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  الخالصة

المصابة بالحلم األحمر وألول مرة في العـراق والـذي لمشروع دواجن المرادیةأجریت الدراسة في الحقول التابعة 

المالیثــونن أحــدهما عولجــت اإلصــابة بعقــاری. تــم وصــفه بعــد تشخیصــه طبًقــا لشــكله واألعــراض المصــاحبة لإلصــابة

عنـــد %) 90(أعطـــى أفضـــل النتـــائج المالیثونوقـــد أظهـــرت نتـــائج العـــالج أن العـــالج بـــ% 30والفورمـــالین % 0,5

كمـا اسـتنتج مـن الدراسـة أن إصـابة الـدجاج البیـاض المربـى فـي األقفـاص بحلـم %).30(مقارنتـه بعـالج الفورمـالین 

  .الدجاج األحمر قد سجلت ألول مرة في العراق
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Abstract
This study was conducted on Al- Muradia Poultry project infested with red mites 

for the first time in Iraq. Details of morphology of the mites, symptoms of the 
infestation on the laying hens have been discussed. Treatments of Red mites infestation 
with malathion 0.5% and formalin 30% revealed that treatments with malathion give the 
best result (90%) as compared with the treatment with formalin (30%)., also it has been 
concluded from this study that the affection of caged layer flock has been reported for 
the first time in Iraq.     

  

  المقدمة

الجــرب فــي الطیــور شــائع ویحــدث عــادة فــي فصــل الصــیف عنــدما تكــون طفیلیــات الجــرب نشــطة وتوجــد عــدة 

، )1(أجنــاس مــن الطفیلیــات المســببة للجــرب التــي تختلــف فــي شــكلها لكــن التغییــرات المرضــیة التــي تحــدثها متشــابهة 

أحـد مسـببات ) Root Mites(جـاثم وجـرب الم) Chicken Mites(والمعروف بجـرب الـدجاج األحمرویعد الجرب 

  ).2(الجرب في الدجاج 
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بهذا الطفیلي عادة في موسـم الحـر ویصـیب الـدجاج الـذي یربـى تربیـة أرضـیة ونـادًرا مـا یصـیب اإلصابةتكون 

  ).2(خاصة في البیوت الحدیثة التربیة األقفاصالدجاج البیاض المربى في 

د شخصت عـدة حـاالت فـي الرومـي والحمـام والكنـاري والعدیـد ُیعتبر الدجاج المضیف المفضل لهذا الطفیلي وق

  ).2(من الطیور الطلیقة 

بــیض المائــدة وفــي حقــول التربیــة فــي إلنتــاجفــي حقــول تربیــة الــدواجن الكبــرى األحمــرلــوحظ انتشــار الجــرب 

بقـع دمویـة البـیض وظهـورإنتـاجمـن انخفـاض فـي اإلصـابةالتي تسببها واألضرارمما یبین حجم المشكلة األقفاص

  .على السطح الخارجي لقشرة البیضة مما یعطي مظهًرا غیر مقبول لدى المستهلك

لمثـل هـذه العـالج النـاجعإلیجـادلذلك أجریت الدراسة لمعرفة وتثبیـت المسـبب المرضـي واسـتخدام عـدة عقـاقیر 

  .الحالة

  

  المواد وطرائق العمل

خمسـة مـداجن ســعة إصـابةفقـد لــوحظ . محافظـة دیـالىفـي مشــروع دواجـن المرادیـة الكـائن فــي أجریـت الدراسـة 

  .)إیسا براون(دجاجة من الدجاج البیاض ساللة 18,000المدجن الواحد 

المـاش أووهـذه التجمعـات بحجـم الحمصـة األقفـاصزوایـا النماذج من تجمعـات سـوداء اللـون تقـع فـيتم جمع 

اختبار مغلقة حاویـة علـى الفورمـالین أنبوبةمنها في وضع قسم. من على قشرة البیضة وأحیاًنا عند لمسها تنفجرأو

  %.70والبعض في الكحول بتركیز % 0,5المالثیون بتركیز بمحلول اآلخروالقسم % 10بنسبة 

طبًقـا إلیـهشـرائح زجاجیـة للتعـرف علـى الطفیلـي وصـفاته المظهریـة ومطابقتهـا مـع الطفیلـي الـذي ینتمـي عملت

). نموذجــــاً 80(أينمــــوذج مــــن كــــل مــــدجن ) 16(المــــأخوذةعــــدد النمــــاذج وكــــان) 4(Foreytو) Smith)3إلــــى

وذلـك مـن خـالل الـرش المباشـر علـى % 3ومحلـول الفورمـالین % 0,5باسـتخدام محلـول المالیثـون اإلصابةعولجت 

  .القطیع

-tاإلحصـائياسـتخدم التحلیـل  testالموصـوف مـن قبـلSteel and Torrie)5 ( لمعرفـة الفـروق المعنویـة

  .ین العالجینب

  

  النتائج

التــي تــم قتلهــا وحفظهــا بمــادة المالثیــون كانــت التــي تــم تحضــیرها مــن الطفیلیــات عنــد فحــص الشــرائح الزجاجیــة

، عـذراء أرجـلوكان الطفیلي في مراحل متعددة من نموه فشوهدت یرقات بستة األخرىواضحة جًدا مقارنة بالمحالیل 

مطابقــة مواصــفاته مــع مــا ذكــر عــن وثــم. المملــوء بالــدماألحمــرذي اللــون جــلأر بثمانیــة أرجــل وطفیلــي بــالغ بثمانیــة 

  .توضح شكل الطفیلي) 1(رقموالصورة)4، 3(من قبل العدید من الباحثین ) األحمرالجرب (جرب الدجاج 

التربیـــة بـــین شـــقوق مخلفـــات الـــدواجن العالقـــة علـــى ســـتائر أقفـــاصلـــوحظ وجـــود تجمعـــات هـــذا الطفیلـــي خلـــف 

للــتخلص منهــا بواســطة القاشــطة الكهربائیــة، كمــا أن طریقــة األرضإلــىن التــي مــن خاللهــا تنــزل الفضــالت النــایلو 

مع وجوده بشكل مكثف في شقوق األقفاصأركانالنهار وتجمعه على شكل تكتالت في أثناءاختفاءه من المضیف 

شـر المنطقـة المصـابة والتـي تكـون عـادة ة الظـاهرة علـى الـدجاج كتقـرن وتقیریر السـاألعـراضإلىباإلضافةالجدران، 
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والعــرف والــدالیات والتـي غالبــا مـا تكــون شـاحبة بســبب فقــدان واألصـابعكاألرجــلغیـر المكســیة بـالریش األمــاكنفـي 

  .لسیقان الدجاج مشابهة لحراشف السمكةالدم وفي الحاالت الشدیدة تكون الحراشف 

أمــا نتــائج العــالج فكانــت االســتجابة عالیــة . inaegallDermanyssusأن الطفیلــي هــو إلــىكــل هــذا یشــیر 

  %).30(عند مقارنته بمحلول الفورمالین %) 90(حیث بلغت % 0,5للعالج بالمالثیون بتركیز 

فــي ثــالث مــداجن دون انتقــال اإلصــابةبــین العالجــین، وقــد تــم حصــر )P<0.01(لــوحظ وجــود فــرق معنــوي 

بمحلــــول أســــبوعیاوذلــــك مــــن خــــالل رش القطیــــع ) المرادیـــة(وع فــــي المشــــر األخــــرىالمــــداجن التســــعة إلــــىاإلصـــابة

  .المالثیون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توضح شكل الجرب األحمر والذي یتمیز بأربعة أزواج من األرجل ویشاهد بداخله شكل وحجم ) 1(صورة رقم 

  جاجبیضة هذا الطفیلي واللون األحمر یدل على امتالء هذا الطفیلي بالدم الذي امتصه من الد

  

  المناقشة

األحمـــرهـــو المســـبب للجـــرب اإلصـــابةتشـــخیص الحالـــة المرضـــیة بـــأن الطفیلـــي الـــذي یســـبب أظهـــرت نتـــائج

gallinaeDermanyssus وهذا یتفق مع ما الحظهSmith)3 (وForeyt)4 (الشیخليوما ذكره)1.(  

فـي القطـر وهـي مشـروع دواجـن في آن واحد في ثالثة مشاریع للدواجن الكبرى اإلصابةوقد سبب هذا الطفیلي 

في حقول دواجن الصویرة التابعة للشركة آخرینالمرادیة والذي شخصت فیه الحالة أوًال كما لوحظت من قبل باحثین 

البیض، إنتاجكانخفاض اإلصابةالعراقیة لتسویق المنتجات الزراعیة وهذا یبین حجم المشكلة والخسائر الناجمة عن 

  .الطیور وتحسسها المفرطإزعاجر المصابة، حدوث فقر الدم في الطیو 
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إن ). 3(بزهـري الطیـورواإلصـابة) 6(بالسـالمونیال كاإلصـابةالبكتیریـة األمراضیعتبر هذا الطفیلي أحد ناقلي 

  .المشاریع ذات المصدر العلفي نفسهوألن اإلصابة كانت فيتلوث العلف إلىقد یعزى اإلصابةسبب 

، %)30(النتــائج عنــد مقارنتــه بعــالج الفورمــالین أفضــلالجــة بــالمالثیون أعطــى أظهــرت نتــائج العــالج أن المع

إحــداثوقــد یعــزى ذلــك بســبب ســالمته وفعالیتــه دون ).4، 3، 1(العدیــد مــن البــاحثین إلیــهأشــاروهــذا یتفــق مــع مــا 

  ).7(ثانویة للقطیع أضرار

إلــى) العقــار(عــدم وصــول المبیــد إلــىقــد یعــزى ذلــك لعــدة شــهور اختفاءهــامــرة ثانیــة بعــد اإلصــابةإن ظهــور

أن للطفیلـــي القـــدرة علـــى مقاومـــة المطهـــرات والمعقمـــات أوالشـــقوق التـــي تحتـــوي علـــى البیـــوض أواألمـــاكنبعـــض 

إن ).9، 8(آخـــرون إلیـــهأشـــارجدیـــدة وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا إصـــابةإلحـــداثمحافًظـــا علـــى عـــدد كـــاف مـــن البیـــوض 

عــودة إمكانیــةممــا هــي علیــه فــي فصــل الشــتاء، كــذلك أعلــىتكــون ) صــیفال(فــي درجــات الحــرارة العالیــة اإلصــابة

ال بسبب عدم فعالیـة العـالج ولكـن بسـبب عـدم وصـول أشهربعد ترك الحقول خالیة من الدجاج لمدة ثالثة اإلصابة

حیـــاة دورة إلعـــادةتهیئـــة الظــروف البیئیـــة مـــن حــرارة ورطوبـــة إلـــىإضــافةمجـــاثم الطفیلــي بصـــورة كافیـــة إلـــىالمبیــد 

عنـد تـوفر اإلصـابةإعـادةبدون أخذه وجبة غذائیة كفیلةأسبوع) 34(للبقاء حًیا لمدة طفیلي حیث أن قدرة الطفیليال

  ). 10، 2(المالئمةاألجواء
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