص حيث فتح الػرأس فيرػا الػا نصػفيف ومػف اػـ
الكشف عف اليرقات ت كمػا بينػت نتػا

اختافػػا فػػي توزيػػر حمػػـ الجػػرب عمػػا األغنػػاـ خػػاؿ أشػػرر السػػنة

لذبابػػة نغػػف أنػػف األغنػػاـ أحػػدهما صػػيفي بػػدورة حيػػاة سػريعة) ,وا خػػر

الد ارسػة الحاليػة إنتشػار اإلصػابة

خريف ػػي ب ػػدورة حي ػػاة طويم ػػة)ت وأف اإلص ػػابة المتك ػػررة باليرق ػػات التم ػػنح

بيرقػػات نغػػف انػػف األغنػػاـ فػػي خػػاؿ أشػػرر السػػنة حيػػث سػػجمت أعمػػا

الحيواف الحماية الكافية مف حدوث خم جديد بةدر ما تحػدد مػف تطػور

نس ػػبة إص ػػابة ف ػػي ش ػػرر تشػ ػريف األوؿ و تشػ ػريف الا ػػاني بنس ػػبة بمغ ػػت

ونمو اليرقات الا المراحي الاحةةت

مطابةػػة لمػػا توصػػي الي ػ ) (43أذ بمغػػت أعمػػا نسػػبة إصػػابة فػػي شػػررط

 -1رسػػـ خارطة وبا يػة شػاممة لمعرفػة مػدي انتشػار األصػابة بالطفيميػات

) % 17.4و )%14.7عمػ ػػا الت ػ ػوالي ت وكانػ ػػت نتػ ػػا

الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة

التوصيات

تش ػريف األوؿ وتش ػريف الاػػاني وبنسػػبة  % 81.2و (%41.2عم ػػا
التػ ػوالي ب ػػيف األغن ػػاـ والم ػػاعز ت كم ػػا أوض ػػحت نت ػػا

الخارجيػ ػػة فػ ػػي الحيوانػ ػػات الحةميػ ػػة ذات االهميػ ػػة االقتصػ ػػادية األبة ػ ػػار

الد ارس ػػة الحالي ػػة

واألغنػػاـ والمػػاعز) لمدينػػة تكريػػت /محافظػػة صػػاح الػػديف ومحافظػػات

وجػػود ذروتػػيف لإلصػػابة بيرقػػات نغػػف أنػػف الماشػػية وعمػػا مػػدار أشػػرر

اخريت

السػػنة األولػػا صػػيفية حزيػراف – أيمػػوؿ ) والاانيػػة خريفيػػة تشػريف األوؿ

 -2اإلهتم ػػاـ ببن ػػاف حظ ػػا ر لمحيوان ػػات محكم ػػة وف ػػم الش ػػرو الص ػػحية

– كانوف األوؿ) أعتمادذ عمػا الزيػادة الممحوظػة فػي أعػداد ونسػب وجػود

ومنػػر المضػػا ف الصػػغيرة مػػف الوصػػوؿ الػػا الحظػػا ر والةيػػاـ بعمميػػات

اليرقػػات األولػػا المسػػجمة فػػي نرايػػة الربيػػر وبدايػػة الصػػيف وزيػػادة أخػػري

رش منتظمػػة لممبيػػدات الحش ػرية وأسػػتخداـ طػػاردات الحش ػرات واسػػتخداـ

فػي نرايػة الخريػف وبدايػة الشػتاف وهػذا مػا توصػي اليػ البػاحايف ), (44
) (46) , (45ت كما أتفم الباحاوف أعاا مر نتػا

معػػالف ضػػيةة ودهنرػػا بػػالةطراف مػػف خػػاؿ تنظػػيـ حمػػات دوريػػة تشػػمي

الد ارسػة الحاليػة فػي

حةوؿ الحيواناتت

تس ػػجيمرـ جيم ػػيف م ػػف ذباب ػػة نغ ػػف األن ػػف ص ػػيفي وخريف ػػي وال ػػذط يع ػػود
لتفػػارب الظػػروؼ المناخيػػة بػػيف الع ػراؽ واألردفت وسػػجمت نتػػا

 -3يجب نشر الوعي الصحي بػيف السػكاف وبخاصػة سػكاف الةػري الػذيف

الد ارسػػة

هػ ػػـ مػ ػػف مربػ ػػي حيوانػ ػػات اإلقتصػ ػػادية ويجػ ػػب أعامرػ ػػـ عػ ػػف المخػ ػػاطر

الحالية وجود فرؽ معنوط في اإلصػابة بػيف الػذكور واإلنػاث مػف األغنػاـ

الناجمػػة عػػف الطفيميػػات الخارجيػػة وت ايرهػػا المباشػػر عمػػا الحيوانػػات مػػف

أذ بمغ ػػت ف ػػي اإلن ػػاث  %65.2بينم ػػا بمغ ػػت ف ػػي ال ػػذكور ,%34.7وه ػػذا

حيث أمتصاص كميات كبيرة مف الػدـ وتػ ايرا عمػا جمػد الحيوانػات ويػتـ

يتفم مر دراسة قاـ برا ) (48),)47عما العكس مف ذلػؾ فػ ف الد ارسػة

ذلؾ مف خاؿ إقامة دورات تعميمية لمربي هذا الحيواناتت

ك ػػا الجنس ػػيف وق ػػد يع ػػود أرتف ػػاع نس ػػبة اإلص ػػابة ف ػػي اإلن ػػاث عم ػػا ف ػػي

الحيواف واالنساف مف خاؿ النظافػة ومتابعػة الحيوانػات والكشػف المبكػر

التي قاـ برػا ) (49فػي شػرقي تركيػا لػـ يسػجي فيرػا فػروؽ واضػحة بػيف

 -4الحػ ػػد مػ ػػف انتشػ ػػار المفصػ ػػميات والحش ػ ػرات االخػ ػػري وت ايرهػ ػػا عمػ ػػا

ال ػ ػػذكور إل ػ ػػا طبيع ػ ػػة األختاف ػ ػػات الفس ػ ػػيولوجية ب ػ ػػيف ال ػ ػػذكور واإلن ػ ػػاث
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Epidemiological study For two types of parasites parasitism on sheep in
Salah al-Din Governorate
Rania G. Abd , Ahmed A. Issa
Department of Biology , College of Science , Tikrit University, Tikrit, Iraq

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 % .
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