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 الملخص
لغاية شةةةةةةةةبا    2013م  شةةةةةةةةهر   ار   ه  رأسةةةةةةةةاق م  ا بحار ةي محاة ة حما386أجريت الدراسةةةةةةةةة عل   

انتشةار دراسةة سةريرياق ههد  ُةحصةت  ا بحار عشةوايياق و واختيرت   ،الحرادعينة م      134ُجمعت    .م2014
 ،ون ام التربية ،وعمر الحيوان  ،وتأثير كل م  الفصةةةل اليةةةنوي   ،ومعرةة أجناسةةةأ وأنواعأ ،بالحراد  صةةةابةاإل

باسةةةةةةةتمدام الم هر  م  خالل الصةةةةةةةفات الشةةةةةةة ليةالحراد   ت  تحديدوتحديد أماك  تموضةةةةةةةعأ عل  ال يةةةةةةة .  
( ةي p<0.01) ةق معنوي  اق قو نتايج وجود ةر ال وطبحاق لمفاتيح التعريف الحياسةةةةةةةية المعتمدت. أ هرت  ،الُم يةةةةةةة  
وةي   ،(%34.71ام )حيث كانت نيةبة انتشةاره عل  مدار الع  ،حيةب ةصةول اليةنةببالحراد   صةابةنيةب اإل

وةي ةصةةةةةةةةةةةلي المريف والشةةةةةةةةةةةتا    عل  التوالي،(  %36.73( و )%52.94ةصةةةةةةةةةةةلي الصةةةةةةةةةةةي  والربي  )
 صةةةةةةةةةةةةةةابةةةي نيةةةةةةةةةةةةةةب اإل(  p<0.005) معنويةةق   اق لوح ةت ةروقة و   .عل  التوالي(  %16.66( و)31.11%)
سةةةةةةةةةنة( هنيةةةةةةةةةبة  2انتشةةةةةةةةةار الحراد أعل  ةي م موعة ا عمار )أقل م  كانإ     ،حيةةةةةةةةةب أعمار الحيواناتب
( ةي p<0.05) اق معنوي  اق %(. ووجد ةرق21.33سةةةةةةنوات( )  6وأقلها ةي م موعة )أكبر م    ،%(47.77)

  %( محارنةق 40.32وكانت النيةبة ةي ن ام التربية شةبأ الم ةفة ) ،نيةبة اننتشةار حيةب ن ام تربية ا بحار
 ،ةي نيةةةةةةةب انتشةةةةةةةار الحراد حيةةةةةةةب جن  ا بحار(  (p<0.01 اق معنوي اق وجد ةرقكما (.  %29.20بالم ةفة )

  3 تحةةديةةد  النتةةايج أ هرت %(.20.89( محةةارنةةة بةةالةة كور )%79.10حيةةث كةةانةةت أكبر عنةةد اإلنةةاث )
وكان   .Rhipicephalus spp ريبييةةةةيفالوس(الحراد عند ا بحار هي: جن  مروحي الرأس ) م  أجناس

 Hyalomma)هايولوما(  زجاجي العي  تاله جن   ،%(50.74ا كةر انتشةةةةةةةةةاراق هي  ا جناس هنيةةةةةةةةةبة )
spp. ( 44.02هنيةةةةةبة)%،   هينما كان ال ن  هوةيلوسBoophilus spp.   ا قل انتشةةةةةاراق وبنيةةةةةبة هلغت

حيث هلغت   ،انتشةةارهاةي نيةةب  معنوية   وبفروق   ،الحراد عند ا بحار م  أنواعسةةتة تحديد  %(. وت 5.22)
كان أكةرها انتشةةةةةةاراق النوع مروحي و  ،(0.01( عند ميةةةةةةتوي معنوية أقل م  )166.985قيمة مرب  كاي )
هةايولومةا أنةاتولي وم   تاله النوع  ،(%50.74هنيةةةةةةةةةةةةةةبةة ) Rhipicephalus turanicusالرأس توراني وس 

  هايولوما أمبيلتاتوم ث  النوع  ،(%32.83هنيةبة ) anatolicum excavatum  Hyalomma أكزاةتوم
Hyalomma impeltatum ( 7.46هنيةةةةةةةةةةبة)%،   والنوع هوةيلوس انونتوسBoophilus annulatus 

 Hyalomma هةةايولومةةا مةةارجينةةاتوم مةةارجينةةاتومانتشةةةةةةةةةةةةةةةةار النوعةةان:  هينمةةا كةةان ،(%5.22هنيةةةةةةةةةةةةةةبةةة )
marginatum marginatum   هةةةايولومةةةا ديتريتوم ديتريتوم و Hyalomma detritum detritum 

 . عل  التوالي عزونت الحراد إجماليم   (%1.50%( و)2.23) هلغتأقل هنيبة 
 سورية. ،ا بحار ،الحراد الكلمات المفتاحية:
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: المقدمة  
 ،وانجتماعية  ،ل لك تلعب دوراق مهماق ةي الحيات انقتصةةةادية  .وحليب وغيرها  ،بما تحدمأ م  لح   ،تعد ا بحار مصةةةدر م  مصةةةادر الدخل
(. 2016  ،وزارت الزراعة واإلصةةالا الزراعي) اق رأسةة    883789حيث هلغ تعداد ا بحار ةي سةةورية   ،للمواطني  ةي الحطر العربي اليةةوري 

 ،ميةةةةةةةةةةةةةببةق تراجعاق ةي أوزانها ،ع   هلدان العال بالحراد م  أه  عوامل انتشةةةةةةةةةةةةةار ا مراا ةي كاةة أنواع الحيوانات ةي م صةةةةةةةةةةةةةابةوُتعد اإل
 %80( ال  أن  Kahn, 2010)ةحد أشةةةةار   ،(2006 ،تحرير من مة الصةةةةحة العالمية)وتدهور ةي حالتها الصةةةةحية   ،ومناعتها ،وإنتاجها

% م  جلودها ن 65  ( ال  أنWall and Shearer, 2001هينما أشةةةةار )  ،م  أبحار العال  تصةةةةال بالحراد ميةةةةبباق لها أمراضةةةةاق ممتلفة
( إل  أن كل نوع م  الحراد يفضةةةةةل عايالق )ثوياق( Rajput et al., 2006. كما أشةةةةةار )صةةةةةابةيم   اسةةةةةتمدامها ةي التصةةةةةني  نتي ة اإل

نتي ةق مشةةةةةةةةةيري  إل  خطورت الحراد بشةةةةةةةةة ل عام   ،طفل عل  أي حيوان  خر ةي حال عدم وجود عايلأ المفضةةةةةةةةةلمحدداق ولكنأ يم   أن يت
نحل الممج إضةةةةةةاةةق ل  ،(Charles and Robinson, 2006هيضةةةةةةة دةعة واحدت )  (20000–2000هيوا كةيرت جداق ) لوضةةةةةة  ا نة 

  ،العايل كونأ ينتحل م  ثوي آلخر مؤدياق لتأثيرات مرضةةةةةية مباشةةةةةرت وغير مباشةةةةةرت)العدوي( أثنا  امتصةةةةةاصةةةةةأ للدم ونسةةةةةيما ثنايي وثالثي 
وانمفاا إنتاج الحليب. وت هر تأثيرات الحراد  ،وتيةةةةةةةةةاق  الشةةةةةةةةةعر ،وشةةةةةةةةةلل رباعي ةي الحواي   ،وةحر دم ،شةةةةةةةةةديدت وح ة و نم والتهابات

ت العديد م  المصةةةةادر حيث أوضةةةةح  ،مراا المنحولة خاللأالمرضةةةةية بأشةةةة ال ممتلفة تبعاق ل ن  ونوع الحراد، كما وتمتل  ميةةةةببات ا 
 ,.Walker et al., 2003; Radostitis et al)  دوره المطير ةي نحل العديد م  ا مراا الدموية إل  الحيوانات واإلنيةةةةةةانالعلمية 

2008; Walker et al., 2014 )،   وجد أن النوع  إ Rhipicephalus sanguineus  الري تيةةيا كونوري نحل يحوم ه Rickettsia 
conorii هينما النوع ،إل  اإلنيةةةةةان Boophilus annulatus :الباهيزيا التوأمية ينحل ميةةةةةببات  Babesia bigemina والباهيزيا البحرية 
bovis Babesia وا ناهالزما مارجينال  Anaplasma marginale  إل  ا بحار. أما النوعان  Hyalomma detritum detritum 

إل  ا بحةةار والميول والحيوانةةات  annulata  Theileria أنيونتةةا الةةةاليريةةا مرا ميةةةةةةةةةةةةةةببةةات ةينحالن Hyalomma lusitanicumو 
 Hyalomma هينمةةةا النوعةةةان ،ينحةةةل ميةةةةةةةةةةةةةةبةةةب مرا الةةةةاليريةةةا Hyalomma anatolicum excavatumا خري. كمةةةا أن النوع 

marginatum marginatum  وHyalomma impeltatum   ةينحالن إضةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةة إل  الةةةاليريةةا أنيونتةةا ةيروس مرا حم  الحرم
 ،Q feve)  وبيةةةبب مرا الحم  الم هولة  ،لدغات الحراد ال ي يصةةةيب ا بحار وا غنام والماعز واإلنيةةةان ع  طريق النزةية الكونغولية

كما  تيةةةةةةةةةممات وأمراا جلدية عند ا بحار.  Hyalomma turanicum  وييةةةةةةةةةبب النوع ،(Coxiella Burnetiiوالكوكيةةةةةةةةةيال هورنيتي )
أشةةةةةةةةارت المصةةةةةةةةادر اليةةةةةةةةابحة إل  أن الحراد كأغلب الطفيليات المارجية ت هر ةي أماك  جغراةية محددت نتي ة للتغيرات المناخية والبيئية 

ول لك ةإن ه ه التغيرات ُتعد العنصةر الريي  ةي تمطي  هرامج المعال ة والم اةحة  ،والتي تحدد تطور ونشةا  الطفيليات الناقلة لخخماج
 Boophilusو هوةيلوس   Hyalomma جناس هايولوماأ م  الصةةةةةلب الحراد( ال  أن  Yadav et al., 1985المتكاملة. وقد أشةةةةةار )

( إل  Radostitis el al.,2008حيث أشةار)  ،ةي العال  ا بحار الدموية عند ا مراا ميةببات نحلةي   جناس أهميةا  أكةر ُيعدان م 
إل  أن  ا( ةحةد أشةةةةةةةةةةةةةةار Gharbi and Darghouth, 2014أمةا ). Boophilus microplus% م  أبحةار العةال  بةالنوع 75  إصةةةةةةةةةةةةةةابةة

وشةةةةةلل ةي  ،كالتيةةةةةم  الحرادي ،ميةةةةةبباق أمراضةةةةةاق دموية عند ا بحار ةي المغرل العربياننتشةةةةةار شةةةةةاي    detritum Hyalomma النوع
هينمةةا ييةةةةةةةةةةةةةةبةةب جن  ريبييةةةةةةةةةةةةةةيفةةالوس   ،م  حم  والتهةةال ال لةةد وا غشةةةةةةةةةةةةةةيةةة الممةةاطيةةة ،التعرق عنةةد الع ولو  ،ا عصةةةةةةةةةةةةةةةال الحركيةةة

(Rhipicephalusالتيةةةةةم  وتةبي  المناعة وتنشةةةةةي  ا خماج الكامنة. أما ) (Morel, 1989  ; Soulsby, 1982)   ةحد كشةةةةةفا إل  أن
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لفة الحراد م  أكةر الطفيليةات المةارجيةة انتشةةةةةةةةةةةةةةاراق عنةد الم ترات، وأنأ يتواجد بأعداد  كبيرت عل  جلودها، وتتغة ي أطوار دورت حيةاتهةا الممت
ل ا شةةةهر عل  امتصةةةال الدم، مشةةةيري  إل  ام انية تواجده عل  الحيوانات عل  مدار العام وأنأ يتكاثر وتزداد أعداده بشةةة ل أكبر خال

 المعتدلة والحارت م  الينة. 
بالحراد عند الع ول ةي العراق هلغت   صةةةةةةةةةةابة( أن متوسةةةةةةةةةة  نيةةةةةةةةةةبة اإل2010وةي الدول الم اورت ليةةةةةةةةةةورية ةحد وجد خليل وعبد الواحد )

عل  وكانت أعل  نيةةةةةةبة لتموضةةةةةة  الحراد   ،طفيلي  10-5ا عل  ةي م موعة الع ول التي تحمل م    صةةةةةةابةوكانت شةةةةةةدت اإل  ،43.9%
% م  الحيوانات 62ا بحار بالحراد هلغت  إصةةةةةةةةةةةةابةأن نيةةةةةةةةةةةةبة   Mohammad (2015)هينما وجد   ،جيةةةةةةةةةةةة  الحيوان هي منطحة الع ان

 Rhipicephalus ا بحار بعشةةةةةةةةةرت أنواع م  الحراد هي:    إصةةةةةةةةةابةل   إ(  Dabaja et al., 2017وةي لبنان ةحد أشةةةةةةةةةار )المصةةةةةةةةةابة.  
annulatus ( و %50.7هنيةةةةبة )Rhipicephalus turanicus ( و%18.8هنيةةةةبة )Hyalomma anatolicum ( 8.1هنيةةةةبة % )

 Rhipicephalus( و%8.1هنيةةةةةةةةةةةةةةبةةة ) Dermacentor marginatus( و%11.4وبنيةةةةةةةةةةةةةةبةةة )Haemaphylasis punctata و
sanguineus ( و%2.5هنيةةةةةةةةةةةةةةبةة  ) Rhipicephalus bursa ( 0.4هنيةةةةةةةةةةةةةةبةة%)،  وكة لةكRhipicephalus turanicus وH. 
anatolicum وR. Annulatus  .دون  كر نيةةةةةبها( أماBakirci, 2007  Aydin and ةحد نح )نوعاق ممتلفاق   28سةةةةةبعة أجناس و ا

قرل  Amblyomma variegatum   انتشار النوع  اووجد ،أجناس الحراد الصلب عند أنواع الةدييات  اصوشم   ،م  الحراد ةي شمال تركيا
ا جناس انتشةةةاراق ةي منطحة ا ناضةةةول هي: أكةر ةي جنول شةةةرق تركيا، وكانت  Boophilus kohlsiالحدود م  سةةةورية، وك لك النوع  

(Haemaphysalis ،Hyalomma ،Boophilus ،Dermacentor ،Rhipicephalus و ،Argas)،  وكةةةةان لهةةةةا دوراق مهمةةةةاق ةي
أنواع م  تيةعة  ( ع  انتشةارRazmi et al., 2007أما ةي الدول ا خري ةحد كشة  ) نيةان وا بحار.حدوث ا مراا الدموية عند اإل

. Hyalommaو، Rhipicephalus bursaو، Boophilus annulatusوكانت ا نواع ا كةر انتشةةةةةةةةةاراق   ،يرانإالحراد عند ا بحار ةي 
وبنيب ممتلفة. وةي الباكيتان يران  إةي  أجناس وعشرت أنواع م  الحراد عل  ا بحار   ةانتشار ثالث  (Shemshad et al., 2012)ووجد  

 Hyalommaوكان النوع   75.1%بأنواع الحراد الصةةةةةةةةةةةةلب ةي ا بحار هلغت  صةةةةةةةةةةةةابةأن نيةةةةةةةةةةةةبة اإل(  Sajid et al., 2008ةحد وجد )
anatolicum نوع التاله   ،ا كةر انتشةةةاراق هي  ا نواع المشةةةمصةةةةRhipicephalus sanguineus .  ( وةي الهند ةحد أشةةةارKaur et 
al., 2017( إل  أن نيةةةةةةةبة اننتشةةةةةةةار العام للحراد عند ا بحار هلغت )وكان النوع  (%59.11  Rhipicephalus microplus   هنيةةةةةةةبة

 هنيةةةةةةةةةةةةةةبةة bispinosa Haemaphysalis و  ،(%26.80هنيةةةةةةةةةةةةةةبةة ) Hyalomma anatolicum anatolicum و  ،(59.74%)
سةةةةةةةةةنة  2بالحراد عند ا بحار حيث كانت أعل  نيةةةةةةةةةبة بعمر حت   صةةةةةةةةةابةوكان لعمر الحيوانات دوراق مهماق ةي انتشةةةةةةةةةار اإل  %(.18.80)
وكانت منطحة اللبلب م    ،(%48.06سةةةةةةةنوات )  8ث  بعمر أكبر م %(  68.30سةةةةةةةنوات )  8-2تلتها الم موعة بعمر م    %(،79.2)

( % 77.11وكانت نيةةبة اننتشةةار ةي ن ام التربية الم ةفة أعل  وبنيةةبة هلغت )  ،(%26.93وبنيةةبة هلغت )  إصةةابةأكةر مناطق ال يةة   
ثيوبيا يلعب دوراق ل  أن ن ام تربية ا بحار ةي أإ(  Geremew et al., 2017وقد أشةةار )  %(.51.52محارنة م  التربية شةةبأ الم ةفة )

الم ةفة %( و 4.2وكانت نيةةةبتأ تحت ن ام التربية شةةةبأ الم ةفة )  %(63.3حيث نح وا انتشةةةاره بشةةة ل عام هنيةةةبة )  ،ةي انتشةةةار الحراد
( % 22.90ث  الضةةةةعيفة وبنيةةةةبة )  ،(%43.70ووجدوا أن أعل  نيةةةةبة انتشةةةةار للحراد عند ا بحار متوسةةةةطة اليةةةةمنة وبنيةةةةبة )  ،%(1.3)

لعدم تواةر دراسةةةةةات علمية حول انتشةةةةةار وتحديد ن راق أهمية تنفي  مةل ه ه الدراسةةةةةة ةي سةةةةةورية  وتكم  (.  %2.10يدت اليةةةةةمنة )وأخيراق ج
  أجناس وأنواع الحراد التي تصيب ا بحار وخطورتها عل  صحة اإلنيان والحيوان.
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 هإل  معرةة انتشار الحراد وتحديد أجناسأ وأنواعأ التي تصيب ا بحار ةي محاة ة حما  ه ه الدراسةتهد  ل لك م  خالل ما تحدم 
 )سورية(.

  ه:وطرائقالبحث مواد 
لغاية شةةةةةةبا     2013م  شةةةةةةهر   ار   هلدي المربي  ةي محاة ة حما  رأسةةةةةةاق م  ا بحار الموجودت  386أجريت الدراسةةةةةةة عل    -

 تواجدسةريرياق للكشة  ع    ةحصةتبشة ل عشةوايي و اختيرت و  ،سةنوات 10حت   شةهرأ  3أعمارها م   والتي تراوحت  ،م2014
  .جي  الحيوان عل  انتشاره وأماك  طفيلي الحراد

وبشةةةة ل ةردي ع  طريق نزع الحراد ع  ال لد هواسةةةةطة   بصةةةةورت عشةةةةوايية م  ا بحار المصةةةةابة  ( عينة م  الحراد134)ت  جم   -
  م  ةمها أو أي جز  يم   انسةةتفادت منأ إلتمام عملية الفحو والتصةةني  ملح  الشةةعر وبح ر شةةديد لضةةمان عدم تر  أجزا

 لخبحار جمالياإل العدد: ووضةةةةةةةةعت ةي عبوات هالسةةةةةةةةتي ية وسةةةةةةةة لت البيانات التالية ضةةةةةةةةم  اسةةةةةةةةتمارت مرةحة  ،الصةةةةةةةةحيح لها
موق  و   ،بالحراد )عدد الحراد عل  الحيوان الواحد(  صةةةةابةوشةةةةدت اإل ،أعمارهاو المصةةةةابة    بحارا عدد  ،الفحو وتاريخ المفحوصةةةةة

وا عضةةةةةةا  التناسةةةةةةلية،  ،والمنطحة اإلربية  ،واللبال  ،والرقبة  ،وأماك  تواجد الحراد عل  جيةةةةةة  الحيوان المصةةةةةةال )ا  ن ،الحطي 
  .والضرع، ومنطحة الع ان وغيرها(

( ةي ممتبر الطفيليات ةي كلية الطب Stereoscope microscopeُةحصةةةةةةةةةت عينات الحراد باسةةةةةةةةةتمدام الم هر الُم يةةةةةةةةة   ) -
%( لعينات الحراد الم موعة ههد  قتل الطفيلي والميةةةةةةةةةةةةاعدت 70حيث ت  إضةةةةةةةةةةةةاةة الكحول اإليتيلي ) ،(هالبيطري )جامعة حما

الةدرع الكيتيني ن، و و العي، و اللوام  الحةدميةةو  ،ا وليةة ةي رييةة أجزايةأ التي يعتمةد عليهةا ةي التصةةةةةةةةةةةةةةني  وهي: قةاعةدت الريي 
الصةةةةفايح التنفيةةةةية وغيرها. وقد ت  تشةةةةميو الحراد م  خالل ، و الصةةةةفايح والةلمة الشةةةةرجية، و الحرقفة ا ول  والرابعة، و وزخرةتأ

 اعتماداق عل  المراج  المعتمدت ةي تحديد وتشةةةةةميو أجناس الحراد وأنواعأ وةحاق لمفاتيح التعريف ا سةةةةةاسةةةةةيةالصةةةةةفات الشةةةةة لية 
(;Bowman, 2009; Estrada-Pena et al., 2004 (Walker et al., 2014. 

وعدد الحانت المصةةةةةةةابة ةي   ،وال ن  ،دخال كاةة البيانات الماصةةةةةةةة بالحيوانات المدروسةةةةةةةة كالعمرإت  : اإلحصاااااائيالتحليل  -
ة والفروق المعنوية اإلحصةةةةايي. وت  إ هار الدننت SPSS15باسةةةةتمدام هرنامج  ،وك لك عدد الحراد الم موع وجنيةةةةأ ،الحطي 

 .للمحارنات الممتلفة ننتشار الحراد وبعض العوامل المؤثرت ،باختبار مرب  كاي
 النتائج والمناقشة:

 انتشار القراد حسب الفصل السنوي:
حيث هلغت قيمة مرب  كاي   ،بالحراد حيةب الفصةل اليةنوي  صةابةوجود ةرق معنوي ةي نيةب انتشةار اإل اإلحصةايينتايج التحليل   أ هرت

بالحراد عند ا بحار عل  مدار عام كامل )م    صةةةةابةنيةةةةبة انتشةةةةار اإلمتوسةةةة   وكان  ،(0.01( عند ميةةةةتوي معنوية أقل م  )29.441)
ولك  م  ةي كل ةصةةةول اليةةةنة   عند ا بحار بالحراد  صةةةابةحيث لوحظ حدوث اإل  ،(%34.71م( )2014لغاية شةةةبا    2013شةةةهر   ار  

( % 52.94اختال  واضةةةةح ةي نيةةةةبها حيةةةةب كل ةصةةةةل، حيث وجدت غالبية اإلصةةةةابات ةي ةصةةةةلي الصةةةةي  والربي  وبنيةةةةب هلغت )
( % 16.66( و)%31.11حيث هلغت ) ،نيةةةةبياق   أقلهينما كانت نيةةةةب حدوثها ةي ةصةةةةلي المريف والشةةةةتا    عل  التوالي،(  %36.73و)

. ويم   أن تفيةر زيادت نيةبة اننتشةار عند ا بحار ةي ةصةل الصةي  والربي  بفترات نشةا  وتطور الحراد إضةاةة (1   دولال)  عل  التوالي



 

Al-Omar and Kassouha – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 104-115 September 2019 
 

 2019  سبتمبر /أيلول  115-104(: 3)6السورية للبحوث الزراعية المجلة   – كاسوحة و  العمر 108

كمةا أن عمليةات التن ي  والتعحي   ،هينمةا ةي ةصةةةةةةةةةةةةةةلي المريف والشةةةةةةةةةةةةةةتةا  ينحصةةةةةةةةةةةةةةر وجودهةا ةي الح ةاير ،لمروج ا بحةار ال  المراعي
مةا وجةد خليةل   طفةل أعةداد الحراد عل  هة ا النوع م  الحيوانةات. وهة ه النتةايج تتفق مالميةةةةةةةةةةةةةةتمةدمةة ةي أمةاك  التربيةة يم   أن تحلةل م  ت

كما تتفق م  نح أ كل  م    ،%(43.9بالحراد أكبر )  صةةةةةةةابة( عند الع ول ةي العراق وإن كان متوسةةةةةةة  نيةةةةةةةبة اإل2010وعبد الواحد )
(Morel, 1989  ; Soulsby, 1982)  هتواجةد الحراد عل  الحيوانةات عل  مةدار العةام وأنةأ يتكةاثر وتزداد أعةداده بشةةةةةةةةةةةةةة ةل أكبر خالل

 ا شهر المعتدلة والحارت م  الينة. 
 حسب الفصل السنوي عند األبقار. بالقراد  صابةال . نسب 1الجدول 

 البيان 
 الفصل 

 الجمالي 
 الشتاء  الخريف  الصيف  الربيع 

 386 96 90 102 98 المفحوصة/رأس عدد األبقار 

 134 16 28 54 36 العدد المصاب بالقراد/رأس 

 34.71 16.66 31.11 52.94 36.73 )%(  صابةنسبة ال

 انتشار القراد حسب عمر الحيوان: 
 ،سةةةةةنة(  2بالحراد عند ا بحار كانت ةي الم موعة التي أعمارها )أقل م     صةةةةةابةُوجد م  خالل ه ه الدراسةةةةةة أن أعل  نيةةةةةبة ننتشةةةةةار اإل

 6- 4ث  م موعة ا عمار )م     ،%(34.51سةةةةةةةةةةةةنوات( وبنيةةةةةةةةةةةةبة )  4  -2تلتها الم موعة التي أعمارها )م     ،%(47.77حيث هلغت )
حيث هلغت  ،سةةةةةةةةةنوات( 6وأخفض نيةةةةةةةةةبة انتشةةةةةةةةةار كانت ضةةةةةةةةةم  م موعة ا عمار )أكبر م    ،%(33.33سةةةةةةةةةنوات( وبنيةةةةةةةةةبة هلغت )

لوحظ وجود ةرق معنوي ةي نيةةةةب انتشةةةةار الحراد بحيةةةةب عمر ا بحار حيث هلغت قيمة  اإلحصةةةةايي(. وبالتحليل 2%( )جدول  21.33)
  ا عمار الصةةةةةغيرت بيةةةةةبب نعومة وطراوت أو (. وربما تفيةةةةةر زيادت تطفل الحراد عل0.005( عند ميةةةةةتوي معنوية )12.659مرب  كاي )

كما تشةةةةةير العديد م  الدراسةةةةةات إل  تكون مناعة نتي ة اإلصةةةةةابات  ،ليونة جلودها التي تيةةةةةهل تعلق الحراد وامتصةةةةةال الدم م  خاللها
وأن   ،يفرزه داخل جيةةةةة  الةوي  وعادت ما تكون ردود الفعل المناعية ت اه البروتينات الميةةةةةتضةةةةةدية ةي أجزا  ة  الحراد وما ،المتكررت بالحراد

 ;Akhtar et al., 2011هنا  محاونت لتحضةةةةةةير لحاحات للوقاية منأ اعتماداق عل  ميةةةةةةتضةةةةةةدات مأخو ت م  أجزا  الحراد ومفرزاتأ )
Biswa et al., 2011  .)( وتتفق النتايج التي ت  الحصةةةةةةةةةةةةول عليها م  ما وجدهKaur  et al., 2017 عند ا بحار ةي الهند وإن )

بالحراد حيث كانت أعل  نيةبة انتشةار للحراد عند ا بحار   صةابةلعمر الحيوانات دوراق مهماق ةي انتشةار اإلحيث نح وا أن   ،تلفت النيةباخ
سةنوات   8ث  بعمر أكبر م    ،(%68.30سةنوات وبنيةبة )  8-2تلتها الم موعة بعمر م    ،(%79.2سةنة وبنيةبة هلغت )  2بعمر حت  

(48.06%.) 
 بالقراد حسب عمر األبقار.  صابةانتشار ال. 2جدول ال 

 نسبة االنتشار %  عدد األبقار المصابة  إجمالي األبقار المفحوصة  عمر األبقار المفحوصة 

 47.77 43 90 سنة  2أقل من  

 34.51 39 113 سنوات   4 -2من 

 33.33 36 108 سنوات    6 -4من 

 21.33 16 75 سنوات   6أكبر من 

 نظام التربية:انتشار القراد حسب 
حيث وجد انتشةةةةةار الحراد  ،أ هرت النتايج أن ن ام تربية ا بحار يشةةةةة ل عامالق ميةةةةةاهماق ةي زيادت نيةةةةةبة انتشةةةةةار طفيلي الحراد عند ا بحار

وكانت نيةةةةبة انتشةةةةار الحراد أعل  عند الحيوانات المربات تحت   ،%(34.71بشةةةة ل عام ةي ن امي التربية الم ةفة وشةةةةبأ الم ةفة هنيةةةةبة )
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 ول دال%( )29.20%( محارنة م  ا بحار المربات تحت ن ام التربية الم ة  )40.32حيث هلغت النيةةةةةبة ) ،ن ام التربية شةةةةةبأ الم ة 
( عند ميةتوي 5.671حيث هلغت قيمة مرب  كاي )  ،ةي نيةب انتشةار الحراد تبعاق لن ام التربية اق معنوي اق وجد ةرق اإلحصةايي(. وبالتحليل 3

(. وربما كان اليةةةةةةةةةةةةبب ةي  لك هو انهتمام وبشةةةةةةةةةةةة ل أكبر واسةةةةةةةةةةةةتمدام المعحمات والمبيدات 0.05( وهو أقل م  ) 0.017)   احتمالية
أن ا بحار تكون عرضةةةةةةةةةةةةة ل ختال   كما ،ع ا بحار المربات ةي ح اير التربية الم ةفة محارنة بالمزارع شةةةةةةةةةةةةبأ الم ةفةوالمطهرات ةي مزار 

ا مر  ،بالحراد  صةابةمما يزيد م  ةرل اإل ،بشة ل أكبر م  الحيوانات ا خري مةل ا غنام والماعز وغيرها ةي ن ام التربية شةبأ الم ةفة
ع  بعضةةةها البعض بغية انقالل ما أم   م  اننتحال المباشةةةر     تربية ا نواع الممتلفة م  الحيواناتال ي يتطلب ضةةةرورت ةصةةةل أماك
هينما تكون ا بحار المربات  ،بأطوار ه ا الطفيلي الممتلفة  صةةةةةةةةابةكما ُتعد المراعي المفتوحة مصةةةةةةةةدراق ل وغير المباشةةةةةةةةر للحراد ةيما هينها. 

وقد اتفحت نتايج ه ه الدراسةةةةة وإن اختلفت النيةةةةب م  ما أشةةةةار إليأ ه ا طوار  لياق بشةةةة ل مباشةةةةر. بطريحة م ةفة ةي مأم  م  انتحال ه 
(Geremew et al., 2017عند ا بحار ةي أثيوبيا )، ( وكانت نيةةةبة انتشةةةاره %63.3حيث نح وا انتشةةةار الحراد بشةةة ل عام هنيةةةبة )

اختلفةت النتةايج م  مةا وجةده (. هينمةا %1.3هينمةا هلغةت ةي ن ةام التربيةة الم ة  نيةةةةةةةةةةةةةةبةة )  ،%(4.2تحةت ن ةام التربيةة شةةةةةةةةةةةةةةبةأ الم ة  )
(Kaur  et al., 2017عند ا بحار ةي الهند )،   هلغت أعل  ةي ن ام التربية الم ة  وبنيةةةةبةل  أن انتشةةةةار الحراد كانت إ  واحيث أشةةةةار 
 %(. 51.52محارنة م  ن ام التربية شبأ الم ة  ) %(77.11)

 . انتشار القراد حسب نظام تربية األبقار المفحوصة. 3جدول ال

 نسبة االنتشار%  عدد األبقار المصابة  إجمالي األبقار المفحوصة  نظام التربية 

 29.20 59 202 مكثف 

 40.32 75 184 شبه مكثف 

 34.71 134 386 عام ) شبه مكثف+ مكثف( 

 بالقراد: صابةاإل شدة
 الحيوان جيةة  عل  المتواجدت طفيليات الحراد أعداد عل  حيث لوحظ اعتماداق   ،بالحراد اختلفت عند ا بحار المصةةابة  صةةابةاإل وجد أن شةةدت
كانت ه ه الم موعة تحمل النيةةةبة ا عل  طفيلي عل  الحيوان الواحد(    10-1الم موعة ا ول  م  ا عداد )م   ةي   صةةةابةأن شةةةدت اإل

ث  ةي الم موعةة   ،(%29.85وبنيةةةةةةةةةةةةةةبةة هلغةت ) طفيلي(  20-11تلتهةا الم موعةة الةةانيةة )الم موعةة م    ،(%52.98إ  هلغةت ) ،للحراد
أما ةي الم موعة الرابعة ةل  يالحظ أي كةاةة للحراد ضةةةةةةةةةةةةم    ،(%17.16)  صةةةةةةةةةةةةابةطفيلي( حيث هلغت شةةةةةةةةةةةةدت اإل  30-21الةالةة )م  

لوحظ وجود ةرق معنوي ةي نيةةةب شةةةدت انتشةةةار   اإلحصةةةايي(. وبالتحليل 4   دولالقرادت عل  الحيوان الواحد( )  30الم موعة )أكةر م   
(. وتتفق ه ه النتايج ال  حد ما 0.01( عند ميةتوي معنوية أقل م  )26.522الحراد عند ا بحار المصةابة حيث هلغت قيمة مرب  كاي )

ا عل  ةي دراسةةةةةةةته  ةي م موعة   صةةةةةةةابةحيث كانت شةةةةةةةدت اإل ،( عند الع ول ةي العراق2010م  ما كشةةةةةةة  عنأ خليل وعبد الواحد )
 طفيلي(. 10-5الع ول التي تحمل م  )

 األبقار المفحوصة بطفيلي القراد.  إصابة. أعداد وشدة 4جدولال

 المئوية   النسبة عدد األبقار المصابة  القراد على الحيوان الواحد  أعداد المجموعات 

 52.98 71 10-1 االولى 

 29.85 40 20-11 الثانية 

 17.16 23 30-21 الثالثة 

 0 0 30أكثر الرابعة 
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 حسب جنس الحيوان: صابةانتشار اإل
إ  هلغت نيةةةبة    ،بالحراد عند ا بحار حيةةةب جنيةةةها ةعند اإلناث كانت بشةةة ل عام أعل  محارنة م  ال كور صةةةابةاختلفت نيةةةب انتشةةةار اإل

ةي نيةةةب انتشةةةار  اق معنوي اق وجد ةرق اإلحصةةةايي(. وبالتحليل 5%( )جدول20.89%( وعند  كور ا بحار )79.10عند اإلناث ) صةةةابةاإل
 إصةةةةةابة(. وربما تفيةةةةةر نيةةةةةبة 0.01( عند ميةةةةةتوي معنوية أقل م  )45.403حيث هلغت قيمة مرب  كاي ) ،الحراد حيةةةةةب جن  ا بحار

وقلة أعداد ال كور نتي ة اسةتبعادها أو التملو م  أعدادها الزايدت ع  حاجة التربية  ،اإلناث بشة ل أكبر بيةبب انحتفاب باإلناث للتربية
 بالبي  أو ال بح بعد تيمينها لالستهال  البشري. 

 بالقراد حسب جنس األبقار المصابة.  صابة. أعداد ونسب ال5 لو جد ال

 المجموع أو النسبة  أعداد الناث  أعداد الذكور   البيان 

 134 106 28 المصابة/رأس أعداد األبقار 

 )%( 20.89 79.10 99.99 

 أماكن تموضع )تطفل( القراد على جسم األبقار: 
ُوجد أن  الحراد يتطفل عل  ا بحار المفحوصةةةةةةةةة طوال العام ولك  م  وجود تباي  ةي مناطق تموضةةةةةةةةعأ عل  ال يةةةةةةةة ، إ  لوحظ أن الحراد 

ة المصةةةةةةةاب  ا بحارالممتلفة ةي  ال يةةةةةةة  مناطق طفيلي الحراد توزع عل حيث لوحظ أن    ،ا ماك  العارية والناعمة  إصةةةةةةةابةيفضةةةةةةةل عادتق 
أكةر  م  وما حولها ا  ني وكانت منطحة  ،كما وجد تطفل الحراد عل  أكةر م  منطحة م  جيةةةةةةةةةة  الحيوان ب ن  واحد ،بنيةةةةةةةةةةب متفاوتةو 

ث  الضةرع   ،(%19.40تلتها مناطق الرقبة واللبال والصةدر وبنيةية هلغت )  ،(%26.11هلغت ) وبنيةبة ،بالحراد صةابةل  ا ماك  عرضةة
وحول الفرج( وبنيةةةةةةةبة   ،ةا عضةةةةةةةا  التناسةةةةةةةلية لل كور واإلناث )كي  الصةةةةةةةف   ،(%17.16يةةةةةةةبة )والحلمات والمنطحة ا ربية والبط  وبن

 وبنيبة هلغت ةي منطحة جفون العيني   إصابةأقل نيبة  هينما كانت  ،(%7.46والكت  )عل  طول العمود الفحري وال هر    ،(14.17%)
لوحظ وجود ةروق معنوية ةي نيةةةةةب انتشةةةةةار الحراد حيةةةةةب أماك  تموضةةةةةعأ عل  جيةةةةة   اإلحصةةةةةاييوبالتحليل (.  6   دولال( )2.98%)

وتتفق ه ه النتايج ال  حد ما م  ما (.  0.01)  ( عند ميتوي معنوية أقل م   32.955  حيث هلغت قيمة مرب  كاي )  ،ا بحار المصابة
 ،بشةةةةة ل ممتل  عل  أعضةةةةةا  ال يةةةةة    صةةةةةابةحيث كشةةةةةفا ع  توزع اإل  ،( عند الع ول ةي العراق2010كشةةةةة  عنأ خليل وعبد الواحد )

 %(.36.72) صابةمشيري  ال  أن منطحة الع ان كانت م  أكةر المناطق عرضةق ل 
 الجسم.    حسب أماكن تموضعه على صابةال  األبقار المصابة ونسب أعداد .6 جدولال 

 حالة جسم األبقار: انتشار القراد حسب
تلتها    ،(%18.91بالحراد كانت لدي ا بحار التي حالتها ال يةمية معتدلة اليةمنة وبنيةبة انتشةار هلغت )  صةابةأ هرت النتايج أن نيةبة ل 

هينما كانت أقل نيةةةةبة انتشةةةةار لدي ا بحار اليةةةةمينة )جيدت التغ ية( وبنيةةةةبة هلغت    ،(%12.43ا بحار الضةةةةعيفة وبنيةةةةبة انتشةةةةار هلغت )
وجد ةرق معنوي ةي نيةةب انتشةةار الحراد حيةةب حالة جيةة  ا بحار المصةةابة حيث هلغت   اإلحصةةايي(. وبالتحليل 7   دولال( )3.36%)

 

 البيان 

 بالقراد على مناطق الجسم صابةأماكن تموضع ال

 األذنيين  

الرقبة  

واللباب  

 والصدر  

 الضرع والحلمات،  

و المنطقة األربية،  

 والبطن 

 األعضاء التناسلية 

)كيس الصفن، وحول  

 الفرج( 

تحت الذيل  

 والعجان 

 الظهر 

 والكتف  

جفون  

 العينين 

عدد  األبقار  

 المصابة  
35 26 23 19 17 10 4 

  )%( 26.11 19.40 17.16 14.17 12.68 7.46 2.98 
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عند الحيوانات اليمينة أو جيدت التغ ية  صابةاا اإل(. وقد تفير انمف0.01( عند ميتوي معنوية أقل م  )61.672قيمة مرب  كاي ) 
ةيم   أن تكون محاومتها أخفض م  جيدت  أما متوسةةةةةةةطة اليةةةةةةةمنة ،بالحراد صةةةةةةةابةبيةةةةةةةبب محاومتها العالية لخمراا الممتلفة بما ةيها اإل

حركتها يحلل م  ةرل تعرضةةةةةةةةةةها   لةقهينما الحيوانات الضةةةةةةةةةةعيفة يم   أن تبح  ةي الح اير دون أن تمرج ال  المراعي أو أن   ،التغ ية
 . ( Solomon and Kaaya, 1996وب لك تواةحت ه ه النتايج م  ما أشار إليأ ) ،لخطوار الممتلفة للحراد ةي المراعي

 انتشار القراد حسب حالة الجسم عند األبقار المصابة.  .7 جدولال

 االنتشار )%(  عدد األبقار المصابة بالقراد  عدد األبقار المفحوصة   حالة جسم األبقار المصابة 

 12.43 48 72 ضعيفة 

 18.91 73 197 متوسطة 

 3.36 13 117 جيدة  

 34.7 134 386 المجموع 

 :فحوص المخبريةال نتائج
( وكان ا كةر انتشةةةةةةةةاراق  .Rhipicephalus spp مروحي الرأس )الحراد عند ا بحار هي: جن   م  أجناسثالثة   عزل النتايج أ هرت

هينما كان ال ن  هوةيلوس   ،%(44.02( هنيةةةةةبة ) .Hyalomma sppهايولوما )تاله جن    ،%(50.74هي  ا جناس هنيةةةةةبة هلغت )
(Boophilus spp.( ا قل انتشةةةةةةاراق وبنيةةةةةةبة هلغت )وبالتحليل 8   دولال%( )5.22 .)معنوي ةي نيةةةةةةب لوحظ وجود ةرق   اإلحصةةةةةةايي

(. واتفحت ه ه النتايج 0.01( عند ميتوي معنوية أقل م  )48.552حيث هلغت قيمة مرب  كاي )  ،انتشار الحراد حيب أجناسأ المعزولة
 Bakirci, 2007  Aydin)كما اتفحت م  وجده    ،عند ا بحار ةي لبنان  (Dabaja et al., 2017)وإن اختلفت نيبها م  ما أشار إليأ  

and)   وك لك اتفحت م  نتايج   جنول شةةرق تركيا، حيث كانت مةل ه ه ا جناس واسةةعة اننتشةةار ةي كاةة أنحا  منطحة ا ناضةةول.ةي
(Walker et al., 2014ال ي )   ا بحار بمةل ه ه ا جناس. إصابةل  إ واأشار 

 . توزيع أجناس اللبود المعزولة من األبقار. 8 جدولال

 جنس القراد  
جنس مروحي الرأس   

Rhipicephalus spp.   

 جنس هايولوما 

  Hyalomma spp.  

       جنس بوفيلوس   

Boophilus spp. 

 7 59  68  العدد 

 5.22 44.02 50.74 النسبة )%( 

حيث هلغت  ،الحراد المعزولةةي نيةةةب انتشةةةار أنواع  اق معنوياق  ولوحظ وجود ةرق ،الحراد عند ا بحار م   أنواع سةةةتة  عزل النتايج وقد أ هرت
 Rhipicephalus توراني وس ريبييةةةةةةةةةةةةةةيفةةالوس وكةةان النوع ،(0.01)  ( عنةةد ميةةةةةةةةةةةةةةتوي معنويةةة أقةةل م 166.985قيمةةة مرب  كةةاي )

turanicus ( 50.74ا كةر انتشاراق هي  ا نواع وبنيبة هلغت%)،  تاله النوع هايولوما أناتولي وم أكزاةتوم anatolicum excavatum  
Hyalomma ( 32.83هنيةةةةةةةةةةةةةةبةة%)،   ث  النوع هةايولومةا أمبيلتةاتوم Hyalomma impeltatum ( 7.46هنيةةةةةةةةةةةةةةبةة)%،     والنوع هوةيل

 Hyalomma هينما كان انتشةةةةةةةةةةةار النوعان: هايولوما مارجيناتوم مارجيناتوم  ،(%5.22هنيةةةةةةةةةةةبة ) Boophilus annulatusأنونتوس 
marginatum marginatum   هةةةايولومةةةا ديتريتوم ديتريتوم و Hyalomma detritum detritum  بنيةةةةةةةةةةةةةةبةةةة هلغةةةتو ا قةةةل تكراراق  

انتشةةةةةةةةةةةةةةار النوع ا خير م  الحراد ال  ا بحةار  (. وربمةا ي ون 9   ةدولال)  عل  التوالي عزونت الحراد إجمةاليم    (%1.50%( و)2.23)
 Gharbi andوبشةةةةةةةةةةةةةة ل كبير) ةي المغرل العربي حيث أشةةةةةةةةةةةةةةير إل  مةل  لك عند ا بحار ،ع  طريق ا غنام والماعز الممالطة لها

2014 Darghouth,)  .( وتتفق نتايج ه ه الدراسةةةةةةة بشةةةةةة ل عام م  ما كشةةةةةة  عنأBakirci, 2007  and Aydin ةي وجود أجناس )
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 وأنواع ممتلفة م  الحراد وةي أماك  جغراةية ممتلفة م  العال  تنتحل ةيما هي  الحيوانات الممتلفة عند اختالطها م  بعضةةةها البعض. كما
إ  أصةيبت ا بحار بعشةرت أنواع م   ،عند ا بحار ةي لبنان  (Dabaja et al., 2017)النتايج وإن اختلفت النيةب م  ما أشةار إليأ  تتفق 
ةي الباكيةةةةةةتان وإن (  Sajid et al., 2008م  نتايج )م  هينها ا نواع التي ت  عزلها وتحديدها ةي ه ه الدراسةةةةةةة. واتفحت أيضةةةةةةاق    الحراد

كان ا كةر انتشةةاراق هنا  هي  ا نواع المشةةمصةةة عند  Hyalomma anatolicum   أن النوعإل     واأشةةار حيث  ،اختلفت نيةةب اننتشةةار
كان   Hyalomma anatolicum( ةي الهند وأن نيةةةةبة انتشةةةةار النوع  Kaur el al., 2017وك لك اتفحت م  ما أشةةةةار إليأ ) ا بحار.
راسةةةةات كون البيئة والمنا  وقد ي ون سةةةةبب اختال  نيةةةةب اننتشةةةةار نات اق ع  اختال  هيئة وأماك  ه ه الد  ،(%59.74بنيةةةةبة )و   عالياق 

وه ا ما أوضةةةةةحتأ بعض المراج   ،نشةةةةةاطات الموسةةةةةمية له ا النوع م  الطفيلياتتلعب دوراق كبيراق ةي انتشةةةةةار أجناس وأنواع الحراد نتي ة لل
 (. Rathore and Sumbria, 2017 ; Fish and Childs 2009 ; Rajput et al., 2006العلمية )

 القراد المعزولة من األبقار. . أنواع ونسب 9جدول ال

 النسبة المئوية  العدد المعزول  أنواع القراد المعزولة  

 44 32.83 ( Hyalomma anatolicum excavatumهايولوما أناتوليكوم أكزافتوم )

 10 7.46 (   Hyalomma impeltatum) هايولوما أمبيلتاتوم 

 3 2.23 (   Hyalomma marginatum marginatumهايولوما مارجيناتوم مارجيناتوم) 

 2 1.50 (  Hyalomma detritum detritum) هايولوما ديتريتوم ديتريتوم 

 68 50.74 (   Rhipicephalus turanicus) مروحي الرأس تورانيكوس 

 7 5.22 (  Boophilus annulatusبوفيلس أنوالتوس )

 99.98 134 المجموع 

 االستنتاجات:
والتي ُتعد ميةةةةةؤولة ع  نحل  ه،الدراسةةةةةة وجود ثالثة أجناس وسةةةةةتة أنواع م  الحراد التي تتطفل عل  ا بحار ةي محاة ة حماه ه يةةةةةتنتج ت

 ،العديد م  الميةببات المرضةية للحيوان واإلنيةان، وأن هنا  عوامل عديدت تؤثر ةي نيةب انتشةار وزيادت أعداد الحراد وةحاق للفصةل اليةنوي 
 إضاةة إل  أماك  تموض  الحراد عل  جي  الحيوان. ،وعمر وحالة الحيوانات

 التوصيات:
 توصي ه ه الدراسة بما يلي:

ةصةةةةةلي الربي  اآلمنة وبشةةةةة ل دوري وعل  مدار اليةةةةةنة وخاصةةةةةة ةي الفصةةةةةول التي ينتشةةةةةر ةيها ب ةرت ) مبيدات الحراداسةةةةةتمدام   .1
ةي نحل   صةابةلمطورت ه ه اإلو لك    ،جرا ات الوقايية الالزمةم  اتباع اإل والصةي ( بغية الحضةا  عل  الحراد البالغ وغير البالغ

 الكةير م  ميببات ا مراا المطيرت.
دراسةةة دور الحراد ةي نحل بعض الميةةببات المرضةةية  ات ا همية الصةةحية عند الحيوانات واننيةةان وغير المدروسةةة ةي الحطر  .2

 (.Coxiella Burnetii)العربي اليوري وعل  رأسها الكوكييال هورنيتي 
 المراجع: 

وزارت الزراعة واإلصةةةةةالا الزراعي، دمشةةةةةق،   ،(. قيةةةةة  اإلحصةةةةةا ، مديرية اإلحصةةةةةا  والتمطي 2016وزارت الزراعة واإلصةةةةةالا الزراعي )
 سورية.
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Abstract 

This study was carried out on 386 heads of cows in Hama governorate during the 

period of March 2013 till February 2014. (134) samples of ticks were collected 

from cows chosen randomly aiming to recognize tick’s infection and determine 

its genus and species, the effect of season, animal age, breeding system and the 

places of its localization. The ticks had been determined through morphology 

specifications using Stereoscope according to dependent standard identification 

keys. Results showed sufficient difference (p<0.01) in ticks infection rates in 

cows according to the season of the year, and the rate of prevalence for the whole 

year was (34.71%), while in summer and spring the rates were (52.94%) and 

(36.73) respectively, but in autumn and winter the rates were (31.11%) and 

(16.66%) respectively. Also, it was noticed that there were sufficient differences 

(p<0.05) in prevalence rates according to animals ages where the highest rate was 

in the age group less than two years old at a rate of (47.77%), whereas the least 

rate was in age group more than six years old. Also, it was noticed that there was 

sufficient difference (p<0.05) in prevalence rate according to breeding system 

where the rate was higher under semi-intensified breeding system (40.32%) in 

comparison to intensified breeding system (29.20%). It was also noticed 

sufficient difference (p<0.01) in prevalence rate according to cow’s genus 

whereas it was higher in females (79.1%) in comparison to males (20.89%). 

Result also showed three types of ticks in cows which were: Rhipicephalus Spp. 

with prevalence rate of (50.74%), Hylomma Spp. with prevalence rate of 

(44.02%) and Boophilus Spp. with prevalence rate of (5.22%). Six sorts of ticks 

were determined where it was noticed sufficient difference in its prevalence rate, 

square chi amounted to 166.985 at a significance level less than (0.01), but the 

most prevalence specie was Rhipicephalus Turanicus (50.74%) then Anatolicum 

Excavatum Hyalomma (32.83%) and Hyalomma Impelatum (7.46%) and finally 

Boophilus Annulatus (5.22%), whereas the prevalence of Hyalomma 

Marginatum Marginatum and Hyalomma Detritum Detritum was in less rates 

amounted to (2.23%) and (1.5%) of whole ticks isolations respectively.   

Key words: Ticks, Cows, Syria. 

 


