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 فضال عن مختبر،) كم غرب مدينة بغداد25(  وزارة الزراعة/أجري البحث في محطة بحوث المجترات التابعة لدائرة ابحوث الزراعية
 بيدف.) نعجة (عواسي تركي94 عمى عينة مكونة من،2015/09/15  والى2015/03/1 جامعة بغداد لممدة من/كمية الزراعة/الفسمجة
 فبمغت نسبة النعاج،دراسة تاثير االصابة بالطيفميات الدمية عمى بعض الصفات االنتاجية كصفات النمو وصفات انتاج ومكونات الحميب

 وان الفروق بين النسبتين كانت%29.79  في حين كانت نسبة النعاج المصابة%70.21 السميمة من خالل فحص الطفيميات الدمية

 واوضحت نتائج الدراسة الحالية أن نسب توزيع االصابة بأختالف نوع الطفيمي لالغنام المصابة بالطفيميات،) P<0.01( عالية المعنوية
 ومن دراسة عالقة نوع طفيمي الدم في النعاج العواسي التركي وعدد من الصفات االقتصادية، ) فيما بينياP<0.05( الدمية تختمف معنويا

 فعند،) بنوع الطفيميP<0.05( ) مع اوزان الجسم ومعدل الزيادة الوزنية وىذه الصفات تأثرت معنوياP<0.05( ظير انيا كانت معنوية

 كغم لصالح الحمالن الناتجة من اميات مصابة بأكثر من نوع من0.19 ±3.36 الميالد كان اقصى معدل وزن لمحمالن والبالغ

 اما صفات،) كغم0.15 ± 2.83( الطفيميات في حين جاءت الحمالن الناتجة من اميات مصابة بالثيميريا بأدنى وزن عند الميالد

.انتاج الحميب وطول موسم الحميب لم تتاثر معنويا بأختالف نوع الطفيمي في دم النعاج ان كان انابالزما وثايميريا وبابيزيا او متعددة

 ثميريا، النعاج، مقاومة، شدة اصابة، حمالن، الحميب، النمو:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted at the Ruminants Researches Station (25 km west of Baghdad) as well as the
Directorate for Agricultural Researches / Ministry of Agriculture, as from the Reproductive laboratory at the
College of Agriculture/University of Baghdad from 01/03/2015 to 15 / 09/2015 on sample 94 awassi dams . In
order to study effect infection on production traits to growth traits , The percentage of healthy dams was
70.21%, while the proportion of ewes was 29.79% and the differences between the two were highly significant (P
<0.01) The results of the current study showed that the percentage distribution of the difference between the
parasite type of the sheep infected with the parasites is significantly different (P <0.05) among them. Body
weights and mean weight gain were affected significantly (P <0.05) by parasite type a parasite, at birth day was
the maximum means of the weight of the lambs of 3.36 ± 0.19 kg for the lambs resulting from dams infected
with more of type parasites while lambs resulting from infected dams Theileria came the lowest weight at birth
2.83 ± 0.15 kg The characteristics of the production of milk and the length of the milk season did not significantly
affect the difference in the type of parasite in the blood of dams that had Anaplasma, Thailleria,Babesia,or
multipl.

Key word: damps , milk , incidence, resistance, reproduction.
*Port of Ph.D. Dissertation of the first author
*Received:25/4/2017, Accepted:27/2/2018

2783

ناصر وأخرون

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 3128/ 48)6( 2787: -2783

(عواسي تركي) ومواليدىا البالغ عددىم  . 52تم جمع 5مل

المقدمة

تعد الصحة الحيوانية من أىم الجوانب المتعمقة باإلنتاج

من الدم من الوريد الوداجي ) )Jugular veinمن كل حيوان

الزراعي الحيواني وذلك ألثرىا المباشر في إنتاجية القطيع

في انبوبة جمع مضاف ليا مانع تخثر من نوع K2 EDTA

وأثرىا عمى الصحة العامة  )3)،AL-Amariلذلك تتم دراسة

من انتاج شركة  AFCOاالردنية ،جيزت المسحة الدمية

األمراض المختمفة التي تتعرض ليا الحيوانات في حياتيا،

(طريقة المسحة الدمية الخفيفة) من دم النعاج بعد عممية

ومن اىم االمراض او المشاكل التي تواجو مربي الحيوان ىي

جمع الدم مباشرة وذلك بأخذ قطرة من الدم باستخدام ساق

االصابة بالطفيميات الدمية ) (Blood parasitesالتي

زجاجي دقيق(ساليد) وفرشت باستخدام ساق زجاجي نظيف

تصيب األغنام مما ينعكس سمبا عمى حالة الحيوان الصحية

وثبتت باستخدام الكحول المثيمي وتركت لتجف مدة  3دقائق

واالنتاجية ،واالصابة بخمج الطفيميات الدمية المتمثمة بداء

بعدىا صبغت بصبغة كم از بعد تخفيفيا بتركيز Al-،%10

في

غسمت بالماء المقطر وفحصت تحت المجير الضوئي

الحمى

الصفراء

()Babesiosis

()Theileriosis

واالنابالزما

وداء

الكمثريات

()Anaplasmosis

 )5( Rubaieوصبغت الشرائح لمدة نصف ساعة بعدىا

الحيوانات المجترة من االمراض الخطيرة المنتشرة في العالم

باستخدام العدسة الزيتية  Aktas 100xوزمالؤه ( .)2سجمت

لما ليذه الطفيميات أىمية كبيرة في احداث خسائر اقتصادية

اوزان الحمالن عند الميالد وعند الفطام ومعدل الزيادة الوزنية

مباشرة بسبب انخفاض اوزان الحيوانات المصابة وتناقص

لكل حيوان اما قياسات انتاج الحميب فقيست لكل نعجة

انتاجيا من الحميب والصوف وارتفاع اعداد اليالكات فضالً

معتمدة في المحطة فتم وزن انتاج الحميب يومياً ولمدة اربعة

 Radostitisوزمالؤه  12و Al-Obaidiو .)4 ,Alsaad

واالنتاج الكمي .تم تحميل البيانات احصائياً باستعمال البرنامج

عن تكاليف االدوية المستخدمة لعالجيا)  6,Alsaadو

اشير لحساب انتاج الحميب اليومي وطول موسم الحميب

وان االمراض الطفيمية الدمية المنقولة بالقراد تغطي مساحات

 (14) Statistical Analysis System –SASلدراسة

مثل المرتفعات الجبمية المغطاة بالثموج أو المناطق الصحراوية

المعنوية بين المتوسطات باستخدام اختبار )7( Duncan

واسعة من العالم والتخمو منيا إال بعض المناطق في العالم

تأثير نوع االصابة عمى الصفات االنتاجية وقورنت الفروق

القاحمة ،كما ان االصابة العالية بطفيميات الدمية ناتج عن

متعدد الحدود من خالل تطبيق طريقة متوسطات المربعات

البيئة المفضمة لبقاء وتكاثر المفصميات الناقمة والمسؤولة عن

الصغرى (.)Least square means

انتقال الطفيميات في األغنام المرباة تحت أنظمة األدارة

االنموذج الرياضي.
Yijkl = µ + Ai + Pj + Tk + eijkl
 :Yijklقيمة المشاىدة لكل صفة :Ai .تأثير نوع الطفيمي

ظيور بعض حاالت المقاومة عند األستعمال المتكرر

و :Pjتأثير تسمسل الدورة االنتاجية (من االولى الى الرابعة) و

والتربية المكثفة وشبو المكثفة  Adejinmiوزمالؤه ( ،)1مما
يجعل عممية السيطرة عمى ىذه األمراض أكثر تعقيدا والسيما

 :Tkتاثير نوع الوالدة (مفردة  ،توامية) و :eijklالخطا

 Radostitisوزمالؤه ( .)11يعتمد انتشار الطفيميات وشدة

العشوائي الذي يتوزع طبيعيا بمتوسط يساوي صفر وتباين

االصابة اعتمادا كبي اًر عمى نوع الطفيمي ونوع الحيوان

2

قدره .σ e

والظروف البيئية المحمية مثل الرطوبة ودرجة الح اررة وىطول

النتائج والمناقشة

األمطار والغطاء النباتي والممارسات اإلداريةGhanem

يتبين من الجدول  1ان النسبة المئوية لالصابة بالطفيميات

وزمالؤه ( .)8لذلك جاءت ىذه الدراسة لبيان تاثير االصابو

الدمية في النعاج العواسي التركي والبالغة عددىا  94نعجة

ونوعيا عمى الصفات االنتاجية في االغنام.

بمغت نسبة النعاج السميمة من خالل فحص طفيميات الدمية

المواد وطرائق العمل

 %70.21في حين كانت نسبة النعاج المصابة %29.79

اجري البحث في محطة بحوث المجترات التابعة لمييئة العامة

وان الفروق بين النسبتين كانت عالية المعنوية (،)P<0.01

لمبحوث الزراعية /و ازرة الزراعة ،لممدة من 2015/03/01

وان اصابة  28نعجة من مجموع  94نعجة تعد مؤش اًر

ولغاية  ،2015/09/15عمى عينة مكونة من 94نعجة

الستعداد تمك الحيوانات لالصابة بطفميات الدم عمى الرغم من
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ان الدراسة اجريت في واحدة من اىم وافضل محطات تحسين
المجترات ومنيا االغنام والتي ىي تابعة لمييئة العامة لمبحوث
الزراعية وتتبع برامج رعاية صحية وبيطرية بشكل متواصل
ومن مختصين ،عمما ان خروج القطيع لمرعي يوميا في
السنوات االخيرة قد يعد احد اسباب االصابة ان االصابة

بالطفيميات تعد من الواسمات الخطيرة عمى حيوية وأنتاجية
الحيوان مما يؤثر عمى المردود األقتصادي لو ).)3
جدول  .1العدد والنسبة المئوية لمعينات المدروسة عمى
وفق االصابة بالطفيميات الدمية لدى النعاج العواسي التركي
عذد انحيىاَبث
انًفحىصت
انسهيًت
انًصببت
انًجًىع
قيًت يربع كبي ()χ2

انعذد
66
28
94
---** (.)P<0.01

انُسبت انًئىيت
()%
70.21
29.79
% 100
** 15.361

أ-

أ
طفيلي جنس ثايليريا ( )Theileriaو ب -انابالزما
( )Anaplasmaبقوة تكبير .100x

نسبة االصابة حسب نوع طفيمي الدم لدى النعاج العواسي
التركي :اظيرت نتائج الدراسة الحالية أن نسب توزيع االصابة
بأختالف نوع الطفيمي لالغنام المصابة بطفيميات الدمية

والبالغ عددىا  28نعجة تختمف معنويا ( )P<0.05فيما
بينيا ،وسجمت اعمى نسبة ( )%39.29لجنس االنابالزما
وتمتيا االصابة بالطفيمي جنس ثايميريا ( )%28.57في حين

كانت ادنى من ذلك فيما يخص الطفيمي جنس بابيزيا
( ،)%17.86أما نسبة االصابة بأجناس اخرى من الطفيميات
أو الكثر من جنس فقد بمغت ( )%14.29فقط كما ىو
واضح في الجدول  2ويتضح من االشكال 1و 2اجناس
طفيميات الدمية التي تم تشخيصيا في دم النعاج العواسي

ب

التركي المصابة والبالغ عددىا  28نعجة والتي شكمت نسبة

ب
طفيمي نوع انابالزما

الشكل  .1مسحة دمية من طفيلي جنس

) )%29.79من مجموع النعاج التي شممتيا الدراسة الحالية.
جدول  .2العدد والنسبة المئوية لمعينات المصابة حسب
جنس طفيمي الدم لدى النعاج العواسي التركي

جُس انطفيهي
اَببالزيب
ثبيهيريب
بببيسيب
يختهطت
انًجًىع
قيًت يربع كبي

انعذد
11
8
5
4
28
---))χ2
* (.)P<0.05

انُسبت انًئىيت ()%
39.29
28.57
17.86
14.29
% 100
*4.289

أ
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134يوم تكون اقل وزنا من نظيراتيا بنسبة ،%3وقد الحظ
كل من  )3( Al-Amariو Jonathanو )9) Davidان
الحمالن المصابة بالثايميريا تعاني من اليزال والتياب
االغشية المخاطية والعقد الممفاوية وايضاً الحيوانات المصابو

بالببيزيا فانيا تعاني فقر الدم والشحوب (3)AL-Amari

و Rahbariوزمالؤه ( (13و .)15( ،Simاما معدل الزيادة

الوزنية بين الميالد والفطام فقد بمغ اقصاه (1.17 ±18.36

ب

كغم) وادناه ( 0.37 ± 14.68كغم) لمحمالن الناتجة من

الشكل  2مسحة دمية من طفيمي جنس أ -بابيزيا ( )Babesiو

اميات مصابة بأنواع اخرى نتيجة لقمة عدد المشاىدات

ب -طفيميات مختمطة او اكثر من جنس بقوة تكبير 100x

مقارنة باالنواع االخرى غيرالمشار الييا في الجدول  3او

عالقة جنس الطفيمي الدم في النعاج العواسي التركي

مثيالتيا الناتجة من اميات تعاني من االصابة بالطفيمي من

بصفات النمو لدى حمالنيا  :يظير من الجدول  3عالقة

جنس ثايميريا .إن التباين المعنوي في صفات النمو بأختالف

جنس طفيمي الدم في النعاج العواسي التركي مع وزن الجسم

جنس الطفيمي في دم االميات مؤشر عمى ضرورة تشخيص

عند الميالد وعند الفطام ومعدل الزيادة الوزنية بينيما ،ويتضح

ذلك عند تطبيق البرامج الصحية والعالج أي ان تدعيم

أن كافة ىذه الصفات تأثرت معنويا ( )P<0.05بجنس

الحيوانات واعطاء العالج يكون عمى وفق نوع المسبب وليس

الطفيمي ،فعند الميالد كان اقصى معدل وزن لمحمالن والبالغ

بصورة عامة لتحقيق فعالية اكبر من العالج ولتقميل نسبة

 0.19 ± 3.36كغم لصالح الحمالن الناتجة من اميات

وشدة االصابة وتأثيراتيا عمى االميات وادائيا المستقبمي بما

مصابة بأكثر من جنس كما في الجدول  3وتمتيا الحمالن

في ذلك اداء مواليدىا ،كما ان أن تأثير اإلصابة الطفيمية

الناتجة من اميات مصابة بطفيمي جنس بابيزيا (± 3.27

يختمف باختالف األجناس وذلك نتيجة اختالف المقاومة

 0.26كغم) في حين جاءت الحمالن الناتجة من اميات
مصابة بالثيميريا

واالدوار ليذه األجناس من الجياز المناعي لجسم الحيوان ،إذ

بأدنى وزن عند الميالد (0.15± 2.83

سيعمل عمى مواجية الطفيميات عمى اختالف أجناسيا

كغم) ،وكان االتجاه مقاربا لذلك فيما يخص الوزن عند

وتأثيراتيا بطرائق مختمفة واحيانا متماثمة .)5( Al-Rubaie

الفطام ،إذ بمغ معدل الوزن  0.52±0.36و±17.51

0.49و 0.82 ±20.36و 0.61 ± 21.72كغم لمحمالن
الناتجة من اميات الحمالن المصابة باالنابالزما في عمر
جدول  .3عالقة جنس طفيمي الدم في النعاج العواسي التركي بصفات النمو لدى حمالنيا
انًتىسط  ±انخطأ انقيبسي (كغى)
عذد االصبببث
انىزٌ عُذ انفطبو
انىزٌ عُذ انًيالد
a 0.52 ±20.36
b 0.04 ±3.09
11
b 0.49 ±17.51
b 0.15 ±2.83
8
a 0.82 ±20.36
a 0.26 ±3.27
5
a 0.61 ± 21.72
a 0.19± 3.36
4
*
*
انًجًىع 28
انًتىسطبث انتي تحًم حروفبً يختهفت ضًٍ انعًىد انىاحذ تختهف يعُىيب فيًب بيُهب.
* ).(P<0.05

جُس انطفيهي
اَببالزيب
ثبيهيريب
بببيسيب
يختهطت
يستىي انًعُىيت

18.51و±114.94

عالقة جنس طفيمي الدم في النعاج العواسي التركي بانتاج

بأختالف جنس الطفيمي في دم النعاج ان كان انابالزما

جنس طفيمي الدم في النعاج العواسي التركي بأنتاج الحميب

وثايميريا وبابيزيا ومختمطة  Mixed infectionبالتتابع وكذلك

وطول موسم االنتاج خالل الموسم االنتاجي الذي اجريت فيو

كان اتجاه النتائج فيما يخص طول موسم الحميب في ىذه

الدراسة ،ويتضح ان التباين في انتاج الحميب اليومي

الدراسة.

( 0.26 ± 1.006و 0.15 ±0.982و 0.21 ± 0.907و
1.029

0.17±

كغم)

15.36و±104.92

19.05

و 15.69 ±120.19كغم) اليختمف معنويا ()P<0.05

الحميب وطول موسم االنتاج :يتبين من الجدول  4عالقة

والكلي

يعذل انسيبدة انىزَيت
a 1.08 ±17.27
b 0.73 ±14.68
a 0.92 ± 17.36
a 1.17 ±18.36
*

(±116.38
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 عالقة جنس طفيمي الدم في النعاج العواسي التركي بأنتاج الحميب وطول موسم االنتاج.4 جدول
)طىل يىسى انحهيب (يىو
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