
 )٧-١( ٢٠٢٠، ١ ، العدد٣٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

١  

  العراق -راألنبامحافظة  ضأنفي  مرض الجربلوعالجية  تشخيصية، دراسة وبائية
  

  ةسعاد شالل شحاذ
  قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة األنبار، األنبار، العراق  
  )٢٠١٨/  ١٢/ ٢١ ؛ القبول٢٠١٨ / ٧/ ٢٩(االستالم  

  الخالصة   
، تم تشخيص ضأنرأسا من ال ٤٦٢وذلك بفحص  األنبارمحافظة  ضأني فمرض الجرب  انتشارأجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى    

 Sarcoptes scabieiي يلبطف ضأنال خمجج ـظهرت النتائأ ر،في المختب الخمجةالمرض بفحص القشطات الجلدية المأخوذة من الحيوانات 
ً معنوياً  %٣٤٬٦بة بنس  ٦ بعمر ضأنلدى ال % ٤٩ خمجعدل للعلى مأ ، وبلغ%٣٥٬٢ واإلناث %٣٤الذكور خمجبين  ولم يسجل فرقا

. وسجلت %١٣٬١ب آ في شهرواقلها في شهر كانون الثاني  %٥٦على نسبة أ. وسجلت األعماروبفرق معنوية عن باقي سنة  ٢-أشهر
 المستخلص المائي لنبات الكطبة ثيرأ. تضمنت الدراسة أيضا تعلى التوالي %٢٨٬٧و  ٣٤٬٣على نسبة بلغت أفات الراس والرقبة آ

Onobrychis ptolemaica ولوحظ كلما ازداد التركيز  الحلم اتعلى طفيلي ربشكل كبيملغم /مل  ١٠-٢٬٥من  التراكيزأثرت و ،الطفيلي ىعل
من  ١٤اختفاء جميع طفيليات حلم الجرب في اليوم إلى ملغم/ مل ١٠التركيز األعلى  أدى إذ خالل فترات العالج المختلفة، ازداد التأثير

الصغيرة،  األعمارارتفاع نسبة الخمج في و كال الجنسينفي بمرض الجرب  األنبارالنتائج خمج الضأن في محافظة  وضحتأ العالج.
لنبات  تراكيز المستخلص المائي الخام النتائج تأثير وبينت ،وارتفاع معدل الخمج في أشهر الشتاء وسجلت آفات الراس أعلى نسبة خمج

 .على الطفيليالكطبة بشكل كبير
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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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  المقدمة 
 Sarcoptesي المتسبب عن طفيل Scabiesيعد مرض الجرب   

scabiei  األمراضمن  ً ً وبائيا  المهمة والخطيرة لكونه مرضا
 ً يطلق على هذا المرض في ، )١( والحيوان اإلنسانبين  مشتركا

 تاصنف العنكبوتيإلى ينتمي الطفيلي  ،)٢( mange الحيوانات
Archinda ورتبة القراديات Acarina )الطفيلي يصيب )، ٣ ً  أنواعا

ً من  ٤٧إلى كثيرة من المضائف تصل  حيوانات المزرعة نوعا
ً يسبب )، ٤( والبرية  ،مرضية كثيرة منها الحكة الشديدة أعراضا

سقوط ، نزف موضعي، ظهور التقرحات ،االلتهابات الجلدية
العام الضعف  ،قلة الشهية ونقصان الوزن ،الشعر والصوف

 .)٥الهالك (إلى اللحوم والحليب وقد يؤدي  تاجإنقلة  ،والهزال
للتحري عن دول العالم العديد من في أجريت العديد من الدراسات 

 مرض الجرب )٦( شخص إيرانففي  ،ضأنفي المرض الجرب 
ً  ٢٧٨في   .Sتم تشخيص طفيلي  في مصرو ،ضأنمن ال راسا

scabiei  ٧( ضأنخوذة من الأالم من القشطات الجلدية ٢٥في( ،
هذا المرض في بإصابات تم تسجيل جنوب غرب نيجيريا  فيو
، )٩( %٠٬٩ خمجنسبة ت سجلثيوبيا أوفي ، )٨( والمعز ضأنال

 الباحث وجدو ،)١٠( %١٧ خمجالنسبة كانت وفي باكستان 
Agegnehu et al )خمجنسبة خالل دراسة أخرى في أثيوبيا ) ١١ 

 في العراق أجريت أما. ٢٠١٨ عام ضأنال لدى %٣٣٬٣
 عن نسب الخمج بهذا المرض لدى الضأن للتحري دراسات عديدة

بلغت  خمج) نسبة ١٢( ت شمسه وآخرونفي النجف سجلمنها 
الديوانية  في محافظة )١٣( Al-Shebani et al دراسةو ،%٢٢٬١

) ١٤( Al-Ezzy et al ودراسة % ٣٬٩ خمجالذين وجدوا نسبة 
حافظة مفي  ٢٠١٦و ٢٠١٥في عامي ) ١٥( Hassonودراسة 

 Mayah and Hatem-Alكل من  جراهاأودراسة أخرى  ديالى
عام على الطفيليات الخارجية المتطفلة على الجاموس ) ١٦(

   .في البصرة ٢٠١٨
الطبية لمعالجة  واألعشاباستخدمت العديد من النباتات  

الطفيلية الحتوائها على  األمراضومنها  األمراضمن  الكثير
الة مثل القلويدات والكاليكوسيدات العديد من المركبات الفع

والفينوالت والتيتانيات والزيوت الطيارة والراتنجات وغيرها 
 Onobrychis ptolemaicaالكطينة  أوينتمي نبات الكطبة ). ١٧(

وهو عشب معمر ذو سيقان ، Papilionaceaeالعائلة الفراشية إلى 
 اسم ويكسو ثماره ٣٥-١٥بين  ارتفاعهصاعدة عديدة يتراوح 

 أواخر نيسان، -اط بأوائل ش يزهر شعيرات كثيفة وبرية بيضاء
تالل المحاذية لألنهار ذات ينمو النبات فوق المنحدرات وسفوح ال

ستعمل النبات في الطب الشعبي لمعالجة أ، الترب الجبسية
حيث يعمل مغلي الجذور على طرد الديدان المعوية،  اإلسهال

مرض الجرب الذي يصيب فضال عن فعاليته الكبيرة في عالج 
من الدراسات التي أجريت  ).١٨والجمال بصورة خاصة ( ضأنال

المستخلص  استخدموا الذين )١٩( دراسةلعالج مرض الجرب 
لعالج مرض جرب  Azadirachta indica النيمنبات المائي لبذور 

) الذي استخدم زيوت ٢٠(  et alAboelhadid ودراسة ،ضأنال

، األرانبلعالج المرض في  Citrus limonنبات الليمون الحامض 
 ً اللذان استخدما سبعة  )٢١( Kebede and Negese دراسة وأيضا

  حلم الجرب في الماعز.طفيلي من المستخلصات النباتية لمعالجة 
ا ذحول وبائية ه األنبارنظرا النعدام الدراسات في محافظة 

 أيناوتحديداً في الضأن، لذا ارتالحيوانات  مختلف المرض في
هذا  للحد من انتشارعالج فعال  محاولة إيجادل هذه الدراسة أجراء

وتعد هذه الدراسة  باستخدام المستخلصات النباتية، وذلك الطفيلي
  .مرض الجرب لعالج نبات الكطبة ستخدم فيهايالتي  األولى

  
  المواد وطرائق العمل

ً من الضأن من كال الجنسين وبأعمار  ٤٦٢تم فحص     رأسا
سنوات خالل عام  عشرإلى ة تراوحت من ستة أشهر مختلف

شملت الجزيرة،  األنبارمن عدة مناطق في محافظة  ٢٠١٧
الطاش، الخالدية، الصقالوية، الفلوجة، هيت والبغدادي. تم 

ومشاهدة  تشخيص المرض بفحص القشطات الجلدية في المختبر
  طفيلي حلم الجرب.

  
باستخدام مشرط معقم  اآلفةية من حافة جمعت القشطات الجلد   جمع وفحص العينات 

ووضعت في قناني زجاجية وجلبت للمختبر إلجراء الفحص 
 %١٠بتركيز  KOHمل من محلول  ١٠) وذلك بإضافة ٢٢(

دقيقة وذلك  ٢٠لمدة  ºم ٨٠ ووضعت في حمام مائي بدرجة
حيث يعمل المحلول على إذابة  واأللياف األنسجةللتخلص من 

تم تبريد العينات  أنطفيلي، وبعد العلى دون التأثير  األنسجة
 دورة /١٥٠٠وضعت في جهاز الطرد المركزي على سرعة 

الجزء الرائق وأخذت قطرة من  . أهملدقائق ٥دقيقة لمدة 
 ×١٠الراسب وفحصت تحت المجهر الضوئي على قوة التكبير 

  طفيلي.اللمشاهدة  ×٤٠و
  

عن طريق  الخمجةع الضأن تم تقدير مستوى الخمج لجمي   تقدير مستوى الخمج 
 مجهرية حقول ١٠حساب عدد طفيليات الحلم وبجميع أطواره في 

، والمقياس هو عدد الحلم / حقل ١٠ويقسم العدد الناتج على 
  ).١٢(× ٤٠ر على قوة التكبي ضوئي،

  
غرب  ٣٥من منطقة الكيلو ) ١(الشكل جمع نبات الكطبة    المستخلص المائي للنبات تحضير 

تم تنظيف  .األنبارفي معشب جامعة  هتم تشخيصو، الرمادي
ً لطريقة. األجزاء النباتية وتجفيفها المتبعة  حضر المستخلص وفقا

غم من النبات ومزجه  ٤٠) وذلك بسحق ٢٣(  et alVeisiمن قبل 
باستخدام جهاز السحق  ٤:١مل من الماء المقطر بنسبة ١٦٠مع 

blender مان عدم تلف وتمت عملية السحق داخل حمام ثلجي لض
وتمت عملية  ،درجة الحرارة بارتفاعالمركبات الفعالة للنبات 

 ٦٠لمدة  stirrerك المغناطيسي الكهربائي محْراالمزج باستخدام الِ 
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 ،لغرض النقع ºم ٤ساعة بدرجة  ٢٤دقيقة وترك المزيج لمدة 
وجفف  أوراق الترشيح، باستخداموبعدها رشح المزيج 

 compressedلخد في ضغط مخلبالتبري النباتيالمستخلص 
pressure جهاز  باستخدامlyophilizer المسحوق في قناني  وحفظ

تم تحضير التركيز  ،لحين االستعمال ºم ١٠-زجاجية بدرجة 
في  وإذابتهغم من المستخلص الخام  ٢األساسي للمستخلص بأخذ 

 مل ماء مقطر معقم وبذلك تم الحصول على التركيز القياسي ٢٠
و  ٥و  ٢٬٥ة / مل ومنه تم تحضير التراكيز المستخدمملغم  ١٠٠
  .ملغم / مل ١٠و  ٧٬٥
  

  

    
  .Onobrychis ptolemaica المظهر العام لنبات الكطبة: ١ شكلال
  

بمرض  الخمجة ضأنالتجربة على مجموعة من ال إجراءتم    تجربة العالج
ً  ٥٠الجرب في منطقة الجزيرة في الرمادي، والبالغ عددها   ،رأسا

المجموعة  اعتبرتمجموعات حيث  ٥إلى م تقسيم القطيع ت
بالتركيز الثانية  وعوملت المجموعة ،مجموعة سيطرة األولى

ملغم / مل من المستخلص المائي لنبات الكطبة بالحقن ٢٬٥
 وتم معاملة المجموعة ،خمجالموضعي تحت الجلد في مكان ال

وملت عالرابعة  ، والمجموعةملغم / مل ٥بالتركيزالثالثة 
د عوملت الخامسة فق المجموعة أماملغم/ مل، ٧٬٥بالتركيز

لجميع  خمجمستوى ال ملغم / مل، وتم تقدير ١٠بالتركيز 
 لجميع الحيوانات وقسمتها خمجالالحيوانات وذلك بجمع مستويات 

بعد عملية  ٢١، ١٤، ٧على عدد حيوانات المجموعة في األيام 
  .المعالجة بالمستخلص المائي للنبات

  )٢٤(الكشف الكيميائي عن المركبات الفعالة في النبات 
غم من ١مزج : glycosidesالكشف عن الكاليكوسيدات 

مل ماء مقطر ورشح المحلول  ١٠الجاف مع  يالنبات مستخلصال
ظهور اللون بضع قطرات من كاشف فهلنك،  هف اليوأضي

  األحمر يدل على وجود الكاليكوسيدات. 
غم من  ١٠ إذابةتم : flavonoidsت الكشف عن الفالفونا

 %٩٥ األثيليمل من الكحول  ٥٠مستخلص النبات الجاف في 
 أثيليمل كحول  ١٠ بإضافةورشح المحلول (تم تحضير محلول 

وتم مزج  )%٥٠مل هيدروكسيد البوتاسيوم  ١٠إلى  %٥٠
يدل  األصفر ظهور اللون ،نيكميات متساوية من هذين المحلول

  على وجود الفالفونات.
مل من مستخلص  ١ أضيف: phenolsالكشف عن الفينوالت 

 ،%١مل من محلول كلوريد الحديديك  ١إلى النبات الجاف 
  األزرق يدل على وجود الفينوالت. أوظهور اللون األخضر 

غم من مستخلص ١أذيب:  terpenesتالكشف عن التربينا
قطرة من  مل من الكلوروفورم وأضيف اليه ٢النبات الجاف في 

، الكبريتيك المركزحامض ض الخليك الالمائي وقطرة من حام
  ظهور الراسب البني دليل على وجود التربينات.

مل من محلول  ٣أضيف :  saponinsالكشف عن الصابونيات
، النباتي مل من المستخلص ٥إلى  %١ 3lCHgكلوريد الزئبق 

  ظهور الراسب األبيض يدل على وجود الصابونيات.
غم من  ١٠تم غلي : alkaloids تالكشف عن القلويدا

 HCl ـمقطر المحمض بالماء ال من مل ٥٠المستخلص النباتي مع 
مل في زجاجة  ٠٬٥ورشح المحلول بعد تبريده وتم اختبار %٤

دليل  األبيضظهور الراسب ر، يمل من كاشف ما ٠٬٥ساعة مع 
  على وجود القلويدات. 

ات من تم إضافة بضع قطر:  tanninsالكشف عن التانينات
، مل من المستخلص النباتي ٥إلى  %١لول خالت الرصاص حم

  ظهور الراسب الهالمي األبيض دليل على وجود التانينات.
مل  ٠٬٥أضيف : carbohydratesت الكشف عن الكاربوهيدرا

 أنبوبةمل من المستخلص النباتي في  ٠٬٥إلى من كاشف الفينول 
حامض  مل من ٠٬٥ اليها أضيفثم اختبار ورجت جيدا 

البني دليل إلى ظهور الراسب األحمر المائل  ،الكبريتيك المركز
  على وجود الكربوهيدرات.

مزجت كميتين :  fuocumarinsالكشف عن الفيوكومارينات
متساويتين من المستخلص النباتي مع هيدروكسيد البوتاسيوم 

ظهور اللون األصفر المخضر دليل على وجود ، %١الكحولي 
  .الفيوكومارينات

مل من الكحول  ٥٠تم إضافة :  resinsالكشف عن الراتنجات
غم من المستخلص النباتي الجاف وسخن في  ٥إلى  %٩٥ األثيلي

مل  ١٠٠ هالي وأضيفورشح المحلول  ºم ١٠٠حمام مائي بدرجة 
رة دليل على وجود اظهور العك، HCl %٤ماء مقطر محمض ب 

  الراتنجات.
تم إضافة بضع : volatile oilالكشف عن الزيوت الطيارة 
 اإلشباعورقة ترشيح لحد إلى قطرات من المستخلص النباتي 
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اللون الرمادي يدل  ظهور ،فوق البنفسجية لألشعةوتعريضها 
 .الطيارة الزيوتعلى وجود 

  
 Chi-square باستخدام مربع كاي اإلحصائيالتحليل  إجراءتم   اإلحصائيالتحليل 
 اإلحصائيدام البرنامج باستخ LSDقل فرق معنوي أ واختبار

SAS )٢٥.(  
  

  النتائج والمناقشة
ً  ٤٦٢أسفرت نتائج فحص    في محافظة  ضأنمن ال راسا

ب بطفيلي حلم الجر %٣٤٬٦ت بلغ خمجعن نسبة األنبار 
Sarcoptes scabiei  الذي يمتاز بصغر حجمه وشكله الكروي

قصيرة  األرجلالمسطح من الناحيتين البطنية والظهرية وتكون 
حسية  أشواكثالث  اإلناثير بارزة في كال الجنسين، تحمل وغ

وتدية قصيرة في مقدمة الخط الوسطي وستة في الخلف بينما في 
ولم يسجل فرقاً  .)٢الشكل ( الحسية شعرية األشواكالذكور تكون 

ً بين معن  %٣٥٬٢ واإلناث %٣٤كال من الذكور  خمجويا
 Al-Ezzy et alليه اعلى مما توصل أوهذه النتائج  ،)١جدول ال(
بمرض  %٣٬٩ خمجنسبة  واسجل إذ) في محافظة الديوانية ١٤(

 نسبة ذكروا فيهاالتي  )١٥( Hasson ودراسة ،ضأنالجرب لدى ال
دهوك  محافظة وفي ،في محافظة ديالى بهذا المرض %٧٬٩
، وفي محافظة النجف %٢٬٦) إلى نسبة خمج ٢٦(الباحثون  أشار

 ٧٬١) نسبة بلغت ٢٧( Al-Khatdia and Khudhair سجل الباحثان
، ويعود اختالف النتائج مع الدراسات السابقة إلى عدة أسباب %

الحيوانات المفحوصة وظروف تربية  إعدادمنها االختالف في 
الحيوانات وتماسها مع مصادر الخمج مثل الكالب وتواجدها 

التربية وأيضا انتشار الحشرات وخاصة  بالقرب من حظائر
لذي يعد من العوامل الميكانيكية التي تلعب دورا مهما في الذباب ا

نقل الطفيلي وحدوث الخمج، وأيضا اختالف الظروف البيئية 
  والمناخية، واختالف طرائق التشخيص. 

وهذا  واإلناثالذكور  خمجلم تسجل اختالفات معنوية بين 
ويعزى سبب  ديالى) في محافظة ١٥( Hassonيتفق مع دراسة 

حلم الجرب  ات الخارجية ومنهاطفيليالم تخصص عدإلى ذلك 
كال الجنسين لهما نفس القابلية للتعرض  أنبجنس معين حيث 

في الحظيرة  واإلناث، وتلعب طريقة التربية بجمع الذكور خمجلل
انتشار في  كبيراً  دوراً  الخمجةنفسها وعدم عزل الحيوانات 

الجدول (بعمر الحيوان يوضح  خمجالمرض. وبالنسبة لعالقة ال
 - شهر ٦بعمر  ضأنفي ال سجلت %٤٩ خمجعلى نسبة أن . إ)٢
 وبفروقاتسنة  ٨ - ٦األعمار في  %٢٣٬٣وأدناها سنة  ٢

) ٢٦( Zangana et alما وجده  عوهذا يتفق م P≤ 0.05 عند معنوية
) في ٢٧( Al-Khardi and Khudhairأورده  مادهوك وفي 

إلى الصغيرة  راألعمافي  خمجالنجف، ويعزى ارتفاع نسب ال
ام الشديد واحتكاكها مع حانتقال الطفيلي بشكل مباشر نتيجة االزد

ا ذامها وهـــجسأوقلة كثافة الصوف على  بعضها البعض،

طبقات الجلد بسهولة وحدوث إلى صول الوو الطفيلي فياعد ـــيس
  . خمجال

 

   
في أحد  Sarcoptes scabieiطفيلي حلم الجرب  :٢الشكل 

  ×.٤٠، المفحوصة ديةالقشطات الجل
  

الضأن المفحوصة والخمجة والنسب المئوية  أعداد :١الجدول 
  للخمج بمرض الجرب حسب الجنس

  
 الضأن أعداد  الجنس

  المفحوصة
 الضأن أعداد

  الخمجة
النسبة المئوية 

  للخمج %
  ٣٤٬٠  ٨١  ٢٣٨  الذكور
  ٣٥٬٢  ٧٩  ٢٢٤  اإلناث

  ٣٤٬٦  ١٦٠  ٤٦٢  المجموع
  
والنسب المئوية  الخمجةالمفحوصة و ضأنال أعداد :٢ جدولال
  مربمرض الجرب حسب الع خمجلل
  

 العمر
  (سنة)

 الضأن أعداد
  المفحوصة

 الضأن أعداد
  الخمجة

النسبة المئوية 
  للخمج %

  ٤٩٬٠  ٧٨  ١٥٩  ٢-شهر ٦
٣١٬٤  ٤٤  ١٤٠    ٥ - ٣  
٢٣٬٣  ٣٨  ١٦٣  ٨ - ٦  

  ٣٤٬٦  ١٦٠  ٤٦٢  المجموع
  

ثاني وشباط والتي في شهري كانون ال خمجسجلت اعلى نسبة 
آب في شهري  دناهاأ) % على التوالي و٥١٬١، ٥٦( بلغت

 على التوالي وبفرق معنوي %١٣٬٨، ١٣٬١وتموز والتي بلغت 
 Husain and Aliنتائج  ). وهذا يتفق مع٣ جدول(ال P≤ 0.05 عند

في  خمجويعزى السبب في ارتفاع معدالت ال ،ديالى) في ٢٨(
انتقال طفيلي حلم الجرب إلى أشهر الشتاء مقارنة بأشهر الصيف 

بشكل سريع بالتماس المباشر واالحتكاك بين الحيوانات في الجو 
جات ليات يزداد نشاطها بانخفاض دريالطف أنإلى البارد، إضافة 

الراس  آفات أن ٤يبين الجدول ). ٢٩الحرارة والرطوبة العالية (
تلتها الرقبة بنسبة  %٣٤٬٣ى نسبة بلغت ) احتلت اعل٣الشكل (

 %٤٬٣الظهر اقل نسبة بلغت  آفات، بينما سجلت %٢٨٬٧
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ة يتفق مع دراس، وهذا P≤ 0.05عند  معنوية وبفروقات
Agegnehu et al )ويعود %٦١٬٥فات الراس آسجلت  إذ) ١١ ،

الصوف  قليلةطفيلي حلم الجرب يفضل المناطق  أنإلى سبب ذلك 
  ).٣٠( بةمثل الراس والرق

 
والنسب المئوية  الخمجةالمفحوصة و ضأنال أعداد :٣ الجدول

  بمرض الجرب حسب أشهر السنة خمجلل
  

 الضأن أعداد  الشهر
  المفحوصة

 الضأن أعداد
  الخمجة

النسبة المئوية 
  للخمج %

  ٥٦٬٠  ٢٨  ٥٠  كانون الثاني
  ٥١٬١  ٢٢  ٤٣  شباط
  ٤٠٬٠  ١٦  ٤٠  أذار

  ٣٧٬٥  ١٢  ٣٢  نيسان
  ٢٢٬٢  ٨  ٣٦  أيار

  ١٥٬٣  ٦  ٣٩  حزيران
  ١٣٬٨  ٥  ٣٦  تموز

  ١٣٬١  ٥  ٣٨  أب
  ٣١٬٠  ٩  ٢٩  أيلول

  ٣٣٬٣  ١٥  ٤٥  تشرين األول
  ٤٣٬٣  ١٣  ٣٠  تشرين الثاني
  ٤٧٬٧  ٢١  ٤٤  كانون األول

  ٣٤٬٦  ١٦٠  ٤٦٢  المجموع
  
حسب  خمجوالنسب المئوية لل الخمجة ضأنال أعداد :٤ جدولال

  الجرب على الجسم فةآموقع 
  

 الضأن أعداد  موقع اآلفة
  الخمجة

النسب المئوية 
  % للخمج

  ٣٤٬٣  ٥٥  الراس 
  ٢٨٬٧  ٤٦  الرقبة
  ٤٬٣  ٧  الظهر
  ١٨٬٧  ٣٠  اإللية

  ٧٬٥  ١٢  األماميةالقوائم 
  ٦٬٢  ١٠  القوائم الخلفية

  ١٠٠  ١٦٠  المجموع
  

ملغم  ١٠، ٧، ٥، ٢٬٥تأثير التراكيز المختلفة  ٥يبين الجدول 
م لنبات الكطبة على طفيليات حلم / مل من المستخلص المائي الخا

لتي االجرب المتطفلة على الضأن ومقارنتها بمجموعة السيطرة 
استمر فيها الخمج حتى نهاية التجربة وكان معدل مستوى الخمج 

، ٠حلم / حقل ضوئي لأليام  ٢٬٥٦، ٢٬٤٤، ٢٬٣١، ٢٬٢٥فيها 
  على التوالي. ٢١، ٧،١٤

        
 ضأنال مجموعة منلالجرب  حلم آفاتتوضح  رصو :٣ كلشال

  .الخمجة
  

التي الثانية وكان معدل مستوى الخمج قبل المعاملة للمجموعة 
ملغم/ مل من المستخلص المائي الخام  ٢٬٥تم معاملتها بالتركيز 

حلم  ٠٬٧٢و ١٬٥٨حلم/حقل ضوئي وانخفض إلى  ٢٬٤٦للنبات 
اختفت  ٢١والي وفي اليوم على الت ١٤و ٧/حقل ضوئي في األيام 

والمعاملة بالتركيز الثالثة  المجموعة أماحلم الجرب بشكل كامل، 
 ٢٬٢٥ملغم/مل فكان معدل مستوى الخمج فيها قبل المعاملة  ٥

حلم/ حقل ضوئي  ٠٬٢٣و  ١٬٤٠حلم/ حقل ضوئي وانخفض إلى 
على التوالي واختفت حلم الجرب بشكل كلي في  ١٤، ٧في األيام 

بالتركيز الرابعة  بعد العالج، وتم معالجة المجموعة ٢١اليوم 
ملغم/مل من المستخلص المائي الخام للنبات والتي انخفض  ٧٬٥

 ٠٬٥٢حلم/حقل ضوئي إلى  ٢٬٦٦معدل مستوى الخمج فيها من 
على التوالي من  ١٤ ،٧حلم /حقل ضوئي في األيام  ٠٬٢١و 

 المجموعة أمااختفت الحلم بشكل كامل،  ٢١العالج وفي اليوم 
ملغم/ مل من المستخلص  ١٠فقد تم معاملتها بالتركيز الخامسة 

أدى إلى  إذالمائي للنبات والذي أثر بشكل كبير على حلم الجرب 
حلم/ حقل ضوئي إلى  ٢٬٤٤انخفاض معدل مستوى الخمج من 

اختفت الحلم بشكل  ١٤من العالج وفي اليوم  ٧في اليوم  ٠٬٣٣
و دراسة  Tabassam et al دراسة كامل، وهذا يتفق مع

Aboelhadid et al ) وتعود فعالية المستخلص ٢٠، ١٩دراسة (
المائي الخام لنبات الكطبة وتأثيره الكبير على طفيلي حلم الجرب 

على مركبات فعالة ومنها الكاليكوسيدات والصابونيات  الحتوائه
 ) والتي تؤثر٦والقلويدات والراتنجات والزيوت الطيارة (الجدول 
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والمكونات الحيوية األخرى في  األنزيماتعلى مراكز صنع 
طفيلي الحلم وبذلك تتسبب في تحطيم الخاليا وموت الطفيلي، 
عالوة على ذلك يمنع مرور األيونات عبر غشاء الخلية ويؤثر 
على األنشطة الحيوية للطفيلي عن طريق تعطيل اإلنزيم األستيل 

لفسيولوجية للطفيلي مما على جميع الوظائف ايسيطر كولين الذي 
خمج  هذه الدراسة نتائج أوضحت ).٢٠يؤدي إلى موت الطفيلي (

حيث  كال الجنسينفي بمرض الجرب  األنبارالضأن في محافظة 
، وارتفاع سجلت آفات الراس أعلى نسبة خمج تلتها آفات الرقبة

رتفاع معدل الخمج في الصغيرة، وا األعمارنسبة الخمج في 
تراكيز المستخلص ل الكبير تأثيرأظهرت النتائج ال، وأشهر الشتاء

  على الطفيلي.المائي الخام لنبات الكطبة 
  

  
  ضأنفي ال بطفيلي حلم الجرب خمجعلى معدالت مستوى ال الخام المختلفة لمستخلص نبات الكطبة التراكيز تأثير: ٥جدول ال
  

  (يوم) فترة المعالجةخالل  طأ القياسيالخ± معدل مستوى الخمج (حلم / حقل ضوئي)   )ملغم/مل(التركيز 
٢١  ١٤  ٧  ٠  

  ٠٬٢٢±٢٬٢٥  السيطرة  األولىالمجموعة 
a 

٠٬٢٥±٢٬٣١  
a 

٠٬٢٢±٢٬٤٤ 
a  

٠٬٢١±٢٬٥٦ 
a  

 ٠٬٢٣±٢٬٤٦  ٢٬٥  الثانيةالمجموعة 
a  

٠٬٢٢±١٬٥٨ 
b  

٠٬٠٨±٠٬٧٢ 
b 

٠ 
d  

 ٠٬٢٨±٢٬٢٥  ٥  الثالثةالمجموعة 
a  

٠٬٢٤±١٬٤٠ 
b  

٠٬١٢±٠٬٢٣ 
c  

٠ 
d  

 ٠٬٢٥±٢٬٦٦  ٧٬٥  ابعةالرالمجموعة 
a  

٠٬١٢±٠٬٥٢ 
c  

٠٬٠٧±٠٬٢١ 
c  

٠ 
d  

 ٠٬١٣±٢٬٤٤  ١٠  الخامسةالمجموعة 
a  

٠٬٠٦±٠٬٣٣ 
c  

٠ 
d  

٠ 
d  

  .P≤0.05 مستوى معنوية عندضمن العمود تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت  المختلفة األحرف
  
  Onobrychis ptolemaicaلنبات الكطبة  الخام خلص المائييبين الكشوفات الكيمائية للمركبات الفعالة في المست: ٦ جدولال
  

  نتيجة الكشف  دليل الكشف  الكشف المستخدم  المركبات الفعالة
  +  األحمراللون   كاشف فهلنك  الكاليكوسيدات

  -  راسب اصفر  %١٠هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي  الفالفونات
  _-  ازرق أوراسب اخضر   %١كلوريد الحديديك  الفينوالت
  -  راسب بني  مع الكلوروفورم حامض الكبريتيك المركز  التربينات

  +  راسب ابيض  %١كلوريد الزئبقيك  الصابونيات
  +  راسب ابيض  ريكاشف ما  القلويدات
  -  راسب ابيض هالمي  %١خالت الرصاص  التانينات

  +  البنيإلى راسب احمر مائل   الفينول مع حامض الكبريتيك المركز  الكربوهيدرات
  -  راسب اصفر  %١٠البوتاسيوم الكحولي هيدروكسيد  كوماريناتالفيو

  +  العكارة  %٤ HClحامض كشف   الراتنجات
  +  اللون الرمادي  فوق البنفسجية األشعةإلى تعريض ورقة ترشيح تحوي المستخلص   الزيوت الطيارة

  .: يدل على عدم وجود المركب الفعال -، : يدل على وجود المركب الفعال +
   
    تنتاجاتاالس 

بمرض األنبار في محافظة  ضأنال خمجأظهرت النتائج 
وتقاربت النسبة في كال الجنسين، ولوحظ  %٣٤٬٦الجرب بنسبة 
 خمجارتفاع معدل الالصغيرة، و األعمارفي  خمجارتفاع نسبة ال

الراس  آفاتسجلت ، وبأشهر الصيفمقارنة الشتاء  أشهرفي 
تراكيز  ضحت النتائج تأثيروأو الرقبة. آفاتتلتها  خمجعلى نسبة أ

لنبات الكطبة بشكل كبير على حلم  الخام المستخلص المائي
اختفاء كامل إلى ملغم/مل ١٠الجرب وأدى التركيز األعلى 

  من العالج. ١٤في اليوم  الحلمات لطفيلي
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