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 عدة في  2014-2013 عامي بين المشتركة الشتاء اشهر في الدراسة اجريت
 الخارجية الطفيمية االصابات عن لمتحري ديالى محافظة من مختمفة مناطق

 بالطفيميات كمية اصابة نسبة النتائج أظهرت وقد . المحمية االبقار عمى
  المفحوصة االبقار مجموع من %25.58 بمغت ديالى محافظة في الخارجية

 الخارجية  الطفيميات من مختمفة اجناس ثالثة وجود الدراسة سجمت . (129)
 Hyalomma spp  الصمب القراد من واحد جنس وهي االبقار عمى المتطفمة

 من واحد وجنس Haematopinus spp الماص القمل من واحد جنس و
 .التوالي عمى % (4و 6و90)  بمغت وبنسب Hypoderma spp الجمد نغف
 كانون شهر في الخارجية بالطفيميات اصابة نسبة الدراسة اشهر بينت كذلك
 %0 بمغت االول كانون شهر في نسبة اوطأ كانت بينما %35 بمغت الثاني

  < مستوى تحت معنوية فروق وجود مع المفحوصة الحيوانات مجموع من
.p<0.05      
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 المقدمة

تمعب الطفيميات الخارجية التي تصيب حيوانات 
المزرعة  دورا هاما في تقميل انتاجية الحيوانات 

المختمفة وهي مسؤولة عن خسائر اقتصادية كبيرة 
في انتاج المحوم والحميب والجمود وذالك عن طريق 

امتصاصها لدم وتحطيم الجمود ونقل المسببات 
 .  المرضية المختمفة كالطفيميات والبكتريا والفيروسات



 النتائج والمناقشة
  

أظهرت النتائج نسبة اصابة كمية بالطفيميات الخارجية في 
من مجموع االبقار % 25.58محافظة ديالى بمغت 

(  5)و( 2)ولم تتفق نتائجنا مع ماوجدة ( 129)المفحوصة 
وقد يعود السبب الى ان الدراسة اجريت في فصل ( 7)و

والشتاء والتي تشهد انخفاض في االصابة بأغمب الطفيميات 
جدول .الخارجية في العراق بسبب انخفاض درجات الحرارة  

 (1)رقم 
 



 %النسبة المئوية عدد االبقار المصابة  عدد االبقار المفحوصة
129 33 25.58 

سجمت الدراسة وجود ثالثة اجناس مختمفةة مةن اليفيميةات المتيفمةة عمة  
و جةنس  Hyalomma sppاالبقار وهي جةنس واحةد مةن القةراد الصةم  

وجةنس واحةد مةن ن ة   Haematopinus sppواحد من القمل المةا  
عم  التةوالي ( % 4و 6و90)وبنس  بم ت   Hypoderma sppالجمد 

حيةةأ بثبتةةت اامةة  البحةةوأ المحميةةة ( 5و4)واقتربةةت نتائجنةةا ممةةا وجةةد  
لما يمتمك هذ  الجنس من  Hyalomma sppانتشار واسع لمقراد جنس 

واتفقةةت نتائجنةةا بخصةةو  .قابميةةة تكيةة  عاليةةة مةةع البيئةةة المتواجةةد  ي ةةا 
 (2)جدول رقم ( . 17)اإلصابة بالقمل ون   الجمد مع ماوجد  

 نسبة االصابة الكمية بالطفيميات الخارجية عمى االبقار( 1)جدول رقم



 %النسبة المئوية عدد الحيوانات المصابة اسم اليفيمي 

Hyalomma spp 30 90* 
Haematopinus spp 2 6 
Hypoderma spp 1 4 

 100 33 المجموع
 

 ((p<0.05وجود فرق معنوي تحت مستوى * 
سجججمت اشججهر الدراسججة اعمججى نسججبة اصججابة بالطفيميججات الخارجيججة فججي شججهر كججانون 

% 0بينما كانت اوطا نسبة لالصابة في شجهر كجانون االول % 35الثاني بمغت  
والجججذي بجججين سجججبب ارتفجججاع نسجججبة االصجججابة فجججي هجججذة (  12)واقتربجججت نتائجنجججا مجججع 

 (3جدول رقم .)االشهر من السنة 

 نسبة اإلصابة بأجناس اليفيميات الخارجية عم  األبقار( 2)جدول رقم



عدد االبقار  الش ر 
 المفحوصة

 %النسبة المئوية عدد االبقار المصابة

 30 4 13 2013تشرين الثاني 
 0 0 7 2013كانون االول 
 *35 20 57 2014كانون الثاني 
 17.30 9 52 شباي
 25.58 33 129 المجموع

 نسبة االصابة بالطفيميات الخارجية خالل اشهر الدراسة( 3)جدول رقم 
 



 Hyalomma sppيفيمي القراد جنس     ( 1)صور  رقم



 Haematopinus sppيفيمي القمل جنس     ( 2)صور  رقم 



 Hypoderma spيرقات طفيمي نغف الجمد    ( 3)صورة 
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