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 27/09/2020 تاريخ القبول:  24/08/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
ُجمعتتت  ،(م2012–2322رأستتًا متتب اإلبتتح ةتتي محطتتة بحتتوث وادي العتتذيب ) 023عمتت  أجريتتت الدراستتة 

ُةحصتتت ًا و عشتتوائي بمبيتتدات القتترادبتتح  يتتر المعالجتة اإلواختيتترت ، )القتراد( / عينتتات متتب المبتتود232/منهتا 
عمتر الفصتح الستنوي و تتثيير كتح متب مبود والتعترف عمت  البهدف معرةة انتشار وتحديد جنس ونوع سريريًا 

 متتتب ختتتفح الصتتتفات الشتتتكميةالمبتتتود  حتتتدد. انتشتتتارم ومنتتتاطه تطفمتتت( )تمواتتتع(( عمتتت  الجستتتم ةتتتيالحيتتتواب 
 اتيحلمفتت طبقتتاً )جامعتتة حمتتاة(  كميتتة الطتتب البيطتتريةتتي ةتتي مختبتتر الطفيميتتات  الُمجّستتم باستتتخدام المجهتتر

النتشتتار المبتتود ةتتي ةصتتوح ( p<0.01نتتتائو وجتتود ةتتروه معنويتتة )ال أظهتترت. المعتمتتدة القياستتية التعريتتف
( يتتتم %59ةصتتتح الربيتتت  )ةتتتي وكانتتتت أعمتتت  نستتتبة انتشتتتار (، %46.46ستتتنويًا بالمتوستتتط )إذ بمتتت  ، الستتتنة

ةتروه  لوحظتتو  .%(02.29( والشتتا  )%69) الخريتفةصتمي ةتي  بينما كانت أقتح ،(%62.9) الصيف
بعمتر متب  كانت النسبة األعم  عنتد اإلبتحإذ  ،حسب أعمار اإلبحبةي نسب اإلصابة ( p<0.01معنوية )

وأقمهتا  ،(%02.46ستنوات ) 9-0تمتها المجموعتة التتي أعمار تا بتيب  ،(%62.96سنة ) 2أشهر وحت   4
 دمبتتو متتب الواحتتد لتت  جتتنس ي إة أنتتواع تنتمتتخمستتوجتتود  نتتتائوأظهتترت ال .%(23.22) ستتنوات 23-4متتب 

 .H و تتتي كمتتتا يمتتتي:( .Hyalomma spp- تتتو  ايولومتتتا )زجتتتاجي العتتتيب Hard ticks الصتتتمب

anatolicum excavatum ( 42.40وكتتتاب األكيتتتر تكتتترارًا بتتتيب األنتتتواع وبنستتتبة بم تتتت%)،  تتتتفم نتتتوع
H.marginatum  marginatum (22.29%)،  يتتتم النتتتوعH. impeltatum (6.06%)،  والنتتتوع

H.lusitanicum (0.64)%،  بينما كاب النوعH.detritum  detritum ( 2.5األقح تكرارًا وبنستبة )%

 يتتزداد التتتي الفصتتوح ةتتي وخاصتتة الستتنة طتتواح القتتراد مبيتتدات استتتخدام يتوجتتب .متتب إجمتتالي عتتزالت المبتتود
 .الفزمة الوقائية اإلجرا ات اتباع م كح أطوارم  عم  القاا  ب ية بكيرةالقراد  ةيها

 سورية. ،اإلبح ،أنواع، المبود، انتشار: المفتاحيةالكممات 
 :المقدمة

ها نقمو  دممل امتصاصهابسبب  ةي معظم بمداب العالمحيوانات همة التي تصيب المالمشاكح الالمبود )القراد( مب  ياإلصابة بطفيم عدتُ  
ةي الصحة  كما ويمعب دورًا مهماً  ،الصحية والنفوه ةحالةي ال تد ورو  ةمناعالوزب واإلنتاج وال مسببًة انخفااًا ةي، المرايةعوامح مل
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 Anderson و )2334  ،تقرير منظمة الصحة العالمية)حيث يتطفح المبود عم  اإلنساب عندما ال يجد اليوي )العائح( الطبيعي  ،العامة

and Magnarelli, (2008).  مختمفة )مباشرة و ير مباشرة( مراية  تثييراتمسببًا  األمراض الطفيمية الدموية ال  اإلبح المبودوينقح
نقح مسببات و  ،والحساسية الدم وةقر عاات المبود، عب والتقرحات الناتجة تشمح  ذم التثييرات: الجروح إذ، هاعانو ألجناسها وأتبعًا 
، واألنابفزما Babesiaيا سوالبابي Theileriaوالسيما مسببات األمراض الدموية كالياليريا  ،الجريومية والفيروسية والطفيميةض األمرا

Anoplasma وحم  األرانب ، Tularemi و ير ا (Rathore et al., 2013).  ٌمب ) وقد أشار كحRajput et.al, (2006 ; 
إل  خطورة المبود ينائي ويفيي العائح عم  صحة الحيوانات  (2330( و العاني )2332) ،ومراد ; Fish and Childs, (2009و)

بياة  2333-933ني  لبود واحدة أب تنتو أل ويمكب ،كون( ينتقح مب عائح آلخر ويقوم بنقح الخمو )العدوى( أينا  امتصاص( لدمائها
إدراك ةي والبيئية والتي ُتعد مهمة جدًا  محددة نتيجة لمت يرات المناخيةج راةية وأب  ذم الطفيميات تظهر ةي أماكب  ،خفح حياتها

 إدارتها براموتخطيط ي ساسي ةاألعنصر لذلك ةهي ُتعد ال ،خماجلأل ةالناقم نشاط وظهور الطفيمياتلعوامح التي يمكب أب تحدد ا
 . متكاممةال

 وجدأنها تانتشارًا عند المجترات، و المبود مب أكير الطفيميات الخارجية إل  أب  Morel, (1989)و Soulsby, (1982)وأشار كح 
( عم  Adultsاألطوار البال ة  -Nymph الحوريات–Larvaeتت ذى أطوار ا المختمفة )اليرقات و ،  ادو بثعداٍد كبيرة عم  جم

 ,Rathore and Sumbriaوقد كشف مب السنة.  خفح األشهر المعتدلة والحارة اتكاير وتزداد أعداد أب أجناس( تامتصاص الدم، و 

وكانت نسبة ذكور القراد أكير  (%63.64)بم  نشاط( األعم  ةي ةصح الصيف  إذ ،ةي الهند عب نشاطات الطفيمي الموسمية (2017)
 (%96.64وجد نسبة )و  ،(، مشيرًا ال  أب بعض أنواع المبود تفاح أجزا  معينة مب الجسم%60.22( مب نسبة اإلناث )94.25%)

إل  زيادة أعداد المبود عم    Montasser et al., (2006) كما أشار منطقة الصدر عند الحيوانات.مب المبود كانت متواعة عم  
زيادة ةي تطفم( عم  اإلبح ةي إيراب خفح ةصمي  Fard et al., (2012)منطقة الصدر مقارنة م  مناطه الجسم األخرى. وقد وجد 

ةقد أوصوا بارورة معالجة ومكاةحة المبود المتطفح عم  اإلبح ةي مصر ةي بداية  Abdullah et al., (2016)الربي  والصيف. أما 
إل  أب نسبة انتشار  Moshaverinia and Moghaddas, (2015)وقد أشار الشهور الرطبة كوب ذلك يقمح مب أخطارم الصحية. 

 الموسمي (حدويو    وكاب انتشارم ةي الصيف أعم وكانت نسبت( عالية خفح الصيف والربي(، % 95.29المبود السنوي ةي إيراب بم ت )
( مب العينات %23.24(، حيث بم  نسبة )  Spp. Hyalomma -وكاب الجنس السائد  و  ايولوما )زجاجي العيب  ،وااحاً 

  H. asiaticum (4.72 %) ( و6.62%) H. anatolicumو ،(%25.29ةكانت نسبت( ) .excavatum Hأما النوع  ،المجموعة

 (. %3.35متمايمة وبم ت ) H. impeltatum و  H. detritumوكانت نسبة كح مب النوعيب 
وبم ت نسبة  ،ةي لبناب أربعة أجناس مب المبود الصمب عند المجترات Dabaja et al., (2017)وجد ةي الدوح المجاورة لسورية ةقد و 

( مب %63ةي العراه أب نسبة إصابة اإلبح بالقراد بم ت ) Mohammad, (2015)ووجد  ،H. anatolicum  (6.2%)النوع
 .Ixodes-Sppًا مختمفًا مب المبود نوع 26أجناس وسبعة ةقد شخصا  Bakirci, (2007) Aydin and الحيوانات المفحوصة. أما

قرب الحدود  (Hatay اتاي ) ةي محاةظةينتشر  Amblyomma variegatum النوع كما الحظا أب ،ةي تركياعند أنواع اليدييات 
 بيب ةترة وأخرى.  بشكح متقط م  سورية ويظهر 
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 Hyalommaتصاب بشكح رئيسي بجنس المبود  ايولوما ) اإلبحةي اليمب أب  Macartan et al.,(1987) وجدةقد وةي دوح أخرى 

spp. وأكد .) Elghali and Hassan, (2009) المبود عم  اإلبح طواح السنة، وزادت أعدادم مب شهر آذار   وجودةي شماح السوداب
وشخصا النوع  ،حت  تشريب األوح، وكانت قمة زيادت( ةي شهر أيموح، كما الحظا تطفح المبود عم  إناث اإلبح بشكح أكبر مب الذكور

H. dromedarii  والنوع  (89%)بنسبة بم تH.  impeltatum (%7.7)،  و H. anatolicum anatolicum  (0.0% )و H. 

truncatum (3.25%). 
خفح أشهر مب آذار حت  تشريب أب نسبة انتشار المبود عند اإلبح  Perveen , et al., (2020) كشفالمتحدة مارات العربية ةي اإلو 
السطح و  ،البطبوتمواعت بشكح أكبر ةي مناطه الجمد الرطبة )أسفح وكانت أخفض باقي أشهر مب العام،  %233وح بم ت األ

وكانت  ،( قرادة26.29وبم ت كياةة أعداد المبود عم  الحيواب الواحد بالمتوسط ) ،الارع( و أقح ةي منطقة الصدرو  ،الداخمي لألةخاذ
 أعداد الذكور أكبر مقارنة م  االناث وموزعة عم  كاةة أنحا  جسم الحيواب.

وةي نيجيريا وجد . أينا  ةترة الدراسةالجماح المفحوصة  إصابات بالمبود عندأي  Sajid et al., (2008)الباكستاب لم يفحظ )وةي 
Lawal et al., (2007) ( وُشخص %52.26أب نسبة إصابة اإلبح ،)جنس Hyalomma-spp. و (48%) بنسبةAmblyomma–

spp.  و، (16.79%)بنسبةBoophilus-spp. (%14.91)، وRhipicephalus–spp.  (%14.71 وقد أشار .)Isse et al., 

وجد أعف ا ةي منطقة إذ  ،إل  وجود ةروه معنوية بالنسبة لتموا  )تطفح( المبود عم  مناطه جسم اإلبح ةي الصوماح (2017)
وقد أشارت (. (2.25%بينما كانت أقح نسبة تطفح عم  منطقة الذيح  ،(%29.6( تمتها منطقة الصدر )%31.8العجاب وبنسبة بم ت )
عم  الر م إل  أن( و  ; Willadsen, (2006) ; Peter et al., (2005)  Barker and Murrell, (2004)ية بعض المصادر العمم

عم  صحة اإلنساب  ةر و خط تشكحال تزاح المبود ةي مناطه مختمفة مب العالم ةإنها  يبطفيم لمتحكم باإلصابةة الكبيرة المبذولمب الجهود 
 كبيرة. الدم التي تسبب خسائر اقتصادية ألمراضأيويا  ناقمة  ُتعد كوب  ذم الطفيميات والحيواب

السيما  ،سورية() ة بحوث وادي العذيبمحطةي أجناس( وأنواع( تحديد ال  معرةة مدى انتشار المبود عند اإلبح و  دةت  ذم الدراسة 
األمر الذي يساعد ةي  يكمة برامو صحية  ،ةي ظح عدم تواةر دراسات عممية حوح ذلك بالر م مب وجود  ذم الطفيميات منذ عقود

  .مخططة لمكاةحتها
 مواد البحث وطرائقه:

تمتتاز المحطتة و  ،ستورية( -)محاةظتة حمتاة ة بحتوث وادي العتذيبدة ةتي محطتو الموجالسرحية اإلبح رأسًا مب  023عم   أجريت الدراسة -
 وتتواةر ةيها المراعي الطبيعية واأل نام والماعز.  ،ممم233ومعدح أمطار سنوي حوالي  ،بمناخ صحراوي شب( جاف

(، 2322وحتت  آب  2322عتام كامتح )متب أيمتوح استتمر البحتث حيتث  ،ستووا  23و شتررأ 4أعمترراابلتااافموحو تيالت  ا تراوحت  -
 23-4والياليتتتة متتتب  ،ستتتنوات 9- 0ستتتنة، واليانيتتتة متتتب  2أشتتتهر وحتتتت   4وقستتتمت الحيوانتتتات التتت  يفيتتتة مجموعتتتات عمريتتتة: األولتتت  متتتب 

 سنوات. 

 تمعتجُ و  ،الطفيمتي وأمتاكب تمواتع( عمت  الجستم د  تذاو وجتستريريًا لمكشتف عتب ُةحصتت و  ،التتي بتحاإلمتب عينة مب المبود  232ُجمعت  -
وبكتتح حتتذر الشتتعر  بواستتطة ممقتتط Bowman (2555) د عتتب الجمتتد بطريقتتةمبتتو بشتتكح ةتتردي عتتب طريتته نتتزع الو عشتتوائيًا  ات تتذم العينتت
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وُحفظتت ةي عبوات بفستيكية العينات  تواع ،إتمام عممية التصنيف الصحيح مكب االستفادة من( ةييأي جز  منها لاماب عدم ترك 
 لحيب إجرا  الفحص المخبري. (23%)اإليتيمي  ةي الكحوح

 وأجناستهاالمصتابة  لحيوانتاتا عتدد ،الفحتص وتتاري  المفحوصتة لإلبتح اإلجمتالي العتدد :البيانتات التاليتة اتمب استتمارة مرةقتة تجمُست -

 ،والشتتفتيب ،جفتتوب العيتتوبو  ،األذبمبتتود عمتت  جستتم الحيتتواب المصتتاب )ال تطفتتح وأمتتاكب ،التربيتتة ةتتي المحطتتة )ستترحي(، ونظتتام أعمار تتاو 
المبتتود  وتتتم عتتدّ  ،اإلصتتابةكمتتا ُستتجح الفصتتح الستتنوي لظهتتور  ،(قتتوائم، والعجتتابوالتتبطب، والاتترع، ومنطقتتة ال ،والظهتتر ،واإلبطتتيب ،والعنتته
حيث وزعت الحيوانتات الت  أربت  مجموعتات حستب أعتداد المبتود المتطفمتة عمت  الحيتواب  ،عم  اإلبح لمتعرف عم  شدة اإلصابة الموجود

 .(2)وشديدة جدًا( وةه الجدوح  ،وشديدة ،ومتوسطة ،الواحد واعتبرت شدة اإلصابة )اعيفة
 المبود عمى الحيوان الواحد. حسب أعداد (. شدة اإلصابة1الجدول )

اإلبح مجموعة  شدة اإلصابة المبود عم  الحيواب الواحد أعداد 
9-2 األول   اعيفة 
23-4 اليانية  متوسطة 
63-22 اليالية  شديدة 
62أكير مب  الرابعة  شديدة جداً  

)جامعتتة  كميتتة الطتتب البيطتتريةتتي ةتتي مختبتتر الطفيميتتات  الُمجّستتم الكحوح باستتتخدام المجهتترالمحفوظتتة بتت المبتتود عينتتات تحصتتةُ  -
التتتي اعتمتتد ا  القياستتية التعريتتف طبقتتًا لمفتتاتيح جتتنس ونتتوع المبتتود اعتمتتادًا عمتت  المراجتت  المعتمتتدة ةتتي التشتتخيص حتتدد ،حمتتاة(

الحرقفتتتة األولتتت  و  ،التتتدرع الكيتينتتتي وزخرةتتتت(، و العيتتتوبو  ، المتتتوامس القدميتتتة، و و تتتي: قاعتتتدة التتترؤيس ئتتت(رؤيتتتة أجزاالبتتتاحييب ةتتتي 
     Soulsby,  (2562 ); Hoogstraal et al., (1985) .و ير تا الصفائح التنفستيةو  ،الصفائح  واليممة الشرجية، و ابعةوالر 

 Estrada-Pena et al., (2004) ; ;  Pérez-Eid, (2009) ;  Walker et al. (2014) . 
الخاصتة بحيوانتات اإلبتح المدروستة كتالعمر والجتنس وعتدد الحتاالت المصتابة ةتي  البيانتاتتتم ادختاح كاةتة التحليل اإلحصائي:   -

. وتتتم إظهتتار التتدالالت االحصتتائية والفتتروه المعنويتتة SPSS15القطيتت  وكتتذلك عتتدد المبتتود المجمتتوع وجنستت( باستتتخدام برنتتامو 
 .المبود والعوامح المؤيرة النتشار نات المختمفةممقار ل باختبار مرب  كاي

 والمناقشة:النتائج 
عم   إصابة اإلبح بطفيمي المبود إذ سجمت ،نتائو  ذم الدراسة وألوح مرة ةي سورية االنتشار السنوي لطفيمي المبود عند اإلبح أظهرت

وُتعد  ذم  .(%46.46بم  متوسط نسبة اإلصابة عم  مدار السنة )و  ،متباينة بشكح وااح حسب الفصح السنوي نسبوب مدار السنة
 ،Taddese et al., (2013) (%56) المفحوصة بحاإلحيث كانت نسبة إصابة شره إييوبيا أقح بكيير مب نسبة انتشارم ةي النسبة 

 ،مب الحيوانات %63إذ الحظ اإلصابة بنسبة بم ت  ،ةي العراه Mohammad, (2015)مب النسبة التي حصح عميها وأقح أياًا 
حيث بم ت نسبة  ،ةي إيراب Moshaverinia and Moghaddas, (2015وكانت نتائو الدراسة أكير بقميح مب النسبة التي وجد ا )

ل  حٍد كبير وُتعد النتائو التي تم الحصوح عميها ةي محطة بحوث وادي العذيب متشابهة  ،% 95.29االنتشار السنوي لمبود  م  وا 
ويمكب أب يعزى ذلك االختفف ال  تبايب أو  ،نسبتمك الةي  عم  الر م مب االختفف انتشار المبود بيب البمداب المشار إليها نسب

 .معب دورًا مهمًا ةي تطور وزيادة أعداد المبودتالتي والبيئية  المناخيةوالظروف اختفف المناطه الج راةية 
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 ،( عم  الترتيب%62.9( و)%59وبنسبة بم ت ) الصيفةصمي الربي  و ةي بالمبود  صاباتوقد لوحظ ةي  ذم الدراسة حدوث  البية اإل
مما يوجب مكاةحة اإلبح بمبيدات المبود لمقاا  عميها أو خفض نسب اإلصابة  ،ويمكب تفسير ذلك بنشاط المبود ةي  ذيب الفصميب

الذيب نصحوا بمعالجة اإلبح ةي بداية الشهور الرطبة  ،مصرةي    ,.Abdullah et al( 2016و ذا ما أشار إلي( ) ،ألدن  حد ممكب
ةي زيادة أعداد المبود عم  اإلبح ةي ةصمي الربي   Fard et al., (2012) و ذا يتواةه م  الدراسة التي أجرا ا لوقايتها مب اإلصابة.

 ,Moshaverinia and Moghaddas, (2015)  ; Rathore and Sumbriaم  ما أشار إلي( كٍح مب )كما واتفقت  ،والصيف

. واتفقت أياًا الحظوا النسبة العالية النتشارم خفح ةصمي الصيف والربي و  ،الذيب وجدوا أب لهذا الطفيمي نشاطات موسمية (2017)
الحيوانات وأنها  دو بثعداٍد كبيرة عم  جموتطفًف و  أكير انتشاراً كانت المبود ةي أب أجناس   Soulsby, (1982) ; Morel, (1989)م  
 Elghali and Hassan, (2009) مكما تواةقت أياًا م  ما وجد مب السنة. خفح األشهر المعتدلة والحارة اأعداد  تزداداو  تتكاير 

كذلك وجد و  السوداب ةي أب المبود تطفح عم  اإلبح عم  مدار العام وزادت أعدادم مب شهر آذار حت  تشريب األوح. ةي شماح
Perveen , et al., (2020) وح خفح أشهر مب آذار حت  تشريب األ  %233بم ت  نتشارالأب نسبة االمتحدة  مارات العربية ةي اإل

والشتا  كانت أقح  الخريفةصمي ةي عند اإلبح  وبينت  ذم الدراسة أب نسب انتشار اإلصابة بالمبود ،وانخفات ةي باقي أشهر العام
 Salimabadi et م  ما ذكرمواةقة ت ذم النتائو موجا ت (. 2جدوحعم  التوالي )% 02.29و %69إذ بم ت  ،مب الربي  والصيف

al., (2010)  يرابإةي. ( وبالتحميح االحصائي لوحظ وجود ةره معنويp<0.01ةي انتشار اإلصابة بالمبود عم  الحيوانات المصابة ) 
وبقائ( عم  أعدادم وتطور دورة حيات(  ةيحيث تؤير الت يرات المناخية  بيولوجية تطور المبود وتكايرم، و ذا يتفه م بيب ةصوح السنة. 

حيث ُوجد أب  ،Estrada-Pena and de la Fuente, (2014)وبالتالي ةإب الفصح السنوي يمعب دورًا مهمًا ةي ذلك  قيد الحياة،
كما وتتوقف إناث   ذا الطفيمي،م أةاح درجة لتطور 0 03وتعتبر الدرجة  ،المبود يتطور بسرعة وتتزايد أعدادم بدرجات الحرارة األعم 

م األةاح لتطور يرقات المبود واكماح دورة حياتها 0 23وتعتبر الدرجة أكير مب  ،م0 6المبود البال ة عب وا  البيض بدرجة أقح مب 
(Ogden et al., (2004 ي منطقة شب( جاةة وقمبحوث . وبما أب منطقة الدراسة )محطة  )يمة األمطار وتتواةر ةيها وادي العذيب

األعشاب والمراعي الطبيعية واأل نام والماعز ةيمكب لهذم الحيوانات أب تمعب دورًا مهمًا ةي انتشار المبود وانتقال( ةيما بيب  ذم 
خماج التي تنتشر ةي لأل ةالناقم حيث ُيعد المبود بثنواع( )أحادي أو ينائي أو يفيي العائح( مب الطفيميات ، الحيوانات وبيب اإلبح.

ةي ومفيدًا  اً أساسي اً عنصر وبالتالي ةإب أي معمومات أو بيانات حولها تعتبر  ،محددة بسبب الت يرات المناخية والبيئيةج راةية أماكب 
 لهذا النوع مب الطفيميات.متكاممة المكاةحة وال تخطيطال برامو

ورم ةي الفصوح المختمفة مب السنة مخرجات مهمة تتعمه أساسًا بمدى تطور نشاط( وظهد يتحدوُتعد  ذم النتائو حوح انتشار المبود و 
 وانتشار األطوار الخامجة ةي بيئة الحيواب

 .بالمبود حسب الفصل السنوي عند الحيوانات المدروسة (. نسب اإلصابة2الجدول )
 الفصح البياب

 الشتا  الخريف الصيف الربي 
 8; 8; 8; 8; العدد المفحوص مب اإلبح/ رأس

 58 69 8: 9: العدد المصاب بالمبود/ رأس
 62758 78 78:; 8> نسبة االنتشار )%(

 ;9779 متوسط نسبة االنتشار)%(
 بالمبود: اإلصابة شدة
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حيث اختمفت شدة اإلصابة  ،الخريف والشتا  مقارنة م  ةصمي الصيفو  ةصمي الربي  عددًا خفحأكير وجد أب طفيمي المبود كاب 
( بيب مجموعات اإلبح المقسمة بحسب شدة p<0.01بالمبود عند اإلبح المفحوصة، حيث لوحظ بالتحميح اإلحصائي وجود ةره معنوي )

%( مب مجمح أعداد 78772االصابة، إذ لوحظ أب أعداد اإلبح المصابة والتي صنفت امب المجموعة األول  )شدة اعيفة( شكمت )
%(، واإلصابة الشديدة )المجموعة اليالية( :5978ات المصابة، بينما بم ت شدة اإلصابة المتوسطة )المجموعة اليانية( نسبة )الحيوان
(. وقد اختمفت نتائو  ذم الدراسة م  ما 6%( )جدوح22722%(، وبم ت نسبة اإلصابة الشديدة جدًا )المجموعة الرابعة( )8>297نسبة )
عم  اإلبح ةي السوداب. بيب أعداد القراد  ، حيث لم  يشير إل  وجود أي ةروه معنويةMahmoud  and Elsheikh, (2017وجدم )

أب كياةة أعداد المبود عم  الحيواب الواحد بم ت بالمتوسط  ،Perveen , et al., (2020) أما ةي اإلمارات العربية المتحدة ةقد وجد 
 ( قرادة. 758;2)

 اإلبل بطفيمي المبود.(. أعداد وشدة إصابة 3) الجدول
  المئوية النسبة ةالمصاب اإلبح داعدأ شدة اإلصابة المبود عم  الحيواب الواحد تعداد مجموعة اإلبح

 78772 7> اعيفة 8-2 األول 
 :5978 88 متوسطة 58-9 اليانية
 8>297 68 شديدة 78-52 اليالية
 22722 56 شديدة جداً  72أكير مب  الرابعة

 >>7>> :58 المجموع
 انتشار اإلصابة حسب عمر الحيوان:
حيث ُوجد أب أعم  نسبة  ،( ةي نسب اإلصابة بالمبود حسب أعمار اإلبح المصابةp<0.01أظهرت النتائو وجود ةره معنوي )

سنوات والتي  8-6%(، تمتها مجموعة األعمار مب 72787حيث بم ت ) ،سنة 5أشهر وحت  عمر  9لإلصابة بالمبود كانت بعمر مب 
(. و ذم النتائو 7) كما ةي الجدوح%( ::587سنوات حيث بم ت ) 28-9%(، بينما كانت أقح نسبة لإلصابة بعمر مب ;6:79بم ت )

( ةي أب المبود يتطفح عم  المواليد بشكح أكبر مب اإلبح 5889) منظمة الصحة العالمية( وكذلك تقرير 5882تتفه م  ما ذكرم مراد )
الكبيرة مسببًا لها أارارًا صحية وانتاجية واقتصادية ونفوقها ةي حاالت اإلصابة الشديدة. ويمكب أب ُيفسر تعرض األعمار الص يرة مب 

عم  الجمد الطري أو الميب بيب الوبر الطويح الذي  اإلبح لإلصابة بطفيمي المبود بنسبة عالية إل  كوب  ذا الطفيمي يفاح االلتصاه
  تمتمك( عادة الحيوانات الص يرة.

 (. أعداد ونسب اإلصابة بالمبود حسب عمر اإلبل المصابة.4الجدول )
 المجموع أو النسبة مجموعات األعمار البياب

 5-أشهر 9مب
 سنة

 سنوات 28-9مب  سنوات 8-6مب 
 :58 76 ;: 9; أعداد اإلبح المصابة بالمبود/ رأس 

 )%( 72787 6:79; 587:: <<7<< 
 أماكن تموضع )تطفل( المبود عمى جسم الحيوان: 
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ُوجد أّب المبود يتطفح عم  حيوانات الدراسة طواح السنة ولكب م  وجود تفاوت ةي نسب اإلصابة حسب الفصح السنوي، حيث توا  
خفح موسم الشتا ، وقد لوحظ أب  البية المبود يمتصه ةي األماكب ذات الجمد الرقيه والميب والناعم وال نية باألوعية المبود بيب الوبر 

ميح المختمفة وبنسب متفاوتة  الجسم مناطه الدموية والبعيدة عب أشعة الشمس المباشرة، حيث تطفح المبود ةي اإلبح المصابة عم 
 عراة أكير األماكب مب منطقة الصدر كانت أب لوحظ إذ (،p<0.01)وبفروه معنوية  ير ا العجاب وداخح األذنيب والارع و 

وبم ت نسب اإلصابة ةي مناطه (، %23.26منطقة الرقبة ) (، بينما كانت أقح نسبة مسجمة ةي%233بم ت النسبة ) حيث لإلصابة،
%( والبطب 62.92%( والارع )42.40األذنيب )%( وداخح وحوح 22.22%( وحوح العيوب )60.35الجسم األخرى: العجاب )

 Montasser, (2006 ) ( و2330العاني )م  (. واتفقت  ذم النتائو 9)جدوح %(24.62%( والقوائم )25.02%( والظهر )29.22)
 Rathore andكما تواةقت م  ما كشف عن( ) زيادة أعداد المبود عم  منطقة الصدر مقارنة م  المناطه األخرى لمجسم.الذي وجد 

Sumbria, (2017  وكذلك م   %(.96.64وبنسبة بم ت ) منطقة الصدر عند اإلبح المصابة النسبة العظم  لمبود وجدت عم ةي أب
الذيب وجدوا تطفح المبود بالمرتبة اليانية عم  منطقة الصدر عند اإلبح ةي الصوماح وبنسبة  Isse et al., (2017ما أشار إلي( )

 م الدراسة أب التصاه المبود عم  منطقة العجاب جا  بالدرجة اليانية بعد منطقة الصدر وبنسبة بم ت(. ولوحظ ةي  ذ29.6%)
بالر م مب اختفف المناطه والنسب بيب الدراستيب، حيث وجدوا  Isse et al., (2017وتتفه بذلك م  ما كشف عن( ) ،%(60.35)

 Perveen , et ( و2330لي( العاني )إ(. كما تتفه م  ما أشار %31.8تطفح المبود بالدرجة األول  عم  منطقة العجاب وبنسبة بم ت )

al., (2020).ةي تفايح المبود لبعض أماكب جسم الحيوانات المصابة 
 .اإلبلالجسم عند  بالمبود حسب مكان توضعه عمى اإلصابة ونسب أعداد (.5) الجدول

 تحديد أجناس وأنواع المبود:
-.Hyalomma spp-(  و جنس  ايولوما )زجاجي العيبHard ticksجنس واحد مب أجناس المبود الصمب ) أظهرت النتائو وجود

 Macartan)، و ذم النتائو تتفه م  ما أشار إلي( %233وبنسبة بم ت (، حيث كانت كاةة عينات المبود المجموعة تتب   ذا الجنس 

et al., (1987 كاب اإلبح  ايولومامب جنس  الصمب ةي أب المبود )بالر م  ةي اليمب الرئيس المتطفح عم  اإلبحالجنس  )زجاجي العيب
ب اختمفت النسبة، ح Lawal et al., (2007)واتفقت م  نتائو ، مب تطفم( عم  أنواع حيوانية أخرى بنسبة   ايولوما يث وجدوا جنسوا 

 Sajid el al., (2008)( عند اإلبح ةي نيجيريا، باإلااةة لتشخيص أجناس أخرى  يرم. بينما اختمفت النتائو م  ما الحظ( %48)
تفف خفح ةترة دراستهم. ويمكب تفسير  ذم االختفةات باخالجماح المفحوصة ةي الباكستاب الذيب لم يجد أي اصابات بالمبود عند 

 المناخ والبيئة بيب تمك البمداب ومنطقة الدراسة والتي تمعب دورًا مهمًا ةي ذلك.
  : )مب المبود متطفمة عم  اإلبح المفحوصة و ي كما يمي خمسة أنواع( وجود 4أظهرت النتائو كما  و مواح بالجدوح )

Hyalomma anatolicum excavatum(42.40نواع ةي  ذم الدراسة وبنسبة بم ت )( وكاب  ذا النوع األكير تكرارًا بيب األ%، 

 مكاب تموا  طفيمي بالمبود عم  مناطه الجسم البياب
حوح  العجاب الصدر

 العينيب
داخح وحوح 

 األذنييب
 الرقبة القوائم الظهر البطب الارع

 22 06 63 92 66 263 242 222 232 أعداد االبح المصابة

 23.26 24.62 25.02 29.22 62.92 42.40 22.22 60.35 233 النسبة المئوية
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ب كاب بنسبة أقح ) ، تفم نوع Moshaverinia and Moghaddas, (2015)%( 25.29وميح  ذا النوع ُوجد عم  اإلبح ةي إيراب وا 
(Hyalomma marginatum marginatum( وبنسبة )22.29،)%  ب إوميح  ذا النوع لوحظ أياًا عم  اإلبح ةي اختمفت يراب وا 

 ،%(6.06) وبنسبة( Hyalomma impeltatum يم النوع ) Moshaverinia and Moghaddas, (2015%( )6.62النسبة )
 Hyalomma)أما النوع  .Elghali and Hassan, (2009) (7.7%)وبنسبة  سودابالةي شماح وميح  ذا النوع تطفح عم  اإلبح 

lusitanicum( )بينما كاب0.64( ةبم ت نسبت ،)% ( النوعHyalomma detritum detritum( األقح تكرارًا وبنسبة بم ت )2.5% )
. وربما تم انتقاح وانتشار النوع األخير مب المبود ال  اإلبح عب طريه األ نام والماعز الموجودة بكيرة ةي مب إجمالي عزوالت المبود

 .Gharbi and Darghouth, (2014)العربي وبشكح كبيرمنطقة الدراسة، وميح ذلك كاب قد أشير إلي( عند األبقار ةي الم رب 
 Tomassone  et،  و Bakirci, (2007 Aydin and) ( و2330العاني ) وتتفه نتائو  ذم الدراسة بشكح عام م  ما كشف عن(

al. , (2012) أماكب ج راةية ةي تت ذى عم  اإلبح عند اختفطها م  الحيوانات األخرى و  مختمفة مب المبود عانو ةي وجود أجناس وأ
مختمفة مب العالم. ولدى التحميح االحصائي ب ية معرةة ةيما إذا كاب لظهور نوع الطفيمي عفقة م  الفصح السنوي لم يفحظ وجود أي 

 ( ةي نسب اإلصابة بحسب نوع المبود وةصوح السنة. p>0.05ةروه معنوية )

( بيب نسب p<0.05اإلبح المصابة، حيث لوحظ وجود ةروه معنوية )( أنواع وجنس ونسب المبود المعزولة مب 2ويظهر الجدوح )
 .H  حيث ُوجد أب أعم  نسبة مب ذكور المبود المتطفمة  و النوع سب جنس ونوع المبود المعزوح ذات(،اإلصابة بالمبود بح

marginatum marginatum( كانت بثقح نسبة تطفح مقارنة م  األنواع ا25.96وبنسبة بم ت )ناي لمعزولة األخرى، بينما %( وا 
وأب إناي( كانت أعم  نسبة تطفح  %(،24.44وبنسبة بم ت ) H. detritum detritumلوحظ أب أقح نسبة لمذكور كانت مب النوع 

 .Hو  H. impeltatumو   H. anatolicum excavatumمقارنة م  إناث األنواع األخرى المعزولة. وكانت نسبة ذكور األنواع 

lusitanicum ( عم  التوالي29%،22.22%،46.92أعم  وبنسٍب )%، ( 02.62مقارنة م  إناث ذات األنواع المنوم عنها آنفًا ،%
حيث بم ت أعداد ذكور المبود  ،Ganjali et al., (2014%( عم  التوالي. واتفقت  ذم النتائو م  ما كشف عن( )%29،22.22

 %(.26.24وبنسبة ) 66/645التي بم  عدد ا  %( مب اإلناث62.20وبنسبة أعم  ) 062/645المجموعة 
 (. أنواع المبود المعزولة من اإلبل المفحوصة حسب الفصل السنوي.6الجدول )

 النسبة المئوية االجمالي الفصح السنوي أنواع المبود المعزولة

 الشتا  الخريف  الصيف الربي  
Hyalomma anatolicum 

excavatum  
45 53 29 13 140 67.63 

 H. marginatum marginatum  20 13 5 6 44 21.25 
 H. impeltatum  5 3 - 1 9 4.34 
 H. lusitanicum  4 1 1 2 8 3.86 

 H. detritum detritum  2 - 1 3 6 2.9 
 99.99 207 25 36 70 76 المجموع

 (. أنواع المبود المعزولة من اإلبل المفحوصة حسب جنسه.7الجدول )
 جنس المبود المعزوح المعزولة أنواع المبود
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 النسبة المئوية  عدد اإلناث النسبة المئوية  عدد الذكور
excavatum Hyalomma anatolicum 96 68.57 44 31.42 

 H. marginatum marginatum  35 79.54 9 20.45 
 H. impeltatum 7 77.77 2 22.22 
 H. lusitanicum 6 75 2 25 

 H. detritum detritum 1 16.66 5 83.33 
 29.95 62 70.04 145 المجموع أو النسبة المئوية 

 

وجود خمسة أنواع مب جنس  ايولوما )زجاجي العيب( تتطفح عم  اإلبح ةي محطة بحوث وادي العذيب وأب مب  ذم الدراسة يستنتو 
  ناك عوامح تؤير عم  نسب االنتشار وزيادة أعداد المبود وةقًا لمفصح السنوي وعمر الحيوانات وأماكب تمواعها عم  الجسم. 

 يمي: توصي  ذم الدراسة بارورة ما
لتقدير بح والحيوانات األخرى ةي مناطه مختمفة مب سورية عند اإلحوح اإلصابة بطفيمي المبود  ااةيةاإل اتلدراسب االمزيد م إجرا  .2

مب نوعها، ويمكب أب تكوب بداية لدراسات وبائية مستقبمية كوب  والسيما أب  ذم الدراسة  ي األول  ،لهذم اإلصابةالخسائر االقتصادية 
 نقح العديد مب اإلصابات الخطيرة.يو سببات األمراض لإلنساب والحيوانات المبود مب األيويا  الناقمة لم

السيما أب طفيميًا واحدًا يحمح الخمو يمكن( أب يسبب  ،وا  برامو وتدابير صارمة وةعالة ةي مكاةحة المبود عند كح أنواع الحيوانات .5
 أوبئة واسعة النطاه ةي قطعاب اإلبح والحيوانات األخرى.

البال  المبود  ب ية القاا  عم  (الصيفةصمي الربي  و طواح السنة وخاصة ةي الفصوح التي ينتشر ةيها بكيرة ) دمبو ال مبيداتاستخدام  .6
 م  اتباع اإلجرا ات الوقائية الفزمة. و ير البال 

ح المقاومة عند المبود القيام بدراسات تهدف إل  تحديد ةعالية مبيدات المبود المستخدمة عند الحيوانات ةي سورية وتقصي حاالت تشك .7
 تجام  ذم المبيدات.

 المراجع:
(. موسوعة اإلبح )أسماؤ ا وأصناةها واستخداماتها وتربيتها وأمرااها. األردب، منشورات عالم الكتب 2003العاني، ةفح خميح )

 صفحة. 425الحديث، الطبعة اليانية. 
(. األمراض الحيوانية المصدر واألمراض السارية المشتركة بيب اإلنساب والحيوانات. األمراض 2006تقرير منظمة الصحة العالمية )

 . 551-540: 580الطفيمية، الجز  اليالث، الطبعة اليالية. المنشورات العممية والتقنية رقم 
 353صنعا ، اليمب.  ،جتها، دار الشوكاني لمطباعة والنشر والتوزي . الوجيز ةي أمراض اإلبح ومعال(2001) مراد، محمد مصطف 
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Abstract 

This study was conducted on 320 Camel at Wady Al-atheeb Research Station 

during the period (2011-2012), where (207) samples of ticks were collected. 

The camels which did not treated with acaricides were selected randomly and 

examined clinically to recognize the prevalence of ticks, determining the sex, 

species effect of seasons, animal age and the positions of ticks intrusion on the 

animal body. Ticks were determined through morphological characteristics 

using a stereomicroscope in parasitological laboratory at Faculty of Veterinary 

Medicine (Hama University) according to standard identification keys. Results 

showed significant differences (P<0.01), during the seasons of the year where 

the annual average of tick prevalence was (64.68 %), The higher rates of 

prevalence were found in spring (95%) and summer(87.5%), whereas the rates 

were less  in autumn (45%) and winter(31.25%). Significant differences 

(P<0.01) were found according to the groups of camels age, where The higher 

prevalence rates were in the (6 months to 2 years old (41.54%), then the group 

between (3–5) years old (37.68%), The lower were in the group of (6-10) years 

old (20.77%). Results showed that there were five species belonged to one 

genus of ticks that is called (H. anatolicum exavatum which was the most 

prevalence with a rate amounted to ( 42.40% ) then H. marginatum marginatum 

( 22.29% ), H. impeltatum (%6.06 ), H. lusitanicum ( 0.64% ), whereas the specie 

H.detritum detritum was  the less frequency with a rate amounted to (2.5% ) of 
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total desolation ticks. Insecticides should be applied throughout the year, 

especially in the seasons in which the ticks infestation increases, in order to 

eliminate all ticks stages. In addition to taking preventive measures and 

procedures. 

Key words: Prevalence, Ticks, Species, Camels, Syria. 

 


