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  الرماديمختلفة من الطیور في مدینة أنواعدراسة انتشار الطفیلیات الدمویة في 

  

  مهند محمد الشعیبي

  األنبارجامعة /كلیة التربیة-قسم علوم الحیاة

  

  الخالصة

من ) بط ال، الدجاج، الهدهدالحمام ، ( مسحة دمویة من انواع مختلفة من الطیور 56تم جمع 

عن الطفیلیات الدمویة تحریا ) 25/3/2006(ولغایة ) 15/1/2006(منالرمادي للفترةمدینةمنمناطق مختلفة 

  .فیها

من % 60.71طائرا كان مصابا بأنواع مختلفة من الطفیلیات الدمویة وشكلت نسبة 34وجد أن 

  .المجموع الكلي للطیور المدروسة

تبعه %) 50(كان اكثر انتشارا بنسبة اصابة Plasmodiumهرت نتائج هذه الدراسة إن الطفیلي أظ

%)25(Leucocytozoonنسبة االصابة بطفیلي  كانت بینما ) 28.57( بنسبة Haemoproteusالطفیلي 

یور على مستوى من الطاالنواعلطفیلیات الدمویة في هذا األولى من نوعها للكشف عن اوتعد هذه الدراسة .

  .مدینة الرمادي من محافظة االنبار 
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Abstract
Total samples of 56 blood smears were taken from doves, hoopoe, chickens 

and geese in Al_Ramadi city for the period starting Jan. 2006 up to March 2006. The 
study was designed to know blood parasites in there birds.

Results showed that 34 birds were infected with different blood parasites with 
60.71% from the total number of the studied birds. Also, Plasmodium was mostly 
presented with 50% ,Haemoproteus 28.57% finally Leucocytozoon 25 %. The study 
was recorded to the first time in Al-Ramadi city.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المقدمة

، 1( تصیب الطفیلیات الدمویة جمیع الفقریات حیث انها تؤثر على البیئة وتطور أنواع متعددة منها 

، وكما ان لهذه الطفیلیات قدرة عالیة على قتل مضیفها ) 3% ( 68وتقدر نسبة االصابة في الطیور ) 2

  ).5، 4( الوسطي 

طریق النواقل األكثر شیوعا وتضم األجناس تعد الدراسة على الطفیلیات الدمویة المنقولةعن

Haemoprteus,Plasmodium , Microfilari , Leucocytozon , Tryponosoma التي تعد األكثر

  ).6(شیوعا في دم الطیور 

درست االصابات الطفیلیة في الطیور دراسة مستفیضة في أنحاء متفرقة من العالم واتضح أن الطیور 

ساع رقة اإلصابة ونشرها ضمن مدى جغرافي واسع نتیجة هجرتها واحتكاكها بظروف بیئیة تلعب دورا هاما في ات

مختلفة مما یؤدي إلى اختالف اإلصابة في ما بینها نوعا وكما وحسب التوزیع الجغرافي ، كما أنها تقوم بنقل 

ك األحواض والقطط اإلصابة إلى حظائر الطیور الخالیة من اإلصابة وٕالى حیوانات الحقول والحدائق وأسما

  ).7( والكالب واالنسان أحیانا

ان دراسة الطفیلیات ومعرفة مضیفها الوسطي له أهمیة كبیرة في محاولة القضاء على األمراض التي 

لهذا الدور الكبیر والواسع الذي تلعبه الطفیلیات بشكل عام فقد أجرینا دراسة استقصائیة تحریا   ، ونظرا)8(تسببها 

الدمویة تحدیدا بسبب الدور الخطیر الذي تسببه هذه الطفیلیات في إحداث أمراضا مختلفة للطیور عن الطفیلیات

  ).12،11،10،9(قد تكون ممیتة أحیانا في مختلف البلدان 

إن الدراسات التي أجریت حول هذا النوع من الطفیلیات في الطیور تعد قلیلة في القطر ومنها الدراسة 

Lucocytazoon smithig  :خاللها نوعین من الطفیلیات الدمویة هيشخص ) 13(التي أجراها

Heamoproteus ثالثة أنواع من الطفیلیات ) 14(في مدینة الموصل بینما وجدت  L. smithig, 

Plasmodium ssp. , H.meleagridis 15(في الدجاج التركي وفي مدینة الموصل أیضا ، كما أجرى  (

ن الطیور في محافظة بغداد شخص خاللها ثالثة أنواع من الطیور دراسة على أنواع مختلفة م

Heamoproteus ,  Leucocytazoon , Plasmodium Spp 5.45,%4.03%(بنسبة إصابة بلغت%,

  ) .L.sabrezi(سوى نوع واحد من الطفیلیات الدمویة وهو ) 16(على التوالي بینما لم یشخص ) 3.2

969جمع خاللها  ) 17(اء مختلفة من العالم الدراسة التي اجراها ومن الدراسات التي أجریت في أنح

نوعا من الطیور في الغابات المطریة لغرب أفریقیا وباستخدام مسحات الدم الرقیقة اتضح أن 121طیرا تعود ل

و )Heamoproteus%)7.7منها كان مصابا بالطفیلیات الدمویة ، شخص خاللها خمس انواع  هي  277

%) Plasmodium10.7(   وLucocytazoon)%4.6( وTrypanosoma%)7.3( إضافة إلى

Microfilari طائرا 315دراسة في السهول الشرقیة لكولومبیا فحص خاللها ) 18(، كما أجرى ) 3.6(%بنسبة

كان حاضنا للطفیلیات الدمویة كانت) 15.9(%طائرا 50نوعا من الطیور المختلفة اتضح أن 75تعود الى 

Microfilari األكثر انتشار تتبعهاPlasmodium ,  Heamoproteus,Trypanosoma.  

-redمن خالل الدراسة التي أجریت على الطائر ) 19(تمكن  backed shrite عینة 172وبعد جمع

األكثر انتشارا من بینها تاله  Heamoproteusدمویة من تعین خمس أنواع من الطفیلیات كان 

Plasmodium وLucocytazoon ثمTrypanosoma وكانتMicrofilariاألقل انتشارا.  



في الدراسة التي أجراها على أنواع مختلفة من الطیور في كوستریكا إن نسبة اإلصابة في ) 20(ذكر 

و ) 4.8(%Heamoproteus: أنواع من الطفیلیات الدمویة هي5شخص خاللها %) 12.4(الطیور بلغت 

Plasmodium%)0.6 ( و  Lucocytazoon%)0.3 ( وTrypanosoma%)2 ( إضافة إلى

Microfilari%)7.6.(  

3بدراسة حول تواجد االبتدائیات الدمویة في الطیور الجارحة تمكن من خاللها تشخیص ) 21(قام 

  .Heamoproteusو Lucocytazoonو Trypanosomaأنواع من الطفیلیات 

  

  طرائق العمل

ة تحریا عن الطفیلیات الدمویة التي تصیب الطیور للفترة من كانون الثاني صائیrأجریت دراسة است

طائر من الحمام والهدهد والدجاج والبط ومن مناطق مختلفة من 56جمع خاللها 2006ولغایة آیار -2006

  .)22(مدینة الرمادي ،  تم عملت المسحات الدمویة بعد سحب الدم من الورید الجناحي للطائر وحسب طریقة

  

  النتائج والمناقشة

المفحوصة أن نسبة اإلصابة الكلیة في الطفیلیات الدمویة في الطیور) 1(یتضح من خالل الجدول 

وقد یعود في خارج العراق) 18،20(في مدینة بغداد واقل مما سجله )15،16(وأعلى ما سجله %)  61.71(

روسة وكانت أعلى نسبة إصابة مسجلة في طائر في المناطق المديالسبب إلى تباین الموقع الجغرافي والبیئ

،  في حین % 17.85وفي البط % 7.14وفي الدجاج % 3.57في حین بلغت في الهدهد %  32.14الحمام 

وهو یتفق مع ما % 28.57في طائر الحمام   Plasmodiumارتفاع نسبة اإلصابة بطفیلي) 2(یبین الجدول 

في كون هذا الطائر اكثر عرضة لالصابة بهذا النوع من الطفیلیلت من بقیة األنواع ) 15،16(توصل الیه 

بینما . على التوالي ) 14.28، 3.57،3.57(والدجاج والبط الهدهدفي حین بلغت نسبة اإلصابة في األخرى 

والذي سجلت أعلى نسبة أصابه في طائر Haemoproteusاالصابة بطفیلي الى نسب ) 3(الجدول یشیر

، بینما لم تسجل أي نسبة اصابه في كل من الهدهد والدجاج وقد ) 10.71(تاله الحمام بنسبة ) 17.85(البط 

یبین أعداد ونسب والذي ) 4(لو یعزى السبب الى طبیعة غذاء واماكن معیشة وتواجد هذه الطیور اما الجد

بینما ) 14.28،10.7(فیشیر الى اتفاع نسبة االصابة في الحمام والبط ،Leucocytozoonصابة بطفیلياال

  .وقد یعزى ذلك لألسباب االنفة الذكر لم تسجل ایضا أي نسبة اصابه في كل من الهدهد والدجاج

  

  اعداد ونسب االصابة بالطفیلیات الدمویة في مختلف الطیور المدروسة) 1(جدول 

بة االصابةنس عدد الطیور المصابة عدد الطیور المفحوصة نوع الطائر

32.14% 18 30 الحمام

3.57% 2 4 الهدهد

  الدجاج  12  4  7.14%

  البط  10  10  17.85%

  المجموع  56  34  60.71%

  
  

  في الطیور المدروسةPlasomdiumاعداد ونسب االصابة بطفیلي  ) 2(جدول 



نسبة االصابة مصابةعدد الطیور ال عدد الطیور المفحوصة نوع الطائر

28.75% 16 30 الحمام

3.57% 2 4 الهدهد

3.57%   الدجاج  12  4

  البط  10  10  14.28%

  المجموع  56  34  50%

  

  في الطیور المدروسةHaemoproteusاعداد ونسب االصابة بطفیلي  ) 3(جدول 

اإلصابةنسبة  عدد الطیور المصابة عدد الطیور المفحوصة نوع الطائر

10.7% 6 30 الحمام

0 0 4 الهدهد

0   الدجاج  12  0

  البط  10  10  17.85%

  المجموع  56  16  28.57%

في الطیور المدروسةLeucocytozoonاعداد ونسب االصابة بطفیلي  ) 4(جدول 

اإلصابةنسبة  عدد الطیور المصابة عدد الطیور المفحوصة نوع الطائر

14.28% 8 30 الحمام

0 0 4 الهدهد

0   الدجاج  12  0

  البط  10  6  10.7%

  المجموع  56  14  25%
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