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  الخالصة

دي (           ة االكزودی ى عائل ابع إل لب الت راد الص ن الق وعین م نیف ن ع وتص م جم ولي   Ixodidaeت راد األناض ا الق   ) وھم

Hyalomma anatolicum anatolicum    ي راد الكالب البن د   Rhipicephalus sanguineus sanguineusوق بع

رة من       راد للفت ع الق وعین. جم ة   ٥/٤/٢٠٠٩تثبیت الصفات الشكلیة لكال الن اطق     ٣٠/٣/٢٠١٠ولغای ع من رت أرب د اختی . وق

ة     ة ومنطق روة الحیوانی لجمع القراد عشوائیًا في محافظة نینوى وھي منطقة كوكجلي وحقول كلیة الزراعة والغابات  قسم الث

واع من         \ي الحدباء ومنطقة مستشفى الطب البیطري ح \مستشفى الطب البیطري ة أن ات من ثالث اب سنجار.وجمعت العین ب

الب.                 ام و الك ار و األغن م األبق لب وھ راد الص واع الق ور أن ة لتط واطن مھم د م ي ُتع ادیًا و الت ة اقتص ات المھم الحیوان

ة       واستخدمت الحاضنة واألرانب كحیوانات تجریبیة إلتمام دورة حیاة القراد إذ ة نسبیة مالئم وفرت درجات حرارة ورطوب

دورة          ة ل اني إجراء مقارن ور الث من المح في كل فصل من فصول السنة تبعًا للتغیرات التي تحدث في المحیط الخارجي. تض

ع (  ولي و (   ٦٨-٦٧حیاة. استغرقت دورة الحیاة من المحاولة األولى و التي أجریت في فصل الربی راد األناض ًا للق ) ٨٨) یوم

ولي و (   ٥٨مًا لقراد الكالب البني. واستغرقت الدورة خالل فصل الصیف (  یو راد االناض ًا للق راد الكالب    ٨٧) یوم ًا لق ) یوم

ة     ١١٨) یومًا للقراد االناضولي و (٧١البني، استغرقت خالل فصل الخریف ( ة الرابع ا المحاول ي، أم )یومًا لقراد الكالب البن

) یومًا لقراد الكالب البني. ومن خالل  ١٤٣) یومًا للقراد االناضولي و (١٣١غرقت (التي أجریت خالل فصل الشتاء فقد است

د   متابعة دورات الحیاة األربعة لنوعي القراد وإجراء مقارنة لمعدالت فقس البیض إلى یرقات ومعدالت أوزان الحوریات عن

اث المحتقن    دل وزن اإلن دیات       االمتالء ومعدالت أعداد اإلناث والنسب المئویة ومع یض، ومعدالت وم ع الب د وض ل وبع ة قب

ة لكل     أوزان كتل وأعداد البیض لنوعي القراد. وخالل دورات الحیاة تم تحدید الدرجات الحراریة و الرطوبة النسبیة المالئم

  فصل والتي أثرت على دورات الحیاة.

   مقارنةالقراد األناضولي ، قراد الكالب البني ، دورة الحیاة ، الكلمات المفتاحیة : 
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Abstract 
Two types of hard tick have been collected and identified belongs tothefamily 

Ixodidae called :Hayalomma anatolicum anatolicum and Rhipicephalus sanguineus 
sanguineus, after checking the description of the external features of both types. The tick 
samples have been collected between the periods from 5/4/2009 till 30/3/2010. Four regions 
have been chosen randomly for collecting the tick samples in Nineveh:(Goggchali, college 
ofagriculture and forestry field/animal husbandry department, veterinary medicine hospital 
area/ Al-hadbaa region and Veterinary medicine hospital area/Bab senjar). The sample were 
collected from three types of Animals with economic importance, have been selected, which 
considered as a suitable places for hard tick developing : the cows, sheep, and dogs. The 
rabbits as (experimental animals) and incubator were used to complete tick life cycle. in both 
which provides the proper temperature, and relative humidity in all seasons of the year 
according to the changes which takes place in the external milieu.The aim of the research 
includes a comparison of the life cycle. The first trial of the life cycle in spring took (67-68) 
days for Hayalomma anatolicum anatolicum and (88) day for Rhipicephalus sanguineus 
sanguineus, studying the life cycle during the summer took (58) days for Hayalomma 
anatolicum anatolicum and (87) days for Rhipicephalus sanguineus sanguineus, whereas 
during autumn took (71) days for Hayalomma anatolicum anatolicum and (118) days for 
Rhipicephalus sanguineus sanguineus, whereas the fourth trial of life cycleduring winter took 
(131) days for Hayalomma anatolicum anatolicum and (143)days for Rhipicephalus 
sanguineus sanguineus. A comparison was made to check the rates of eggs hatching into 
larvae, and the rates of the nymph weight for the engorged weight and percentages for the 
engorged nymph and the rates of the females number, and the percentages of the congested 
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females before and after oviposition of the eggs. Also observed the rates and the range of eggs 
weight blocks, and the number of the eggs for both types of ticks.During the life cycles 
studied the optimum temperature and the relative humidity measured for each season which 
eventually had affected the life cycle of the ticks.                                        

  

  المقدمة

دان         ectoparasitesالقراد من الطفیلیات الخارجیة  ر من البل ي الكثی التي تسبب الكثیر من المشاكل الصحیة واالقتصادیة ف

ف (     ى دم أو لم راد عل ذى الق حیة. یتغ ة الص روط البیطری وانین والش ا الق ق فیھ ك التي ال تطب ة تل ائن Lymphوخاص ) اللب

اطق  ٩٩٠) جنسًا و (١٨). ھذا ولقد وصف ما یقارب (١العالم (والطیور والزواحف في مختلف أنحاء  ) نوعًا من مختلف من

الم (  لب        ٢الع راد الص ا الق حیة ھم ة الص ن الناحی ین م ائلتین مھمت ى ع راد إل م الق   ). ُیقس

Hard tick ) األكزودیديIxodidae والقراد اللین (Soft tick  االركاسیديArgasidae )٣.(  

ات    روف أن بالغ ن المع ة          م ذیات دموی ة متغ ة والحوری وار الیرقی ذلك األط دي وك ة االكزودی ة لعائل راد التابع اس الق أجن

Haematophagous ) فتبقى بالغات القراد الصلب مرتبطة بمضائفھا  ٤،٥وان وجبة الدم اساسیة لنضج البیض ووضعھ .(

رادة   ٧عة أسابیع ()، حیث أن التغذیة الدمویة تستغرق أسبوعا إلى ثالثة أو أرب٦لفترة طویلة ( ) وعند انتھاء التغذیة تسقط الق

ت   الممتلئة بكمیة ضخمة من الدم إلى األرض وتبحث عن ملجأ تحت أوراق النباتات أو األحجار أو التربة السطحیة وان الوق

األخص د   ة وب روف البیئی واع والظ ین األن ف ب یض یختل ع الب دء بوض ة والب ا الدموی ي تھضم وجبتھ اث لك الزم لإلن ة ال رج

ع آالف من    ٨الحرارة. في بعض االحیان وضع البیض قد ال یبدء حتى عدة أسابیع وأحیانا أشھر ( ة توض ) وبعد نھایة التغذی

اكن           ١٨٠٠٠-١٠٠٠البیوض ویقدر عددھا بین ( ي أم ع ف ي غامق، یوض ى بن ي إل غیر الكروي األصفر بن ) من البیض الص

د     محمیة تحت الحصى والطین والشقوق وكسور األخشاب  رة وق ة واحدة كبی الموجودة على األرض، وتوضع البیوض بدفع

غر حجم     –تصبح كتلة البیض اكبر من األنثى الواضعة لھا، وقد یستغرق وضع البیض أسبوعا  دھا یص أسبوعین وأكثر وبع

 .) تفقس البیوض إلى طور جدید٩،١٠األنثى كثیرا وتموت (

ولي       إجراء دراسة مقارنة لدوھدف الدراسة الحالیة ھو  راد األناض ا : الق راد ھم واع الق  Hyalommaرة حیاة نوعین من أن

anatolicum anatolicum     ي راد الكالب البن ة     Rhipicephalus sanguineus sanguineusوق ى كمی للتعرف عل

ور         ات، واالنسالخ والتط ة الحوری ة لتغذی دة الالزم ات، والم ات   إنتاج اإلناث للبیض، وكذلك فترة االنسالخ إلى یرق ى بالغ إل

ول           اة خالل فص ال دورة الحی ة النسبیة الضروریة إلكم ة والرطوب درجات الحراری ومعرفة فترة االحتقان، والتعرف على ال

  السنة، وتمییز نوع القراد األكثر مقاومة وانتشارا وحیویة.
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  : المواد وطرائق العمل

تتراوح أعمارھم  New Zealand white rabbits) من ذكور األرانب النیوزلندیة البیضاء البالغة ٨٧استخدم (

) كغم، وقد تم الحصول علیھا من األسواق المحلیة، ٢.٥-١.٥بین ستة شھور إلى سنة ونصف، وتتراوح أوزانھا بین (

بمعدل ستة أرانب في كل قفص، ووضعت  سم )٥٠×٧٠×١٣٠ووضعت األرانب في بدایة األمر في أقفاص أبعادھا (

مالحظة تصرفاتھا وحالتھا الصحیة وكانت األقفاص تنظف وتغسل بالماء والصابون وتطھر األرانب تحت المراقبة ل

م )٢٣-٢٥)، تحت ظروف متشابھة من الحرارة والضوء، إذ تراوحت درجة الحرارة في الصیف بین (Lenolبمحلول (

  وفي الشتاء درجة 

)٣٢-٣٠ (وبانتظام مرتین في الیوم صباحًا ومساًء كما ھو  م، وقد أطعمت األرانب غذاًء خاصًا متكونًا من علف وكرافس

  ).١١الحال في ظروف التجارب المماثلة (

ة      ١٦من االغنام،  ١٠٧بقرة، ١٤٢حیوان ( ٢٥٦تم جمع إناث القراد لكال النوعین من  ي محافظ ة ف اطق مختلف كلبَا) ومن من

ة   /لبیطري حي الحدباء ومستشفى الطب ا/ نینوى وھي كوكجلي ومستشفى الطب البیطري  باب سنجار وحقول كلیة الزراع

اریخ      .قسم الثروة الحیوانیة /والغابات  ا معلومات عن ت ووضعت العینات في قناني زجاجیة معقمة ومعلَّمة وقد لصقت علیھ

را             ُھ الق زع من ذي ن وان ال ع من جسم الحی ام) والموض ار والكالب واألغن راد (األبق د الجمع ونوع الحیوان الذي جمع منھ الق

اني        ل القن ات داخ ع العین د وض م بع ذیل)، ث ط وال ت اإلب رع و تح ر والض   (األذن والظھ

ة               ة مطاطی ا بوساطة قطع م ربطھ زا وحك ة من قماش األوركن ة بقطع ة القنین ت فوھ (أنثى بالغة محتقنة في كل قنینة)، غطی

  ).١٢جارب (لتھیئة سبیل التنفس للقراد ثم نقلت العینات إلى المختبر وذلك حسب ما ورد في ت

ري          اق بت ى أطب دة إل ى ِح وع عل راد كل ن بعد إیصال العینات إلى المختبر رفعت قطعة القماش من الفوھة وتحررت إناث الق

% كلیسیرین) وذلك بغمس كل قرادة ٢٥% كحول أثیلي و ٧٥نظیفة، غسلت بعد ذلك كل قرادة بمحلول الغسل المؤلف من (

دة (  ول لم ي المحل ت  ٣٠ف م رفع ة ث دة (  ) ثانی ر لم اء المقط ي الم عت ف یح   ٣-٢ووض ى ورق الترش دھا إل ت بع ائق، نقل ) دق

دة (       ى ِح وعین عل رادة لكال الن ا لتشخیص         ١٣لتجفیفھا، ثم وزنت بعدھا كل ق كلیة لھ ى الصفات الش م التعرف عل دھا ت )، بع

  عدسة.) باستخدام المجھر الضوئي ثنائي العدسة والمجھر التشریحي ثنائي ال١٤النوع وكما أورد (

ات           ة بمعلوم ت كل قنین ة وعلم ى الفوھ ة من القماش عل وبعدھا وضعت كل قرادة في قنینة زجاجیة مع وضع قطع
دیات        ا م رت لھ ث وف ى الحاضنة حی ات إل ت العین م نقل ة، ث وع ووزن العین م الن نة واس ى الحاض ة إل ال العین اریخ إدخ عن ت

ین (    ت ب ة تراوح ا    ) ٣٢-٢٣حراری مى ببرطم ا یس وفیر(  Desiccater jarن التجفیف  م واستخدم م ة  ٩٠-٧٠لت %) رطوب

فیت    دروجین أورثوفوس وم داي ھی ن أمونی بع م ول المش تخدام المحل بیة باس  Ammonium Orthophasphateنس
Dihydrogen )ة، واستخدم المرطاب لغرض     ١٥ ) ووضع في قاع البرطمان إلى مسافة منتصف القنینة الحاویة على العین



  ٧/٥/٢٠١٢- ٦  العلوم جامعة دیالى وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلیة 
  

 

  دراسة تجریبیة لمقارنة دورة حیاة نوعین من القراد الصلب المتطفل

  على لبائن محافظة نینوى، العراق

  زھیر إبراھیم فتوحي رحیمو     إیمان دحام ھادي                         

 

 

227Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

ة        ضبط الرطوبة النسبیة اث المحتقن ل اإلن یض من قب ع الب داخل الحاضنة، وقد تمت متابعة العینات یومیًا لمراقبة عملیة وض
ومراقبة عملیة الفقس واالنسالخ إلى یرقات، وبعد عملیة الفقس أخذت كتل البیض ووضعت في طبق زجاجي وحسبت تحت 

ة المقس     ة العینی وة     Ocular micrometerمة المجھر الضوئي ووزنت وقیست البیوض باستخدام العدس ت القیاسات بق وثبت
وار      10Xتكبیر ( ات واألط ى الیرق یض واالنسالخ إل ). وكذلك وزنت اإلناث بعد وضع البیض، بعدھا حسبت فترة وضع الب

ك (   ع ذل ى              ١٦األخرى من دورة الحیاة كما تتب و األعل ا تسیر نح ى حین أنھ ھا إل د فقس ي الحاضنة بع ات ف ت الیرق م ترك )، ث
  ).١٧ع باتجاه سداد القماش بكمیات كبیرة، وھذا یدل على أنھا جاھزة لاللتصاق وامتصاص الدم (وتتجم

ت          ٧-٥نقلت الیرقات إلى المضیف وتم استخدام (  اة، حلق ة من مراحل دورة الحی ب لكل مرحل ور األران ) من ذك
ین األ   ة ب ن المنطق ًال ع ة فض ة الرقب یوان ومنطق ة الص دًا منطق ب وتحدی م  أذان األران ع معق ص رفی تخدام مق ك باس ین وذل ذن

ة األذن    ك حقیب ا         Trumpet bagsوماكنة حالقة كھربائیة، حضرت بعد ذل زا عمل منھ وھي قماش مصنوعة من األوركن
ادُه (   م لصقھا بواسطة غراء ،            ١٤× () سم عرضًا   ٤أنبوب اسطواني أبع ى قاعدة كل أذن وت ة عل ت الحقیب وًال ثبت ) سم ط

ع (    وتركت النھایة األخر ة بواق وار األخرى الجائع ) ١٠٠٠-٥٠٠ى من الحقیبة مفتوحة لیتم من خاللھا تفریغ الیرقات واألط
م             ٤٠-٢٠یرقة لكل أذن و ( ة حك ات الجائع غ الیرق د تفری ة، بع ة لكل أذن باستخدام فرشاة الرسم الدقیق ) بالغة مسطحة جائع

طة   راء أو بواس ن الغ ل م ع قلی ة بوض وح للحقیب رف المفت الق الط رأس   إغ ة ال ك منطق ن ح وان م ع الحی ایلون، ولمن یط ن خ
رأس      ة ال مى بیاق ا یس اد       Head collarبواسطِة أطرافِھ تم إلباسھ قبل اإلصابة بالیرقات م وھي مصنوعة من المطاط وبأبع

). وضعت األرانب ١٨) سم طوًال ثبتت على عنق كل حیوان وحسب الطرائق المستعملة من قبل (١٨.٥× () سم عرضًا ٥(
ذیتھا           /لمصابة في أقفاص بواقع حیوان ا ال تغ د اكتم ة األذن بع ة داخل حقیب ات المحتقن ة سقوط الحوری قفص وقد تم مالحظ

ت الظروف             ي الحاضنة تح عت ف ة وغسلت ووض ات المحتقن ت الحوری دھا جمع وانسالخھا على صیوان أذن المضیف، بع
ى    ة إل ات المحتقن لخت الحوری م انس ھا، ث ابقًا نفس ذكورة س طحة    الم ات المس مى البالغ ة تس ور جائع اث وذك  Flat adultsإن

ى     دل عل ك ی وتركت في الحاضنة إلى حین تصلبھا ، وعند مشاھدة البالغات المسطحة متجمعة عند سداد قماش القناني فان ذل
  ).١٩أنھا جائعة وجاھزة المتصاص الدم والتغذیة (
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  النتائج

ي.       ) إلى١أشارت النتائج كما موضح في الجدول ( راد الكالب البن اة ق ولي ودورة حی وجود مقارنة لدورة حیاة القراد األناض
ھر   -)٢٠٠٩اذ أظھرت النتائج حصول أربع دورات للحیاة لنوعي القراد على مدار فترة الدراسة امتدت من شھر نیسان (  ش

ى       ) وأظھرت النتائج وجود مقارنة لدورة الحیاة األربعة لنوعي القراد من نا٢٠١٠نیسان ( ھ إل یض وفقس ع الب رة وض ة فت حی
ى مسطحات جائعات وانسالخ المسطحات               ات وانسالخھا إل ان الحوری ات واحتق ى حوری ات إل رة انسالخ الیرق یرقات. وفت

  واحتقانھا إلى بالغات محتقنات. 

  

       

  

  

  

 

  ) تبین وضع العینات في البرطمان و المرطاب في الحاضنة١صورة(

  

                   

  

  

  

  

  

  )٣)                                               صورة (٢صورة (

  انثى محتقنة تضع كمیات كبیرة من البیض                 انثى محتقنة تضع كمیات قلیلة من البیض      
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ة ( ١یوضح الجدول ( دار       >٠.٠٥P) وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالی ى م راد عل وعي الق اة ن ي دورة حی ) ف

  فصول السنة.  

 تحت الظروف المختبریة) دورة حیاة نوعي القراد ١جدول (

ى     الفصل  النوع ة ال فترة ادخال العین
  المختبر باالشھر

رة  فت
ع  وض
یض  الب
  (باالیام)

رة  فت
س   فق
یض  الب
ى   ال
ات  یرق
  (باالیام)

رة  فت
الخ  انس
ات  الیرق
ى   ال
ات  حوری

  (باالیام)

رة  فت
الخ  انس
ات  الحوری
ى  ال
ات  یافع

  (ایام)

رة  فت
الخ   انس
ات  الیافع
ى  ال
بات  مخص

  (باالیام)

ة  درج
رارة  الح

  والرطوبة

دل  مع
دورة 

اة  الحی
  باالیام

  

راد  الق
  االناضولي

  

  حزیران –نیسان   الربیع
 ٩٠±ْم ٢٩  ١١*   ٥*   ٢٠*   ٢٢*   ١٠*   )٦-٤(

ْ  
 *٦٧ – 

٦٨  

معدل دورة الحیاة 
٨٢

 
أیام

  اب –تموز   الصیف  
)٨*   ١٠*   ٢٠*   ١٤*   ٦*   )٨-٧  

  ْم ٢٥-٢٣
٩٠ – ٨٥ 

RH 
 *٥٨  

  تشرین الثاني-ایلول  الخریف
)٩*   ١٢*   ٢١*   ٢١*   ٨*   )١١-٩  

٣١ - ٢٩ 
  ْم

٨٠ – ٧٥ 
RH  

 *٧١  

  نیسان-كانون االول  الشتاء
)١٨*   ٢٣*   ٣٣*   ٣٩*   ١٨*   )٤-١٢  

  ْم ٣٢-٣١
٨٥ – ٧٥ 

RH  
 *١٣١  

راد  ق
الب  الك

  البني

  حزیران-نیسان  الربیع
  ٩٠-ْم  ٢٩  ٨*   ٢٨ *  ١٢*   ٣٦*   ٤*   )٦-٤(

RH   *٨٨  

معدل دورة الحیاة 
١٠٩

  
یومًا

  
  ایلول-تموز  الصیف

  ْم ٢٥-٢٣  ٧*   ٣٩*   ٩*   ٢٧*   ٥*   )٩-٧(
٨٥  RH  *٨٧  

  كانون االول-ایلول  الخریف
)١٦*   ٣١*   ٣٧*   ٢٢*   ١٢*   )١٢-٩  

  ْم ٣١-٢٩
٧٥ – ٧٠ 

RH  
 *١١٨  

  نیسان -كانون االول   الشتاء
)٢٢*   ٣٥*   ٢٧*   ٣٥*   ٢٤*   )٤-١٢  

  ْم ٣٢-٣١
٨٥ – ٧٥ 

RH 
 *١٤٣  
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  المناقشة

  دورة حیاة القراد األناضولي / فصل الربیع / البیض

وم     ١أظھرت النتائج كما موضح في جدول ( ي ی دأت ف ولي ابت واستمرت   ٦/٤/٢٠٠٩) أن دورة حیاة القراد األناض

ة        ) یومًا، بعد أن تم التعرف٦٨-٦٧أي استغرقت ( ١٢/٦/٢٠٠٩لغایة  ي قنین ة ف ى محتقن ل أنث عت ك على صفات النوع وض

ي           ى الحاضنة ف ت إل د أدخل ة. وق ات األلیف زجاجیة وأدخلت إلى الحاضنة بعد أن تكون قد أخذت كمیة ضخمة من دم الحیوان

دروجین أورثوفوسفیت.        ول مشبع من داي ھی ى محل الیوم الخامس من شھر نیسان. ووضعت القناني في برطمان حاوي عل

ورة  ل ( ١:(ص ن قب دة م ة المعتم ب الطریق ة ( ١٥) حس وفیر درج م ت بیة ( °) ٢٩). ت ة نس ة RH) ٩٠م ورطوب ت متابع . وتم

تغرقت (     یرة أي اس رة قص نة بفت ا الحاض د إدخالھ یض بع اث الب عت اإلن یض. فوض ع الب ًا لوض اث یومی د ١٠اإلن ام. وق ) أی

و    ًا تف ة وأحیان رة         وضعت اإلناث البیض على شكل دفعات وبكمیات مختلف رى من كث ث ال ت ى بحی یض حجم األنث ة الب ق كمی

ن (   ة) م ورة تقریبی دد البیض(بص در ع یض. ویق ورة:٨٠٠٠-١٠٠٠الب یض.  ٢) بیضة(ص ع ب اث ال تض ض من اإلن )، وبع

ى                  س إل ًا لحین الفق ابع یومی ي الحاضنة ویت یض ف رك الب اث وتھمل ویت دھا تؤخذ اإلن اث. بع یض واإلن ل الب بعدھا وزنت كت

ائج االبحاث األخرى (    یرقات. اتفقت ة واحدة        ١٠،٢٢،٢١،٢٠النتائج مع نت وض بدفع ع البی اث تض ذین استنتجو ان االن ).ال

یض اسبوعاَ              ع الب د یستغرق وض ا، وق عة لھ ى الواض ر من حجم االنث یض اكب ة الب دھا    -وقد تصبح كتل ر وبع اسبوعین واكث

  یصغر حجم االنثى كثیرَا وتموت.

  الیرقات :

ورة:    -) یومًا خالل شھر نیسان ٢٢یرقات ( استغرق فقس البیض إلى دًا (ص غیرة ج ذا   ٣أیار، الیرقات ص ع ھ ). وم

ى                ات تسیر عل رى الیرق وئي ، ت ت المجھر الض ا الخارجي إال تح ز مظھرھ العین المجردة إال أنھ ال یمكن تمیی فھي ترى ب

ت ا     یض. توبع ور الب د       جدران القنینة باتجاه سداد القنینة تاركة وراءھا كتل من قش ا عن ت جمیعھ ى أن تجمع ًا إل ات یومی لیرق

ي إلحداث        ون البن د تصلبھا واكتسابھا الل سداد قماش القنینة عندھا تكون جاھزة المتصاص الدم والتغذیة. أخذت الیرقات بع

ي     ١٠٠٠-٥٠٠إصابة في األرنب الذي یكون قد جھز لإلصابة. یقدر عدد الیرقات بـ( ب ف رك األرن د ت ) یرقة في كل أذن. وق

رارة (   م ة الح ث درج ن حی م م ان مالئ ة (  مº) ٢٩ك ة المالءم ب    RH90والرطوب ة (حس مس القوی عة الش ن أش دًا ع ) وبعی

وت         ًا تم ات وأحیان ة بالیرق ابة الكثیف ة اإلص بیة نتیج االت العص ض االنفع ابة بع د اإلص ب بع ى األرن وحظ عل ول). ل الفص

ت     ًا، لوحظ ب یومی ي          وبعضھا تتحمل اإلصابة. تم متابعة األران ة وف واِف الحقیب ى ح ة عل ة اإلصابة متجمع ي بدای ات ف الیرق

ًا        ب یومی ب لألرن ذاء المناس وفیر الغ م ت الیوم الثاني من اإلصابة تختفي إذ تالحظ متطفلة على أذن األرنب المتصاص الدم. ت

ا شاھدھا   وتتابع الحالة یومیًا إلى أن یالحظ سقوط الحوریات التي تظھر متجمعة في حقیبة األذن عندھا تجم ع الحوریات. كم

  ).١٣،٢٤،٢٣أیضًا كل من (
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  الحوریات :

-٢) یومًا خالل شھر أیار. الحوریات لونھا رمادي ذات أحجام مختلفة (٢٠استغرق انسالخ الیرقات إلى حوریات (

عت القن  ٢٥-٢٠) ملم طوًال. أخذت الحوریات ونظفت ووضعت في قناني زجاجیة بمعدل (٥ اني ) حوریة في كل قنینة، وض

الخ             وحظ انس رة ل د فت ًا وبع ت یومی ھا وتوبع ابقًا نفس ذكورة س روف الم ة الظ نة مع تھیئ ي الحاض ات ف ى الحوری ة عل الحاوی

ة           Flat adultsالحوریات إلى مسطحات جائعات  ي أسفل القنین ة غطاء االنسالخ ف دًا من خالل مالحظ أو یافعات نشطة ج

ًا ومتحركًة بصورة مستمرة وعند تجمعھا عند سداد القماش تؤخذ ھذِه الیافعات،  وبلون بني فاتح. الیافعات تشمل ذكورًا وإناث

ة خالل دورة              وار للحوری ك عدة أط ذي یمل ین ال راد الل راد الصلب عكس الق اة الق ویوجد طور حوري واحد خالل دورة حی

  ).٢٥( Evanحیاتِھ كما بین ذلك 

  :البالغات

رة (   ول الغسل          ٥استغرق انسالخ الحوریات إلى یافعات فت ار. وُأخذت الیافعات وُغسلت بمحل ھر أی ام خالل ش ) أی

دل (      اة،. بمع دورة الحی اني ل ة  ٤٠-٢٠والماء المقطر ونشفت ووضعت في حقیبة أذن أرنب جدید باعتبارِه المضیف الث ) یافع

د   أو مسطحة جائعة ذكور وإناث. ویمكن تمییز الذكور عن اإلناث بواسطة الدرع الذي یشغل مساف اث ویمت ة صغیرة في اإلن

ذكور   إلى نھایة الجسم في الذكور. توبع األرنب یومیًا، إذ تمت مالحظة اإلناث المحتقنة ملتصقة على أذن األرنب وتالحظ ال

ة األذن.      ي حقیب ة ف اث المحتقن في حالة تزاوج مع اإلناث ویكون حجم الذكر صغیرًا بالنسبة لحجم األنثى. بعد فترة تسقط اإلن

ة     بعدھا م متابع اة ت أخذت اإلناث وُغسلت ووزنت ووضعت في الحاضنة إلعادة دورة الحیاة من جدید یومیًا خالل دورة الحی

ات (       º)٢٩درجة الحرارة التي بلغت ( ى بالغات محتقن ات إل ان الیافع ة. استغرق احتق ) ١١م والمحلول المشبع لتوفیر الرطوب

  .١٢/٦/٢٠٠٩في یوم یومًا خالل شھر حزیران، واكتملت دورة الحیاة 

  دورة حیاة قراد الكالب البني:

ة   ٣/٤/٢٠٠٩) یومًا، والتي ابتدأت من ٨٨استغرقت دورة حیاة قراد الكالب البني ( ى    ٢٩/٦/٢٠٠٩ولغای اث إل ت اإلن . أدخل

رة (   یض فت ى للب ع األنث تغرق وض نة واس راد     ٤الحاض اة الق دورة حی ابھة ل وات مش ة الخط ان. وبقی ھر نیس الل ش ام خ ) أی

راد             ٣٦األناضولي. وأستغرق فقس البیض إلى یرقات ( یض للق س الب رة فق ر من فت ول بكثی و أط ار وھ ھر أی ًا خالل ش ) یوم

ي الجدول (       ا موضح ف راد كم وعي الق ین ن وي ب رق معن اك ف ولي أي ان ھن ي   )١األناض ون البن ات الل د اكتساب الیرق . وبع

ب، فاستغرق انسالخ ا     ي األرن ات (   الداكن تم إحداث إصابة ف ى حوری ات إل ود       ١٢لیرق وحظ وج ار. ول ھر أی ًا خالل ش ) یوم

ة   ١فرق معنوي مع فترة انسالخ الیرقات للقراد األناضولي كما موضح في الجدول ( ) فقد یكون بسبب تكیفھا للظروف البیئی

رة االنسال        ى مسطحات جائعات، واستغرقت فت ًا  ٢٨خ (في ھذا الفصل. بعدھا نقلت الحوریات إلى الحاضنة لتنسلخ إل ) یوم

دول (      ي ج ح ف ا موض ائج وكم ن النت ین م ران. تب ھر حزی الل ش راد     ١خ الخ الق رة انس ع فت ر م وي كبی رق معن ود ف ) وج
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دھا           ي. بع راد الكالب البن ات ق ى انسالخ حوری رت عل ي أث األناضولي قد یكون بسبب التزاید في ارتفاع درجات الحرارة الت

رة (   ُنقلت الیافعات إلى أرنب جدید لكي تنسل ى بالغات فت ) ٨خ إلى بالغات محتقنات ذكور وإناث. استغرق انسالخ الیافعات إل

ون االنسالخ      ١١أیام خالل شھر حزیران عكس القراد األناضولي الذي استغرق ( ون ھورم ى ك ) یومًا. ربما یعود السبب إل

اة (   تنتاجات       ٨٨لقراد الكالب البني أكثر نشاطًا من القراد األناضولي. واستغرقت دورة الحی ع اس ائج م ت النت د اتفق ًا وق ) یوم

  ).٢٨، ٢٦،٦،٢٧،٥سابقة (

  : فصل الصیف/  الدورة الثانیة لنوعي القراد

ة   ١یشیر الجدول ( ولي     >٠.٠٥P() إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالی راد األناض اة الق ي دورة حی ) ف

اة كال      دأت دورة حی وز (     وقراد الكالب البني خالل فصل الصیف. ب ھر تم ي ش وعین ف ع    ٢٠٠٩الن رة وض ). واستغرقت فت

وز و ( ٦البیض إلناث القراد األناضولي ( د           ٥) أیام خالل شھر تم ا ق وز أیضًا ربم ھر تم ي خالل ش راد الكالب البن ام لق ) أی

ى (             د تصل ال ي ق ي فصل الصیف والت ة الحرارة ف اع درج ى ارتف ة م داخل الحاضنة إال ان درج   ) °٢٥-٢٣یعود السبب إل

یض         º) ٣٠حرارة المختبر في فصل الصیف تصل الى أكثر من (  س الب ة حرارة الحاضنة. واستغرق فق ى درج ؤثر عل م وت

ولي (   راد األناض ات للق ى یرق وز و (  ١٤إل ھر تم الل ش ًا خ وز    ٢٧) یوم ھر تم الل ش ي خ الب البن راد الك ًا لق آب.  -) یوم

ي خالل   ٩آب للقراد األناضولي و (-وز) یومًا في شھر تم٢٠وانسلخت الیرقات إلى حوریات خالل ( ) أیام لقراد الكالب البن

) أیام خالل شھر آب واستغرقت ١٠شھر آب. وانسلخت الحوریات إلى یافعات أو مسطحات جائعة للقراد األناضولي بفترة (

ت   -) یومًا لقراد الكالب البني خالل شھر آب٣٩( ى بالغ ًا) إل ات خالل (   أیلول. واحتقنت الیافعات (ذكورًا وإناث ام  ٨محتقن ) أی

ولي            ٧في شھر آب للقراد األناضولي و ( راد األناض اة الق ي. واستغرقت دورة حی راد الكالب البن ول لق ھر أیل ام خالل ش ) أی

ي (    ٥٨كاملة ( راد الكالب البن اة ق ائج (       ٨٧) یومًا، واستغرقت دورة حی ع نت ت م ة اتفق ائج الحالی ل النت ًا. ولع ذي  ٢٦) یوم ) ال

ولي  ٢٩) یومًا، ونتائج (١٨٣-٨٦ة حیاة قراد الكالب البني تستغرق (توقع أن دور ) الذي استنتج أن دورة حیاة القراد األناض

  ) المحیطة بالقراد.RH 85- 60م ورطوبة نسبیة (º)٢٨-٢٢تكون فعالة عند درجة حرارة تتراوح بین (

  فصل الخریف: /  الدورة الثالثة لنوعي القراد

ة (  ١ضحة في الجدول (ظھر من النتائج وكما مو ي دورة  >٠.٠٥P) وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالی ) ف

ول (   ھر أیل ولي       ٢٠٠٩حیاة نوعي القراد. بدأت دورة حیاة كال النوعین في ش راد األناض اث الق یض إلن ع الب ). استغرق وض

ي درجات    ) یومًا خالل شھر أیلول لقراد الكالب البني. ربما ١٢) أیام خالل شھر أیلول و (٨( ذب ف قد یعود السبب إلى التذب

ین (    ت ب ي تراوح ة (  مº) ٣١-٢٩الحرارة والرطوبة الت ع        RH 80-70ورطوب ائج م ت النت د اتفق ) خالل فصل الخریف. وق

ة نسبیة   º)٢٩الذین أثبتوا ان افضل الدرجات الحراریة للقراد االناضولي وقراد الكالب البني ھي ( )٣٠،٢٨(نتائج  م ورطوب

)RH 80-70(           ة ة خاص ات الداخلی ة عمل األنزیم ى من ناحی ة نشاط األنث خالل فصل الخریف. أو ربما یعود السبب إلى قل
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و           ATPاألنزیمات الخاصة بالطاقة مثل ( ھر أیل ات خالل ش ى یرق یض إل س الب ي الفوسفیت. واستغرق فق  ل) أدینوسین ثالث

ولي و (٢١( راد األناض ًا للق ي ٢٢) یوم الب البن راد الك ًا لق ول ) یوم ھر أیل الل ش ى  -خ ات إل لخت الیرق رین األول. وانس تش

رة (  رة (       ٢١حوریات بفت ولي وفت راد األناض ھر تشرین األول للق ًا خالل ش ھر       ٣٧) یوم ي خالل ش راد الكالب البن ًا لق ) یوم

رة (         -تشرین األول  ًا) بفت ورًا وإناث ات (ذك ى یافع ات إل اني. وانسلخت الحوری راد األن  ١٢تشرین الث ًا للق رة  ) یوم ولي وفت اض

رة (      ٣١( ات بفت ى بالغات محتقن ات إل ھر    ٩) یومًا لقراد الكالب البني خالل شھر تشرین الثاني. وانسلخت الیافع ي ش ام ف ) أی

راد /     ) یومًا لقراد الكالب البني خالل شھر كانون األول.١٦تشرین الثاني للقراد األناضولي وفترة ( وعي الق الدورة الرابعة لن

  فصل الشتاء :

راد خالل فصل           ١أشارت النتائج كما موضح في الجدول (و وعي الق اة ن ي دورة حی ة ف ات معنوی ود فروق ى وج ) إل

انون األول (   >٠.٠٥Pالشتاء عند مستوى احتمالیة ( ھر ك ي ش ى   ٢٠٠٩). بدأت دورة حیاة كال نوعي القراد ف ) واستمرت إل

انون األول و   ١٨للقراد األناضولي (). استغرق وضع البیض لإلناث المحتقنة ٢٠١٠بدایة شھر نیسان ( ھر ك ) یومًا خالل ش

كانون -) یومًا للقراد األناضولي خالل شھر كانون األول٣٩) یومًا لقراد الكالب البني. وفقس البیض إلى یرقات خالل (٢٤(

ات  ٣٥الثاني وفترة ( ي   ٣٣خالل ( ) یومًا خالل شھر كانون الثاني لقراد الكالب البني. وانسلخت الیرقات إلى حوری ًا ف ) یوم

اني  انون الث ھر ك رة ( -ش ولي وفت راد األناض باط للق الخ    ٢٧ش تغرق انس ي واس الب البن راد الك باط لق ھر ش الل ش ًا خ ) یوم

رة ( ات فت ى یافع ات إل باط ٢٣الحوری ھر ش الل ش ولي خ راد األناض ًا للق رة (-) یوم ي. ٣٥آذار وفت الب البن راد الك ًا لق ) یوم

ات (  واستغرق انسالخ الیافعات  ھر آذار   ١٨إلى بالغات محتقن ًا خالل ش ولي و (   -) یوم راد األناض راد   ٢٢نیسان للق ًا لق ) یوم

  ).RH 85-75م ورطوبة نسبیة (º)٣٢-٣١الكالب البني. وتراوحت درجة الحرارة خالل فصل الشتاء لكال نوعي القراد (

  االستنتاجات

ة (    ) إلى وجود فروقات معن١أشارت النتائج الموضحة في الجدول ( د مستوى احتمالی ة عن دورات  > ٠.٠٥P وی ) ل

ل        ي فص دثت ف ولي ح راد األناض اة للق ر دورة حی ین أن أقص نة. اذ تب ول الس دار فص ى م راد عل وعي الق ة لن اة األربع الحی

ع         ٨٧) یومًا و(٥٨الصیف واستغرقت ( ي فصل الربی ولي ف راد األناض اة الق ي. واستغرقت دورة حی ) یومًا لقراد الكالب البن

اة (        ٨٨) یومًا و (٦٨-٦٧( ا فصل الخریف استغرقت دورة الحی ي. أم راد الكالب البن ولي    ٧١) یومًا لق راد األناض ًا للق ) یوم

رًا بفصل الشتاء واستغرقت (      ١١٨وفترة ( ولي كثی راد األناض ًا  ١٣١) یومًا لقراد الكالب البني. وتأثرت دورة حیاة الق ) یوم

  ) یومًا.١٤٣ي بلغت (وكذلك الحال بالنسبة لقراد الكالب البن

) الذین أثبتوا أن دورة حیاة القراد الصلب تكون قصیرة وفعالة خالل فصل الصیف  ٢٣،٢٨اتفقت النتائج مع نتائج (

  ).٩،٢١،٣١والربیع. ونتائج آخرین (
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ول الصیف               اءة خالل فص ة ونشاطًا وكف ر حیوی راد األكث و الق ولي ھ راد األناض ة أن الق ة الحالی ویتضح من الدراس

م       و ة. اذ ت روف البیئی ع الظ ف لجمی راد متكی ُھ ق ة أن ن الدراس تنتج م تاء واس الل فصل الش یًال خ أثر قل ف وت ع والخری الربی

یض          ل الب ث ُكت ن حی اة م دورة الحی ة ل ل المختلف ن المراح رة م داد كبی ى أع ة) عل ورة تقریبی الل الدراسة(بص ول خ الحص

ین    ي ح ة. ف ات المحتقن ات والبالغ ات والیافع لي     والحوری ة فص نة خاص ول الس رًا بفص أثرًا كبی ي ت الب البن راد الك ر ق أظھ

ع والصیف      الخریف والشتاء إذ انخفضت كفاءة القراد كثیرًا من حیث إنتاج البیض والحوریات والبالغات عكس فصلي الربی

ولي.         راد األناض أثرًا من الق ر حساسیة وت ي أكث ة       إذ كان القراد فعاًال. لذا یعتبر قراد الكالب البن د بدای ة ُتع ذِه الدراس ولعل ھ

وعي                 اة ن ة من مراحل دورة حی ى كل مرحل ي تستخدم للقضاء عل ة واللقاحات الت م األدوی ى أھ لدراسات جدیدة للتعرف عل

ى    ؤثر عل القراد من خالل االستفادة من مراحل دورة حیاة الدراسة الحالیة، والتعرف على أھم األنزیمات والھرمونات التي ت

  ولتساعد على التمییز بین أنواع القراد. نشاط القراد

ًا        ِھ وأحیان ة دورة حیات ة مضائف لتكمل ى ثالث من المالحظات المھمة لقراد الكالب البني المعروف أنُھ قراد یحتاج إل

ات     یحتاج إلى مضیفین، واتضح من خالل الدراسة أنُھ یمكن أن یكون قراد أحادي المضیف. اذ لوحظ انسالخ بعض الحوری

ورًا           المحت ًا وذك ات إناث ى بالغات محتقن اث إل ذكور واإلن ًا) وانسالخ ال ورًا وإناث قنة المتجمعة في حقیبة األذن إلى یافعات (ذك

على األرنب نفسھ. ربما قد یكون السبب تكیف األطوار المختلفة للظروف المالءمة داخل حقیبة األذن من حیث توفر الظالم  

ین (  ت (     مº)٢٥-٢٣ودرجة حرارة مثلى تراوحت ب ي بلغ ة النسبیة الت راد الكالب      RH85والرطوب ) المناسبة. لعل تكیف ق

ھولة القضاء     ة س البني وانسالخ مراحلِھ المختلفة على األرنب نفسھ (المضیف) ُتعد من المحاوالت الجدیدة والمھمة من ناحی

وار دو      ع أط ة تواجد جمی ھ دون     على ھذا النوع من القراد الصلب على المضیف نفسھ من ناحی ى المضیف نفس اة عل رة الحی

وان    الحاجة إلى مضائف ثانویة لتكملة دورة حیاتھ وبھذه الطریقة یمكن القضاء على ھذا النوع باستخدام أدویة التغطیس للحی

دایازینون    ل ال ات         Diazinonمث وض و الحوری ى البی اء عل راد للقض وع من الق ذا الن ا ھ د فیھ ي یتواج رق المراعي الت . وح

  ت.والبالغا

ات          وحظ انسالخ بعض الحوری ائي المضیف، اذ ل راد ثن ھ ق أما بالنسبة للقراد األناضولي أثبت من خالل الدراسة أن

ل      ھ. ولع ب نفس ى األرن ات عل ات محتقن ى یافع الخ إل ي االنس لت ف ا فش ة األذن ولكنھ ل حقیب اث داخ ور وإن ات ذك ى یافع إل

  .جة حرارة وإضاءة قد تغیر ھذا السلوك لھذا النوع من القراددراسات مستقبلیة مثل توفیر ظروف خاصة من رطوبة ودر
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