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اﻟخﻼصة

 تم تشخيص، رأسا من الضأن٤٦٢ أجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى انتشار مرض الجرب فﻲ ضأن محافﻈة اﻷنبار وذلك بفحص
Sarcoptes scabiei  أظهرت النتائـﺞ خمﺞ الضأن بطفيلﻲ،المرض بفحص القشطات الجلدية المأخوذة من الحيوانات الخمجة فﻲ المختبر
٦  لدى الضأن بعمر% ٤٩  وبلغ أعلﻰ معدل للخمﺞ،%٣٥٬٢  واﻹناث%٣٤ ولم يسجل فرقا ً معنويا ً بين خمﺞ الذكور%٣٤٬٦ بنسبة
 وسجلت.%١٣٬١  فﻲ شهر كانون الثانﻲ واقلها فﻲ شهر آب%٥٦  وسجلت أعلﻰ نسبة. سنة وبفرق معنوية عن باقﻲ اﻷعمار٢-أشهر
 تضمنت الدراسة أيضا تأثير المستخلص المائﻲ لنبات الكطبة. علﻰ التوالﻲ%٢٨٬٧  و٣٤٬٣ آفات الراس والرقبة أعلﻰ نسبة بلﻐت
مل بشكل كبير علﻰ طفيليات الحلم ولوحظ كلما ازداد التركيز/  ملﻐم١٠-٢٬٥  وأثرت التراكيز من، علﻰ الطفيلﻲOnobrychis ptolemaica
 من١٤  مل إلﻰ اختفاء جميع طفيليات حلم الجرب فﻲ اليوم/ملﻐم١٠  إذ أدى التركيز اﻷعلﻰ،ازداد التأثير خﻼل فترات العﻼج المختلفة
، أوضحت النتائﺞ خمﺞ الضأن فﻲ محافﻈة اﻷنبار بمرض الجرب فﻲ كﻼ الجنسين وارتفاع نسبة الخمﺞ فﻲ اﻷعمار الصﻐيرة.العﻼج
 وبينت النتائﺞ تأثير تراكيز المستخلص المائﻲ الخام لنبات،وارتفاع معدل الخمﺞ فﻲ أشهر الشتاء وسجلت آفات الراس أعلﻰ نسبة خمﺞ
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Abstract

This study was conducted to investigate the prevalence of mange in sheep in Anbar province by examining 462 heads of
sheep. The disease was diagnosed by examining the skin scraping taken from the infected animals in the laboratory. The
results showed that sheep were infected with Sarcoptes scabiei parasite, and the total infection rate was 34.6%, and no
significant difference was recorded between males 34% and females 35.2%, the highest rate was recorded in the month of
January %56 and the lowest in the month of August 13.1%, and the highest rate of infection was 49% in sheep at the age of 6
months - 2 years and significant differences for the rest of the ages. Head and neck lesions recorded the highest infection rate
of 28.7 and 34.3% respectively. The study also included the effect of the crude watery extract of Onobrychis ptolemaica on the
parasite, concentrations of 2.5-10 mg/ml have significantly affected parasites, it was noted the greater the concentration, the
greater the effect during the different treatment periods. The highest concentration of 10 mg /ml resulted in the disappearance
of all scabies parasites on day 14 of the treatment. Results showed sheep infection in Anbar province with mange in both
sexes, high incidence of infection in young ages, high rate of infection in the winter months, and head lesions recorded the
highest percentage of infection, the results showed the effect of concentrations of the crude watery extract of Onobrychis
ptolemaica plant largely on the parasite.
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المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (٧-١) ٢٠٢٠ ،١
نبات الليمون الحامض  Citrus limonلعﻼج المرض فﻲ اﻷرانب،
وأيضا ً دراسة  (٢١) Kebede and Negeseاللذان استخدما سبعة
من المستخلصات النباتية لمعالجة طفيلﻲ حلم الجرب فﻲ الماعز.
نﻈرا ﻻنعدام الدراسات فﻲ محافﻈة اﻷنبار حول وبائية هذا
المرض فﻲ مختلف الحيوانات وتحديداً فﻲ الضأن ،لذا ارتأينا
أجراء هذه الدراسة لمحاولة إيجاد عﻼج فعال للحد من انتشار هذا
الطفيلﻲ وذلك باستخدام المستخلصات النباتية ،وتعد هذه الدراسة
اﻷولﻰ التﻲ يستخدم فيها نبات الكطبة لعﻼج مرض الجرب.

اﻟمقدﻣة
يعد مرض الجرب  Scabiesالمتسبب عن طفيلﻲ Sarcoptes
 scabieiمن اﻷمراض المهمة والخطيرة لكونه مرضا ً وبائيا ً
مشتركا ً بين اﻹنسان والحيوان ) ،(١يطلق علﻰ هذا المرض فﻲ
الحيوانات  ،(٢) mangeينتمﻲ الطفيلﻲ إلﻰ صنف العنكبوتيات
 Archindaورتبة القراديات  ،(٣) Acarinaيصيب الطفيلﻲ أنواعا ً
كثيرة من المضائف تصل إلﻰ  ٤٧نوعا ً من حيوانات المزرعة
والبرية ) ،(٤يسبب أعراضا ً مرضية كثيرة منها الحكة الشديدة،
اﻻلتهابات الجلدية ،ظهور التقرحات ،نزف موضعﻲ ،سقوط
الشعر والصوف ،قلة الشهية ونقصان الوزن ،الضعف العام
والهزال ،قلة إنتاج اللحوم والحليب وقد يؤدي إلﻰ الهﻼك ).(٥
أجريت العديد من الدراسات فﻲ العديد من دول العالم للتحري عن
مرض الجرب فﻲ الضأن ،ففﻲ إيران شخص ) (٦مرض الجرب
فﻲ  ٢٧٨راسا ً من الضأن ،وفﻲ مصر تم تشخيص طفيلﻲ S.
 scabieiفﻲ  ٢٥من القشطات الجلدية المأخوذة من الضأن )،(٧
وفﻲ جنوب غرب نيجيريا تم تسجيل إصابات بهذا المرض فﻲ
الضأن والمعز ) ،(٨وفﻲ أثيوبيا سجلت نسبة خمﺞ ،(٩) %٠٬٩
وفﻲ باكستان كانت نسبة الخمﺞ  ،(١٠) %١٧ووجد الباحث
 (١١) Agegnehu et alخﻼل دراسة أخرى فﻲ أثيوبيا نسبة خمﺞ
 %٣٣٬٣لدى الضأن عام  .٢٠١٨أما فﻲ العراق أجريت
دراسات عديدة للتحري عن نسب الخمﺞ بهذا المرض لدى الضأن
منها فﻲ النجف سجلت شمسه وآخرون ) (١٢نسبة خمﺞ بلﻐت
 ،%٢٢٬١ودراسة  (١٣) Al-Shebani et alفﻲ محافﻈة الديوانية
الذين وجدوا نسبة خمﺞ  % ٣٬٩ودراسة (١٤) Al-Ezzy et al
ودراسة  (١٥) Hassonفﻲ عامﻲ  ٢٠١٥و ٢٠١٦فﻲ محافﻈة
ديالﻰ ودراسة أخرى أجراها كل من Al-Mayah and Hatem
) (١٦علﻰ الطفيليات الخارجية المتطفلة علﻰ الجاموس عام
 ٢٠١٨فﻲ البصرة.
استخدمت العديد من النباتات واﻷعشاب الطبية لمعالجة
الكثير من اﻷمراض ومنها اﻷمراض الطفيلية ﻻحتوائها علﻰ
العديد من المركبات الفعالة مثل القلويدات والكﻼيكوسيدات
والفينوﻻت والتيتانيات والزيوت الطيارة والراتنجات وغيرها
) .(١٧ينتمﻲ نبات الكطبة أو الكطينة Onobrychis ptolemaica
إلﻰ العائلة الفراشية  ،Papilionaceaeوهو عشب معمر ذو سيقان
صاعدة عديدة يتراوح ارتفاعه بين  ٣٥-١٥سم ويكسو ثمارها
شعيرات كثيفة وبرية بيضاء يزهر أوائل شباط  -أواخر نيسان،
ينمو النبات فوق المنحدرات وسفوح التﻼل المحاذية لﻸنهار ذات
الترب الجبسية ،أستعمل النبات فﻲ الطب الشعبﻲ لمعالجة
اﻹسهال حيث يعمل مﻐلﻲ الجذور علﻰ طرد الديدان المعوية،
فضﻼ عن فعاليته الكبيرة فﻲ عﻼج مرض الجرب الذي يصيب
الضأن والجمال بصورة خاصة ) .(١٨من الدراسات التﻲ أجريت
لعﻼج مرض الجرب دراسة ) (١٩الذين استخدموا المستخلص
المائﻲ لبذور نبات النيم  Azadirachta indicaلعﻼج مرض جرب
الضأن ،ودراسة  (٢٠) Aboelhadid et alالذي استخدم زيوت

اﻟمواد وطرائق اﻟعمل

تم فحص  ٤٦٢رأسا ً من الضأن من كﻼ الجنسين وبأعمار
مختلفة تراوحت من ستة أشهر إلﻰ عشر سنوات خﻼل عام
 ٢٠١٧من عدة مناطق فﻲ محافﻈة اﻷنبار شملت الجزيرة،
الطاش ،الخالدية ،الصقﻼوية ،الفلوجة ،هيت والبﻐدادي .تم
تشخيص المرض بفحص القشطات الجلدية فﻲ المختبر ومشاهدة
طفيلﻲ حلم الجرب.
جمع وﻓﺤص اﻟعينات
جمعت القشطات الجلدية من حافة اﻵفة باستخدام مشرط معقم
ووضعت فﻲ قنانﻲ زجاجية وجلبت للمختبر ﻹجراء الفحص
) (٢٢وذلك بإضافة  ١٠مل من محلول  KOHبتركيز %١٠
ووضعت فﻲ حمام مائﻲ بدرجة  ٨٠م ºلمدة  ٢٠دقيقة وذلك
للتخلص من اﻷنسجة واﻷلياف حيث يعمل المحلول علﻰ إذابة
اﻷنسجة دون التأثير علﻰ الطفيلﻲ ،وبعد أن تم تبريد العينات
وضعت فﻲ جهاز الطرد المركزي علﻰ سرعة ١٥٠٠دورة /
دقيقة لمدة  ٥دقائق .أهمل الجزء الرائق وأخذت قطرة من
الراسب وفحصت تحت المجهر الضوئﻲ علﻰ قوة التكبير ×١٠
و ×٤٠لمشاهدة الطفيلﻲ.
تقدير ﻣستوى اﻟخمج
تم تقدير مستوى الخمﺞ لجميع الضأن الخمجة عن طريق
حساب عدد طفيليات الحلم وبجميع أطواره فﻲ  ١٠حقول مجهرية
ويقسم العدد الناتﺞ علﻰ  ،١٠والمقياس هو عدد الحلم  /حقل
ضوئﻲ ،علﻰ قوة التكبير .(١٢) ×٤٠
تﺤضير اﻟمستخلص اﻟمائﻲ ﻟلنبات
جمع نبات الكطبة )الشكل  (١من منطقة الكيلو  ٣٥غرب
الرمادي ،وتم تشخيصه فﻲ معشب جامعة اﻷنبار .تم تنﻈيف
اﻷجزاء النباتية وتجفيفها .حضر المستخلص وفقا ً لطريقة المتبعة
من قبل  (٢٣) Veisi et alوذلك بسحق  ٤٠غم من النبات ومزجه
مع  ١٦٠مل من الماء المقطر بنسبة ٤:١باستخدام جهاز السحق
 blenderوتمت عملية السحق داخل حمام ثلجﻲ لضمان عدم تلف
المركبات الفعالة للنبات بارتفاع درجة الحرارة ،وتمت عملية
محراك المﻐناطيسﻲ الكهربائﻲ  stirrerلمدة ٦٠
المزج باستخدام ا ِل ْ
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اﻟكشف اﻟكيميائﻲ عن اﻟمركبات اﻟفعاﻟة ﻓﻲ اﻟنبات )(٢٤
الكشف عن الكﻼيكوسيدات  :glycosidesمزج ١غم من
المستخلص النباتﻲ الجاف مع  ١٠مل ماء مقطر ورشح المحلول
وأضيف اليه بضع قطرات من كاشف فهلنك ،ظهور اللون
اﻷحمر يدل علﻰ وجود الكﻼيكوسيدات.
الكشف عن الفﻼفونات  :flavonoidsتم إذابة  ١٠غم من
مستخلص النبات الجاف فﻲ  ٥٠مل من الكحول اﻷثيلﻲ %٩٥
ورشح المحلول )تم تحضير محلول بإضافة  ١٠مل كحول أثيلﻲ
 %٥٠إلﻰ  ١٠مل هيدروكسيد البوتاسيوم  (%٥٠وتم مزج
كميات متساوية من هذين المحلولين ،ظهور اللون اﻷصفر يدل
علﻰ وجود الفﻼفونات.
الكشف عن الفينوﻻت  :phenolsأضيف  ١مل من مستخلص
النبات الجاف إلﻰ  ١مل من محلول كلوريد الحديديك ،%١
ظهور اللون اﻷخضر أو اﻷزرق يدل علﻰ وجود الفينوﻻت.
الكشف عن التربينات  :terpenesأذيب١غم من مستخلص
النبات الجاف فﻲ  ٢مل من الكلوروفورم وأضيف اليه قطرة من
حامض الخليك الﻼمائﻲ وقطرة من حامض الكبريتيك المركز،
ظهور الراسب البنﻲ دليل علﻰ وجود التربينات.
الكشف عن الصابونيات  :saponinsأضيف  ٣مل من محلول
كلوريد الزئبق  %١ HgCl3إلﻰ  ٥مل من المستخلص النباتﻲ،
ظهور الراسب اﻷبيض يدل علﻰ وجود الصابونيات.
الكشف عن القلويدات  :alkaloidsتم غلﻲ  ١٠غم من
المستخلص النباتﻲ مع  ٥٠مل من الماء المقطر المحمض بـ HCl
 %٤ورشح المحلول بعد تبريده وتم اختبار ٠٬٥مل فﻲ زجاجة
ساعة مع  ٠٬٥مل من كاشف ماير ،ظهور الراسب اﻷبيض دليل
علﻰ وجود القلويدات.
الكشف عن التانينات  :tanninsتم إضافة بضع قطرات من
محلول خﻼت الرصاص  %١إلﻰ  ٥مل من المستخلص النباتﻲ،
ظهور الراسب الهﻼمﻲ اﻷبيض دليل علﻰ وجود التانينات.
الكشف عن الكاربوهيدرات  :carbohydratesأضيف  ٠٬٥مل
من كاشف الفينول إلﻰ  ٠٬٥مل من المستخلص النباتﻲ فﻲ أنبوبة
اختبار ورجت جيدا ثم أضيف اليها  ٠٬٥مل من حامض
الكبريتيك المركز ،ظهور الراسب اﻷحمر المائل إلﻰ البنﻲ دليل
علﻰ وجود الكربوهيدرات.
الكشف عن الفيوكومارينات  :fuocumarinsمزجت كميتين
متساويتين من المستخلص النباتﻲ مع هيدروكسيد البوتاسيوم
الكحولﻲ  ،%١ظهور اللون اﻷصفر المخضر دليل علﻰ وجود
الفيوكومارينات.
الكشف عن الراتنجات  :resinsتم إضافة  ٥٠مل من الكحول
اﻷثيلﻲ  %٩٥إلﻰ  ٥غم من المستخلص النباتﻲ الجاف وسخن فﻲ
حمام مائﻲ بدرجة  ١٠٠م ºورشح المحلول وأضيف اليه  ١٠٠مل
ماء مقطر محمض ب  ،HCl %٤ظهور العكارة دليل علﻰ وجود
الراتنجات.
الكشف عن الزيوت الطيارة  :volatile oilتم إضافة بضع
قطرات من المستخلص النباتﻲ إلﻰ ورقة ترشيح لحد اﻹشباع

دقيقة وترك المزيﺞ لمدة  ٢٤ساعة بدرجة  ٤م ºلﻐرض النقع،
وبعدها رشح المزيﺞ باستخدام أوراق الترشيح ،وجفف
المستخلص النباتﻲ بالتبريد فﻲ ضﻐﻂ مخلخل compressed
 pressureباستخدام جهاز  lyophilizerوحفظ المسحوق فﻲ قنانﻲ
زجاجية بدرجة  ١٠-م ºلحين اﻻستعمال ،تم تحضير التركيز
اﻷساسﻲ للمستخلص بأخذ  ٢غم من المستخلص الخام وإذابته فﻲ
 ٢٠مل ماء مقطر معقم وبذلك تم الحصول علﻰ التركيز القياسﻲ
 ١٠٠ملﻐم  /مل ومنه تم تحضير التراكيز المستخدمة  ٢٬٥و  ٥و
 ٧٬٥و  ١٠ملﻐم  /مل.

الشكل  :١المﻈهر العام لنبات الكطبة .Onobrychis ptolemaica
تجربة اﻟعﻼج
تم إجراء التجربة علﻰ مجموعة من الضأن الخمجة بمرض
الجرب فﻲ منطقة الجزيرة فﻲ الرمادي ،والبالغ عددها  ٥٠رأسا ً،
تم تقسيم القطيع إلﻰ  ٥مجموعات حيث اعتبرت المجموعة
اﻷولﻰ مجموعة سيطرة ،وعوملت المجموعة الثانية بالتركيز
٢٬٥ملﻐم  /مل من المستخلص المائﻲ لنبات الكطبة بالحقن
الموضعﻲ تحت الجلد فﻲ مكان الخمﺞ ،وتم معاملة المجموعة
الثالثة بالتركيز ٥ملﻐم  /مل ،والمجموعة الرابعة عوملت
بالتركيز٧٬٥ملﻐم /مل ،أما المجموعة الخامسة فقد عوملت
بالتركيز  ١٠ملﻐم  /مل ،وتم تقدير مستوى الخمﺞ لجميع
الحيوانات وذلك بجمع مستويات الخمﺞ لجميع الحيوانات وقسمتها
علﻰ عدد حيوانات المجموعة فﻲ اﻷيام  ٢١ ،١٤ ،٧بعد عملية
المعالجة بالمستخلص المائﻲ للنبات.
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يســـاعد الطفيلﻲ فﻲ والوصول إلﻰ طبقات الجلد بسهولة وحدوث
الخمﺞ.

وتعريضها لﻸشعة فوق البنفسجية ،ظهور اللون الرمادي يدل
علﻰ وجود الزيوت الطيارة.
اﻟتﺤليل اﻹحصائﻲ
تم إجراء التحليل اﻹحصائﻲ باستخدام مربع كاي
واختبار أقل فرق معنوي  LSDباستخدام البرنامﺞ اﻹحصائﻲ
.(٢٥) SAS
Chi-square

اﻟنتائج واﻟمناقشة

أسفرت نتائﺞ فحص  ٤٦٢راسا ً من الضأن فﻲ محافﻈة
اﻷنبار عن نسبة خمﺞ بلﻐت  %٣٤٬٦بطفيلﻲ حلم الجرب
 Sarcoptes scabieiالذي يمتاز بصﻐر حجمه وشكله الكروي
المسطح من الناحيتين البطنية والﻈهرية وتكون اﻷرجل قصيرة
وغير بارزة فﻲ كﻼ الجنسين ،تحمل اﻹناث ثﻼث أشواك حسية
وتدية قصيرة فﻲ مقدمة الخﻂ الوسطﻲ وستة فﻲ الخلف بينما فﻲ
الذكور تكون اﻷشواك الحسية شعرية )الشكل  .(٢ولم يسجل فرقا ً
معنويا ً بين خمﺞ كﻼ من الذكور  %٣٤واﻹناث %٣٥٬٢
)الجدول  ،(١وهذه النتائﺞ أعلﻰ مما توصل اليه Al-Ezzy et al
) (١٤فﻲ محافﻈة الديوانية إذ سجلوا نسبة خمﺞ  %٣٬٩بمرض
الجرب لدى الضأن ،ودراسة  (١٥) Hassonالتﻲ ذكروا فيها نسبة
 %٧٬٩بهذا المرض فﻲ محافﻈة ديالﻰ ،وفﻲ محافﻈة دهوك
أشار الباحثون ) (٢٦إلﻰ نسبة خمﺞ  ،%٢٬٦وفﻲ محافﻈة النجف
سجل الباحثان  (٢٧) Al-Khatdia and Khudhairنسبة بلﻐت ٧٬١
 ،%ويعود اختﻼف النتائﺞ مع الدراسات السابقة إلﻰ عدة أسباب
منها اﻻختﻼف فﻲ إعداد الحيوانات المفحوصة وظروف تربية
الحيوانات وتماسها مع مصادر الخمﺞ مثل الكﻼب وتواجدها
بالقرب من حﻈائر التربية وأيضا انتشار الحشرات وخاصة
الذباب الذي يعد من العوامل الميكانيكية التﻲ تلعب دورا مهما فﻲ
نقل الطفيلﻲ وحدوث الخمﺞ ،وأيضا اختﻼف الﻈروف البيئية
والمناخية ،واختﻼف طرائق التشخيص.
لم تسجل اختﻼفات معنوية بين خمﺞ الذكور واﻹناث وهذا
يتفق مع دراسة  (١٥) Hassonفﻲ محافﻈة ديالﻰ ويعزى سبب
ذلك إلﻰ عدم تخصص الطفيليات الخارجية ومنها حلم الجرب
بجنس معين حيث أن كﻼ الجنسين لهما نفس القابلية للتعرض
للخمﺞ ،وتلعب طريقة التربية بجمع الذكور واﻹناث فﻲ الحﻈيرة
نفسها وعدم عزل الحيوانات الخمجة دورا ً كبيرا ً فﻲ انتشار
المرض .وبالنسبة لعﻼقة الخمﺞ بعمر الحيوان يوضح )الجدول
 .(٢إن أعلﻰ نسبة خمﺞ  %٤٩سجلت فﻲ الضأن بعمر  ٦شهر-
 ٢سنة وأدناها  %٢٣٬٣فﻲ اﻷعمار  ٨ - ٦سنة وبفروقات
معنوية عند  P≤ 0.05وهذا يتفق مع ما وجده (٢٦) Zangana et al
فﻲ دهوك وما أورده  (٢٧) Al-Khardi and Khudhairفﻲ
النجف ،ويعزى ارتفاع نسب الخمﺞ فﻲ اﻷعمار الصﻐيرة إلﻰ
انتقال الطفيلﻲ بشكل مباشر نتيجة اﻻزدحام الشديد واحتكاكها مع
بعضها البعض ،وقلة كثافة الصوف علﻰ أجســـامها وهذا

الشكل  :٢طفيلﻲ حلم الجرب  Sarcoptes scabieiفﻲ أحد
القشطات الجلدية المفحوصة.×٤٠ ،
الجدول  :١أعداد الضأن المفحوصة والخمجة والنسب المئوية
للخمﺞ بمرض الجرب حسب الجنس
الجنس
الذكور
اﻹناث
المجموع

أعداد الضأن
المفحوصة
٢٣٨
٢٢٤
٤٦٢

أعداد الضأن
الخمجة
٨١
٧٩
١٦٠

النسبة المئوية
للخمﺞ %
٣٤٬٠
٣٥٬٢
٣٤٬٦

الجدول  :٢أعداد الضأن المفحوصة والخمجة والنسب المئوية
للخمﺞ بمرض الجرب حسب العمر
العمر
)سنة(
 ٦شهر٢-
٥-٣
٨-٦
المجموع

أعداد الضأن
المفحوصة
١٥٩
١٤٠
١٦٣
٤٦٢

أعداد الضأن
الخمجة
٧٨
٤٤
٣٨
١٦٠

النسبة المئوية
للخمﺞ %
٤٩٬٠
٣١٬٤
٢٣٬٣
٣٤٬٦

سجلت اعلﻰ نسبة خمﺞ فﻲ شهري كانون الثانﻲ وشباط والتﻲ
بلﻐت ) % (٥١٬١ ،٥٦علﻰ التوالﻲ وأدناها فﻲ شهري آب
وتموز والتﻲ بلﻐت  %١٣٬٨ ،١٣٬١علﻰ التوالﻲ وبفرق معنوي
عند ) P≤ 0.05الجدول  .(٣وهذا يتفق مع نتائﺞ Husain and Ali
) (٢٨فﻲ ديالﻰ ،ويعزى السبب فﻲ ارتفاع معدﻻت الخمﺞ فﻲ
أشهر الشتاء مقارنة بأشهر الصيف إلﻰ انتقال طفيلﻲ حلم الجرب
بشكل سريع بالتماس المباشر واﻻحتكاك بين الحيوانات فﻲ الجو
البارد ،إضافة إلﻰ أن الطفيليات يزداد نشاطها بانخفاض درجات
الحرارة والرطوبة العالية ) .(٢٩يبين الجدول  ٤أن آفات الراس
)الشكل  (٣احتلت اعلﻰ نسبة بلﻐت  %٣٤٬٣تلتها الرقبة بنسبة
 ،%٢٨٬٧بينما سجلت آفات الﻈهر اقل نسبة بلﻐت %٤٬٣
٤

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (٧-١) ٢٠٢٠ ،١
وبفروقات معنوية عند  ،P≤ 0.05وهذا يتفق مع دراسة
 (١١) Agegnehu et alإذ سجلت آفات الراس  ،%٦١٬٥ويعود
سبب ذلك إلﻰ أن طفيلﻲ حلم الجرب يفضل المناطق قليلة الصوف
مثل الراس والرقبة ).(٣٠
الجدول  :٣أعداد الضأن المفحوصة والخمجة والنسب المئوية
للخمﺞ بمرض الجرب حسب أشهر السنة
الشهر
كانون الثانﻲ
شباط
أذار
نيسان
أيار
حزيران
تموز
أب
أيلول
تشرين اﻷول
تشرين الثانﻲ
كانون اﻷول
المجموع

أعداد الضأن أعداد الضأن
الخمجة
المفحوصة
٢٨
٥٠
٢٢
٤٣
١٦
٤٠
١٢
٣٢
٨
٣٦
٦
٣٩
٥
٣٦
٥
٣٨
٩
٢٩
١٥
٤٥
١٣
٣٠
٢١
٤٤
١٦٠
٤٦٢

النسبة المئوية
للخمﺞ %
٥٦٬٠
٥١٬١
٤٠٬٠
٣٧٬٥
٢٢٬٢
١٥٬٣
١٣٬٨
١٣٬١
٣١٬٠
٣٣٬٣
٤٣٬٣
٤٧٬٧
٣٤٬٦

الشكل  :٣صور توضح آفات حلم الجرب لمجموعة من الضأن
الخمجة.
وكان معدل مستوى الخمﺞ قبل المعاملة للمجموعة الثانية التﻲ
تم معاملتها بالتركيز  ٢٬٥ملﻐم /مل من المستخلص المائﻲ الخام
للنبات  ٢٬٤٦حلم/حقل ضوئﻲ وانخفض إلﻰ  ١٬٥٨و ٠٬٧٢حلم
/حقل ضوئﻲ فﻲ اﻷيام  ٧و ١٤علﻰ التوالﻲ وفﻲ اليوم  ٢١اختفت
حلم الجرب بشكل كامل ،أما المجموعة الثالثة والمعاملة بالتركيز
 ٥ملﻐم/مل فكان معدل مستوى الخمﺞ فيها قبل المعاملة ٢٬٢٥
حلم /حقل ضوئﻲ وانخفض إلﻰ  ١٬٤٠و  ٠٬٢٣حلم /حقل ضوئﻲ
فﻲ اﻷيام  ١٤ ،٧علﻰ التوالﻲ واختفت حلم الجرب بشكل كلﻲ فﻲ
اليوم  ٢١بعد العﻼج ،وتم معالجة المجموعة الرابعة بالتركيز
 ٧٬٥ملﻐم/مل من المستخلص المائﻲ الخام للنبات والتﻲ انخفض
معدل مستوى الخمﺞ فيها من  ٢٬٦٦حلم/حقل ضوئﻲ إلﻰ ٠٬٥٢
و  ٠٬٢١حلم /حقل ضوئﻲ فﻲ اﻷيام  ١٤ ،٧علﻰ التوالﻲ من
العﻼج وفﻲ اليوم  ٢١اختفت الحلم بشكل كامل ،أما المجموعة
الخامسة فقد تم معاملتها بالتركيز  ١٠ملﻐم /مل من المستخلص
المائﻲ للنبات والذي أثر بشكل كبير علﻰ حلم الجرب إذ أدى إلﻰ
انخفاض معدل مستوى الخمﺞ من  ٢٬٤٤حلم /حقل ضوئﻲ إلﻰ
 ٠٬٣٣فﻲ اليوم  ٧من العﻼج وفﻲ اليوم  ١٤اختفت الحلم بشكل
كامل ،وهذا يتفق مع دراسة  Tabassam et alو دراسة
 Aboelhadid et alدراسة ) (٢٠ ،١٩وتعود فعالية المستخلص
المائﻲ الخام لنبات الكطبة وتأثيره الكبير علﻰ طفيلﻲ حلم الجرب
ﻻحتوائه علﻰ مركبات فعالة ومنها الكﻼيكوسيدات والصابونيات
والقلويدات والراتنجات والزيوت الطيارة )الجدول  (٦والتﻲ تؤثر

الجدول  :٤أعداد الضأن الخمجة والنسب المئوية للخمﺞ حسب
موقع آفة الجرب علﻰ الجسم
موقع اﻵفة
الراس
الرقبة
الﻈهر
اﻹلية
القوائم اﻷمامية
القوائم الخلفية
المجموع

أعداد الضأن
الخمجة
٥٥
٤٦
٧
٣٠
١٢
١٠
١٦٠

النسب المئوية
للخمﺞ %
٣٤٬٣
٢٨٬٧
٤٬٣
١٨٬٧
٧٬٥
٦٬٢
١٠٠

يبين الجدول  ٥تأثير التراكيز المختلفة  ١٠ ،٧ ،٥ ،٢٬٥ملﻐم
 /مل من المستخلص المائﻲ الخام لنبات الكطبة علﻰ طفيليات حلم
الجرب المتطفلة علﻰ الضأن ومقارنتها بمجموعة السيطرة التﻲ
استمر فيها الخمﺞ حتﻰ نهاية التجربة وكان معدل مستوى الخمﺞ
فيها  ٢٬٥٦ ،٢٬٤٤ ،٢٬٣١ ،٢٬٢٥حلم  /حقل ضوئﻲ لﻸيام ،٠
 ٢١ ،٧،١٤علﻰ التوالﻲ.

٥

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (٧-١) ٢٠٢٠ ،١
الضأن فﻲ محافﻈة اﻷنبار بمرض الجرب فﻲ كﻼ الجنسين حيث
سجلت آفات الراس أعلﻰ نسبة خمﺞ تلتها آفات الرقبة ،وارتفاع
نسبة الخمﺞ فﻲ اﻷعمار الصﻐيرة ،وارتفاع معدل الخمﺞ فﻲ
أشهر الشتاء ،وأظهرت النتائﺞ التأثير الكبير لتراكيز المستخلص
المائﻲ الخام لنبات الكطبة علﻰ الطفيلﻲ.

علﻰ مراكز صنع اﻷنزيمات والمكونات الحيوية اﻷخرى فﻲ
طفيلﻲ الحلم وبذلك تتسبب فﻲ تحطيم الخﻼيا وموت الطفيلﻲ،
عﻼوة علﻰ ذلك يمنع مرور اﻷيونات عبر غشاء الخلية ويؤثر
علﻰ اﻷنشطة الحيوية للطفيلﻲ عن طريق تعطيل اﻹنزيم اﻷستيل
كولين الذي يسيطر علﻰ جميع الوظائف الفسيولوجية للطفيلﻲ مما
يؤدي إلﻰ موت الطفيلﻲ ) .(٢٠أوضحت نتائﺞ هذه الدراسة خمﺞ

الجدول  :٥تأثير التراكيز المختلفة لمستخلص نبات الكطبة الخام علﻰ معدﻻت مستوى الخمﺞ بطفيلﻲ حلم الجرب فﻲ الضأن
معدل مستوى الخمﺞ )حلم  /حقل ضوئﻲ(  ±الخطأ القياسﻲ خﻼل فترة المعالجة )يوم(
التركيز )ملﻐم/مل(
٢١
١٤
٧
٠
٠٬٢١±٢٬٥٦
٠٬٢٢±٢٬٤٤
٠٬٢٥±٢٬٣١
٠٬٢٢±٢٬٢٥
السيطرة
المجموعة اﻷولﻰ
a
a
a
a
٠
٠٬٠٨±٠٬٧٢
٠٬٢٢±١٬٥٨
٠٬٢٣±٢٬٤٦
٢٬٥
المجموعة الثانية
d
b
b
a
٠
٠٬١٢±٠٬٢٣
٠٬٢٤±١٬٤٠
٠٬٢٨±٢٬٢٥
٥
المجموعة الثالثة
d
c
b
a
٠
٠٬٠٧±٠٬٢١
٠٬١٢±٠٬٥٢
٠٬٢٥±٢٬٦٦
٧٬٥
المجموعة الرابعة
d
c
c
a
٠
٠
٠٬٠٦±٠٬٣٣
٠٬١٣±٢٬٤٤
١٠
المجموعة الخامسة
d
d
c
a
اﻷحرف المختلفة ضمن العمود تدل علﻰ وجود فروقات معنوية بين المعامﻼت عند مستوى معنوية .P≤0.05
الجدول  :٦يبين الكشوفات الكيمائية للمركبات الفعالة فﻲ المستخلص المائﻲ الخام لنبات الكطبة
المركبات الفعالة الكشف المستخدم
كاشف فهلنك
الكﻼيكوسيدات
هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولﻲ%١٠
الفﻼفونات
كلوريد الحديديك%١
الفينوﻻت
حامض الكبريتيك المركز مع الكلوروفورم
التربينات
كلوريد الزئبقيك%١
الصابونيات
كاشف ماير
القلويدات
خﻼت الرصاص%١
التانينات
الفينول مع حامض الكبريتيك المركز
الكربوهيدرات
هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولﻲ%١٠
الفيوكومارينات
كشف حامض %٤ HCl
الراتنجات
تعريض ورقة ترشيح تحوي المستخلص إلﻰ اﻷشعة فوق البنفسجية
الزيوت الطيارة
 : +يدل علﻰ وجود المركب الفعال : - ،يدل علﻰ عدم وجود المركب الفعال.

Onobrychis ptolemaica

نتيجة الكشف
دليل الكشف
+
اللون اﻷحمر
راسب اصفر
_راسب اخضر أو ازرق
راسب بنﻲ
+
راسب ابيض
+
راسب ابيض
راسب ابيض هﻼمﻲ
+
راسب احمر مائل إلﻰ البنﻲ
راسب اصفر
+
العكارة
+
اللون الرمادي

فﻲ أشهر الشتاء مقارنة بأشهر الصيف ،وسجلت آفات الراس
أعلﻰ نسبة خمﺞ تلتها آفات الرقبة .وأوضحت النتائﺞ تأثير تراكيز
المستخلص المائﻲ الخام لنبات الكطبة بشكل كبير علﻰ حلم
الجرب وأدى التركيز اﻷعلﻰ ١٠ملﻐم/مل إلﻰ اختفاء كامل
لطفيليات الحلم فﻲ اليوم  ١٤من العﻼج.
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أظهرت النتائﺞ خمﺞ الضأن فﻲ محافﻈة اﻷنبار بمرض
الجرب بنسبة  %٣٤٬٦وتقاربت النسبة فﻲ كﻼ الجنسين ،ولوحظ
ارتفاع نسبة الخمﺞ فﻲ اﻷعمار الصﻐيرة ،وارتفاع معدل الخمﺞ
٦
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