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 2014علام  السللميةبحوث  ركزلحم( في م حليب،)ألغنام العواس اخطي إنتاج فذ هذا البحث على ن  
. إنتاجيتهللاصللحتها و التللي تللسلر سلللبا  علللى داخليللة ال الطفيليللا  بللبع  األخمللاجانتشللار بهللدت تحد للد 

فلي كليلة الطلب  المخبريلةطفيليلة الفحوصلا  ال وأجريلت اإلنتلاج،عينة روث من خطي /216/جمعت  
نتللا أ أ   ال  أظهللر . التعللويم التركيللزي والترسلليب وفيتسلل  بيرمللا  :سللتخدام اختبللارا باالبيطللري بحمللا  
فلللي أغللللب  كلللا  الخملللأ مختلطلللا  ، و (%87.03)بلغلللت المعويلللة  –المعديلللة الد لللدا  بنسلللبة اإلصلللابة 

 ي الحليلللبخطلللفلللي  (%44.44) و (%42.59) الممسلللودة غلللت نسلللبة اإلصلللابة بالد لللدا بل. األحيلللا 
خصت بيوض المارشاالجية بنسبة مرتفعة بلغلت و  .على التوالي  اللحمو   (%22.22) و (%25.92)ش 

 (%1.85) وبنسلبة متسلاوية بلغلت وخيطيلة الرببلة ,عللى التلوالي نخطليال فليمن العينلا  المفحوصلة  
 وبلغللللت علللللى التللللوالي، نخطلللليالفللللي  (%5.55) و (%7.4)وبنسللللبة  فللللي الخطللللين معللللا , والمسلللللكا 

 علللللى التللللوالي.ن يخطللللالفللللي  مللللن العينللللا  (%12.96) و (%7.4) بالشللللريطية المونيزيللللة اإلصللللابة
خصت اليرقا  األولى للد لدا  الر ويلة   نخطليالفلي ملن العينلا   (%28.7) و (%26.85) بنسلبةوش 

 (%21.29) و (%18.51) وكا  نوع ميلليريوس الشعرية األكثلر انتشلارا  وبنسلبة بلغلت  التوالي،على  
يرقلا  األوللى ولم  الحظ فروق معنوية بلين نسلب اإلصلابة بال التوالي،خطي الحليب واللحم على في  

خصت بيوض المتورقا  بنسبة و . لد دا  الر ة في خطي اإلنتاج خطلي في  (%6.48) و (%7.4)ش 
علللى  نخطلليالفللي  (%2.77)و (%1.85) فللي وبيللوض د للدا  الكللر  ،الحليللب واللحللم علللى التللوالي

صللابة ببيللوض المتورقللا  ود للدا  الكللر  بللين خطللي ولللم  الحللظ فللروق معنويللة فللي نسللب اإل التللوالي،
خطللللي الحليللللب فللللي  (%88.88)و (%85.18)بكيسللللا  بللللي  ا يمريللللة  اإلصللللابةبلغللللت و  اإلنتللللاج.
الداخليلللة بالطفيليلللا   اإلصلللابةأنلللواع  وللللم  الحلللظ فلللروق معنويلللة بالنسلللبة لكافلللة التلللوالي،عللللى  واللحلللم

قطل  دورا  حيلاة ل يلةوالعالج الوقا يلة االجلرااا االسلتمرار فلي تطبيلق ب  وتوصلي الدراسلة  .المشخصة
 .لخف  انتشار هذ  األخماجمهمة  وسيلةالطفيليا  والتي تعتبر هذ  

 . أغنام العواس ,التعويم التركيزي اختبار , طفيليا  داخليةمفتاحية: الكلمات ال
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   :المقدمة

اسللللتنباط خطللللين  إلللللى بحللللوث العلميللللة الزراعيللللة بالسلللللميةفللللي مركللللز الألغنللللام العللللواس  أد  عمليللللا  التحسللللين الللللورالي باالنتخللللا 
مللن خللالل تركيللز كلل  صللفة فللي قطيلل  منفصلل  ببيللة تسللري  االنتخللا  وتللوفير خيللارا  مال مللة  الحليللب واللحللم بإنتللاجمتخصصللين 

 –تتعلرض بخملأ الد لدا  المعديلة إلى أ   األغنلام  Radostits et al., (2007) أشاروقد  .(2014, ي ألكسادالتقرير الفن) للمربين
التللي يكثللر فيهللا األلويللاا  ميللا  المسللتنقعا  الراكللدة الخضللراا وشللر  التغذيللة والرعللي علللى األعشللا المعويللة وبنسللب مرتفعللة نتي للة 

الخملأ أ   إللى  Epstein, (1987) ; Martin, (1983)أشلار كل م ملن  ملابين .المتوسلطة أو األطلوار الخم لة للد لدا )العوا ل ( 
الثللروة الغنميللة وزيللادة مردودهللا االقتصللادي نتي للة لتشليرهللا المباشللر علللى انخفللاض تطللور وتنميللة مللن أهللم معوقللا  ي عللد بهللذ  الد للدا  

كشلل   , فقللدأحيانللا   %(100)تبللل  ل بهللذ  الطفيليللا  اإلصللابة ةرفلل  نسللبتممهللدة بيئيللة ووبا يللة عواملل   أ  هنللا و  إنتاجيتهللاصللحتها و 
Ruano, (2020)  المعوية عند أغنام –عن انتشار واس  للطفيليا  المعديةChurra Galega ,تشلك   مشيرا  إلى أنهلا في البرتغال

 تشلرتن عنلد األغنلام لطفيليلا  المعويلةللى أ  اإ ) .2018Pinilla, et alأشلار )والسيما عند الحملال  الفتيلة. كملا لها تهد دا  حقيقيا  
%( 10.8) نيا سللطو %( واأل77.9%( وكانللت أعلللى نسللبة انتشللار ل)يمريللا  )83.2) العللالمي ت نسللبة انتشللارغلللب بشللك  واسلل , إ 

عللن انتشللار طفيليللا  القنللاة الهضللمية عنللد األغنللام فللي كولومبيللا  Pinilla, et al.,(2019) كشلل  وكللذل  .%(8.5) والهيمللونك 
%(, 14.4) الكبديلللة والد لللدا  %(31.9) %( واألسلللطونيا 30%(, وكانلللت نسلللب انتشلللار كيسللا  بلللي  ا يمريلللا  )63بنسللبة )

ن العينللللا  %( ملللل1%( ود للللدا  الكللللر  بنسللللبة )2.06المسلللللكا  بنسللللبة )ب%( بينمللللا كانللللت اإلصللللابة 7.21) والشللللريطية المونيزيللللة
مشلليرين إللى أ  الحيوانللا  البالغلة كانللت مصلدرا  هامللا  لخمللأ  ,الحيوانلا  أعمللاروجلود فللروق معنويلة بللين م موعلا  المفحوصلة ملل  

 ,Minnatوقللد أشللار .صللابا خفلل  نسللب هللذ  اإلالصللحية للقطعللا  يمكللن أ  تالبيئيللة و  المواليللد الصللغيرة وأ  تحسللين ال للروت

 (%86.71) لى )العلراق( بنسلبةانتشار اإلصابة بالطفيليا  المعدية والمعوية عنلد األغنلام فلي محاف لة ديلافي دراسته عن   (2014)
صللابة وبفللروق معنويللة. وبلغللت نسللبة اإل العمريللة البالغللة الم موعللا أعلللى مللن العمريللة الفتيللة  الم موعللا صللابة كانللت فللي وأ  اإل

كمللللللا  .%(59.89%( والشللللللريطية المونيزيللللللة )67.37سللللللطونيا  )( أنللللللواع منهللللللا, واأل8%(, حيللللللث شللللللخ  )86.09) باألكريللللللا 
 %( ووجدوا أ  األخماج52.32إلى أ  نسبة انتشار الطفيليا  بشك  عام عند األغنام بلغت )  Dappawar et al., (2018أشار)

الصيف, والح وا وجود فروق معنوية لهلذ  األخملاج بلين م موعلا  فص  الطفيلية تزداد بحلول فص  الشتاا وتنخف  نوعا  ما في 
ملل  الطقلل  مللن حللرارة أ  لعوا Kumar, et al.,(2008) وقللد الحللظ فللي المواليللد تلتهللا الفتيللة لللم البالغللة. كبيللرةاألعمللار, إ  كانللت 

 بقاا األطوار والمراح  الطفيلية في دورة حياتها. هما  في تطور و ورطوبة دورا  م
بالد للدا  الداخليللة تنتشللر انتشللارا   الخمللأ( إلللى أ   األخمللاج الطفيليللة, والسلليما 2000) الخالللد أشللار فقللدالقطللر العربللي السللوري وفللي 

الطليقة لهذ  الحيوانا  التماس المباشر وغير المباشر فيما بينهلا وبلين أنلواع  واسعا  عند األغنام العواس, حيث تلعب التربية السرحية
االنتشلللار الكبيلللر لبصلللابة بالد لللدا    ,EL-Moukdad (1977) ألبلللتو . را  مهملللا  فلللي انتقلللال هلللذ  األخملللاجالحيوانلللا  األخلللر  دو 

القطرن للي  شللخ  . بينمللا الكبديللة بنسللبم أقلل  لمثقوبللا انللت اا , فللي حللين كالمذبوحللة فللي مسلللخ حملل خللراتالالمعلللوية فللي -المعديللة
للى ( ع1995ت خير هللا )وبنسب متفاوتة, بينما برهن السنة على مدارمسكدا  انتشارها ( الد دا  الر وية عند األغنام والماعز 1995)

عنللد األغنللام السللرحية فللي محاف للة  (Coccidiosis) ( المسللببة لللداا األكريللا (.Eimeria-Spp( أنللواع مللن ا يمريللا  10انتشللار)
وبيلوض  %(2.87)وبيلوض متفرعلة المعلي فلي  %(7.37)اإلصلابة ببيلوض المتورقلا  فلي فقلد شلخ     (2000)الخاللد  أملا    .حلب
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 والسلللليما بيللللوض د للللدا  المارشللللاالجية, %(84)بيللللوض األسللللطونيا  بنسللللبة  وكللللذل مللللن الحللللاال ،  %(1.12)د للللدا  الكللللر  فللللي 
 %(43.5)خصلللت بنسلللبة بيلللوض المسللللكا  واألسلللطوانية، أملللا بيلللوض الشلللريطية المونيزيلللة فقلللد ش   تشلللخي وخيطيلللا  الرببلللة، وتلللم  

لطفيليلللا  ل إللللى االنتشلللار الواسللل  (2008الياسلللين والخاللللد )كملللا أشلللار  .ملللن الحلللاال  %(55.5)وكيسلللا  بلللي  ا يمريلللا  بنسلللبة 
الوبا ية والبيئية كالتشتية في العراا أو في الثوي )الحيوا ( من األساسيا  المهيئلة النتقلال العوام   وأ     م العواساغنعند األالداخلية  
 فللي كانللت أكبللرعنللد األغنللام اإلصللابا  الطفيليللة أ  نسللب إلللى  (2009)أشللار العمللر والخالللد  بينمللا. األنللواع الطفيليللةهللذ  األخمللاج ب

 (%11)بالمتورقلة الكبديلة  اإلصلابةوكانت نسبة (, %3.7-0.9) في المحطا  البحثية المرباة  مقارنة م     (%7.5)  قطعا  المربين
 بروتوسللترون يلوس بيللوضو  (%17.5) يكتوكللاولوس فيالريللاد بيللوضب اإلصللابةكانللت نسللبة , و (%27.5)الر ويللة األولللى  وباليرقللا 

%( فلي م مل  83.63بلغلت )المعويلة –( وجلود إصلابة مرتفعلة بالد لدا  المعديلة 2015) وأكد العمر وآخرو     .عينامن ال  (22%)
بينملا للم %(, 58.18وألبت وجود كيسا  بي  ا يمريلا  بنسلبة بلغلت )وادي العذ ب, محطة بحوث أغنام   العينا  المفحوصة عند

   .المفحوصة في أي من العينا  تالحظ  رقا  الد دا  الر وية أو بيوض الد دا  المثقوبة
األغنللام العللواس فللي سللورية, والسلليما المنتخبللة لصللفتي الحليللب واللحللم فقللد  المتعلقللة بصللحةون للرا  لضللرورة تعزيللز الدراسللا  العلميللة 

واخلتالت فلي  ,ملن جهلة بالطفيليلا  الداخليلة الحلظ وجلود تفلاو  فلي نسلبة خملأ األغنلام العلواس أنله و   خاصلة,    الدراسةهذ  تأجري
 ةمللن العواملل  المهيئلل ر , و للل  اسللتنادا  إلللى ال للروت المناخيللة والموقلل  ال غرافللي وغيرهللااع الد للدا  التللي تصلليبها مللن جهللة أخللأنللو 

ألغنلام المسلتمر خطلي االنتخلا  اللورالي فلي بالطفيليا  الداخلية  جاخمانتشار األنسب دراسة وتحد د إلى  البحثيهدت و .  لبصابة
 .الحليب واللحمالمتخصصين بإنتاج و في مركز بحوث السلمية العواس 

 مواد البحث وطرائقه:  
على    ,2014خالل عام    للبحوث العلمية الزراعية  لهيئة العامةل  ةالتابع   (بحوث السلميةمركز  محطة مرج الكريم )  في  ذ البحثن ف  -

 ( رأسا  407)لخط إنتاج الحليب و( رأسا   422منها )  ( رأسا  829)بل  عددها    لصفتي الحليب واللحم, والتي  منتخبةال  األغنام العواس
اللحم, إنتاج  المستمرة  حيوانا   وهي    لخط  الصحية  المراببة  تحت  الدورية  موضوعة  اللقاحا   الطفيلية  وتعطى  في  والمعال ا  

الو مو  البرنامأ  حسب  المحددة  واإلصالح  اعيدها  الزراعة  لوزارة  وي  الزراعيقا ي  عليقةل  قدم,  الخطين  و   كال  وفقا    مدروسةمتوازنة 
 . واإلنتاجيةالحاف ة لالحتياجا  الغذا ية 

المدروسلللة مللن كللال خطلللي المحطللة  % مللن إجملللالي قطيلل 26وبنسللبة  م العلللواساغنلل( عينللة عشلللوا ية مللن روث األ216) تمعللج   -
أجريللت  ، وقللدسللنوا ( 6 -أشللهر 6) مللابينشعمللار مختلفللة تراوحللت بو  كللال ال نسللينومللن  عينللا  مللن كلل  خللط إنتللاج( 108)اإلنتللاج 

على عينا  الروث بداا  ملن  لوم جمعهلا  (في مختبر الطفيليا  في كلية الطب البيطري )جامعة حماة المخبرية الطفيلية  الفحوصا 
 لكش  بيوض د دا  القناة الهضمية والكبد واليرقا  األولى لد دا  الر ة وكيسا  بي  ا يمرية فيها وفق الطرا ق المخبرية التالية:  

( Cestoda( والشلللللريطية )Nematodaلكشللللل  بيلللللوض الد لللللدا  الممسلللللودة ) :(Flotationاختبلللللار التعلللللويم التركيلللللزي ) -1
 (.Eimeria-Oocystsيسا  بي  ا يمرية )وك

(  .Fasciola-spp: المتورقلللللللا  )Trematoda)( لكشللللللل  بيلللللللوض المثقوبلللللللا  )Sedimentationاختبلللللللار الترسللللللليب ) -2
 (.Paramphistomumود دا  الكر  ) Dicroceolium)ومتفرعة المعي )

  ( لد دا  الر ة.L.1اليرقا  األولى ): لكش  -القم ، ه رة اليرقا  –(  Baermann-Wetzelفيتس  ) -اختبار بيرما  -3
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وت عد هذ  الطرا ق أساسية ور يسلة فلي إن لاز فحوصلا  اللروث وتشلخي  البيلوض وكيسلا  بلي  ا يمريلا  أو اليرقلا ، وقلد 
 ;Maff Adas, 1986) أشللير إلللى اسللتخدامها فللي كلل  المراجلل  العلميللة المتعلقللة بالطفيليللا  واألمللراض الطفيليللة ومنهللا:

Charles, et al.,2006 ; Boch and Supperer, 2006; Hiepe et  al., 2006; Eckert et al., 2008)      
 Pبليم و  مربل  كلايحيث حسلبت بليم  SPSS اإلحصا يالبرنامأ تم تحلي  النتا أ إحصا يا  باستخدام التحلي  اإلحصا ي:   -

 لحم(.-الد دا  ولخطي اإلنتاج )حليبسبت النسب المئوية لك  نوع من أنواع ح  ، كما  )المعنوية(
 :النتائج والمناقشة
فيملا و عند األغنام العواس ولكال خطي اإلنتاج )حليلب ولحلم(,  بالطفيليا  الداخليةلبصابة   وصا  االنتشار الواس بينت نتا أ الفح

 :وهي ا  التي تم  إن ازهاختبار إعدادها وفق الطرا ق العملية لال التي تم   نتا أ تل  الفحوصا   لي

 :نتائج اختبار التعويم التركيزي  -1

التي تتطفل  فلي القنلاة الهضلمية,   Nematoda( عدد العينا  اإلي ابية ونسب انتشارها ألنواع بيوض الممسودا 1 بين ال دول )  
(، Coccidiosisالمسلببة للداا األكريلا  ) Oocysts-Eimeria, وكيسلا  بلي  ا يمريلة .Moniezia-sppوالشريطية المونيزيلة  

المعويلة  -المعديلةوالتي كش  عنها باستخدام اختبار التعويم التركيزي، إ  أسفر  النتا أ عن إلبلا  انتشلار اإلصلابة بلشنواع الد لدا  
خلللط إنتلللاج  فلللياي ابيلللة عينلللة روث  92) ملللن العينلللا  المفحوصلللة (%87.03) ( عينلللة روث أي بنسلللبة إجماليلللة قلللدرها188فلللي )
, والتلي غالبلا  ملا كانلت مختلطلة سلواا  (-%44.44 وبنسلبة -خلط إنتلاج اللحلمعينلة اي ابيلة فلي  96و -%42.59 وبنسلبة  -الحليب

قليلة جدا , إ    Strongylusمية نفسها أو م  ا يمريا ، وقد و جد أ  نسبة انتشار اإلصابة باألسطونيا   بالنسبة لد دا  القناة الهض
-El)                 خطي الحليب واللحلم عللى التلوالي. وت علد هلذ  النسلب أقل  بكثيلر مملا وجلد   في  (%5.55)  و  (%3.7)بلغت  

moukdad,(1977 (65( وكللذل  الخالللد ،)%وكللذل  الياسللين 80( الللذي بللرهن علللى وجللود بيللوض األسللطونيا  فللي )1999 ،)%
 .spp–%( ملللللللن العينلللللللا  المفحوصلللللللة. وتلللللللم  فلللللللي هلللللللذا العمللللللل  تشلللللللخي  بيلللللللوض أنلللللللواع: المارشلللللللاالجية 71( )2008والخاللللللللد )

Marshallagia  واللحلللم عللللى التلللوالي, وخيطيلللة  خطلللي الحليلللب فللليملللن العينلللا  المفحوصلللة  (%22.22) و (%25.92)وبنسلللبة
 (%7.4)  وبنسلبة .Trichuris-sppالمسللكا   معلا , و للخطلين (%1.85) بلغلت  وبنسلبة متسلاوية  spp.  Nematodirus-الرببة  

البحثيلة السللابقة المن لزة فللي لكل  ملن خطللي الحليلب واللحلم علللى التلوالي، وهللي نسلب انتشلار أقلل  ملن نتللا أ الدراسلا   (%5.55) و
مذكورة آنفا  رغم بع  التشرجح أحيانا ، ويمكن تفسير  ل  باختالت ال روت البيئيلة والوبا يلة وال لواهر الحيويلة للدورة حيلاة وال  سورية

(، وعوام  التشتية لليرقا  فلي المراعلي وفلي مخاطيلة 2008)الياسين والخالد، الترحال التي أشار إليهاهذ  الطفيليا ، وتشلير ظاهرة 
هلذ  الدراسلة شللملت منطقلةم بيئيلةم محلددةم هللي المن للزة فلي فحوصلا  ال(، إضلافة  إللى أ   Hypobiosis -ي قنلاة الهضلم )كملو  حيللو 

للطفيليا  الداخلية، كما يمكن أ   لعب  والتي تخض  لبرنامأ مكافحة خاصبالسلمية الكريم  مرجمحطة  في  المحسنة  أغنام العواس  
مارشاالجية في هذ  الدراسة كغيرها من األعمال العلمية مبررا   ل . وي عد ارتفاع نسب انتشار نوععام  عدد العينا  دورا  مهما  في  

 وفر  مااني، ملطور اليرقي الثمن الناحية العملية، السيما وأ   بيوض مارشاالجية تفق  في العراا بعد انسالخ اليرقا  داخلها إلى ا
التشللتية  -Hypobiosis) مللن عواملل  الطقلل  والبيئللة المحيطللة. والشلل   بللش   الللدور الللذي تللبلله ظللاهرة الكمللو  الحيللوي  حمايللة لهللا
ن للر فللي مخاطيللة قنللاة الهضللم( وكللذل  المقاومللة الدوا يللة للد للدا  همللا أمللرا  البللد  أ    –ماقبلل  الناضلل ة -لألطللوار الناميللة المثاليللة

غللم ر  skrjabini Parabronemaبيلوض بارابرونيملا سلكريابيني  تشلخي إليهملا بالحسلبا ، والبلد  ملن اإلشللارة هنلا إللى أنله للم  للتم 
خصت سلابقا  فلي سلورية  والمقلداد Hörchner,(1964)%( ملن قبل  10عنلد األغنلام وإ  كلا   لل  بنسلبةم للم تت لاوز اللل )  أنها قد ش 

خللط فللي ألغنللام لمللن عينللا  الللروث المفحوصللة  (%7.4)أمللا بيللوض الشللريطية المونيزيللة فقللد بللرهن علللى وجودهللا بنسللبة (. 1983)
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خللط إنتللاج اللحللم، ولللم  للتم الكشلل  عللن بيللوض األنللواع األخللر  للشللريطيا . وت عللد نسللبة انتشللار فللي  (%12.96) إنتللاج الحليللب و
اللذي  Hörchner,(1964)%( من الحاال ، وكلذل  49( الذي كشفها في )1999الشريطية المونيزية أق  بكثير مما وجد  الخالد )

مللن  %(20( )1983) والمقللداد %(15)الللذي وجللدها فللي  El-moukdad, (1977) ( وأقلل  نوعللا  ممللا وجللد %25وجللدها بنسللبة )
بللش  عواملل  البيئللة والمنللاطق الرعويللة  ومللن المسكللد %(،15(، حيللث ألبتللا انتشللارها بنسللبة )2008)وكللذل  الياسللين والخالللد .الحللاال 

 الحلللم الخرطللومي ( فلليCysticercoid( وكللذل  تشللتية الطللور اليرقللي الخللامأ وهللو الكيسللانية المذنبللة )patenceوالفتللرة ال للاهرة )
, كلل  ليلا الخاصلة بمكافحللة الطفي اإلجللرااا  الوقا يلة والعالجيللةإضللافة  إللى  ,اعليمر ال( ومللد  وجلود هللذا الحللم فللي الثلوي المتوسلط)

 اإلصابا  الطفيلية فيما بين المناطق ومنطقة الدراسة الحالية.هذ  في تبا ن نسب  ا  مميز ا  جوهريا  دور تل  العوام  تلعب 
( ال دول  فيبين  ل)يمريا   البيضية  بالكيسا   اإلصابة  بانتشار  فيما  تعلق  بنسبة1أما  تشخيصها  تم   إ   الواس ،  انتشارها   ) 

ال  (85.18%) عينا   أغنام خط  من  المشخو ة من  المفحوصة  وإنتاج  روث  المشخو ة من  من    (%88.88)الحليب  خط الحاال  
( أنواع منها فقط، وقد و جد أ   نسبة انتشار اإلصابة كانت مرتفعة مقارنة  م  الدراسا  المشار 6)  كشفت اإلصابة بل   إ إنتاج اللحم،  

، وهذا ما يشير إلى احتماال  المعدية المعوية  سواا  بشنواع الكيسا  نفسها أو م  الد دا  إليها آنفا ، والتي غالبا  ما كانت مختلطة  
  الخمأ المباشر وغير المباشر وعالقة  ل  م  النواحي البيئية والوبا ية المتعددة، والسيما درجا  الحرارة والرطوبة، والتربية المكثفة 

البقي إ   واحتماال   لفترة(،  العراا  في  )البقاا  لتبوغ  أ ا  تمهد   العوام   هذ      (Sporulation)   األخماج وانتقال  البيضية  الكيسا  
بكيسا  البي  المتبوغة، ويضات إلى  ل  أ   هذا العم  قد أن ز في منطقةم معينة )محطة مرج الكريم( ولي  مسحا  جغرافيا   

)آ. ا يمريا   كيسا  بي   انتشارا  هي  األنواع  أكثر  أ    )واسعا ، وقد و جد  الغنمية  آ.   :)(E. ovinoidalis  في    التي تم  كشفها 
 E.parva))  او آ. بارف  في خط إنتاج اللحم,  (%68.75)من عينا  الروث المفحوصة في أغنام خط إنتاج الحليب و  (63.04%)

التوالي,   (%60.41)و    (%47.82)وبنسبة   على  الحليب واللحم  )  لك  من خطي  آ.فوري  وبنسبة  E.faureiو  و   (45.65%)( 
(56.25%)  ( آشاتا  آ.  التوالي, و  الحليب واللحم على  لك  من   ( %36.45)و    (%33.69)  ( وبنسبةE.ahsataلك  من خطي 

ش   بينما  التوالي،  على  واللحم  الحليب  )خطي  انتريكاتلا  آ.  النوع  نسبته  E.intricataخ    كانت  إ   أق ,  بنسبة   و   (17.39%)( 
كا  انتشارها ضئيال  نسبيا ، إ  ( ف.pallida  Eمن الحاال  لك  من خطي الحليب واللحم على التوالي, أما آ.باليللدا )  (15.62%)
خصأ في  نها ش  المفحوصة  (%8.33) و    (%9.7)ت  الروث  التوالي.   والمشخو ة  من عينا   الحليب واللحم على  وعند   من خطي 

كافة أنواع ببيوض    في نسب الخمأ(  P>0.05)  دم وجود فرق معنوي اي لوحظ عومن خالل بيم مرب  كإجراا التحلي  اإلحصا ي  
 . دا  بين خطي اإلنتاج )حليب, لحم(الد 
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 .(. أنواع البيوض وكيسات البيض نتيجة استخدام اختبار التعويم التركيزي 1جدول )ال

 نوع البيوض/كيسات البيض

Eggs/Oocysts 

عدد العينات  

االيجابية في 

إنتاج  خط 

 الحليب 

النسبة 

 المئوية

عدد العينات  

االيجابية في 

خط إنتاج  

 اللحم 

النسبة 

 المئوية

قيمة مربع  

 كاي 
 Pقيمة 

 Strongylus 4 3.7 6 5.55 0.419 0.517بيوض األسطونيات  

 Marshallagia 28 25.92 24 22.22 0.405 0.524بيوض مارشاالجية  

 Nematodirus 2 1.85 2 1.85 0 1بيوض خيطية الرقبة  

 Trichuris 8 7.4 6 5.55 0.306 0.580بيوض المسلكات  

 بيوض الشريطية  المونيزبة

Moniezia 
8 7.4 14 12.96 1.822 0.177 

 أنواع كيسات بيض اآليمريات 

Eimeria-Oocysts 
92 85.18 96 88.88 0.657 0.418 

 E. ovinoidalis 58 63.04 66 68.75 1.212 0.271آ. الغنمية: 

 E.parva      : 44 47.82 58 60.41 3.641 0.056آ. بارفا

 E. faurei 42 45.65 54 56.25 2.700 0.100آ.فوري:   

 E. ahsata   31 33.69 35 36.45 0.349 0.555آ. آشاتا: 

 E.intricata 16 17.39 15 15.62 0.038 0.846آ. انتريكاتا:  

 E. pallida   9 9.7 8 8.33 0.064 0.801باليدا: .أ

 عينة لك  خط إنتاج( 108/ )  216* عدد عينا  الروث المفحوصة هو /

 :نتائج اختبار الترسيب -2
( ال دول  المثقوبة  2 بين  الد دا   بيوض  ألنواع  انتشارها  ونسب  المفحوصة  الروث  عينا   من  اإلي ابية  العينا   عدد   )
Trematodes المثقوبا بيوض  تشخي   تم   حيث  اإلصابة،  نسبة  بلغت  حيث    ( 7.4%)  (spp.-Fasciola)  بالمتورقا   , 

التوالي.    في   (%6.48)و على  واللحم  الحليب  تم  خطي  الكر تشخي     كما  د دا         بنسبة (  Paramphistomum)  بيوض 
فق هذ  النتا أ من الناحية العملية في انخفاض نسب االنتشار وتت  ي خطي الحليب واللحم على التوالي.ف  (%2.77)و  (1.85%)

( من  ك   وجد   ما  م   الد دا   من  األنواع  المتورقة  Hörchner,(1964  )لهذ   عن  بنسبة  الذي كش   و)الخالد,   (%8)الكبدية 
، وربما يعود  ل  إلى أ   دورة تطور هذ  األنواع من الد دا  تحتاج (%7.37)بيوض المتورقا  بنسبة    الذي برهن على  (1999

تلعب ال روت البيئية, والسيما  هو الحلزو  بالنسبة للمتورقا  الكبدية ود دا  الكر ، إ     (Intermediate host)إلى لوي متوسط  
ال افة   الر ي عوام  الطق   الدور  العشبية  المنطقة    وقلة المراعي  أماكن مال مة لحياة هذ  األلوياا في  والمميز في مد  وجود 

اطن  ال تسمن مو   , وك  تل  العوام وعدم توفر ت معا  وجداول ما يةوقلة األمطار  المدروسة، السيما وأ   ظروت الطق  والمناخ  
حياة بدورة  الخاصة  )القواق (  للحلزونا   والتكالر  والتطور  )  النمو  أنواعها:  أهم   من  والتي  المثقوبا ،   ,Lymnaeidaeهذ  

Pygmanisas, Bulinus, Planorbis, Zebrina, Helicella ,Cionella   : الد دا هذ   تطور  مراح   تحم   أ    كما   ،)
( الذانبا Cercaria)  ( والذانبا Miracidiumالبيوض والطفيال   الخامأ )خليفة  قليال .Metacercaria-( والطور  لل فات   ) 

لوحظ عدم اختبار مرب  كاي  إجراا  الخمأ(  P>0.05)وجود فروق معنوية    وبالتحلي  اإلحصا ي ومن خالل  ببيوض   في نسب 
 .أغنام خطي اإلنتاج )حليب ولحم(المتورقا  ود دا  الكر  بين 

 صة نتيجة استخدام اختبار الترسيب.البيوض المشخ (. أنواع 2جدول )ال
قيمة مربع   عدد العينات اإليجابية  نوع البيوض 

 كاي 

 Pقيمة 

في خط 

 الحليب

النسبة 

 المئوية

في خط 

 اللحم 

النسبة 

 المئوية

 spp.-Fasciola 8 7.4 7 6.48 0.072 0.789المتورقات
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-Paramphistomumديدان الكرش 

spp. 

2 1.85 3 2.77 0.205 0.651 

 عينة لك  خط إنتاج(. 108/ )  216* عدد عينا  الروث المفحوصة هو /

 )القمع، هجرة اليرقات(:  فيتسل -ختبار بيرماننتائج ا -3
لكشلل  اإلصللابة بالد للدا  الر ويللة سللواا   ( نتللا أ فحوصللا  عينللا  الللروث باسللتخدام اختبللار القملل  ب هللاز بيرمللا 3 بللين ال للدول )

( أو أنلواع عا للة الد لدا  الر ويلة الصلغيرة Dictyocaulidae-عا لة الد دا  الر وية الكبيرة )ديكتيوكاوليلدي  من  ديكتيوكاول  فيالريا
(، و ل  بكش  اليرقا  األولى لهذ  الد دا ، حيث أوضحت النتلا أ انتشلار اإلصلابة Protostrongylidae -)بروتوسترون يليدي  

أغنام خطي إنتاج الحليب واللحم على التلوالي. وقلد وجلد أ   أكثلر حلاال  في  (%28.7)و (%26.85)بالد دا  الر وية بنسبة بلغت 
خصت فلي إ اإلصابة كانت مختلطة  بشكثر من نوع من هذ  الد دا ،  ملن  أغللب الحلاال  مل  إصلابة الحيوانلا  بلشنواع أخلر   أنها ش 

 أو م  أنواع ا يمريا . الد دا 
فللي  (%12.03)و (%13.88)( بنسللبة قللدرها Dictyocaulus filariaوقللد تللم  الكشلل  عللن اإلصللابة بنللوع ديكتيوكللاول  فيالريللا )

أمللا أنللواع  %(.17.5) (2009د  العمللر والخالللد )عللد هللذ  النسللب أخفلل  ممللا وجللوت   أغنلام خطللي إنتللاج الحليللب واللحللم علللى التللوالي،
بلغت  (Meullerius capillaris( أنواع منها، إ  وجد أ   نسبة نوع ميلليريوس الشعرية )4الد دا  الر وية الصغيرة فقد كش  عن )

( 2009لخاللد )وهلي نسلب أقل  أيضلا  مملا وجلد  العملر واخطي إنتلاج الحليلب واللحلم عللى التلوالي, في    (%21.29)و    (18.51%)
خ %(. 20.5) فللي  (%13.88)و (%15.74) بلغللت ( وبنسللبةOcreatus Cystocaulusنللوع سيسللتوكاول  أكريللاتوس ) كمللا شلل 

وكانللا هللذا   ,%(13( )2009ممللا وجلد  العمللر والخاللد ) بلةير قو أبقليلل   كبلروهلي نسللب أ خطلي إنتللاج الحليلب واللحللم عللى التللوالي,
( وبنسللبة بلغللت Protostrongylus rufescensالنوعللا  األكثللر انتشللارا . وبللرهن علللى انتشللار نللوع بروتوسللترون يلوس رفسللن  )

( Neostrongylus linearis)خطي إنتاج الحليب واللحلم عللى التلوالي, ونلوع نيوسلترون يلوس لينلاري  في  (%5.55)و (7.4%)
أخفل  خطي إنتاج الحليب واللحم على التوالي. وت عد هذ  النتلا أ من عينا  الروث المفحوصة في   (%7.4)و    (%6.48)  وبنسبة

%( مللن الحلللاال  و للل  رغلللم التللشرجح والتبلللا ن فللي بعللل  30الللذي كشللل  عللن د لللدا  الر للة فلللي ) Hörchner,(1964مللا  كلللر  )م
 وكللذل  %(38( الللذي وجللدها بنسللبة انتشللار قللدرها )1999الحللاال , بينمللا كانللت نسللب اإلصللابة هللذ  أقلل  بكثيللر ممللا وجللد  )الخالللد، 

، وقلد  تعللق  لل  بعوامل  الطقل  ال افلة فلي المنطقلة ةصلو فحمعينلا  الال%( ملن 42( الذي شخصها فلي حلوالي )1995)  قطرن ي
ارتفلاع  مل  الفرصلة هلذ  وتقل  المراعلي فليبلشنواع الد لدا  الر ويلة  النتقال الخملأ األكبر الفرصة األمطار موسم حيث يشك المدروسة، 

ولعل   العالملة الفارقلة بالنسلبة لألنلواع فلي  .فلي العلراق (2009) الياسلري  , ومث   ل  أشار إليهالرطوبة معدل وانخفاض الحرارة درجة
  السللابقة، وربمللا  تعلللق هللذا بتللشليرا م  ا  صلللةم هللذ  الدراسللة هللي االنتشللار األكثللر شلليوعا  لنللوع ميلليريللوس الشللعرية خالفللا  للدراسللا

إضلافة  لعالقلة  لل  بعوامل  حوله وبالمقاومة الدوا ية التي يمكن أ  تتشك  لد  الد دا ،  بتوض  أو بمكا  وجود الطفيلي والتمحفظ 
ر هللالمراعللي، ملل  األخللذ بووبا يللة  ة الكمللو  الحيللوي لليرقللا  الناميللة للاهر حيويللة ك ذا النللوع كغيللر  مللن أنللواع عا لللة االعتبللار أ   تطللو 

، Helicella ،chondrula ،limax ،helix )بروتوسللللللللترون يليدي( غيللللللللر مباشللللللللر، فهللللللللو يحتللللللللاج للحلزونللللللللا  )مللللللللن أجنللللللللاس:
deroceras .وجلود فلروق معنويلة  للوحظ علدمومن خالل إجراا اختبار مرب  كلاي  وبالتحلي  اإلحصا ي( للعب دور الثوي المتوسط

 (.0.05أكبر من )( Pبيم ) أ وجد , حيث  ة بين خطي اإلنتاج )حليب, لحم(شنواع اليرقا  األولى لد دا  الر في نسب الخمأ ب
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 .( لكشف اليرقات األولى لديدان الرئةBaermann-Wetzelفيتسل  -. نتائج اختبار القمع )بيرمان(3)جدولال
قيمة مربع   العينات اإليجابية عدد  نوع اليرقات األولى 

 كاي 

 Pقيمة 

خط إنتاج  

 الحليب

النسبة 

 المئوية

خط إنتاج  

 اللحم 

النسبة 

 المئوية

 يرقات أولى لديدان رئوية

Lung worms-Larvae 

29 26.85 31 28.7 0.092 0.761 

 فيالريا  ديكتيوكاولس

Dictyocaulus  filaria 

15 13.88 13 12.03 0.164 0.685 

 رفسنس   بروتوسترونجيلوس

Protostrongylus  rufescens 

8 7.4 6 5.55 0.306 0.580 

 أكرياتوس  سيستوكاولس

OcreatusCystocaulus 

17 15.74 15 13.88 0.147 0.702 

 ليناريس  نيوسترونجيلوس

Neostrongylus  linearis 

7 6.48 8 7.4 0.072 0.789 

 ميلليريوس الشعرية

Meullerius capillaries 

20 18.51 23 21.29 0.261 0.609 

 عينة لك  خط إنتاج(. 108/ )  216* عدد عينا  الروث المفحوصة هو /

 بالديدان الداخلية: للخمجأهم األعراض السريرية  -4
أبلرز األعلراض ال لاهرة عللى ة, حيث و جد أ   كانت متشابهة بالد دا  الداخلية ة لألغنام الخم ألعراض اإلكلينيكيبينت النتا أ أ  ا

مللن م مللوع الحللاال   (%26.8)و (%26.6 ) الحيوانللا  المصللابة بالطفيليللا  الداخليللة كانللت الضللع  العللام والهللزال وبنسللبة بلغللت
فلي خطلي  (%24.05)و (%24.13 ) المصابة في خطلي الحليلب واللحلم عللى التلوالي. وشلحو  األغشلية المخاطيلة وبنسلبة بلغلت

فلللي خطلللي الحليلللب واللحلللم عللللى  (%10.37)و (%11.33)التلللوالي. وظهلللور حلللاال  اإلسلللهال وبنسلللبة بلغلللت  الحليلللب واللحلللم عللللى
فللي خطللي الحليللب واللحللم علللى التللوالي. كمللا  (%15.56)و (%15.27)التللوالي. وحللاال  فقللدا  الشللهية ملل  الخمللول وبنسللبة بلغللت 
فلي خطلي الحليلب واللحلم عللى التلوالي. وحلاال   (%6.6)و (%7.38 ) ظهر  حاال  من السعال م  إفلرازا  أنييلة وبنسلبة بلغلت

فللي خطللي الحليللب واللحللم علللى التللوالي. ولللوحظ وجللود الللدم والمخللاط ملل   (%7.07)و (%6.4)الو مللة تحللت الفكللين وبنسللبة بلغللت 
 .(4)جدول  من الحاال  المصابة في خطي الحليب واللحم على التوالي (%9.43)و (%8.86)الروث وبنسبة بلغت  

 . األعراض السريرية الظاهرة على األغنام المصابة بالديدان الداخلية .(4)الجدول
 خط إنتاج اللحم  خط إنتاج الحليب  األعراض السريرية

عدد الحاالت 

 المصابة 

عدد الحاالت  النسبة المئوية

 المصابة 

 المئويةالنسبة 

 26.89 57 26.6 54 ضعف عام وهزال 

 24.05 51 24.13 49 شحوب األغشية المخاطية

 10.37 22 11.33 23 إسهال

 15.56 33 15.27 31 فقدان الشهية مع خمول

 6.60 14 7.38 15 سعال مع إفرازات أنفية

 7.07 15 6.4 13 وذمة تحت الفكين 

 9.43 20 8.86 18 روث دموي أو يحتوي على مخاط

 99.97 212 99.97 203 المجموع أو النسبة 

 :بالطفيليات الداخليةالمختلطة انتشار اإلصابة  -5
شلللل  فيهلللا بيللللوض د لللدا  معديللللة 5 بلللين ال للللدول ) ممسللللودا  أو الشلللريطية المونيزيللللة( أو المعويلللة ) –( أ   عينلللا  الللللروث التلللي ك 

( عينللة مللن أغنللام خللط 25% فللي أغنللام خطللي إنتللاج الحليللب واللحللم علللى التللوالي، وأ   )69.44% و67.59كانللت بنسللبة  ا يمريللا 
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( عينلة مللن أغنلام خللط إنتلاج اللحللم كانلت تحتللوي غالبلا  ا يمريللا  أو ا يمريلا  وبيللوض د لدا  كبديللة أو  رقللا  23إنتلاج الحليللب و)
لخطي الحليب واللحلم عللى التلوالي،  (%21.29)و (%23.14)معوية، وبنسبة  -شخ  فيها د دا  معديةأولى لد دا  ر وية، ولم ي  

عينا  فقط  10كما لبت أ  المشخصة, الد دا  بنوع معين من خمأ طفيلية مفردة  إصابا لم  الحظ م  العلم أنه في هذ  الدراسة 
وا يمريللا ،  ديللة أو معويللة أو كبديللة أو ر ويللة(ة بالد للدا  )مععينللا  مللن خللط اللحللم كانللت خاليللة مللن اإلصللاب 9مللن خللط الحليللب و

فحلل  رولهلا كانللت تلم %( ملن الحيوانللا  التلي 90عللى التللوالي, وهلذا ملا يشللير إللى أ   أكثللر ملن ) (%8.33)و (%9.25) وبنسلبة
ا  العلمية الالزمة في م لال تطبيق األساسياالستمرار في اإلصابا  مختلطة، مما  تطلب  هذ  كانت, و الداخلية  مصابة بالطفيليا 

والصللحية لرفلل  السللوية اإلنتاجيللة  والمكافحللة أسللاليب ووسللا   التربيللةوتحسللين  الداخليللة االسللتراتي ية المخططللة للطفيليللا المكافحللة 
ملل   وأخللر  دويللة المسللتخدمة فللي العللالج بللين فتللرة تغييللر األضللرورة و  فللي المحطللة المدروسللة لألغنللام العللواس لخطللي الحليللب واللحللم

, حيلللث أشلللار  المراجللل  العلميلللة اللللى  لللل  تشلللك  مناعلللة عنلللد الطفيليلللا  الداخليلللةلعلللدم حلللدوث  االلتلللزام بال رعلللا  المنصلللوح بهلللا
(Soulsby (1986); Radostits el al.,(2007. 

   .الداخلية طفيلياتاإلصابات المختلطة بال. (5) الجدول
               

 إصابات عامة

 خط إنتاج من اللحم  الحليبخط إنتاج من 

النسبة  العدد 

 المئوية 

النسبة  العدد 

 المئوية 

ممسودات أو الشريطية المونيزية العينات روث تحتوي على بيوض 

 يمريات.اآلأو 

73 67.59 75 69.44 

وبيوض ديدان كبدية أو  عينات روث تحتوي فقط آيمريات أو آيمريات

 يرقات رئوية، وال تحتوي بيوض ديدان معدية ومعوية. 

25 23.14 23 21.29 

 -عينات روث خالية من اإلصابة نهائياً )ال تحتوي بيوض ديدان معدية

 معوية وال كبدية وال يرقات ديدان رئوية وال آيمريات(. 

10 9.25 9 8.33 

 ,.Dhanalakshmi et al.,(2001)     Katoch et al., (2008) ;   Singh et al وقلد أشلار  العد لد ملن الدراسلا  العلميلة

لحيوانلا , إضللافة لل لروت البيئيلة المحيطللة بهلا, وأنلله عللى مللا بشللك  كبيلر عللى أنللواع ا اإلصلابا  الطفيليللة تعتملداللى أ   (2015)
 بلللدو أ  هنلللا  اخلللتالت فلللي ظهلللور اإلصلللابا  الطفيليلللة المعويلللة حسلللب األنسلللال المختلفلللة للحيوانلللا  األهليلللة, ويعتملللد ظهلللور هلللذ  

تالت انتشلار هلذ  اإلصلابا  فلي اإلصابا  الطفيلية أو عدمها على ممارسلا  اإلدارة ونلوع البيئلة والمنطقلة ال غرافيلة, للذل  فلإ  اخل
 الحيللوا  والرعايللة نللوعالللى عواملل  الوبا يللة المختلفللة ك , ممللا  تطلللب الن للرمبللرر مللن الناحيللة العلميللة والعمليللةمنطقللة جغرافيللة محللددة 

نتللا أ لاوبشللك  عللام فللإ  هللذ   .التربيللة منللاطقوبللرامأ السلليطرة فللي ونللوع التغذيللة وعواملل  الطقلل  وتطبيللق المعال للا  االسللتراتي ية 
-El و Hörchner,(1964) المخبريلللة األخلللر  المن لللزة سلللابقا  فلللي سلللورية تتوافلللق عمليلللا  مللل  ملللا أسلللفر  عنللله نتلللا أ الفحوصلللا 

moukdad, (1977) (، و لللل  عللللى اللللرغم ملللن اخلللتالت نسلللب االنتشلللار فلللي بعللل  2000و 1999) الخاللللدو  (1983) والمقلللداد
   العوامل  البيئيلة أ  ، إعايلة الصلحية أو المنلاخ أو الموقل  ال غرافليبلاختالت ظلروت التربيلة والر الحلاال ، والتلي قلد ت فسلر مبرراتهلا 

معللت فللي منطقللة ج   أ   العينللا  المفحوصللةو ، السلليما بالطفيليلا  الداخليللة فللي تبللا ن نسللب انتشللار اإلصللابة ا  وأساسللي ا  مهملل ا  دور تلعلب 
إللى أ   آليلة بقلاا  البلد  ملن التنويله كملا. (وقلا ي وعالجلي)دوري مكافحلة برنلامأ  ويطبلق عللى األغنلام ,(محطلة الكلريمبيئية محددة )

رعللوي قللادم والكمللو  الحيللوي لتشللتية اليرقللا  الناميللة للممسللودا  فللي مخاطيللة المعللدة  واألطللوار الخام للة فللي العللراا لفصلل اليرقللا  
 ةمهمر يسة وحيوية و عوام   ت عدالحلم الخرطومي والحلزونا ( وظاهرة النشاط الربيعي وتوافر األلوياا المتوسطة ) واألمعاا والر تين
وتنطبلق تلل  العوامل  البيئيلة والوبا يلة عللى  ,Eckert el al.,(2008 Hiepe el al.,(2006) ;) اإلصلابا هلذ   جلدا  فلي انتشلار
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فلي   هلالبقا بهلا نتي لة   لتكلرار خملأ الحيوانلا     هنلا  إمكانيلة، إ  أاألكريلا  المسببة لداا تشار اإلصابة بكيسا  بي  ا يمريا ان
 العراا في المراعي الرطبة لفترة زمنية معينة.

 ستنتاجا :  الا
فللي العللواس  لألغنللام العينللا  المفحوصللةإجمللالي مللن  (%87.03)وبنسللبة  المعويللة -ألنللواع الد للدا  المعديللة الواسلل االنتشللار لللوحظ  .1

خطللي إنتللاج الحليللب فللي  (%44.44)و (%42.59) الخمللأ نسللبةبلغللت بغلل  الن للر عللن خللط اإلنتللاج, إ  مركللز بحللوث السلللمية 
 .ألغنللام خطللي إنتلاج الحليللب واللحلم علللى التللوالي (%28.7)و (%26.85) الد للدا  الر ويلة ألنلواعبنسللبة أقلل  و  واللحلم علللى التلوالي,

ة ملن ملن عينلا  اللروث الملشخو  (%85.18)           بالكيسلا  البيضلية ل)يمريلا  وبنسلبة  للخمأأيضا   واس   انتشار  كما لوحظ  
 .في المحطة المدروسة من خط إنتاج اللحم (%88.88)الحليب وإنتاج أغنام خط 

والتملاس المباشلر وغيلر المباشلر اللذي تلوفر  هلذ  التربيلة فيملا  )شبه المكثل ( في المحطة المدروسةالدور الحيوي المهم لنوع التربية   .2
 بين الحيوانا  وعالقة  ل  م  ارتفاع نسبة األخماج بهذ  األنواع الطفيلية. 

فر المراعي االموق  ال غرافي ومد  تو  التي تتضمنبعوام  بيئية ووبا ية وحيوية، و  األخماج الطفيليةهذا االنتشار الواس  لهذ     تعلق .3
 تعللق بالتشلتية سلواا  فلي العلراا  ، والسيما ماتهاام  الطق  والمناخ وال واهر الحيوية لدورا  حياو لثوي المتوسط لبع  األنواع وعوا

 (.الثوي ) الحيوا  أو في

  التوصيا :
اإلنتاجية ، إ  إ    ل   رف  من السوية  لطفيليا  الداخليةاالستراتي ي لو تطبيق مبدأ الوقاية والعالج المنت م  االستمرار في  ضرورة    .1

 . والصحية لألغنام العواس
التي    من خالل تطبيق مبادئ التصحح وقط  دورا  حياة الطفيليا   العم  على خف  نسب اإلصابة بشنواع الطفيليا  الداخلية  .2

األغنام الشاردة  الك  كمكافحة  تصيب  لويا  ال   ت عد  كونها  للقطعا   المرافقة  الكال   الد دا     ومعال ة  أنواع  من  للكثير  متوسطا  
 ، وت نب الرعي في الصباح الباكر. الحيوانا  النافقة لتخل  الصحي من جثثالطفيلية, إضافة ل 

 : المراجع
عند الم ترا . منشورا  الم ل  األعلى للعلوم. أسبوع العلم   دراسة عن انتشار اإلصابة بالمتورقا   (.2000عبدالكريم )الخالد،  

 . 485-471.األربعو . جامعة تشرين، الال بية
المعدية    (.1999)  عبدالكريمالخالد،   الد دا   انتشار  األغنام. م لة جامعة    –دراسة عن  في  الداخلية  الطفيليا   المعوية وبع  

 .80-63: 15للعلوم الزراعية، قدمش
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Abstract 

This research was carried out in  two production lines (milk, meat) of 

Awassi sheep at Salameia Research Center in the year of 2014 to diagnose 

the Prevalence the infection of some internal  parasites which affect 

negatively health and production. 216 dung samples were collected from the 

two production lines (108 samples for each line) and laboratory parasitic 

tests were done in faculty of veterinary medicine of Hama by means of 

Flotation, Sedimentation, Baermann-Wetzel Tests. Results showed that the 

infection ratio with gastro –intestinal amounted 87.03% and infection was 

often intermixed. the infection ratio with nematodes amounted 42.59% and 

44.44% in milk and meat lines respectively. Marshallagia eggs infection 

were diagnosed at high ratio which amounted 25.92% and 22.22% of tested 

samples for both of milk and meat lines respectively. Nematodirus eggs 

infection amounted 1.85% in equal ratio for both production and lines. 

Trichuris eggs infection amounted 7.4% and 5.55% of tested samples for 

milk and meat lines respectively. Moniezia infection amounted 7.4% and 

12.96% of tested samples for milk and meat lines respectively. Eimeria –

oocysts infection amounted 85.18% and 88.88% in milk and meat lines 

respectively. There were no significant differences for all kinds of infections 

with diagnosed internal parasites. Necessity requires continuation in 

application precautionary and remedial procedures in order to cut life circle 

of these parasites that are considered to be one of the most important means 

to decrease their Prevalence . 
 

Key Words: Endoparasites Infections, Flotation test, Awassi sheep. 
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