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  الخالصة

في األغنام المحلیة في مناطق متعددة Sarcoptes scabiei ھدفت الدراسة الى معرفة انتشار االصابة بحلم الجرب جنس 

وقد  2013الى حزیران  2012بني سعد و جدیدة الشط) للفترة من ایلول من محافظة دیالى شملت ( المرادیة والسعدیة و

) راس غنم . وكانت اعلى نسبة لإلصابة في  960من مجموع االغنام المفحوصة (  %22.50بلغت نسبة اإلصابة الكلیة 

 p>0.05نویة مع وجود فروق مع  %12.51بینما كانت أوطأ نسبة في منطقة جدیدة الشط  %47.22منطقة بني سعد بلغت 

حیث كانت أعلى نسبة لإلصابة في شھر  p>0.05. سجلت اشھر الدراسة فروق معنویة واضحة تحت مستوى معنویة  

.  ان حلم الجرب الجاف تصیب على األغلب  %4.41بینما كانت أوطأ نسبة في شھر حزیران  %45.19شباط بلغت  

مقارنة بمناطق الجسم األخرى  %84.72ي منطقة الرأس بلغت المناطق الخالیة من الصوف وكانت أعلى نسبة لإلصابة ف

  وانعدمت اإلصابة في مناطق البطن واإللیة .
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Abstract 

This study was aimed  to demonstrate  the prevalence of  mange mite Sarcoptes scabiei 

infection on native breed of  sheep in several regions of Diyala province which involved         

( Al- muradia , Al-saadia Beni-saad ,Jedidaalshatt ) during the period from September 2012 to  

June 2013. 

Atotal of  960 animals examined the infection rate was reached 22.50% , the Beni-saad 

region  show the highest infected rate 47.22% while the lowest rate was recorded in 

,Jedidaalshatt region  12.51 % with significant difference between regions p p<0.0 5 .  

In regard to the months of the study there were a clear significant difference between the 

regions p<0.0 5 with the  highest rate has been recorded in February which was 45.9 %  while 

the lowest rate in June 4.41%. Almost the dray mange mite infected wool  less areas , the 

head region show the highest rate 84.72% compared to other body less wool  regions and it  

was absent in belly and fat tail regions. 

Key word : sheep , mange mite, prevalence , diyala 

 
  المقدمة

في العراق وتكمن أھمیتھا في كونھا مصدرا أساسیا للحوم والجلود  تعد  األغنام من أھم مصادر الثروة الحیوانیة          

,وتعتبر الطفیلیات الخارجیة من المسببات المھمة والمؤثرة على اإلنتاج مؤدیة إلى خسائر اقتصادیة كبیرة ال  والصوف

أعداد الحلم المتواجدة یعتمد على ) . إن ظھور العالمات السریریة  1تزال الكثیر من البلدان األسیویة  تعاني من تأثیراتھا (  

على سطح الجلد وتظھر على شكل آفة صغیرة یصاحبھا عالمات عدم الراحة على الحیوان ومحاولة حك المنطقة بجسم 

حیث تسبب حلم الجرب التھابات موضعیة وتورم  صلب أو عض المنطقة المصابة وظھور القشور والبثور الصفراء

وتأخذ باالتساع واالنتشار مغطیة المنطقة الظھریة وجانبي ) . 2ة بیضاء متحرشفة (وقشور وبثور بیضاء وآفات قشری

ً بالبساط  5- 4الجسم خالل  ویبدو  ) (Mattedأسابیع مع مالحظة فقدان الصوف للون الطبیعي و تساقطھ ویصبح شبیھا

سیة وھیجـــان ورفس وأحیاناً على الحیوانات المصابة عالمات االنكاز وتصلب الجلد وفقر الدم والنحول وفرط الحسا

على  إن إمراضیھ الحلم الساركوبتي تتركز ) . 3بــروز اللسان ونوبات تشنجیة وحركات الإرادیة تؤدي إلى الموت ( 

األغلب  في المناطق الخالیة من الشعر مثل الوجھ واألذان . وتعمل الحلم على حفر أنفاق تحت البشرة وتتغذى على األنسجة 

دیھ إلى تخریش مرتبط بحكة محدثھ التھاباً ونضحاً مصلیاً سرعان ما یجف وتتكون القشور . وتكمن خطورة والسوائل مؤ

) . تعتبر اإلصابة بالجرب من العوامل  4اآلفة فـــي انتشارھـــــا وشمولھــا مناطــق أخــرى غیر الوجھ كالجذع للحیوان ( 
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من وزنھا  في حالة زیادة  %30. فقد وجدا الباحثون ان األغنام تفقد  المھمة والمؤثرة على ھبوط وزن األغنام والحمالن

 %73. وبینت الدراسات ان الحلم مجبرة التطفل وتمتد فترة حضانة المرض عدة اشھر وان  ) 5نسبة اإلصابة بالجرب (  

بة أكثر من سنتین ، لذا من الحاالت أصیبت نتیجة أغنام حاملة للمسبب المرضي وان األغنام ممكن ان تبقى حاملة لإلصا

جرب األغنام من األمراض المعدیة ولھ تأثیرات صحیة كبیرة ال یجب التغاضي عنھا وقد سجلت الدراسة نوعین من الحلم 

متطفلة على األغنام والماعز وبلغت نسبة اصابتھا خالل الشتاء  Sarcoptes scabieiو   Psoroptes cuniculiھي 

 Sarcoptes) . ان اغلب اإلصابات بجنس 6) % على التوالي   (1.9,  3,  4.1,  7.8والربیع والخریف والصیف ( 

تظھر في موسم الشتاء وتقل وتختفي في اشھر الصیف . و حدوث اإلصابة بالجرب تختلف باختالف مواسم السنة وارتفاع 

). بینما كانت اإلصابة 7في إثیوبیا (في تشرین األول ولغایة كانون األول  %7.5مناسیب األمطار ، فقد بلغت نسبة اإلصابة 

في اسبانیا و تركزت في اشھر الشتاء وتزامنت مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع مستوى  %52الكلیة بالجرب 

 Sarcoptes scabieiرأسا من األغنام . حیث كان الحلم من نوع  559بدراسة أخرى فحص فیھا  ).   8األمطار (

varovis ا بأن اآلفة المرضیة لم تكن محدده بمنطقة الرأس واآلذن وإنما امتدت لتشمل مناطق الظھر المتغلبة . والحظو

في دراسة حدیثة في إثیوبیا شخصت اإلصابة في األغنام والماعز وكانت نسبة .  )9والخاصرة واألرجل والكفل واآللیة (

والحظوا ارتفاع نسبة إصابة الوجھ  Sarcoptes   4.5%بینما كانت نسبة اإلصابة بحلم ال %5.2اإلصابة الكلیة بالجرب 

 %100.ان حدوث ثورة مرضیة لحلم الجرب في فلسطین ادت الى نسبة اصابة  )10واالذنیین مقارن بباقي أجزاء الجسم (

 (في قطیع من االغنام تركزت في الوجھ وقشطت اآلفات الجلدیة وكانت العینات تؤكد اإلصابة بحلم  الجرب جنس  

Sarcoptes scabiei11 شخصت اإلصابة  بالجرب الساركوبتي في مدینة مكة  2011) . وفي موسم الحج من عام

وھو األكثر شیوعا في  %5.6في األغنام والماعز المحلي  وكانت نسبة إصابة األغنام  %2.8وبنسبة  إصابة كلیة بلغت 

  )  12( %54المملكة وتركزت اإلصابات في منطقة االذن وبلغت 

وأوضحت الدراسة أعلى نسبة لإلصابة بحلم الجرب   % 22.96انت نسبة اإلصابة بحلم السار كوبتي قد بلغت في بغداد ك

)   نسبة 14إما في النجف فقد بینت دراسة ( ). 13.( %8.20و أدناھا في شھر أیلول   % 37.5في شھر نیسان وكانت 

واقل نسبة في حزیران   %42.2صابة في شھر شباط وكانت أعلى نسبة لإل %22.16إصابة األغنام بالجرب الساركوبتي 

  تلتھا مناطق اإللیة والرقبة والظھر وبنسب إصابة % 61.5وسجلت منطقة الرأس أعلى نسبة وصلت   %7.4كانت 

ولوحظ  % 24.3في الموصل اجري مسح لجرب الساركوبتي  وبلغت النسبة  ) % على التوالي .9.4و 12.8و 16.6(  

بة في اشھر الشتاء بسبب كثرة التماس واالحتكاك بین الحیوانات في الظروف الجویة الباردة بینما ارتفاع نسبة اإلصا

والھمیة  )15الحظت انخفاض اإلصابة في اشھر الصیف بسبب انخفاض الرطوبة وارتفاع درجة حرارة الصوف .( 

  االصابات بحلم الجرب ھدفت الدراسة الى التالي :

  مرضي للجرب في االغنامدراسة وتشخیص المسبب ال -1

  التعرف على االصابات في مواسم الدراسة   -2
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  المواد وطرائق العمل

راس من األغنام المحلیة في مناطق مختلفة من محافظة دیالى شملت (  بني سعد , السعدیة ,المرادیة , جدیدة  960تم فحص 

.جمعت النماذج من األغنام  2013الى شھر حزیران  2012الشط ) وبواقع زیارة واحدة في األسبوع للفترة من شھر أیلول 

التي ابدت عالمات سریریھ لإلصابة بالجرب من خالل وجود آفة جلدیة. حیث أزیل الصوف بواسطة مقص ثم أضیفت 

من حافات  Skin scrapingsبضع قطرات من الكلسرین على حافة االفة لترطیب المنطقة بعدھا اخذت قشطات جلدیة 

مال مشرط حاد وبعمق حتى نضح الدم ، وضعت ھذه القشطات في اطباق بالستیكیة ودونت علیھا كل االفة باستع

)  لتشخیص االصابة ، حیث وضع جزء من القشطة في أنابیب 16المعلومات التي تخص ذلك الحیوان ، اعتمدت طریقة (

. وضعت األنابیب في حمام  %10ركیز مل وبت 20-15مل واضیف الیھا ھیدروكسید البوتاسیوم  30زجاجیة سعة كل منھا 

 2000- 1500دقیقة وبعد ذلك نقلت الى جھاز الطرد المركزي ودورت بسرعة  15مئویة لمدة  80مائي درجة حرارتھ 

بة ومزج دقائق بعدھا سحب الراشح بواسطة انبوبة زجاجیة ماصة واحتفظ بالراسب في قعر األنبو 5دورة في الدقیقة لمدة 

جیداً. ورفع بضع قطرات من الراسب بواسطة قطارة زجاجیة ووضعت على شریحة زجاجیة وغطیت بغطاء الشریحة. ثم 

 –للتأكد من وجود الطفیلي و تشخیص نوعھ في مختبر الطفیلیات × 100و × 40، × 10فحصت تحت المجھر بقوة تكبیر 

  للتحلیل البیانات احصائیا . لعاملیةا CRDجامعة دیالى. استخدم فحص  -كلیة الطب البیطري

  

  النتائج والمناقشة

( حلم الجرب الجاف)   sarcopetes scabieiاظھرت النتائج اصابة االغنام المحلیة  في محافظة دیالى بحلم الجرب جنس 

) في 13ة .() واتفقت نتائجنا مع ما وجد960من مجموع االغنام الكلي( %22.50) وبنسبة اصابة كلیة بلغت 1صورة رقم (

بغداد مع مالحظة قرب بغداد من مكان الدراسة والتشابھ في العوامل البیئیة . سجلت منطقة  بني سعد اعلى نسبة اصابة 

وقد یعود السبب الى قلة الوعي الصحي في تلك  %12.51بینما سجلت منطقة جدیدة الشط اوطأ نسبة بلغت  %47.22بلغت 

مربیین ال یستخدمون المبیدات وال توجد متابعة جادة من قبل المستوصفات البیطریة المناطق حیث كانت نسبة عالیة من ال

في المنطقة اضافة الى ان حركة بیع الحیوانات كانت اكثر فاعلیة من مناطق الدراسة االخرى وبذلك تزداد حاالت االصابة 

  )1بسبب االحتكاك واالزدحام في اماكن بیع الحیوانات (جدول رقم 
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  ) نسبة االصابة بحلم الجرب الساركوبتي في مناطق الدراسة1م( جدول رق

 عدد االغنام الكلي المنطقة
عدد االغنام 

 المصابة

لالصابة في %

 المنطقة الواحدة

من مجموع %

  االصابة الكلیة

  12.51 16.46 27 164 جدیدة الشط

  23.14 19.37 50 258 السعدیة

  17.12 11.70 37 316 المرادیة

  *47.22 *45.94 102 222 بني سعد

  100 22.50 216 960 المجموع

  وجود فرق معنوي على مستوى المعنویةp<0.05  

  

تالھا شھر اذار  %45.19سجلت اشھر الدراسة فروق معنویة واضحة حیث كانت اعلى نسبة لالصابة في شھر شباط 

) % على التوالي 9.91و  5.12و 4.41, بینما سجلت اشھر حزیران وایلول وایار اوطأ نسب بلغت ( % 38.26بنسبة 

) الذین اشارو الى ارتفاع نسبة االصابة في اشھر الشتاء الن الحلم تنشط مع انخفاض 9,8,7,6واتفقت نتائجنا مع ما ذكرة(

درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة بینما تنخفض االصابة مع ارتفاع الحرارة والجفاف والتي تؤدي الى ھالك الطفیلي 

  )2ض أعداده.( جدول رقم وانخفا

  

  ) نسبة االصابة بالجرب الساركوبتي خالل اشھر الدراسة2جدول رقم(

 النسبة المئویة% االغنام المصابةعدد عدد االغنام الكلي الشھر

 5.12 4 78 ایلول

 12.50 13 104 تشرین االول

 14.77 13 88 تشرین الثاني

 15.59 17 109 كانون االول

 *38.20 34 89 كانون الثاني

 **45.19 47 104 شباط
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 *38.26 44 115 اذار

 *34.52 29 84 نیسان

 9.91 12 121 ایار

 4.41 3 68 حزیران

 22.50 216 960 المجموع

  p<0.0 5** وجود فرق معنوي على مستوى المعنویة 

  

د وذلك لوضع البیوض ان حلم الجرب الساركوبتي  تصیب المناطق الخالیة من الصوف وتحفر انفاق تحت سطح الجل

واالبتعاد عن الظروف الجویة القاسیة وبذلك ضمنت بقائھا لفترة اطول ولقد اظھرت الدراسة ارتفاع نسبة االصابة في 

)  وكانت اوطأ نسبة 2مقارن ببقیة مناطق جسم الحیوان  , صورة رقم ( %84.72منطقة الراس وسجلت اعلى نسبة بلغت 

) . واقتربت نتائجنا 3بینما لم تسجل مناطق البطن وااللیة اي نسبة مطلقا ( جدول رقم  %1.40لإلصابة في منطقة القوائم 

) 9) حیث سجلوا اعلى نسب في مناطق الوجھ واالذن ولم تتفق نتائجنا مع ما وجدة (13,12,11,10مع ما وجدة كل من( 

امتدت الى باقي الجسم وبنسب عالیة وقد یعود  والذي بین ان االصابة بالحلم الساركوبتي لم تكن محددة بالوجھ واالذان بل

ذلك الى توفر الظروف البیئیة المناسبة على فترة زمنیة طویلة وغیاب العالج الدوري وضعف التغذیة مما یزید من االصابة 

  المشتركة بأكثر من نوع من حلم الجرب و كذلك الفطریات والجراثیم الجلدیة االخرى.

  

  بالجرب الساركوبتي حسب مناطق الجسم على االغنام ) نسبة االصابة3جدول رقم(

 النسبة المئویة % عدد االغنام المصابة  منطقة االصابة

 *84.72 183 الرأس

 7.87 17 الرقبة

 6.1 13 الظھر

 0 0 البطن

 0 0 االلیة

 1.40 3 القوائم

 100 216 المجموع

  p<0.0 5* وجود فرق معنوي على مستوى المعنویة 
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  اجاتاالستنت

  . %22.50ان حلم الجرب الساركوبتي واسعة االنتشار في محافظة دیالى وبلغت نسبة اإلصابة الكلیة  -1

  مقارنة باألشھر األخرى. %45.19سجل شھر شباط أعلى نسبة لإلصابة بالجرب بلغت  -2

  الجسم . مقارنة بمناطق %84.72أظھرت منطقة الرأس في األغنام المصابة بالجرب أعلى نسبة بلغت  -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Sarcoptes scabiei) حلم الجرب جنس        1صورة رقم(
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  Sarcoptes scabiei) كبش مصاب في منطقة الرأس بحلم الجرب الجاف  2صورة رقم(
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