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 (سوريةمحافظة حماة )في قراد )المبود( عند األغنام العواس الانتشار اإلصابة ب
 (2)مرشد كاسوحةو  (1)*الناصر العمر عبد

 (. مركز بحوث حماه، الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 (. كمية الطب البيطري، جامعة حماه، حماه، سورية.2)

  (. abdnaser64@gmail.com)*لممراسمة: د. عبد الناصر العمر. البريد اإللكتروني:

 01/00/2020تاريخ القبول:    30/03/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
من القطااع الحكاومي  / رأساً 011/منيا  العواس في محافظة حماة، نغنا رأسًا من األ/ 0011عمى / أجريت الدراسة

واسااتمر  .عينااة ماان القااراد/ 079/ منياا جماا  / رأساًا ماان القطاااع ال اااص011عينااة ماان القااراد، و// 000/ منياااما  
لحاين  %(71)اإليتيماي (، حيث حفظت عينات القاراد المجموعاة فاي الكحاول 2012جم  العينات لمدة عا  كامل )

ساريريًا بيادم معرفاة انتشاار اإلصاابة باالقراد وتحدياد ُفحصات ًا و عشاوائينغناا  األوا تيارت  إجراء الفحص الم بري،
مان القراد  ت  تحديد. وتحديد أماكن تطفمو عمى الجس عمر الحيوان الفصل السنوي و تأثير كل من و  أجناسو وأنواعو

 أن نتاائ ال أظيارت .المعتمادة القياساية التعريام لمفااتي  طبقااً و  الُمجّسا  باسات دا  المجيار  الل الصافات الشاكمية

انتشار اإلصابة بالقراد عند األنغنا  العواس في القطاعين الحكاومي وال ااص وعماى مادار العاا  بم ات  متوسط نسبة
 ناوي( في القطاع ال اص. ولوحظ وجود فرق مع%30.61( في القطاع الحكومي و)%07(، إذ بم ت )40.73%)

p<0.01)الصيمفصمي الربي  و في  وجدت نغالبية اإلصابات، حيث ( بين نسب اإلصابة بالقراد والفصل السنوي ،
حسب أعمار الحيواناات، بفي نسب اإلصابة ( p<0.01لوحظت فروق معنوية )و  .والشتاء ال ريمفصمي في  وأقل
%( عماااى 60.74( و)%00.97) بم اااتسااانوات( و  4-0أعماااى نسااابة انتشاااار فاااي مجموعاااة األعماااار )مااان كاناااتإذ 

( %07.71حيااااث بم اااات )، وأ فضاااايا فااااي مجموعااااة )أقاااال ماااان ساااانة( التااااوالي فااااي القطاااااعين الحكااااومي وال اااااص
في منااطق الدراساة  األنغنا  العواسعند ( أنواع من القراد 8عزل )و ت  تحديد لمقطاعين.  %( عمى التوالي46.60و)

( Hyalomma sppاالنتشااار ىمااا: جاانس زجاااجي العااين )فااي نسااب ( (p<0.01تتباا  لجنسااين وبفااروق معنويااة 
( وبنساااابة .Rhipicephalus spp(، وجاااانس ريبيساااايفاليس )%97.61والااااذي لااااوحظ بنساااابة عاليااااة جاااادًا بم اااات )

( أناواع مان جانس زجااجي العاين وىاي: زجااجي 6وقد ُش ص فاي ىاذه الدراساة )( من إجمالي العزوالت. 0.61%)
 ترونكاااتو  )و %( 38.17( وبنسابة إجماليااة بم اات )H. anatolicum excavatumالعاين أناااتوليكو  أكسااافاتو  )

H. truncatum )(00.00)% أمبيمتاااتو  و (H. impeltatum )(03.16)%  مارجيناااتو  مارجيناااتو و ( H. 

marginatum marginatum) (9.17)%      ولوساايتانيكو(H. lusitanicum) (3.18)% ُش صاات ، كمااا
( وبنسبة Rh. turanicusريبيسيفاليس تورانيكوس ) ( ىي: Rhipicephalusريبيسيفاليس ) ثلثة أنواع من جنس

 .Rh( و ريبيساايفاليس سااانجاينيس )Rh. camicasi%(، وكااان تطفاال النوعااان ريبيساايفاليس كاميكاسااي )0.68)

sangaineus( بنسبة متماثمة بم ت )دقرابيدات المباست دا   وتوصي ىذه الدراسة. ( من إجمالي العزالت%1.36 
المعزولاة  األناواع لدى مقاومة وجود بشكل دوري والسيما في الفصول التي ينتشر فييا القراد بكثرة، م  ضرورة تتب 

 .مكافحتيا في المست دمة واألدوية المبيدات تجاه
 انتشارالقراد، األنغنا  العواس، محافظة حماه، سورية. الكممات المفتاحية:
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 :المقدمة
نتاجيااا  مسااببًة ان فاضااًا فااي ،حيوانااات األىميااةال عنااديمااة مالمشاااكل الاإلصااابة بطفيمااي القااراد )المبااود( ماان  عاادتُ  أوزان ىااذه الحيوانااات واج

 تتعارضُوجاد أن األنغناا  . وقاد (0110، تقريار منظماة الصاحة العالمياة ; Rick, 1982)الصاحية  تيااحالفي  تدىورو  تيامناعوضعم 

 منااطق معظا  فاي ينتشار الاذي الصامب باالقراد تصاابفياي  ،(Julio, 1997)  والدا مياة ال ارجياة الطفيمياة المرضية المسببات من لمعديد

الطفيمياة  ن األماراضما لياا الكثيار ينقالو  نااتمحيوال ةيصاحالحالاة ال عماى ياؤثرحياث  االساتوائية، وشابو االساتوائية المنااطق والسايما ،العاال 
مقاراد ل متعاددة تاأثيرات مرضاية إلاى ,Barriga( 1997( و)2000آ ارون )ال الاد و وقاد أشاار  .,Desta) 0113)والجرثومية والفيروسية 

من التربياة  بعض الحيوانات استبعادو  الجمد، ت ربو  وتساقط الصومة شديدال والحكة والتسم  القرادي واألل  وحاالت من الشملفقر الد  ك
 ,.Jongejan and Uilenberg, 2004; Anderson and Magnarelli, 2008; Walker et al)أشاار كال مان  كماا ،ياانفوق أو

أن ىااذا الطفيمااي و  ،األمااراض إلااى الحيوانااات واإلنسااان مساابباتأىميااة و طااورة الاادور الااذي يمعبااو القااراد فااي نقاال العديااد ماان  إلااى (2014
 Morel,1989; Radostits, et al.,  2008 ; Lefebvre, et)أما  محددة نتيجة لمت يرات المنا ية والبيئية.ج رافية يظير في أماكن 

al., 2010  ; Soulsby, 1982)  تكاثر أن أجناسو تمن أكثر الطفيميات ال ارجية انتشارًا عند المجترات، و  دعيُ  قرادالفقد أشاروا إلى أن
مماا يتطماب  ،نقال ال ما  أثنااء امتصاصايا لاد  الحياوان المضايم مساببة باذل  ،مان السانة وتزداد أعداده  الل األشاير المعتدلاة والحاارة

 ,.Rajput, et al ) إضافًة إلى العلج الدوائي ،المصابة في أماكن تواجد الحيوانات الحشرية بشكل دوري بالمبيدات تواالىتما  بمكافح

2006; Kahn and Line, 2007)( وقد أشار .william et al., 2001إلى أن الرطوبة )  العالية والحرارة تمعبان دورًا ميمًا في وبقاء
( أن الرطوبة المن فضة  الل أوقاات السانة ُتعاد نغيار ملئماة لتطاور Wall and Shearer, 2001ووجد ) ،القراد وتكاثره وزيادة أعداده

فاي منااطق م تمفاة مان %( 2.2( إلاى أن نسابة انتشاار القاراد عناد األنغناا  بما  )(Yakhchali, et al., 2012وقاد أشاار ونشاط القاراد. 
والحظاوا وجاود جنساين وثلثاة  ،وكانت أعمى نسبة انتشار في فصل ال ريام ،وكان لمفصل السنوي تأثيرًا معنويًا وفقًا لحالة الطقس إيران

 قطعااان األنغنااا  والماااعز فااي منطقااة شاامال نغاارب إيااران فاايدراسااة انتشااار الطفيميااات ال ارجيااة وتحديااد أنواعيااا  عناادو  ماان القااراد.أنااواع 
%( وأن كل شاة تحمل 07.6) بنسبة بم ت ،الطفيميات ال ارجيةقطعان األنغنا  ب إصابة ، (Yakhchali and Hosseine, 2006)وجد

%( مان 91.7وبنسابة بم ات ) Rhipicephalus ريسبسايفاليسوكاان أكبار عادد مان القاراد ينتماي لجانس  ،قرادة بالمتوساط 0.6ما يعادل 
د عمااى األبقااار قااراتطفاال ثاالث أجناااس وعشاارة أنااواع ماان ال (Shemshad, et al.,2012)وجااد  بينمااا ،القاارادات المجموعااة ماان األنغنااا 

 Haemaphysalis و Haemaphysalis concinn  ىاي: إيرانفي  Takistanو  Boeen Zahra تيحافظالماعز في مو األنغنا  و 

sulcata  وanatolicum Hyalomma وHyalomma asiaticum   وHyalomma detritum و   Dromedarii 
Hyalomma   وHyalomma marginatum   وHyalomma schulzei  وbursa  Rhipicephalus  وRhipicephalus 

sanguineus لكااال  %  (3.16 ،3.16 ،1.89 ،13.29 ،28.48 ،5.70 ،3.16 ،3.80 ،12.66 ،0.63) انتشاااار م تمفاااة وبنساااب
 وجدوا( و %04.6نغنا  في ايران بنسبة )صابة بالقراد عند األ( عن انتشار اإلMonfared et al., 2015) وقد كشمالتوالي.  عمىمنيا 

( %30.0( بنساابة ) Rhipicephalus bursaوريسبساايفاليس بورسااا )( %40.0) انااالوتوك  انااالوتك  زجاااجي العااين :نااواع التاليااةاأل
قاد و  (.%8.3بنسابة ) Haemaphysalis inermisميس  ر يساس أنيازال( وىيمافي%07.4بنسابة ) Rhipicephalus sanguineusو

عاد يُ و  ،والسائبة الكلب المنزلية عمى أساساً  يتطفل Rhipicephalus sanguineus قرادإلى أن نوع ال ( Dantas et al., 2009)أشار 
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( ثلثي Rhipicephalus sanguineus( إلى أن ىذا النوع من القراد )Dantas, 2010أشار ) . كماالعال  في األنواع انتشاراً  أكثر من
نماا فاي المنااطق  وأن تطفماو  ،المعتدلاة أيضااً العائل وذو نشاط واس  عمى مدار العا  ليس فقط في المناطق االستوائية وشبو االساتوائية واج

وأناو قاادر عماى العايش فاي الياواء  ،إذ يمكناو البقااء عماى نفاس الثاوي ليكمال كافاة مراحال تطاوره ،يعتمد عمى حاالت الطقس وتوفر الثاوي
ممااا يااوفر لااو  ،وىااو بااذل  قااادر عمااى اعتماااد ساامو  واسااتراتيجية م تمفااة لمبقاااء والتطااور عاان نغيااره ماان األنااواع األ اارى ،الطمااق والملجاا 

إلاى أن نسابة انتشاار القاراد عناد األنغناا  كانات معنوياة  ((Mohammed and Admasu, 2015وقاد أشاار البقااء دوماًا عماى الكالب. 
( مقارنااة 83.1%تمتيااا الكبيارة بنسابة ) ،(88.5%)فكانات عناد األنغنااا  البال اة بنسابة أعماى  ،حساب أعمارىااا (P<0.05)عماى مساتوى 

فكانت أعمى لدى األنغنا  التاي حالاة  ،ووجدوا أن نسبة االنتشار كانت معنوية بين حاالت الجس  ،(36.8%)بنسبة باألعمار الص يرة و 
فقاد ا تمفات نساب   اثيوبياا أماا فاي(. %73.9وأقل لدى جيادة الجسا  ) %(87( وأ فض نوعًا ما لدى المتوسطة )%89جسميا ضعيفة )

بم ات Ambo Town أن نسابتيا عناد األنغناا  البال اة فاي منطقاة   ((Bayisa et al., 2013وجاد إذ  ،االنتشاار حساب منااطق الدراساة
حياااث بم ااات نسااابتيا  ،(1.16وكانااات نسااابة انتشاااار االصاااابة عناااد األنغناااا  الصااا يرة أعماااى وبفاااروق معنوياااة عماااى مساااتوى ) ،(09.0%)
كمااااا وجااااد أن نساااابة انتشااااار اإلصااااابة عنااااد ذكااااور األنغنااااا  أعمااااى وبنساااابة بم اااات  ،(%08.0( مقارنااااة ماااا  الحيوانااااات البال ااااة )01.0%)
أن نسابة انتشاار القاراد عناد األنغناا  البال اة كانات عالياة  (Kumsa et al., 2014)وجد بينما  ،(%16.7مقارنة م  اإلناث ) %24.3))

 Seid et)أماا  ،وأكدوا وجود ثلثاة أجنااس وثمانياة أناواع مان القاراد ،( ولكن شدة اإلصابة كانت لدييا من فضة% 77.8وبنسبة بم ت )
al., 2018) (.%8.0وجدوا أن نسابة انتشاار القاراد عناد األنغناا  فاي منطقاة شامال شارق اثيوبياا بم ات )  فقد ( ووجادBedada, 2014 )

ناث األنغنا  حيث بم ات النسابة عناد  ولا  يكان  ،(%01.3( وعناد اإلنااث )%8.0الاذكور )ا تلم معنوي بين انتشار القراد عمى ذكور واج
ولادى األنغناا   %(01.0حياث وجاد أن نسابة االنتشاار لادى الحمالن بم ات ) ،ىنا  فروق معنوياة فاي انتشاار القاراد حساب عمار األنغناا 

إذ بم ت نسبة انتشار القراد عناد األنغناا  الضاعيفة  ،بينما وجد أن ىنا  فروق معنوية النتشار القراد حسب حالة الجس  ،%(9.6البال ة )
 (. %00.9( وعند جيدة السمنة بم ت )00.0%)

( أناواع مان القاراد 0( فاي لبناان إصاابة األنغناا  باا )(Dabaja et al., 2017وجاد في الدول المجاورة لمجميورية العربياة الساورية فقاد أما 
 Dermacentor( و%02.3وبنساابة ) Rhipicephalus turanicus( و %52.6بنساابة )Rhipicephalus annulatus ىااي: 

marginatus ( و %32.4بة )بنسااRhipicephalus sanguineus ( و%3240بنساابة )Haemaphylasis punctate   وبنساابة
( إلى أن نسبة ,0100Hasson and Al-Zubaidiكما أشار كل من )(. %32.4بنسبة )Hyalomma anatolicum ( و%.3324)

وكانااات أعماااى مجاااامي  لمحيواناااات المصاااابة  ااالل شااايري آب  (%79.70إصاااابة األنغناااا  باااالقراد فاااي منطقاااة واساااط فاااي العاااراق بم ااات )
 Hyalommaو (%93وبنساابة )  Rhipicephalus turanicus( وُسااجل نوعااان ماان القااراد ىمااا: %03.04( وحزيااران )39.07%)

anatolicum anatolicum بةساوبن القاراد مان ناواعأ بأربعاة نغناا األ صاابة( إ0104الكر اي وآ ارون )بينماا ساّجل (. %0) وبنسابة 

 .H.anatolicum ، H. excavatum (%51.74)، H (67.83%) زجااجي العاين ىاي: لجانس تابعاة منياا ثلثاة ، %27.70))

turanicum (25.17)%، لجانس فكاان الرابا  الناوع مااأ Rhipicephalus (turanicus Rhipicephlus)  بم ات إصاابة بةساوبن 

ىاا فاي شاير علأ كاناتف صاابة،اإل بةسان فاي نةسال ألشير (P<0.05) معنويتأثير  واحظال كما ،(P<0.05)  معنوي وبفارق (%48.25)
 ،ةاإلصااب بةسان عماى (P>0.05) معنويااً وجنسايا  نغناا األ عمار ياؤثر ولا  %(.15.71( وأدناىاا فاي كاانون األول )%58.57نيساان )
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وجاد و . 80.41%)) لياةاإل منطقاة فاي علىااأ كاناتو  (P<0.05) معنويااً  ة تمفاالم  ساالج منااطق ىعما القاراد تواجاد بةسان ا تمفاتو 
(Mohammad, 2015)  أن إصاابة األنغناا  باالقراد الصامب بم ات نسابة  ،حيواناًا أليفاًا فاي وساط العاراق ...لادى فحصاو ماا مجموعاو

 .R. turanicum و H. scupense و  H. turanicum و  H. excavatumو  H. anatolicumب مساة أناواع ىاي:  (40.4%)
فاي شاامال  عنااد أناواع الثاديياتالصامب ًا م تمفااًا مان القاراد نوعا( 08أجنااس و) (7فقااد ُش صاا ) Bakirci, 2007 (Aydin and) أماا

( وكانات أعماى نسابة انتشاار  الل %00.4( عان انتشاار القاراد عناد األنغناا  بنسابة ) Ali et al., 2019كشام ) . وفاي الباكساتانتركياا
كال  وقاد أكاد . الل فتارة دراساتي المفحوصاة  نغناا األ أي إصاابات باالقراد عناد (Sajid et al., 2008) بينماا لا  يلحاظ ،فصل الصيم

ولكناو يمكان محاددًا ثويًا )عائًل( القراد يفضل  أنواع كل نوع من أن 2006) ,Rajput, et al.,2006; Charles and Robinsonمن)
 إذ ال ،أىمياة تنفياذ مثال ىاذا البحاث فاي ساورية ومان ىناا تكمان .الثاوي المفضال لاوعاد  وجاود حاال أي حياوان آ ار فاي  تطفل عماىيأن 

تااو مكافحوضاا  بعااض المقترحااات لب يااة أجناااس وأنااواع القااراد التااي تصاايب األنغنااا  العااواس تتااوافر دراسااات عمميااة حااول انتشااار وتحديااد 
التااي  قاارادالوأنااواع أجناااس  يياادم البحااث إلااى دراسااة انتشااار وتحدياادحيااث  ،ماان اإلصااابات ال طياارة التااي ينقميااا القااراد وحمايااة الحيوانااات

 .محافظة حماةفي األنغنا  العواس تصيب 
  :قهوطرائالبحث مواد 

 منياافاي محافظاة حمااة ُجما  من القطاع الحكاومي  / رأساً 011/منيا  ،العواس نغنا / رأسًا من األ0011عمى / أجريت الدراسة -
لادى ماربين فاي عادد  / رأسًا مان القطااع ال ااص011و/ ،(وادي العذيب و بحوث جدرينعينة من القراد )من محطتي / 000/

  .عينة من القراد/ 079/ منيا جم  )الريم الجنوبي والسممية(لنفس المحافظة  من القرى التابعة
 تواجادساريريًا لمكشام عان  فحصاتو  بشاكل عشاوائيا تيارت و  ،سانوات 7حتاى  شاير  5أعماار األنغناا  المدروساة مان تراوحات -

  .جس  الحيوان المصاب تطفمو عمى وأماكن طفيمي القراد
       Bowman عااااان الجماااااد بطريقاااااةياااااا عااااان طريااااق نزع المصاااااابة نغناااااا مااااان األبشاااااكل فااااردي و عشاااااوائيًا  القاااااراد اتعينااااا تجمعاااا -

جال مكن االستفادة منو ألفميا أو أي جزء يأجزاء من لضمان عد  تر  تا  وبحذر الشعر  بواسطة ممقطحيث أ ذت  (0999)
 :البياناات التالياة ضامن اساتمارة مرفقاة تجمفاي عباوات بلساتيكية وُسا تووضاع ،إتما  عممية الفحص والتصانيم الصاحي  لياا

 ،جيدة السامنة( -متوسط السمنة -الفحص وحالة الحيوان الجسمية )ضعيم أعمارىا وتاريخو  المفحوصة لألنغنا  اإلجمالي العدد
 ،والشاافتين ،جفااون العيااونو  ،األذنمبااود عمااى جساا  الحيااوان المصاااب )ال اجاادو ت وأماااكن ،موقاا  القطياا  ،بااالقراد ة اإلصااابةوشااد
حيث حفظات عيناات القاراد  ،(2012واستمر جم  العينات لمدة عا  كامل ) .(قوائ ، والضرع، والوجو األنسي لإلليةوال ،رقبةوال

فاي م تبار  (Stereoscopeالمجس  ) باست دا  المجيرلحين إجراء الفحص الم بري  %(71)اإليتيمي المجموعة في الكحول 
ياا فاي التصانيم التاي يعتماد عمي ء الطفيمايتا  رؤياة أجازا حياث ،0100)جامعة حمااة( عاا   كمية الطب البيطريفي الطفيميات 

 ،الصافائ   والثمماة الشارجية ،الحرقفاة األولاى والرابعاة ،الادرع الكيتيناي وز رفتاو ،العيون ،الموامس القدمية ،وىي: قاعدة الرؤيس
  الصفائ  التنفسية.
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القااراد  وتشاا يصفحااص لاا  اعتمااادًا عمااى المراجاا  المعتماادة فااي وذتاا  التفريااق بااين أجناااس وأنااواع القااراد تبعااًا لمصاافات الشااكمية  -
 Soulsby, 2000 ;Walker et al., 2003; Estrada-Pena et al., 2004; Bowman, 2009) وفقًا لمباحثين وأجناسو

; Ganjali et al., 2014  (.  
 التحميل االحصائي: 

ال اصاة بالحيواناات المدروساة كاالعمر والجانس وعادد الحااالت المصاابة فاي القطيا  وكاذل  عادد القاراد المجماوع  البيانااتت  اد ال كافة 
 نااات الم تمفااةممقار ل . وتاا  إظيااار الاادالالت االحصااائية والفااروق المعنويااة با تبااار مرباا  كااايSPSS15وشاادة االصااابة باساات دا  برنااام  

 .القراد والعوامل المؤثرة النتشار

 النتائج والمناقشة:
( فاي القطااعين الحكاومي %40.73انتشار اإلصابة بالقراد عند األنغنا  العواس عماى مادار العاا  بم ات ) متوسط نسبة أن أظيرت النتائ 

 فاي العاواس أنغناا  عناد أكبار النسابة تم  كانت بينما ،%(..) بالمتوسط بم ت الحكومي القطاع في االنتشار نسب أن ولوحظ ،وال اص
وُتعااااد ىااااذه النسااااب عنااااد األنغنااااا  العااااواس فااااي القطاااااعين أ فااااض ممااااا أشااااار إليااااو  (.%30.61) بالمتوسااااط بم اااات إذ ،ال اااااص القطاااااع

(0100Hasson and Al-Zubaidi, ) ( 79.70في العراق والتي بم ت%)،  وكذل  أ فض من النسبة التي حصل عمييا (Kumsa 

et al., 2014) كشام بينماا كانات أكبار مماا ،(%77.8بم ت )عند األنغنا  في اثيوبيا حيث ( عناو كال مانMonfared,et al.,2015 )
 .(%04.6نغنا  في ايران )صابة بالقراد عند األعن انتشار اإل

 انتشار القراد حسب الفصل السنوي:
حساب الفصال السانوي ساواًء لادى  عناد األنغناا  العاواس نسابيافاي  واضا تبااين عمى مدار العاا  ما  بينت النتائ  حدوث اإلصابة بالقراد 

فاي  بكثيار فاض أ بينماا كانات نساب حادوثيا ،الصايمفصامي الربيا  و فاي  حياث وجادت نغالبياة اإلصاابات، أو ال ااص الحكاوميالقطاع 
بم اات نسااب انتشااار اإلصااابة عنااد األنغنااا  العااواس فااي القطاااع الحكااومي فااي الربياا  والصاايم وال رياام حيااث  ،والشااتاء ال رياامفصاامي 

 %64.44و %80.00بينمااااااا بم اااااات فااااااي أنغنااااااا  القطاااااااع ال اااااااص ) ،( عمااااااى التااااااوالي%0و %07.44و %08و %01.00)والشااااااتاء 
( بين نساب اإلصاابة باالقراد والفصال (p<0.01 (. وبالتحميل اإلحصائي وجد فرق معنوي1( عمى التوالي )جدول%00.44و %48.00و

 كمااا لااوحظ أيضااًا وجااود فاارق معنااوي ،(1.10معنويااة أقاال ماان )( وذلاا  عنااد مسااتوى 080.106حيااث بم اات قيمااة مرباا  كاااي ) ،الساانوي
p<0.01)( 030.010حيااث بم اات قيمااة مرباا  كاااي ) ،( بااين نسااب اإلصااابة بااالقراد والفصاال الساانوي حسااب القطاااع الحكااومي وال اااص

فصاال الربيا  والصاايم  ويمكان أن تفساار زياادة نساابة انتشاار القااراد عناد األنغناا  العااواس فاي ،(1.10وذلا  عناد مسااتوى معنوياة أقاال مان )
حيااث يتواجااد القاراد فييااا. وتتفااق ىاذه النتااائ  ماا  مااا  ،إضاافة ل ااروج الحيوانااات إلااى المراعاي ،بفتارات تطااور ونشاااط وتكااثر طفيمااي القااراد

وجود القاراد عماى مادار الذين الحظوا  (Radostits et al. ,2008; Lefebvre et al., 2010 ; Soulsby,1982) أشار إليو كل من
 Hasson) 0100كما وتتفق م  ما وجده كل مان ) من السنة.  لل األشير المعتدلة والحارة اتكاثر وتزداد أعدادىأن أجناسو تو  ،العا 

and Al-Zubaidi,  ظاو الكر ايحالوتتفاق ما  ما ،في أن أعمى نسبة إلصابة األنغنا  بالقراد كانت  لل شيري حزيران وآب مان العاا 
%( وأدناىاا فاي 58.57ىاا فاي شاير نيساان )علأ ووجاد صاابة،اإل بةسان فاي (P<0.05) معنويتأثير  نةسال ( بأن ألشير0104وآ رون )

أما ان فاض نسبة حدوث اإلصابة بالقراد في أنغنا  القطاع الحكومي )مقارنة م  القطاع ال ااص( فايمكن أن  %(.15.71كانون األول )
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دي  الرعاية الصحية الدورية وتاوافر األدوياة واالساتمرار فاي تطبياق بارام  المكافحاة الطفيمياة الوقائياة والعلجياة تفسر باالىتما  األكبر وتق
 ;Jongejan and Uilenberg, 2004; Anderson and Magnarelli, 2008) وتتفاق ىاذه النتاائ  ما  كماا في القطااع الحكاومي.

Walker et al., 2014)  الطفيمي في أماكن محددة نتيجة لمت يرات المنا ية حسب فصول السنة.ىذا في تواجد وظيور 
 حغت انفصم انغُوي عُذ األغُبو انعواط.ثبنقشاد  اإلصبثخ. اَتشبس 1انجذول 

 انجٍبٌ
 انفصم انغُوي

 انشتبء انخشٌف انصٍف انشثٍع

انقطبع 

 انحكويً

 061 061 061 061 عذد األغُبو انًفحوصخ/سأط

 4 00 30 90 ثبنهجود/سأطانعذد انًصبة 

 0 07.44 08 01.00 َغجخ اإلصبثخ )%(

 27 انًتوعظ )%(

 انقطبع انخبص

 061 061 061 061 عذد األغُبو انًفحوصخ /سأط

 07 68 81 003 انعذد انًصبة ثبنهجود/سأط

 00.44 48.00 64.44 80.00 َغجخ اإلصبثخ )%(

 46.50 انًتوعظ )%(

 عند األغنام العواس: بالقراد اإلصابة شدة
أن شادة  األنغناا  العاواس جسا  عماى المتواجادة القاراد أعاداد عماى حياث لاوحظ واعتمااداً  ،اإلصاابة باالقراد عماى الحياوان الواحاد ا تمفات شادة

طفيماي عماى الحياوان الواحاد( ولادى الحيواناات فاي القطااعين الحكاومي  6-3اإلصابة كانت األعماى فاي المجموعاة األولاى )األعاداد مان 
فاي القطااعين  طفيماي( 01-0تمتياا المجموعاة الثانياة )المجموعاة مان  عماى التاوالي،( %60.06( و )%34.80وال اص وبنسابة بم ات )
طفيماي( حياث بم ات  06-00ثا  فاي المجموعاة الثالثاة )مان  ،عماى التاوالي( %00.60%( و )07.77) ة بم اتالحكومي وال اص وبنسب

 36أماااا فاااي المجموعاااة الرابعاااة ) أكثااار مااان  ،عماااى التاااوالي( %04.00( و)%09.76) فاااي القطااااعين الحكاااومي وال ااااص شااادة اإلصاااابة
 عماى التاوالي( %8.01( و)%8.03الحكاومي وال ااص وبنسابة بم ات )طفيمي( فكانات شادة اإلصاابة متقارباة عناد األنغناا  فاي القطااعين 

حياث بم ات قيماة  ،( بين نسب اإلصاابة باالقراد عماى الحياوان الواحاد(p<0.01 فرق معنوي وبالتحميل اإلحصائي لوحظ وجود .(0)جدول
بااين نسااب اإلصااابة بااالقراد عمااى  إال أنااو لاا  يمحااظ فااروق معنويااة ،(1.10( وذلاا  عنااد مسااتوى معنويااة أقاال ماان )001.47مرباا  كاااي )

( وىااي أكباار ماان  32033( وذلاا  عناد مسااتوى داللااة )4.063حياث بم اات قيمااة مرباا  كاااي ) ،الحياوان حسااب القطاااع الحكااومي وال اااص
من حياث شادة اإلصاابة التاي كانات فاي ىاذه الدراساة ودراساتو  Kumsa et al., (2014)(. وتتفق ىذه النتائ  م  ما كشم عنو 1.16)

 متشابية من حيث نسبتيا المن فضة بالرنغ  من ارتفاع نسبة انتشار القراد عند األنغنا  في دراستو.
 . أعذاد وشذح إصبثخ األغُبو انعواط ثبنقشاد فً انقطبعٍٍ انحكويً وانخبص.2انجذول 

 انًجًوعبد
انهجود عهى  أعذاد

 انحٍواٌ انواحذ

 قطبع خبص  قطبع حكويً 

عذد األغُبو  

 انًصبثخ

انًئوٌخ  انُغجخ

)%( 

عذد األغُبو  

 انًصبثخ

 انًئوٌخ  انُغجخ

)%( 

 60.06 034 34.80 70 5-1 األونى

 00.60 73 07.77 36 10-6 انثبٍَخ

 04.00 48 09.76 40 15-11 انثبنثخ

 8.01 03 8.03 03 15أكثش انشاثعخ

 99.99 079 99.98 000 انًجًوع أو انُغجخ

 انتشار القراد حسب عمر األغنام العواس: 
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أظيرت النتائ  أن أعمى نسبة النتشار اإلصابة بالقراد عند األنغناا  العاواس فاي القطااعين الحكاومي وال ااص كانات فاي المجموعاة التاي 
سااانوات(  3 تمتياااا مجموعاااة األعماااار )أكبااار مااان عماااى التااوالي،%( 60.74( و )%00.97سااانوات( وبنسااابة بم ااات ) 3 -0أعمارىااا )مااان 
وأ فااض نساابة انتشااار كاناات ضاامن مجموعااة األعمااار )أقاال ماان  ساانة( حيااث  عمااى التااوالي،%( 34.03( و )%00.10وبنساابة بم اات )

(. وبالتحميااال االحصاااائي لاااوحظ وجاااود فااارق معناااوي فاااي نساااب انتشاااار القاااراد 4جااادول ال) عماااى التاااوالي%( 46.60( و)%07.71بم ااات )
(. كمااا لااوحظ وجااود فاارق معنااوي فااي نسااب 3.10( عنااد مسااتوى معنويااة )00.000بحسااب عماار األنغنااا  حيااث بم اات قيمااة مرباا  كاااي )

عنااد مسااتوى معنويااة  (00.398حيااث بم اات قيمااة مرباا  كاااي ) ،انتشااار القااراد بحسااب عماار األنغنااا  وحسااب القطاااع )حكااومي و اااص(
 (Fentahun et al., 2012)بين مجموعات األعمار كان متوافقًا م  ما ذكره  كل من في نسب انتشار القراد وأن اال تلم  (.1.10)

 (P<0.05)( في أن نسابة انتشاار القاراد عناد األنغناا  كانات معنوياة عماى مساتوى (Mohammed and Admasu, 2015وكذل  م  
( مقارنااة بالصاا يرة العماار 83.1%ثاا  الكبياارة بنساابة ) (%88.5)إذ وجاادا انتشااارىا عنااد األنغنااا  البال ااة أعمااى وبنساابة  ،حسااب أعمارىااا

( الااذين الحظاوا أن نساابة انتشااار القاراد عنااد األنغنااا  (Kumsa et al., 2014وجاادوه ماا كمااا توافقات النتااائ  ماا   ،(%36.8)وبنسابة 
( إذ كاناات نسابة االنتشاار عنااد Bayisa et al., 2013بينمااا لا  تتفاق ىاذه النتااائ  ما  ماا أشاار إليااو ) ،(%77.8البال اة كانات عالياة )

 ،(%08.0( مقارنااة ماا  الحيوانااات البال ااة )%01.0حيااث بم اات نسابتيا ) ،(1.16األنغناا  الصاا يرة أعمااى وبفااروق معنوياة عمااى مسااتوى )
 . ةاإلصاب بةسن عمى (P>0.05) معنوياً  نغنا األ عمر يؤثر ل حيث  ،(0104وكذل  م  نتائ  الكر ي وآ رون )

 . اَتشبس اإلصبثخ ثبنقشاد حغت عًش األغُبو انعواط. 3انجذول 

 انجٍبٌ
 يجًوعبد أعًبس األغُبو انًفحوصخ

 عُواد 4أكجش يٍ  عُواد 4-2يٍ  أقم يٍ عُخ

انقطبع 

 انحكويً

 

 046 009 90 عذد األغُبو انًفحوصخ/سأط

 63 90 07 انًصبثخ/سأطعذد األغُبو 

 00.97 44.80 07.71 االَتشبس %

انقطبع 

 انخبص

 

 040 088 70 عذد األغُبو انًفحوصخ/سأط

 014 039 07 عذد األغُبو انًصبثخ/سأط

 34.03 60.74 46.60 االَتشبس %

 اإلصابة حسب جنس األغنام العواس:
فعناد  ،بينت النتائ  ا تلم نسب اإلصابة بالقراد حسب جنس األنغنا  العواس وحسب تواجد الحيوانات في القطاعين الحكومي وال ااص

إذ بم اات نساابة اإلصااابة عنااد الااذكور  ،القطاااع الحكااومي كااان انتشااار اإلصااابة لاادى الااذكور بشااكل عااا  أ فااض منيااا مقارنااة ماا  اإلناااث
إذ  ،وكااذل  فااي القطاااع ال اااص كااان انتشااار اإلصااابة لاادى الااذكور أ فااض مقارنااة ماا  اإلناااث ،(%07.91( وعنااد اإلناااث )40.19%)

وبالتحميال االحصاائي لاوحظ وجاود فارق معناوي فاي (. 3)جادول ،%(74.84( وعند اإلنااث )%00.00بم ت نسبة اإلصابة عند الذكور) 
بينما ل  يمحظ وجاود فارق  ،(1.10( عند مستوى معنوية )80.704نسب انتشار القراد بحسب جنس األنغنا  حيث بم ت قيمة مرب  كاي )

( عنااد 0.777حيااث بم اات قيمااة مرباا  كاااي ) ،معنااوي فااي نسااب انتشااار القااراد بحسااب جاانس األنغنااا  حسااب القطاااع )حكااومي و اااص(
بين انتشار القاراد  ( الذي الحظ وجود ا تلم معنويBedada, 2014وتتفق ىذه النتائ  م  ما كشم عنو ) (.1.084مستوى معنوية )

ناث األنغنا  في اثيوبيا حيث كانت نسابة االنتشاار عناد الاذكور أقال ) بينماا لا  تتفاق نتاائ   ،(%01.3مان اإلنااث )  %(8.0عمى ذكور واج
وكاذل  ما   ،ةاإلصااب بةسان عماى (P>0.05) معنويااً  نغناا األ عمار ياؤثر لا حياث  ،(0104ىاذه الدراساة ما  ماا وجاده الكر اي وآ ارون )

Bayisa et al., 2013))، ( وقااد (. %16.7مقارنااة ماا  اإلناااث ) 24.3%)إذ كاناات نساابة انتشااار اإلصااابة عنااد ذكااور األنغنااا  أعمااى
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تفسر زيادة نسبة إصابة اإلناث بشكل أكبر بسبب االحتفاظ بنسبة عالية مان إنااث األنغناا  لمتربياة وقماة أعاداد الاذكور فاي القطيا  مقارناة 
وربماا يفسار تبااين تما  النساب فاي ىاذه  استبعاد الذكور الفائضة عن حاجة التربية عن طريق البي  أو الذب  بعاد تسامينيا.باإلناث نتيجة 

إضااافة ال ااتلم المناااطق الج رافيااة  ،الدراسااة والدراسااات العمميااة المشااار إلييااا آنفااًا إلااى ا ااتلم سااللة األنغنااا  وطريقااة ونمااط التربيااة
 ئية في تم  الدراسات.والت يرات المنا ية والبي

 انًصبثخ. األغُبو انعواطأعذاد وَغت اإلصبثخ ثبنهجود حغت جُظ  .4انجذول 

 انًجًوع أو انُغجخ أعذاد اإلَبث أعذاد انزكوس  انجٍبٌ

 األغُبو انعواط

 )قطبع حكويً

 000 001 60 أعذاد انحٍواَبد انًصبثخ/سأط 

 )%( 40.19 07.91 99.99 

 األغُبو انعواط

 خبص( )قطبع

 079 010 74 أعذاد انحٍواَبد انًصبثخ/سأط 

 )%( 00.00 74.84 99.99 

 انتشار القراد حسب حالة جسم األغنام العواس:
كانات متشاابية الاى حاد كبيار فاي القطااعين الحكاومي وال ااص حياث  العاواس األنغناا بينت النتاائ  أن نسابة اإلصاابة باالقراد كانات لادى 

كانت نسبة اإلصابة بالقراد لدى األنغنا  التي حالتيا الجسمية ضعيفة أعمى مقارنة باألنغنا  متوسطة وجيدة السامنة وبنسابة انتشاار بم ات 
متوسااااطة الساااامنة وبنساااابة انتشااااار بم اااات  األنغنااااا تمتياااا  ،( ألنغنااااا  القطاااااع ال اااااص%06.69( ألنغناااا  القطاااااع الحكااااومي و)68.44%)
( %07.76الساامينة )جيادة الت ذيااة( وبنسابة بم اات ) األنغناا بينمااا كانات أقاال نسابة انتشااار لادى  عماى التاوالي،( %49.63( و)48.48%)

  األنغناااا(. وبالتحميااال االحصاااائي وجاااد فااارق معناااوي فاااي نساااب انتشاااار القاااراد حساااب حالاااة جسااا  6 جااادولال) عماااى التاااوالي%( 09.74و)
(. كما لوحظ وجاود فارق معناوي فاي نساب انتشاار 1.10( عند مستوى معنوية أقل من )060.880المصابة حيث بم ت قيمة مرب  كاي )

( عناد مساتوى معنوياة أقال 30.810حيث بم ت قيمة مرب  كاي ) ،المصابة حسب القطاع )حكومي أو  اص( األنغنا القراد وحالة جس  
(  فاي أن نسابة االنتشاار كانات معنوياة باين Mohammed and Admasu, 2015) ئ  ما  ماا وجاده(. وقد اتفقت ىذه النتا1.10من )

( وأ فض %89إذ كانت أعمى لدى األنغنا  التي حالة جسميا ضعيفة ) ،حاالت الجس  بالرنغ  من ا تلم نسب االنتشار بين الدراستين
( الاذي وجاد أن ىناا  فاروق Bedada, 2014)(. وكاذل  توافقات ما  %73.9( وأقال لادى جيادة الجسا  )%87نوعًا ما لدى المتوساطة )

وربمااا يفساار (. %00.9( وعنااد جياادة الساامنة )%00.0إذ كاناات لادى الحيوانااات الضااعيفة ) ،معنوياة بااين نساابة انتشااار القااراد عنااد األنغنااا 
أمااا  ،الم تمفااة بمااا فييااا اإلصااابة بااالقراد لمطفيمياااتان فاااض نسااب اإلصااابة عنااد الحيوانااات الساامينة أو جياادة الت ذيااة بمقاومتيااا العاليااة 

ممااا يزيااد ماان فاارص تعرضاايا لإلصااابة، حيااث  ،والضااعيفة فاايمكن أن تكااون مقاومتيااا أ فااض نوعااًا مااا ماان جياادة الت ذيااة متوساطة الساامنة
ىااذا الطفيمااي عمااى جساا  أكاادت الدراسااات والمقاااالت العمميااة عمااى أىميااة الجياااز المناااعي، واألضااداد  اصااة فااي إعاقااة اسااتمرار تثباات 

ضامان الحيوان إذ تقو  باالرتباط بالعديد من المركبات اليامة والمفرزة من نغدده المعابية وأجزاء الف  والتي ليا الدور األساس في ت ذيتو و 
 .(Maharana et al., 2011; Akhtar et al., 2011)عد  حصول رد فعل التيابي في بداية اإلصابة يعيق استمرار تطوره 

 

 

 

 

 اَتشبس انقشاد حغت حبنخ انجغى عُذ األغُبو انعواط انًصبثخ. .5انجذول 

 األغُبو انعواط )قطبع خبص( األغُبو انعواط )قطبع حكويً(حبنخ جغى األغُبو 
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عذد األغُبو  انًصبثخ

 انًفحوصخ 

عذد األغُبو 

 انًصبثخ ثبنقشاد

االَتشبس 

)%( 

عذد األغُبو 

 انًفحوصخ 

عذد األغُبو 

 ثبنقشاد انًصبثخ

االَتشبس 

)%( 

 06.69 034 008 68.44 00 40 ضعٍفخ

 49.63 000 410 48.48 70 098 يتوعطخ انغًُخ

 09.74 06 70 07.76 06 400 جٍذح انغًُخ 

 46.5 279 600 %27 162 600 انًجًوع

 : األغنام العواسأماكن تطفل القراد عمى جسم 
، حياث تطفال القاراد تحات الصاوم  الل موسا  الشاتاء، وبشااكل وبنساب متفاوتااةطاوال العاا   ُوجاد أّن القاراد يتطفال عماى األنغناا  العاواس

وتوزعات طفيمياات القاراد فاي  ،عا  فيو يميل لمتواجد في األماكن العارية والناعمة والسيما حول األذنين والعيون والشفتين والضرع ونغيرىاا
 فل القراد عند األنغنا  العواس في القطاعين الحكومي وال اص عمى األذنياينتط  إذ لوحظ ،الم تمفة الجس  مناطق األنغنا  المصابة عمى

فاي القطااع %( 09.30و)%( فاي أنغناا  القطااع الحكاومي 01.39بم ات ) والتاي ،باالقراد لإلصاابة عرضاة أكثار المواقا  مان كانتاا المتاين
بينمااا كاناات نسااب اإلصااابة فااي مناااطق:  التااوالي،عمااى ( %09.06( و )%08.37تلىااا منطقااة الضاارع بنساابة ) عمااى التااوالي،ال اااص 

عمااى ( %07.19و )%( 08.10وجفااون العينيااين ) عمااى التااوالي،( %08.01( و )%00.41القااوائ  والساايما مناااطق الف ااذين واإلبطااين )
(. 0ولجااااد) عمااااى التااااوالي( %0.10( و)%7.36والرقبااااة ) عمااااى التااااوالي،( %09.09( و )%09.06والوجااااو األنسااااي لإلليااااة ) التااااوالي،

( 010.668حيث بم ت قيمة مربا  كااي ) ،وبالتحميل االحصائي وجد فرق معنوي في نسب انتشار القراد ومكان تطفل القراد عمى الجس 
العااواس المصااابة حسااب القطاااع  األنغنااا بينمااا لاا  يمحااظ وجااود فاارق معنااوي بااين تطفمااو عمااى جساا   ،(1.10عنااد مسااتوى داللااة أقاال ماان )

 (.1.16( وىو أكبر من).7..1( عند مستوى معنوية أقل من )0.604حيث بم ت قيمة مرب  كاي ) ،)حكومي أو  اص(
 جغى األغُبو انعواط. نًواقع تطفم انقشاد عهى ثبنُغجخ اإلصبثخ وَغت أعذاد .6انجذول 

 :فحوص المخبريةال نتائج

ووجاد أن ىاذه األناواع تتبا   ،القاراد تطفمات عماى األنغناا  العاواس فاي كال القطااعين الحكاومي وال ااص / أنواع من8عزل/ النتائ  أظيرت
بينماا  ،( مان إجماالي العازالت%97.61( والاذي لاوحظ بنسابة عالياة جادًا بم ات )Hyalomma sppلجنسين ىما: جانس زجااجي العاين )

وماان الجاادير اإلشااارة إلااى أنااو فااي ىااذه الدراسااة لااوحظ انتشااار  ،(%0.61( بم اات ).Rhipicephalus sppنساابة الجاانس ريبيساايفاليس )
أنااواع ماان جاانس القااراد ريبيساايفاليس عنااد األنغنااا  العااواس فااي المنطقااة الجنوبيااة ال ربيااة فقااط ماان محافظااة حماااة سااواء فااي محطااة بحااوث 

(. وربماا يفسار وجاود أناواع مان ىاذا الجانس 7لدى أنغنا  القطاع ال ااص فاي تما  المنطقاة كماا فاي الجادول ) جدرين )قطاع حكومي( أو

 انجٍبٌ

 يوقع توضع اإلصبثخ ثبنهجود عهى يُبطق انجغى

 األرٍٍٍَ
 انضشع

 

)العًٍب انفخزٌٍ  انقوائى

 واالثطٍٍ(

جفوٌ 

 انعًٍُ

انوجه األَغً 

 نإلنٍخ
 انشقجخ

 قطبع حكويً 

عذد 

انحٍواَبد 

 انًصبثخ 

040 009 016 000 003 38 

 )%( 01.39 08.37 00.41 08.10 09.06 7.36 

 قطبع خبص 

عذد 

انحٍواَبد 

 انًصبثخ 

030 031 040 006 033 33 

 )%( 09.30 09.06 08.01 07.19 09.09 0.10 
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(Rhipicephalus spp.  فااي ىااذه المناااطق نتيجااة الرتفاااع رطوبتيااا وكونيااا تقاا  ضاامن مناااطق االسااتقرار األولااى الرطبااة مقارنااة ماا )
العزيااب( حيااث كااان انتشااار أنااواع الجاانس زجاااجي العااين ىااو الجاانس السااائد  المناااطق الجافااة وشاابو الجافااة )منطقااة سااممية ومحطااة وادي

 فييا.
 . أجُبط انقشاد انًعضونخ يٍ األغُبو انعواط7انجذول 

 انُغجخ انًئوٌخ اجًبنً انعذد انًعضول جُظ انقشاد انًعضول

 341 97.61 (Hyalomma sppصجبجً انعٍٍ ).

 Rhipicephalus spp.) ) 00 0.61 سٌجٍغٍفبنٍظ

 100 441 انًجًوع

 H. anatolicum( أنواع من جنس زجاجي العين وىي: زجاجي العين أناتوليكو  أكسافاتو  )6وقد ُش ص في ىذه الدراسة ) 

excavatum( وبنسبة إجمالية بم ت )زجاجي العينو %( 38.17 (  ترونكاتو H. truncatum )( 00.00وبنسبة بم ت)%  زجاجي و
 H. marginatum) زجاجي العين مارجيناتو  مارجيناتو و  %(03.16وبنسبة بم ت )( H. impeltatum) العين أمبيمتاتو 

marginatum) ( 9.17وبنسبة بم ت)%  لوسيتانيكو  زجاجي العين و(H. lusitanicum) ( 3.18وبنسبة بم ت)%،  ُش صت كما
ن كانت بنسب قميمة وىي:  Rhipicephalusريبيسيفاليس ثلثة أنواع من جنس  Rhipicephalusريبيسيفاليس تورانيكوس ) واج

turanicus( وبنسبة )0.68)%، ( وكان تطفل النوعان ريبيسيفاليس كاميكاسيRhipicephalus camicasi و ريبيسيفاليس )
وبالتحميل . (8 ولجدال) ( من مجموع العزوالت%1.36( وبنسبة متماثمة بم ت )Rhipicephalus sangaineusسانجاينيس )
( عند 498.198حيث بم ت قيمة مرب  كاي ) ،لوحظ وجود فرق معنوي في نسب انتشار القراد حسب أجناسو المعزولةاالحصائي 

حيث بم ت قيمة  ،وجود فرق معنوي أيضًا في نسب انتشار القراد حسب أنواعو المعزولة كما لوحظ ،(1.10مستوى معنوية أقل من )
بينما ل  يكن ىنا  فرق معنوي بين انتشار ذات النوع الواحد من القراد  ،(1.10( عند مستوى معنوية أقل من )063.010مرب  كاي )

( عند مستوى معنوية 0.406حيث بم ت قيمة مرب  كاي ) ،المتطفل عمى األنغنا  العواس المصابة حسب القطاع الحكومي أو ال اص
ففي حيوانات القطاع الحكومي كان النوع زجاجي العين أناتوليكو  أكسافاتو  األكثر انتشارًا  (.1.16( وىو أكبر من)1.398أقل من )

 ،(%06.34أمبيمتاتو  وبنسبة ) ث  النوع ،(%01.47)وبنسبة  ترونكاتو  تله النوع ،(%36.07بين األنواع المعزولة وبنسبة بم ت )
بينما  ،%(0.07) انتشارًا وبنسبة بم ت أقميا لوسيتانيكو  بينما كانت نسبة النوع ،(%9.06مارجيناتو  مارجيناتو  ) وبم ت نسبة النوع

من إجمالي العزوالت في أنغنا  ( %1.00والنوع ريبيسيفاليس كاميكاسي بنسبة ) ،(%0.30ريبيسيفاليس تورانيكوس بنسبة )ُش ص النوع 
 ( في أنغنا  القطاع الحكومي.Rhipicephalus sangaineusسانجاينيس )ريبيسيفاليس  بينما ل  يمحظ تطفل النوع ،القطاع الحكومي

النوع  إذ كان ،كما عزلت ذات األنواع ال مسة من جنس زجاجي العين المنوه عنيا أعله من القراد من األنغنا  التابعة لمقطاع ال اص
وبنسبة بم ت  ترونكاتو  تله نوع ،(%60.00)بم ت  زجاجي العين أناتوليكو  أكسافاتو  أيضًا األكثر انتشارًا بين األنواع وبنسبة

بينما كانت نسبة النوع  ،(%8.90وبنسبة ) والنوع مارجيناتو  مارجيناتو  ،(%04.00) وبنسبةث  النوع أمبيمتاتو   ،(04.09%)
 ،%(1.46كاميكاسي بنسبة )والنوع ريبيسيفاليس  ،%( 0.17ريبيسيفاليس تورانيكوس فبم ت نسبتو )أما النوع  ،(%0.80) لوسيتانيكو 

نوع ريبيسيفاليس ال اص. وقد يكون السبب في وجود  في أنغنا  القطاع من العزوالت%( 1.76والنوع ريبيسيفاليس سانجاينيس بنسبة )
 ،عند األنغنا  العواس في القطاع ال اص إلى وجود الكلب المرافقة لقطعان ألنغنامي  (Rhipicephalus sangaineusسانجاينيس )

 ( في أن جنسDantas,2010)إذ ل  يلحظ وجود النوع لدى األنغنا  العواس في القطاع الحكومي. وتتفق ىذه النتائ  م  ما ذكره 
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توفر لو البقاء متطفًل دومًا عمييا ويمكنو االنتقال الى حيوانات أ رى كاألنغنا  ونغيرىا  يصيب الكلب المنزلية والسائبة ريبيسيفاليس
وتتفق نتائ  ىذه الدراسة م  نتائ  دراسات عدد من الباحثين في تواجد أنواع متعددة من القراد عمى الحيوان الواحد  كما حسب الحاجة.

 ،في لبنان (Dabaja et al., 2017) في مناطق ج رافية م تمفة من العال  بالرنغ  من ا تلم النسب بين أنواع وأجناس القراد
في  (Yakhchali, et al., 2012)و  ،في شمال تركيا Bakirci, 2007 (Aydin and)و ،في العراق (Mohammad, 2015)و

وقد تفسر ىذه اال تلفات  ،في شمال شرق أثيوبيا (Seid, et al., 2018)و (Kumsa, et al., 2014) و ،مناطق م تمفة من إيران
في نسب انتشار أنواع القراد المشار إلييا با تلم بيئات وأماكن ىذه الدراسات كون البيئة والمناخ والطقس عوامل تمعب دورًا كبيرًا 

نتشارًا في كانت أنواع جنس زجاجي العين في ىذه الدراسة األكثر او  ،النشاطات الموسمية ليذا الطفيميوميمًا في انتشارىا بسبب 
وربما تكون أنواع ىذا  ،المناطق الجافة وشبو الجافة في مناطق سممية ومحطة وادي العزيب )والتي تمتاز بمناخ جام أو شبو جام(
وىذا ما أوضحتو بعض  ،الجنس قد طورت نوعًا من المقاومة تجاه األدوية والمبيدات الحشرية المست دمة في مكافحة ىذه الطفيميات

 ,Dantas et al., 2009; Yakhchali, et al., 2012; Rathore and Sumbriaالعممية في أماكن م تمفة من العال  )المراج  

2017 ; William et al., 2001). 
 يٍ األغُبو انعواط حغت انقطبع. أَواع انقشاد انًعضونخ .8انجذول 

 أَواع انقشاد انًعضونخ
 إجًبنً انعواط )قطبع خبص(األغُبو  األغُبو انعواط )قطبع حكويً

 انُغجخ انًئوٌخ انعذد انًعضول انُغجخ انًئوٌخ انعذد انًعضول انُغجخ انًئوٌخ انعذد انًعضول

 صجبجً انعٍٍ أَبتونٍكوو أكغبفبتوو

Hyalomma anatolicum 

excavatum) ) 

73 36.07 048 39.30 000 38.17 

 صجبجً انعٍٍ تشوَكبتوو

Hyalomma truncatum)) 
44 01.47 06 04.09 98 00.00 

  صجبجً انعٍٍ أيجٍهتبتوو 

Hyalomma impeltatum) ) 
06 06.34 47 04.00 00 03.16 

 صجبجً انعٍٍ يبسجٍُبتوو يبسجٍُبتوو

(Hyalomma marginatum 

marginatum)  

06 9.06 06 8.90 31 9.17 

 صجبجً انعٍٍ نوعٍتبٍَكوو

Hyalomma lusitanicum)) 
01 0.07 8 0.80 08 3.18 

 سٌجٍغٍفبنٍظ توساٍَكوط

Rhipicephalus turanicus   
3 0.30 4 0.17 7 0.68 

 سٌجٍغٍفبنٍظ كبيٍكبعً

Rhipicephalus camicasi 
0 1.00 0 1.46 0 1.36 

 سٌجٍغٍفبنٍظ عبَجبٌٍُظ

Rhipicephalus sangaineus 
1 1 0 1.70 0 1.36 

 99.97 441 99.99 279 99.96 162 انًجًوع

وجااود ثمانيااة أنااواع ماان القااراد تتطفاال عمااى األنغنااا  العااواس فااي منطقااة الدراسااة وفااي كاال القطاااعين الحكااومي ماان ىااذا العماال يسااتنت  
وثلثاة  ،(%97.61( وشاكمت النسابة العظماى مان العازوالت )Hyalomma spp) زجااجي العاين مسة أنوع منيا تتب  جانس  ،وال اص

ىنا  عوامل تؤثر في نسب االنتشار وزياادة أعاداد وأن  ،(%0.61( بنسبة قميمة ).Rhipicephalus spp) ريبيسيفاليسأنواع من جنس 
 وفقًا لمفصل السنوي وعمر وجنس وحالة الحيوانات وأماكن تموضعيا عمى الجس . القراد 

 توصي ىذه الدراسة بضرورة ما يمي:و 
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 كافااة أنااواع الحيوانااات وفااي مناااطق م تمفااة ماان سااوريةعنااد البحثيااة حااول اإلصااابة بطفيمااي القااراد  اتلدراساان االمزيااد ماا إجااراء .
ونغيار المدروساة   ال طيارة باعتبااره مان األثويااء الناقماة لمساببات الكثيار مان األماراض لوض  برام  وتدابير فعالة فاي مكافحتاو

 .لإلنسان والحيوانات
ىذا  ب ية القضاء عمى (الصيمفصمي الربي  و بشكل دوري والسيما في الفصول التي ينتشر فييا بكثرة ) دقرامبيدات الاست دا   ..

 في أماكن التربية أو االقلل منو ما أمكن. النوع من الطفيميات

 .مكافحتيا في المست دمة واألدوية المبيدات تجاه السوري العربي القطر في الموجودة األنواع لدى مقاومة وجود وتتب  دراسة .0

 اتباع نظا  نغذائي جيد ومتوازن لمحفاظ عمى صحة األنغنا  ورف  مناعتيا ضد اإلصابات الطفيمية ونغيرىا. .4

 إجراء حملت توعية لممربين عن طريق اإلرشاد وتعريفي  بأ طار ىذه اإلصابة الطفيمية وطبيعتيا وكيفية الوقاية منيا. .6
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Abstract 

This study  was carried out on 1200 heads of Awassi sheep in Hama 

governorate, 600 heads of them from governmental sector, from which 162 

samples of ticks were collected. Also, 600 heads from private sector, from 

which 279 samples of ticks were collected. Samples collecting lasted one year 

(2012), ticks samples were preserved in ethyl (70%) until  laboratory testing 

time. Sheep were selected randomly and checked up clinically in order to know 

ticks infection prevalence and determine its genus, species, the effect of season, 

animal age  and the places of parasitism on animal body. Ticks were 

determined through morphological descriptions by using microscope according 

to followed standard definition keys. Results showed that the average ticks 

infection  prevalence in Awassi sheep in the governmental and private sector 

for whole the year amounted 36.74%  (27% in governmental sector and 46.5% 

in private sector). It was noticed that there was a significant difference (p<0.01) 

between ticks infection ratios and the year season where the  most of infections 

in spring and summer and the less infections in autumn and winter. Also, it was 

noticed a  significant difference (p<0.01) in infection ratios according to 

animals ages where the highest of infection ratio was in age group between (2-

4) years old which amounted in the two sectors governmental and private 

22.97%, and 51.73% respectively, while the less infection ratio was in age 

group smaller than one year which amounted 17.7% and 35.52% for 

governmental and private sector respectively.  Eight species of ticks were 

determined and isolated in Awassi sheep in study area, which followed to two 

genus at significant difference (p<0.01) of prevalence ratios that  were 

Hyalamma  spp in high rate amounted  2.5% of total isolations, where (5) 

species of Hyalamma spp  were diagnosed that called H. anatolicum  

excavatum at total rate of (48.07%), H. truncatum (22.22%), H. impeltatum 

(14.5%), H. marginatum  marginatum(9.07%) and H. lusitanicum (4.08%). 

Also three types of Rhipicephalus genus were  diagnoses that called: Rh. 

Turanicus  (1.58%), Rh . camicasi and Rh. Sangaineus  with the same rate 

(0.45% ) of total isolations. This study recommended to use ticks pesticide 

periodically specially seasons of numerously ticks prevalence with the necessity 

to follow  an existence of resistance in some isolated species against pesticides 

and medicines used for controlling . 

Keys word: prevalence of ticks, Awassi sheep, Hama governorate, Syria. 
 


