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Haemonchus contortus العواسیة الحمالن في  

  
 محمد إسماعیل زاھد .م.م

  دیالى جامعة رئاسة / العامة والعالقات اإلعالم قسم مدیر

  

  الخالصة

 العواسیة للخمج الطفیلي راسة معرفة تأثیر العلف المركز والعلف األخضر على مقاومة األغناملداستھدفت ھذه ا

أشھر. تم  9-8حمال بعمر  20واستخدم لذلك  Haemonchus contortusیرقة / كغم وزن حي من دیدان  500باستخدام 

ا أعطیت العلف المركز واألحرى أعطیت العلف األخضر. وقسمت تقسیم الحمالن الى مجموعتین من عشرة حمالن أحداھم

حیوانات وتم  6حیوانات، واألخرى مجموعة الخمج وبلغت  4مجموعة السیطرة وبلغت كل مجموعة إلى مجموعتین احداھما

 اضافة الى أعداد البیوض /غم من البراز، أوزان الحیوانات، وزن الصوف :دراسة الخمج من حالل متابعة المعاییر التالیة 

ولقد سجلت النتائج فرقا معنویا  . Hbو كمیة خضاب الدم  PCVة صالمعاییر الدمویة التي شملت حجم خالیا الدم المرصو

نتاجیة (أعداد البیوض حجم الخمج والكفاءة اإل واضحا لنوع التغذیة وبمستویات مختلفة على مقاومة األغنام من حیث

واظھرت النتائج ان ھناك تأثیرا معنویا واضحا على القیاسات  .كما )المطروحة في البراز،الزیادة الوزنیة،وزن الصوف

.وكانت ھذه  بین المجامیع المخمجة والسیطرة) Hb و كمیة خضاب الدم PCV ةصوصالدمویة (حجم خالیا الدم المر

   الدیدان. ابة بھدهص.مما یثبت ان العلف المركز عزز من مقاومة الحمالن لال یع العلف األخضرالتغییرات اكثر تأثرا في مجام

  

  الخمج الطفیلي، األغنام العواسیة: الكلمات المفتاحیة
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  المقدمة

یوانات إنتاج الح إن اإلصابة بالطفیلیات الداخلیة ھي إحدى أھم المشاكل التي تسبب خسائر اقتصادیة كبیرة في

من أھم ھذه الدیدان بسبب انتشارھا الواسع  Haemonchus contortus) .وتعد دیدان ال Waller ،2006لیة (قالح

   ،). 2005) واخرون Hounzangbe-adoteوامراضیتھا 

، فقد لیات یالطفب إن التغذیة ال سیما المكمالت العلفیة البروتینیة تمتلك تأثیرا مفضال وكبیرا على المقاومة لإلصابة

) إلى إن المقاومة تكون اقل في األغنام الممنعة والمغداة على علیقھ منخفضة البروتین 1993رون،خ) واKambara أشار

  مقارنة بأغنام ممنعة ومغذاة على علیقھ عالیة البروتین.

 تینیةیة البرولفالع وان من أھم الخطط الموجودة للقضاء على الطفیلیات ھي رفع مستویات العالئق من اإلضافات

Athanasiadou ، كما ذكر 2008واخرون (Coop&Holmes ،(1996)  استجابة ي عطتبأن التغذیة عالیة المستوى

فقد أشار إلى إن العلیقة ذات البروتین  2006واخرون ((  Louvandiniل من مستویات التغذیة الواطئة، أما ضمناعیة أف

 بالطفیلیات الداخلیة في األغنام وكذلك اختزال أعداد البیوض المطروحةابة الطبیعیة صالعالي قادرة على تعزیز المقاومة لإل

  في البراز.

 لـدیدان ا اتیرق )عند خمج مجموعتین من الماعز بالجرعة نفسھا من1992واخرون ( Blackburnوذكر 
contortus .H ویة مختلفة، بأن نسبة ذغتاة على علیقتین ذات مستویات ذوالمغPCV ة صوصمرحجم خالیا الدم ال

المستوى الغذائي الواطئ.وأجریت ھده الدراسة  ل الدم كان انخفاضھما اكبر في المجموعة ذاتصوالبروتینات الكلیة في م

ومالحظة التغیرات في  Haemonchus contortus دیدانبلمعرفة تأثیر نوع التغذیة على مقاومة األغنام العواسیة للخمج 

   ) . Hb,pcvالصورة الدمویة (

  

  العمل وطرائق المواد

  : ورعایتھا التجربة حیوانات

ه الدراسة ذأسبوعا وأستخدم في ھ 12أجریت ھذه الدراسة في حقل كلیة الطب البیطري /جامعة بغداد واستمرت 

ھا من الخمج ایتقلو vaccineو  Vaxallأشھر. حقنت الحیوانات بلقاح  9-8وكانت بعمر  يعشرین حمال من ساللة العواس20

لتر  1000لتر /  Cypermethrein ( 1 لـ) ، غطست الحیوانات باستخدام مادة ا Enterotoxemiaدمیة المعویة (بالسم

لوھا من الطفیلیات الدمویة، وقد حقنت بعقار خمسحات دمویة للتأكد من  ماء ) وتم فحص براز الحیوانات كما أخذت

Ivermictine  یوم من التجریع بالیرقات المخمجة وأعطیت طارد الدیدان لمرتین قبل التخمیج ، كما وأعطیت حبوب 45قبل  

  ).  1997رون،خكوكسیدیا (الزھیري والالسلفاكوانین المضادة ل
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  :.قسمت طریقة التغذیة إلى ما یأتي طریقة التغذیة :

 %35ة من (قوتتكون العلی كغم من وزن الحیوان 30غم لكل  1300یتم تقدیم العلف المركز یومیا بمعدل  :العلف المركز • 

،  فوسفات %1.3، ملح طعام%1، طنقكسبة ال %10، حجر كلس %1.7، نخالة %35، كسر الحنطة%16، شعیر مطحون

  ورة حرة.بصو غرام لكل حیوان یومیا 300والعلف األخضر بمعدل 

ألجت والبرسیم  :األخضر .ویشمل العلف صورة حرةبكغم لكل حیوان یومیا و 5قدم العلف األخضر بمعدل : العلف األخضر • 

  وعرا نیس الدرة.

  

  وتم توزیع كل من الحمالن إلى مجموعتین بشكل عشوائي وكما یلي: 

كل مجموعة من  مجموعة العلف األخضر وقسمت :مجموعة العلف المركز ، المجموعة الثانیة  :المجموعة األولى 

/كغم وزن حي )والبالغة  L3یرقة  500(بـالمجموعة المخمجة التي تم تجریعھا  :المجموعتین أعاله إلى مجموعتین ثانویتین 

  أسبوعا. 12.استمرت التجربة  حمالن 4المقارنة والبالغة  حمالن ومجموعة السیطرة التي تركت بدون تجریع لغرض 6

،وضعت الدیدان  البالغة من منفحة أغنام مذبوحة في مجزرة الشعلة contortus H دیدان تم استحصال قات :رمع الیجزرع و

وزرعت في حیوان نظیف خال من الخمج بالطفیلیات بوساطة عملیة جراحیة ( فتح  % 85البالغة في المحلول الملحي الدافئ 

  ).1996المنفحة ) (علي واخرون،

ة صوربالمستقیم  كیس في مؤخرة الحیوان لجمع البراز من فتحةساعة بوضع  72جمعت نماذج البراز بعد مرور 

مباشرة دون حدوث أي تلوث خارجي وبعد مجانسة البراز مع نشارة الخشب تم وضعھ في قناني زجاجیة نظیفة مع مالحظة 

أیام وفي  7لمدة ° م26القناني في حاضنة درجة حرارتھا  وكسجین ووضعت ھذهعدم إحكام غلقھا وذلك لحاجة الیرقات لأل

 (1964 باستخدام طریقة contortus H ول على الیرقات الخمجیة ( الطور الیرقي الثالث لطفیليصنھایة المدة تم الح

Theodoridesساعة جمع الماء  12القناني الزجاجیة بالماء وقلبت في طبق بتري ومليء طبق بتري بالماء وبعد  تئ) . إذ مل

في  H.contortus الحاوي على الیرقات من أطباق بتري وحسبت أعداد الیرقات بعد إن تم التأكد من فحص بیوض ویرقات

  المختبر.

  مجة وطریقة الخمج :ختحضیر جرعات الیرقات الم

لكل  3سم  10دار قموب مزج المحلول الحاوي على الیرقات بصورة جیدة یدویا ووزع ھذا المحلول في أنابیب اختبار

صورة جیدة ثم أخذت من كل بي في كل مرة. ثم مزج المحلول في كل أنبوبة یدویا صلأنبوبة مع مراعاة مزج المحلول األ

قطرات، وضعت القطرات على  3باستورالمدرجة وقسمت ھده العینة إلى  بوساطة ماصة 3سم  0.1أنبوبة عینة مقدارھا 

شریحة زجاجیة ثم وضع علیھا أغطیة الشرائح الزجاجیة وحسبت أعداد الیرقات المتحركة تحت المجھر وتم تقدیر أعداد 

لك حددت جرعة المحلول ذوسجل عدد الیرقات على األنبوبة وب X 100في كل أنبوبة بضرب عدد الیرقات المحسوبة  الیرقات
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األنبوبة مرتین بالماء وأعطیت للحیوان  حیوان حیث أعطیت الجرعة عن طریق الفم مع مراعاة شطفالواجب إعطائھا لكل 

  ,) .Theodorides (1964نفسھ للتأكد من إن الجرعة قد أعطیت بكاملھا 

  . ل تقدیم العلف بواسطة میزان حقليوزنت الحیوانات أسبوعیاً وقب:  وزن الحیوانات

تر ماس مكجمعت عینات البراز مباشرة من المستقیم وحسبت أعداد البیوض بطریقة  : حساب أعداد البیوض في البراز

ثم  ٠من الماء  3سم 42غم من البراز مع  3) بخلط  Witlock( Modified McMaster method ،1948)المحورة (

  .  2فتحة / انج  60اة تحتوي على صفمرر المزیج من خالل م

) ووضعت في أنبوبتین بالستیكیتین ووضعت في جھاز  3سم  15كل واحدة منھا (ت عینتان من المحلول مقدار خذأ  

األنبوبتین وأضیف للراسب محلول  دورة / دقیقة ) ثم سكب الراشح ألحدى 1500الطرد المركزي لمدة دقیقتین وبسرعة (

 . دة وذلك بقلبھا عدة مرات) مزحت محتویات األنبوبة بصورة جی 3سم  15ول إلى الحجم (صملح الطعام المشبع لغایة الو

) وحسبت أعداد البیوض  3سم  0.15شریحة مك ماستر (سعة الردھة الواحدة  يتدھرأخذت عینة من ھذه األنبوبة وملئت 

ول على عدد البیوض بالغرام الواحد من صللح 50الردھتین، وضرب عدد البیوض المحسوبة بالعدد  تحت المجھر لكلتا

یداً جزج المشبع وتم وجود بیوض فأن األنبوبة الثانیة الحاویة على الراسب تمأل بمحلول ملح الطعامما في حالة عدم .أالبراز 

المحلول محدباً فوق حافة األنبوبة ویغطى  صبح مستوىیثم تضاف قطرات عدة من المحلول (ملح الطعام ) المشبع حیث 

  . وض الطفیلي أو عدم وجودھابیت وجود دقیقة، ویفحص تحت المجھر إلثبا 15بغطاء زجاجي رقیق ویترك لمدة 

  :  ت الصوفیناع

رة وتم جزھا بصورة تامة في بدایة اصمن الجانب األیمن العلوي عند منطقة الخ 3) سم  15X15تم تحدید مساحة ( 

  . ) 1990الصوف وتم وزنھا (الصائغ،  ه العملیة في نھایة التجربة ومن نفس المنطقة ثم أخذت عیناتذالخمج وكررت ھ

  

  تحالیل الدم

  : نھا زجمع عینات الدم وح

من الدم  3) سم 1-1.5ووضع ( Jugular veinي بسحب الدم من الورید الوداج 3) سم 5-4( تم جمع عینات الدم  

  :  الفحوصات الدمویة التالیة ر وذلك إلجراءخثتلالمانعة ل (EDTA ) في أنابیب مفرغة الھواء الحاویة على مادة

    ةصوصالدم المرحجم خالیا PCV  .               2-  كمیة خضاب الدمHb   

   المئویة لحجم خالیا الدم المرصوصة : سبةقیاس الن

بواسطة أنابیب شعریة  حیث سحبت كمیة من الدم Microhaematocrit اعتمدت طریقة الھیماتوكریت المصغرة  

سحب الدم من خاللھا بواسطة الطین  األنبوبة من الجھة التيوبحدود ثالثة أرباع طول األنبوبة الشعریة، أغلقت نھایة 
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دورة / دقیقة وقیست النسبة  15000دقائق وبسرعة  7 طناعي ووضعت األنابیب بجھاز الطرد المركزي الخاص لمدةصاأل

  .) 1975واخرون، Schalm :( مسطرة خاصة بھذا القیاس المئویة لحجم خالیا الدم المرصوصة باستخدام

  : ضاب الدم خقیاس كمیة 

 ترللم 5مایكرولیتر من نموذج الدم إلى  20وتتلخص الطریقة بإضافة  Cyanmethaenglobinاعتمدت طریقة   

خالیا الدم الحمر وحرر الھیموغلوبین  . مزج الخلیط بصورة جیدة وكسرت Drabkin's Reagentدرا بكنز  لكاشفمن ا

وضعت العینات بجھاز المطیاف وبعدھا  Cyanmethaenglobin غةصبي بدوره اتحد مع كاشف درا بكنز وكون ذمنھا وال

) نانومیتر لمعرفة مقدار الكثافة 540لموجي للضوء المار عبره (اوالذي كان الطول  Spectrophotometerالضوئي 

  : عد تطبیق المعادلة التالیة لدم بت القراءة النھائیة لخضاب ابالضوئیة المارة خالل العینات وحس

N    X 

S1  

S2 

S2  

  

  = قراءة العینة. S1حیث إن 

           S2 ي. = قراءة المحلول القیاس  

            N  14.3= معامل القراءة القیاسي حیث = N   

)Larkin   ،1987 . (  

  

  النتائج والمناقشة

  البیوض المطروحة في البراز :

ة باص) من اإل21-20وض ظھرت في براز مجموعة العلف المركز خالل األیام (لبیإن ا) 1یالحظ من الجدول رقم (

) في مجموعة العلف األخضر وھدا قد یعود إلى سرعة تطور الیرقات إلى دیدان بالغة في مجموعة  21 - 17وضمن األیام (

وعتي حمالن العلف المركز واألخضر الثالث بعد الخمج لمجم العلف األخضر المخمجة وكان معدل عدد البیوض عند األسبوع

ً ،على التوالي) وكان الفرق بینھم مھم إحص بیضة/غم 0.21713  ،0.203379( المخمجة ).كما  P<0.05بمستوى ( ائیا

حیث  ))P>0.05ى  ستوبمسجلت المجموعتین اختالفا جوھریا في معدل أعداد البیوض المطروحة في األسبوع السابع و

بیضة /غم في مجموعة العلف المركز والعلف األخضر ،على التوالي ) وبعدھا أخذ  0.3312400 ،0.1515295بلغت (

ث األسبوع الثاني عشر حی تىباالنخفاض الشدید ح معدل أعداد البیوض المطروحة في براز مجموعة العلف المركز المخمجة

  1977علف األخضر المخمجة حیث بلغ ) بیضة / غم بینما كان االنخفاض متذبذب في مجموعة ال  0.42 450بلغ (
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)) ، في حین بقیت P<0.05یا وبمستوى ئحصاإعشر وكان الفرق بینھما معنوي  )) بیضة / غم عند األسبوع الثاني0.23

  وان اختزال أعداد البیوض في مجموعة العلف المركز المخمجة خالل حیوانات السیطرة خالیة من الخمج خالل مدة التجربة.

فارق معنوي واضح مقارنة بمجموعة العلف األخضر المخمجة عكس مدى سرعة تطور االستجابة باألخیرة واألسابیع 

ً ؤشالمناعیة في مجموعة العلف المركز المخمجة ویعد م  .H ابة بدیدانصالمجموعة أكثر مقاومة لإل على إن ھذه را واضحا

contortus  البیوض من قبل الدیدان ھو احد مظاھر مقاومة مقارنة بمجموعة العلف األخضر حیث إن انخفاض إنتاج

 یھ.وھده النتائج تؤكد ما اشار ال ) 2005واخرون، Morrisو 2001واخرون،  Bisset( ه الدیدانذالمضیف ضد خمج ھ

Kambara )اد بعد الفطام كانت أعد صیرة من الوقت ماق) بان الحمالن المغذاة علیقھ عالیة البروتین ولفترة 1993واخرون

  البروتین. اة على علیقھ منخفضةذبرازھا قلیلة تحت ظروف الرعي الطبیعیة مقارنة بتلك المغ يالبیوض ف

  

 الخطأ مجة والسیطرة خالل ثالث مراحل من التجربة خ) :معدل أعداد الییوض المطروحة /غم في المجامیع الم1( جدول

  القیاسي

  و الحروف المختلقة تشیر الى وجود فروق معنویة ق معنویةو* الحروف المتشابھة تشیر الى عدم وجود فر

  

  نوع التغذیة  العلف المركز  العلف األخضر

مج خال  المخمجة  السیطرة  المخمجة  السیطرة
  األسابیع

  الثالث *0.21713A ــــــــــــ 0.203379B ــــــــــــ

  السابع 0.3312400A ــــــــــــ 0.1515295 B ــــــــــــ

  الثاني عشر 0.42450 A ــــــــــــ 0.231977 B ــــــــــــ

  

  یة :نزوالزیادة ال

المخمجة والسیطرة  سبوع الثالث بعد الخمج في مجموعة العلف المركز) معدل الوزن عند اال2یوضح الجدول رقم (

 اً ائیصسجلت فروقات معنویة إحالخمج  ،على التوالي )، وبعد إعطاء كغم 0.8532.52  ،0.8231.32نت (اوالتي ك

ابة على الحمالن المخمجة مقارنة بمجموعة السیطرة في ص) في وزن الحمالن حیث كان ھناك تأثیر لإلP<0.05بمستوى (

في معدالت الزیادة الوزنیة لھذه المجموعة عند مقارنتھا مع مجموعة السیطرة  األسبوع الثاني عشر كما سجلت اختالفات

یر إلى إن الحالة الغذائیة لھا تأثیر واضح على سیر شالسابع إال أنھا لم ترق إلى مستوى المعنویة وھدا یلألسبوع الثالث و

لمفقود ا صص المناعي للمضیف مع تعویض الدمتخالمرض نتیجة الخمج بالدیدان حیث تعمل التغذیة الجیدة على تحسین ال

) إما مجموعة العلف األخضر (Holmes ،1996و Coopصلیح وبناء األنسجة المتحطمة تابة بالطفیلي وكذلك صنتیجة اال

،على التوالي  12,7,3) مع مجموعة السیطرة لألسابیع P<0.05بمستوى ( اائیصالمخمجة فقد سجلت فروقات معنویة إح
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 )Copeman،2006) و  Beriajaya ویمكن إن یعزى ذلك لعدة عوامل أھمھا فقدان الشھیة و قلة كمیة العلف المتناول

)) أن تأثیر الخمج على الوزن ناتج عن عدم االنتظام في عملیة الھضم نتیجة التحطم الكبیر 1996وقد فسرعلي و جماعتھ

دل یعزى انخفاض مع ر الغذائیة، وقداصالذي یصیب الغشاء المخاطي للقناة الھضمیة مما یعرقل عملیة االستفادة من العن

بسبب فقدان البروتین من  hypoprotenemia ل الدمصزن الجسم إلى انخفاض كمیة البروتین في مالزیادة الوزنیة في و

وقد أظھرت النتائج وجود فروق معنویة بین مجموعة العلف المركز المخمجة  ٠ H. contortus الجروح المتسببة عن دیدان

 وھذا یتطابق مع ما أشار إلیھالتوالي.  لى،ع 12,7,3العلف األخضر المخمجة في األسابیع  عند مقارنتھا مع مجموعة

Louvandini،شھور من ساللة  4ھ لحمالن بعمر ت) في دراس2006) واخرونSanta Ines ئج إلى إن اأشارت النت حیث

اختزال أعداد البیوض في البراز مما یشیر إلى  المجموعة ذات البروتین العالي كانت أثقل في الوزن الحي، وإنھا قادرة على

 دیدانبكما ان انخفاض وزن الجسم في األغنام عند اإلصابة خلیة. الدا ابة الطبیعیة بالطفیلیاتصتعزیز المقاومة والتحمل لإل
H.contortus ھیة (لشیعود الى فقدان اCopeman& Beriajaya ،2005 ( .  

  

  الخطأ القیاسي لتجربة معدل وزن الجسم(كغم)في المجامیع المخمجة والسیطرة خالل ثالث مراحل من ا:)2جدول(

  

  نوع التغذیة  العلف المركز  العلف األخضر

  الخمج      ةخمجالم  السیطرة  مجةخالم  السیطرة
  األسابیع

30.436.09 D 29.720.88 C A0.8231.32 0.8532.52A الثالث  

36.336.03 D 32.461 .77 C 39.660.65 A 0.7636.68A السابع  

46.125.42 D 37.771.76 C B 0.4453.57 0.9944.48A الثاني عشر  

  

  وزن الصوف :

ج الصوف في مجموعة العلف المركز السیطرة كان اعلى معنویاً مقارنة مع ا)یتبین إن إنت 3من خالل الجدول ( 

) بین مجموعتي  P<0.05بمستوى ( ) كذلك كان ھناك فرق معنويP<0.05مجموعة العلف المركز المخمجة وبمستوى (

صورة كبیرة عند اإلصابة بھذه الدیدان حیث یالحظ انخفاض بج الصوف یتأثر االعلف األخضر المخمجة والسیطرة ذلك ألن إنت

تفتقر إلى البروتین حیث تكون أوزان جزات الصوف عالیة في الحیوانات المعالجة  وزن الصوف ال سیما إذا كانت العلیقة

إلى وجود فرق  ائجا أشارت النت.كم) 1995واخرون، Larsonبالحیوانات التي تترك دون عالج (رنة امق طاردات الدیدانب

یة ھ البحوث المحلت) بین المجموعتین المخمجتین لنفس الفترة وھذا مطابق لما أكد P<0.05بمستوى احتمال ( اائیصمعنوي إح
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أدت إلى انخفاض في نمو تیلة  H.contortusان دیدبابة ص) إلى إن اإل1996في ھذا المجال حیث أشار علي وجماعتھ ( 

خالل فقر  من H.contortus الصوف في األغنام ذات المستوى الواطئ من التغذیة وقد عزى ذلك إلى التأثیر المباشر لدیدان

  . الدم ونقص البروتین في مصل الدم الكلي

  

  الخطأ القیاسي مجة والسیطرة خالل فترة التجربة خ)في المجامیع الم2سم15ن عینة الصوف(غم/ز): و3جدول رقم (

  

  نوع التغذیة  العلف المركز  العلف األخضر

مج خال       المخمجة  السیطرة  المخمجة  السیطرة
  األسابیع

1.6529.50 23232.25 2.0430.15 3.2033.43 بدایة التجربة  

D1.134.65 18.331.60 C 47.882.89 B 28.772.01 A  ربةجالتنھایة  

  

  عینات الدم :

  
  دم) : مللتر 100(غم /  Hb) ومعدل خضاب الدم % PCVالنسبة المئویة لحجم خالیا الدم المرصوصة ( 

من الحدود ض ة و كمیة خضاب الدم عند بدایة التجربة لكافة المجامیع كانصوصان معدل حجم خالیا الدم المر

  إعطاء الخمج في المجامیع المخمجة.وظھر االنخفاض في ھذه المقاییس بعد  الطبیعیة.

وقد أوضحت نتائج الدراسة الحالیة  H. contortus دیدانبمقاومة الحیوان للخمج  إن متابعة حالة فقر الدم أمر مھم في تقدیر

ة وكمیة خضاب صوصخالیا الدم المر تطور حالة فقر الدم في المجامیع المخمجة. و نالحظ إن ھناك ھبوطا في معدل حجم

 فترة التجربة. وان النتائج تشیر إلى وجود فرق معنوي في في حین احتفظت مجامیع السیطرة بمعدالتھا الطبیعیة طوال الدم

pcv, Hb  بین مجامیع السیطرة والمجامیع المخمجة لكال المجموعتین من الحیوانات. وان متابعة سیر فقر الدم الذي صاحب

  ة و كمیة خضاب الدم و ھذهصوصمن خالل االنخفاض في حجم خالیا الدم المراألسبوع الثاني وذلك  الخمج بدأ واضحا بعد

التي تعمل على  ) وسبب ذلك یعود إلى تأثیر نمو و تطور الیرقات1987) واخرون، Al-Zubaidyالنتائج تتفق مع نتائج 

  و الدیدان البالغة حدیثا. prepatent periodامتصاص الدم في الفترة قبل البائنة 

 PCV فلوحظ انخفاض ة العلف األخضر المخمجة كانت أكثر تأثرا من مجموعة العلف المركز المخمجة.ان مجموع

النتائج وجود فروق معنویة بمستوى  طوال فترة التجربة في مجموعة العلف األخضر المخمجة حیث أظھرت Hbو 

)0.05>P( ة ومعدل كمیة خضاب الدم صوصدم المرمقارنة مع الحمالن السلیمة في األسبوع الثالث واستمر حجم خالیا ال

)عند األسبوع السابع والثاني عشر. إما  P<0.05بالتناقص وبأھمیة إحصائیة بمستوى (  لمجموعة العلف األخضر المخمجة
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) بین األفراد المخمجة والسیطرة في األسبوع الثالث  P<0.05العلف المركز فقد سجل فرقاً معنویاً بمستوى ( في مجموعتي

خالیا  معنویة في معدل حجم ع ولم یسجل فرق معنوي عند األسبوع الثاني عشر. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروقاتوالساب

   ).P<0.05ة خالل األسبوع السابع والثاني عشر من التجربة بین المجموعتین المخمجتین وبمستوى احتمال( صوصالدم المر

  

 الخطأ  التجربة فترة خالل والسیطرة المخمجة المجامیع في(%) المرصوصة الدم خالیا حجم معدل:  (4 )جدول

  القیاسي

  

  نوع التغذیة  العلف المركز  العلف األخضر

  الخمج           المخمجة  السیطرة  المخمجة  السیطرة
  األسابیع

D 0.726.1 21.50.65 C 28.91.35 B A 22.790.62 الثالث  

D 1.527.9 19.41.8 C 29.70.8 B A 25.550.88 السابع  

30.20.9 D 23.30.76 C 31.80.7 B A 29.51.58 الثاني عشر  

  

 الخطأ  التجربة فترة خالل والسیطرة المخمجة المجامیع في) دم مل 100 /غم( الدم خضاب تركیز معدل :(5 )جدول

  القیاسي

  

  نوع التغذیة  العلف المركز  العلف األخضر

  الخمج           المخمجة  السیطرة  المخمجة  السیطرة
  األسابیع

D 0.27.85 C 6.10.34 8.80.54 B A 6.90.36 الثالث  

8.30.55 D C 5.750.66 9.5 0.1 B 7.770.39 A السابع  

9.70.33 D C 6.750.67 0.4411.7 B 8.990.65 A الثاني عشر  
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Compare the effect of the green fodder and concentrate feed to 

resist the infection with Haemonchus contortus in Alawasih lambs 

 
Zahid Ismaeel Mohammed 

Diyala University Presidency 

 

ABSTRACT 

The aim of present study was to determine the effect of nutrition level on the resistance 

of Al -awassi lamb infected experimentally with 500 larvae/kg. body weight of Haemonchus 

contortus  

Twenty lambs were distributed into two groups of 10 lambs ،the first group given 

concentrated food while the 2nd group gave green fodder .Each group was divided into two sub 

groups: one group of control (4 animals ،(and group of infection (6 animals ) .  

The infection was studied through follow-up on the following standards: account of 

eggs per gram of feces, animal weights, weight of wool, in addition to the bloody standards 

involving pack cell volume PCV and amount of hemoglobin Hb .The results of this study was 

revealed aclear significant different levels of feeding effect on resistant lambs according to size 

of infection and productive efficiency (EPG ،body weight & wool weight(also there were a 

significant effects of nutrition level on pcv ,Hb of those infected lambs compared with control 

group. 

These changes had been more vulnerable in the totals for green fodder. proved that 

Concentrated feed enhanced resistance of the Lambs to infection with this worms. 

 

Key words: Alawasih lambs , Haemonchus contortus 
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