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Gazellaانتشار الطفیلیات المعدیة المعویة في غزال الریم  subgutturosa في محمیة غزال

  المساد، مدینة الرطبة

  

  خالد اسماعیل علیويو صالح محمود عاشور 

  جامعة االنبار/ كلیة الطب البیطري 

  

  الخالصة

Gazella  من نوعغزال ریم بالغ50في المعویةالمعدیةالطفیلیات استهدفت الدراسة التحري عن 

subgutturosa خالل فصل الشتاء، وقد بلغت   -غرب العراق -المساد في مدینة الرطبة غزال في محمیة

، الغزالنمن% 14وكانت الدیدان االسطوانیة أكثر الدیدان انتشارا ، حیث سجلت في ، % 32نسبة اإلصابة 

  .على التواليالغزالنمن %8و % 6،% 4والي في المسطحة و األوالدیدانالشریطیةالدیدانسجلتبینما 

 Nematodirusتشخیص بیوض دیدان ، وللمرة األولى في العراق ، تم في هذه الدراسة 

helvetianus ,Chabertia ovina,Oesophagostomum columbianum،Oxyuris spp,

Dicrocoelium lanceolatum ،Moniezia benedeni  وEimeria spp 4، 3,2، 1,1، 1, 4في

  .غزالن على التوالي 

یستنتج من هذه الدراسة أن اإلصابات الطفیلیة منتشرة بین الغزالن العراقیة حتى في فصل الشتاء ، وان 

  . الدیدان االسطوانیة هي األكثر انتشارا في العراق
  

Prevalence of gastrointestinal parasites in red deer                   
Gazella subgutturosa in Al–Masad deer protectorate in Al–Rutba city

S. M. Ashour , K. I. Ulaiwy
College of Veterinary / University of Anbar

Abstract
The study aimed to investigate the gastrointestinal parasites in 50 adult red 

deer Gazella subgutturosa in Al – Masad protectorate in Al – Rutba city – west of 
Iraq – during winter. The morbidity rate was reached to 32% , Nematodes seem to be 
the predominant, where they reported in 14%, while the Cystodes, Trematodes and 
Protozoa were reported in 4% , 6% and 8% of deer, respectively. 

For the first time in Iraq, the eggs of Nematodirus helvetianus , Chabertia 

ovina, Oesophagostomum columbianum ,Oxyuris spp, Dicrocoelum lanceolatum، and 

Moniezia benedeni and oocysts of Eimeria spp were identified in 4, 1,1,1, 3,2 and 4 

deer , respectively.
It is concluded that the parasitic infestation is prevalent among Iraqi deer , even in 

winter , and the nematodes are more prevalent worms in Iraq.
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  المقدمة

ن دول العالم ومنها العراق، لذلك فقد تعد الغزالن من المجترات البریة المهددة باالنقراض في عدد م

المساد ـ غرب العراق ـ لحمایة وتكثیر هذا النوع من الحیوانات، وتعتبر الطفیلیات من غزال أسست محمیة 

، حیث تكون العالقة عكسیة بین حالة ]1[حالة الغزالن الصحیة المسببات المرضیة التي تؤثر بشكل واضح في 

  .]3[، وتصاب الغزالن بالدیدان طوال أیام السنة ]2[ن الجسم و شدة اإلصابة بالدیدا

للوقایة من اإلصابات ن اإلصابة بالطفیلیات یحفز مناعتها إن تعرض الغزالن لمستویات منخفضة م

أسبوع أكثر عرضة 15–12وتعد الغزالن بعمر . ]4، 2[الطفیلیاتالنوع منالناتجة عن أعداد كبیرة من نفس

المعویة المعدیةمقارنة بالغزالن البالغة، حیث سجلت نسب عالیة من اإلصابة بالطفیلیاتلإلصابة بالطفیلیات 

  .  ]5، 4[بعمر اقل من سنتین 

القابلیة على إحداث اإلصابة في الغزالن بقار واألغنام تمتلك اغلب الدیدان االسطوانیة التي تصیب اال

نسبة اإلصابة بالدیدان وتبلغ]6،7،8،9،10،11[وتتموضع في نفس األجزاء من القناة الهضمیة 

100  بعض تجمعات الغزالن إلى، لكنها قد تصل في]12[% 44.44بعض قطعان الغزالن االسطوانیة في

sppOstertagia ،Nematodirusوتعد دیدان]14,15،16, 13[% sppوCapillaria spp  و

Cooperia spp. وMoniezia sppوOesophagostomum sppوTrichuris spp كثر الدیدان أمن

  .]2[بین الغزالن انتشاراً  

Eimeriaوتعد أوالي  spp والتي تؤدي أحیانا إلى ]17[من الطفیلیات المنتشرة في قطعان الغزالن ،

  .]18[الهالك من دون ظهور األعراض المرضیة على الغزال المصاب 

إلصابات الطفیلیة في الغزالن في العراق، فقد استهدفت هذه بالنظر لقلة الدراسات التي تناولت ا

  .خالل فصل الشتاءلیات المتواجدة في قناتها الهضمیةالدراسة إجراء مسح وبائي للطفی

  

  العملوطرائقالمواد

غزاًال من نوع الریم مرباة بطریقة الرعي المفتوح في محمیة 50اشتملت الدراسة على : حیوانات الدراسة -1

).1(غرب العراق ، صورة رقم- مدینة الرطبة لمساد قرب ا

عینة براز من غزالن الدراسة خالل فصل الشتاء، علما أن سلوك التبرز للغزالن 50تم جمع : جمع العینات-2

یمتاز بتبرزه في مواضع ثابتة یعتادها الغزال، إذ تمت مراقبة الغزالن، ثم تم یختلف عن الحیوانات األخرى، حیث 

.في أنابیب نظیفة معدة لهذا الغرضهاالعینات مباشرة بعد تبرز جمع

).19(تم إجراء اختبار التطویف اعتمادا على طریقة : اختبار التطویف-3

.)19(تم إجراء اختبار الترسیب اعتمادا على طریقة : اختبار الترسیب -4

لدراسة اعتمادا على الصفات الشكلیة تم توصیف بیوض الطفیلیات المعزولة في هذه ا: توصیف الطفیلیات-5

  .]21، 20, 19[للبیوض 
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  محمیة المساد قرب مركز مدینة الرطبة: )1(صورة رقم 
  

  النتائج

كما مبین ، و )للغزالنمن المجموع الكلي % 32(غزاالً 16هذه الدراسة تشخیص الطفیلیات في فيتم 

غزالن 7إصابة سجلتالسطوانیة أكثر أنواع الطفیلیات انتشارا حیث كانت الدیدان ا، و )1(الجدول رقم في 

تم تشخیص بیوض دیدان ، إذمن مجموع الغزالن المصابة %43.75أي ما یعادل )من الغزالن14%(

Nematodirus helvetianus بیوض كل منحین تم تشخیص،  في)2(صورة رقم , ) %8(غزالن4في

واحد غزالفي sppOxyurisو Chabertia ovina،Oesophagostomum columbianumدیدان 

  ).3(، صورة رقم %)2(

أي )%6(غزالن3في Dicrocoelium lanceolatumشخصت بیوض الدیدان المسطحة من نوع

  .من مجموع الغزالن المصابة% 18.75ما یعادل 

أي ما %)4(غزالینفي Moniezia benedeniبیوض دیدان شخصتأما الدیدان الشریطیة فقد 

Eimeriaوالي من جنس  ، بینما سجلت اإلصابة باألمن مجموع الغزالن المصابة% 12.5یعادل  spp4في

  .)4(صورة رقم من مجموع الغزالن المصابة ، % 25أي ما یعادل %)8(غزالن 
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  أنواع وأعداد الطفیلیات المشخصة) 1(جدول رقم 

  أنواع الطفیلیات  ت
  د الغزالنأعدا

  المصابة

نسبة الغزالن المصابة 

  إلى عدد الغزالن الكلي

نسبة الغزالن المصابة بكل نوع 

من الطفیلیات إلى مجموع الغزالن 

  المصابة

1  Nematodirus helvetianus  4  8%  25%  

2  Chabertia ovina1  2%  25,6%  

3  
Oesophagostomum 
columbianum 

1  2%  25,6%  

4  Oxyuris spp1  2%  25,6%  

5  Moniezia benedeni2  4%  5,12%  

6  
Dicrocoelium 
lanceolatum  

3  6%  75,18%  

7  Eimeria spp4  8%  25%  

  %100  %32  16  المجموع  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  Nematodirus helvetianusبیضة دودة: )2(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oxyurisبیضة دودة : )3(صورة رقم  spp  
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Eimeriaبیضة اوالي) :4(ة رقم صور  spp

  

  المناقشة

وهي % 32یالحظ من نتائج هذه الدراسة أن نسبة إصابة الغزالن في محمیة المساد بالطفیلیات بلغت 

الدراسات في عدد من دول العالم، وقد یعزى ذلك إلى بعضاقل من النسب المسجلة في نسبة مرتفعة، ولكنها 

هذا دراسة أجریت في فصل الشتاء حیث تنخفض نسب اإلصابة بالطفیلیات في عدة أسباب منها أن هذه ال

، كما أن البیئة الصحراویة لمدینة الرطبة التي أجریت فیها الدراسة تؤدي إلى انخفاض نسب ]22[فصل ال

، كما أن الدراسة اشتملت على]23[اإلصابة وذلك للتأثیر السلبي للظروف الصحراویة على نمو الطفیلیات 

غزالن بالغة وقد أشار عدد من الباحثین إلى اكتساب الغزالن البالغة للمناعة المضادة للطفیلیات التي سبق أن 

  .]2،3[الغزالن هذهتعرضت لها

في المسجلةالمعویة المعدیةأن الدیدان االسطوانیة هي أكثر أنواع الطفیلیات)1(الجدول رقم یبین

    ها بین الحیوانات عموما، والغزالن خصوصا، وهذا یتفق مع ما أشار إلیههذه الدراسة، وذلك لسعة انتشار 

Nematodirus helvetianus ,Chabertiaوقد تم تشخیص بیوض الدیدان االسطوانیة .]20, 11[

ovina,Oesophagostomum columbianum،Oxyuris spp 2،24[، وهذا یتفق مع ما أشار إلیه[

طفیلیات في الغزالن ، ویالحظ أن اغلب هذه الدیدان تصیب األبقار و األغنام بشكل رئیسي ، من أهمیة لهذه ال

  .]6،7،8،9،10،11[حیث تمتلك اغلب الدیدان التي یصیب األبقار و األغنام القدرة على إصابة الغزالن 

وهي من، benedeniMonieziaتم في هذه الدراسة تشخیص بیوض الدیدان الشریطیة من نوع 

، كما تم تشخیص بیوض الدیدان المسطحة من نوع ]2،4[الطفیلیات المهمة المنتشرة في الغزالن 

Dicrocoelium lanceolatum في اعتبارها واحدة من الطفیلیات المهمة ]4[وهذا یتفق مع ما أشار إلیه

إلى القواقع كمضیف وسطي التي تصیب الغزالن ، وتمتاز هذه الدیدان بدورة حیاتها غیر المباشرة ، إذ تحتاج 

، وعلى الرغم من ندرة القواقع في بیئة مدینة الرطبة الصحراویة ، إال أن العلف األخضر الذي یتم جلبه ]21[

إلى محمیة غزال المساد من المناطق األخرى قد یكون مصدرا لهذه القواقع ، مما یساعد في استكمال دورة حیاة 

Dicrocoeliumدیدان  lanceolatum.  

من غزالن الدراسة ، % 8أصابت Eimeriaیظهر أن االوالي من جنس ) 1(من خالل الجدول رقم 

من أهمیة هذه ]17،18[وهذا یتفق مع ما أشار إلیه في هذه الدراسة المسجلةمن الطفیلیات % 25أي ما یعادل 
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هذافاع نسبة الرطوبة خالل ارتى إجراء الدراسة في فصل الشتاء و ، ویعود ذلك إلاالوالي في إصابة الغزالن 

  .]22[، مما یهیئ الظروف المالئمة لنمو وتكاثر هذا النوع من االوالي الفصل في مدینة الرطبة

المعویة في الغزالن في العراق المعدیة لم یتم إیجاد بحوث تشیر إلى تسجیل أي نوع من الطفیلیات 

  . الطفیلیات تسجل للمرة األولى في العراق كمسببات لإلصابات الطفیلیة في الغزالنتكون هذهقد فسابقا ، لذلك 

یستنتج مما سبق، أن الطفیلیات المعدیة المعویة تنتشر بین الغزالن في العراق بشكل ملحوظ، وتشكل خطرا   

تشارا في العراق، ونوصي یهدد صحة الغزالن ویؤثر في إنتاجیتها، وان الدیدان االسطوانیة هي الدیدان األكثر ان

بإجراء دراسات أكثر في مناطق أخرى لرسم الخارطة الوبائیة النتشار الطفیلیات في العراق، ودراسة كفاءة 

  .  األدویة الطاردة للدیدان المستعملة للحیوانات األخرى عند استخدامها للغزالن
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