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  الملخص

مصابين بطفيـل   Corvus frugilegus والزاغ Merops apiasterوجد كل من الوروار االوربي 

وعزلت الدودة الـشريطية    .  ويعد هذا اول تسجيل لهذا الجنس في هذين المضيفين         Haemoproteusجنس  

بينمـا عزلـت الـدودة    . من طائر الوروار الذي عد مضيفاً جديداً لهذه الـدودة        Paricterotaeniaجنس  

  .رة من الزاغالول م Dilepisالشريطية جنس 
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ABSTRACT 
Both Merops apiaster and Corvus frugilegus were found to be infected with 

Haemoproteus parasites which were considered as new hosts for this parasite. 
Paricterotaenia was isolated from M. apiaster which was considered as a new host for 
this cestode, while Dilepis was isolated from C. frugilegus which was also considered as 
new host for this cestode. 
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  المقدمة

تتعرض الطيور كبقية الحيوانات االخرى الى االصابة بالعديد من الطفيليات والتـي تـسبب لهـا                

        . هالكات كبيرة احياناً اعتماداً على مجموعة من الظروف المتعلقة بكل من الطفيلي والطائر والبيئة
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والزالت الدراسات قليلة حول طفيليات الطيور رغم اهمية هذه الدراسات في نواحي عـدة منهـا                           

 Shamsuddin andاول دراسة اجريت في العراق حول طفيليات الـدم مـن قبـل    . الناحية االقتصادية

Mohammad (1980) 41 من الطيور العراقية تعود النواع مختلفة حيث وجد ان 208 من خالل فحص 

  :طيراً مصاباً بصورة مفردة او متعددة بالطفيليات االتية

Pasmodium  وTrypanosoma  وLeucocytozoon  وMicrofilaria و Haemoproteus. ــد ان  وج

 طـائراً مـن     170ومن خالل فحص    . Haemoproteusمن انواع الطفيليات تعود للجنس      % 70.7نسبة  

 وجد ان النسبة المئوية لالصـابة  Zangana (1982)بل من ق Columba livia domesticaالحمام االليف 

 Hassan and Abdullahوسـجل  . في كريـات الـدم  % 39.08هي  Haemoproteus columbaeبـ 

، والول مرة في العصفور Microfilariaeوالمايكروفيـالريا  Haemoproteus passeris طفيلي (1987)

 سبعة انواع جديدة لطفيليات الدم تعـود  Bennett and Earle (1995)سجل . المنزلي ، في منطقة نينوى

-Stone، الكـروان    Hornbillفي كل من البوقير      Haemoprteusلثالث عوائل ، ثالثة انواع منها لجنس        

curlew   الدغناش ،Shrinke   الرفراف ،Kingfisher   الشاوي ،Warbler   والزرزور Starling   في جنوب 

 Cooperمن قبـل   Corvus splendensغراب المنزل الهندي  طيراً من 15ومن خالل فحص . افريقيا

 من خالل فحص دم طائر Earle And Anderson (1997)سجل .  لم يالحظ أي من طفيليات الدم(1996)

 عينـة دم  Jansen and Little (1998) 28وفحـص   Babesia socius نوعاً جديداً هو Weaverالحائك 

 والحظا انها مصابة بثالثة انواع من       Francolinدم تعود للدراج     عينات   9 و   Redwingتعود الى الردون    

طفيليات الدم والحظا ان حدوث االصابة اعلى بكثير في الردون منها في الدراج حيث كانت في االولـى                  

 Columba علـى الحمامـة   Dranzoa et al. (1999)وفي دراسة قام بها %. 11.1وفي الثانية % 64.3

livia   يات الخارجية وطفيليات المعدة واالمعاء وكذلك طفيليات الدم والتـي وجـد فيهـا              فحص فيها الطفيل

%. 76.5وهو الجنس الذي كان متغلباً وبلغت نسبته         Haemoproteusوكذلك جنس    Plasmodiumجنس  

في الجهاز  Leucocytozoon الى التأثيرات التي يتركها طفيل Raidal and Jaensch (2000)كما تطرق 

فضالً عن التأثيرات االخرى التي لها عالقـة   Falco cenchroides قد يسبب عمى للصقر العصبي مما

اما فيما يتعلق بالديدان المعوية في هـذه الطيـور فقـد    . مباشرة بالدم من موقع االوعية الدموية واحتقانها 

 بثالثـة   اصابة الحمام االليف في العراق في محافظة نينوى واربيل ودهـوك ، Zangana (1982)الحظ 

 Raillietina ، Cotugnia columbae ، Killigrewia streptopeliaeانواع من الديدان الشريطية وهي 

tetragona  . اجريت دراسة من قبل(Mustafa, 1984)    حول الديدان الشريطية التـي تـصيب القنـاة 

 ، Molan et al. (1986)وجرى مسح حول الديدان في القناة الهضمية للزوزور من قبل . الهضمية للحمام

 وسجلوا نوعين جديدين من Sawada et al. (1987)كما اجريت دراسة على الزرزور في العراق من قبل 

 لغـراب المنـزل فـي    Kyi and Poon (1987)ومن خالل دراسة . الديدان الشريطية في هذا المضيف

  Raillietina reynoldsae وهـي  ماليزيا ، سجال ثالثة انواع من الديدان واحدة منها فقط من الشريطيات
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)Paroniella .(   واجريت دراسة حول بعض الشريطيات التي تصيب الطيور مـن قبـلSawada and 

Mohammad 1989 .   واجريت دراسة من قبـلSawada et al. (1990)    حـول شـريطيات الطيـور 

ثالثة انـواع مـن    سجال فيها Rahemo and Abdul-Fattah (1990)واجريت دراسة من قبل . العراقية

 على خمسة انواع مـن  Saleem and Hassan (1994)وفي دراسة من قبل . الشريطيات في طير الفاختة

من امعاء ثالثة انواع من  Anonchotaenia globataالطيور البرية في محافظة نينوى عزلت الشريطية 

والقنبـرة   M. flavaاء والزيطـة الـصفر   Motacilla albaالبيـضاء  ) الذكر(العصفوريات هي الزيطة 

امـا اصـابة الـزاغ    . واعتبر هذا تسجيل اول لهذه المضائف في العـراق  Galerida cristataالمتوجة 

Corvus frugilegus  بالشريطيةRaillietina (Raillietina)  فقد اعتبر مضيفاً جديداً لهذه الـدودة والول 

حيـث تـم    Ammoperdix griseogularisحجل اما النوع الخامس من هذه الطيور فهو ال. مرة في العالم

لـشريطيات  وفي دراسـة  . والول مرة في العراق Raillietina (Raillietina) graceaتسجيل الشريطية 

 Biuterina سـجلوا نوعـاً مـن الـشريطيات وهـي      Swada et al. (1994)الطيور العراقية من قبـل 

diversihamata  على الشقراقCoracias garrulus ظة نينوىفي محاف.  

 الحـظ وجـود   Cooper (1996) طائر من غراب المنزل الهندي من قبـل  15ومن خالل فحص 

 علـى الطيهـوج   Delahay (1999)وفي دراسة اجراهـا  . اصابة واحدة فقط للشريطيات في طائر واحد

ة  في اسكتلندا في بريطانيا تعرف على مدى اصابة هذا الطائر بالديـدان الـشريطي  Red grouseاالحمر 

وقارن بين صغار هذا الطائر والبالغين منه ، في االصابة في الصيف والشتاء ، كـذلك وضـح الفـروق            

 طفيليـات الـدم واالمعـاء    Dranzoa et al. (1999)ودرس . المعنوية لالصابة بين الجنس لهذا الطـائر 

توسـطة واخيـراً    الحمامات في حالة جيدة وفي حالة م      : للحمامة ودرسوا هذه الحمامة في ثالثة اتجاهات      

  .الحمامات الضعيفة ومدى تأثير حالة الحمامة واصابتها في الطفيليات ومنها الديدان الشريطية

  

  المواد وطرائق العمل

والـزاغ   Merops apiaster طائراً من الـوروار االوربـي   40تم في هذه الدراسة جمع وفحص 

Corvus frugilegus )Allouse, 1962 (حتى نهاية شهر تـشرين الثـاني   1993 للمدة ما بين شهر اذار 

  . ، لدراسة طفيليات الدم واالمعاء فيهما1994

اوالً شريحة  . بالنسبة الى طفيليات الدم كانت الشرائح التي تحضر بعد اخذها من المضائف بشكلين            

، بكحول مثيلي مطلق فـي      الشرائح الرقيقة تثبت حال جفافها    وكانت  . رقيقة واخرى ثخينة من كل مضيف     

ثم صبغت الشرائح جميعها بصبغة جيمسا لمدة ساعة واحدة         . ن كانت الشرائح الثخينة تترك بدون تثبيت      حي

ثم غسلت بماء الحنفية الجاري لمدة تقارب النصف ساعة ثم جففت الشرائح وفحصت تباعاً              % 4وبتركيز  

يها فقد غـسلت ونظفـت      اما بالنسبة الى الديدان الشريطية المحصل عل      . بالمجهر باستخدام العدسة الزيتية   

  .فورمالين% 4بالمحلول الفسلجي ثم ثبتت بتركيز 
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ولمـدة  % 10 بتركيـز  Formal-salineحفظت العينات وبعد ضغطها بين شريحتين زجاجيتين بـ       

بعد ذلـك صـبغت     .  ساعة بعد ذلك غسلت بالماء وتركت فيه لمدة ليلة واحدة وذلك الزالة الفورمالين             24

ثم . Clove oilثم روقت بزيت القرنفل . لة الماء من العينة وذلك بالتدرج الكحوليباالسيتوكارمين بعد ازا

  .قيست بالملمترات ورسمت بواسطة الكامرا االستجالئية. اضيف لها بلسم كندا وجففت

كمـا  ) Sawada, 1993( واتصال شخصي مـع  Yamaguti (1959)على شخصت الديدان اعتماداً 

  ).Kudo, 1966(ات الدم اعتماداً على شخصت االبتدائيات ومنها طفيلي

  

  النتائج والمناقشة

الديـدان  نسب اصابة طائر الوروار االوربـي والـزاغ بطفيليـات الـدم و            ) 1(يتضح في الجدول    

الـدم  شكل كريات   ) 1(في كال النوعين ويتضح من الشكل        Haemoproteus، حيث وجد جنس     الشريطية

ويالحظ من هذا الشكل كيف ان الطفيلي قد يأخذ حيـزاً           . ، في كال المضيفين   الحمر واالصابة داخل الخلية   

ومن خالل استرجاع المراجع العلمية العالمية والعراقية       . كبيراً من الخلية ويزيح النواة عن مكانها االصلي       

 لم يالحظ أي تسجيل لهذا الطفيل على هذين المضيفين باستثناء تـسجيل المايكروفالريـا علـى الغـراب         

Corvus corax  والـLeucocytozoon   على غراب الليـلMycticorax nycticorax Shamsuddin 

and Mohammad (1980) . وبلغت نسبة االصابة بهذا لمضيفينلذا يعد هذا اول تسجيل لها في هذين ا ،

ا كما يبـين هـذ    ). 1(كما مبين في الجدول     % 58.33وفي الزاغ   % 64.28الطفيل في الوروار االوربي     

، حيث كانت نسبة اصابة االناث في الوروار        الناث اكثر من نسبة اصابة الذكور     الجدول بان نسبة اصابة ا    

، وكانت نسبة اصابة االناث في الزاغ هي        % 60بينما كانت نسبة اصابة الذكور هي       % 66.66االوربي  

  %.42.85وفي الذكور % 80

  

.طفيليات الدم والديدان الشريطيةنسب اصابة طائر الوروار االوربي والزاغ ب: 1جدول   

  اسم المضيف
عدد الطيور 

  المفحوصة

عدد 

  االناث

عدد 

  الذكور

عدد 

االناث 

  المصابة

عدد 

الذكور 

  المصابة

النسبة 

المئوية 

لالصابة 

  الكلية

النسبة 

المئوية 

الصابة 

  االناث

النسبة 

المئوية 

الصابة 

  الذكور

  نوع الطفيل

12  6  64.28  66.66  60  Haemoproteus sp.  الوروار االوربي
M. apiaster  

28  18  10  6  2  28.57  33.33  20  Paricterotaenia sp. 
4  3  58.33  80  42.85  Haemoproteus sp.  الزاغC. 

frugilegus  
12  5  7  3  2  41.66  60  28.57  Dilepis  
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 Paricterotaenia اما بالنسبة للدودة الشريطية التي وجدت في الوروار االوربي والتابعة لجـنس           
رؤيس الدودة ويالحـظ فيـه الخطـم        ) 2(حيث يالحظ في الشكل     ) 4،  3،  2(وكما موضح في االشكال     

  .واالشواك كذلك المحاجم والعنق

يالحظ فيه القطعة الناضجة التي تحتوي على مبيض ثالثي الفـصوص، كـذلك             ) 3(اما في الشكل    

 .يالحظ بانها مملوءة بالبيوض وداخل حاويات) 4 (اما القطعة الحبلى في الشكل. الخصى وعددها عشرة

وكانت نسبة اصابة االناث اكثـر مـن        ) 1جدول  % (28.57وكانت نسبة االصابة بهذه الدودة هي       

ومن اسـتعراض المراجـع     ) 1جدول  % (20وبلغت في الذكور    % 33.33الذكور حيث بلغت في االناث      

هذه الدودة على هذا المضيف لذلك يعد هذا التسجيل االول     العالمية والعراقية فان أي من الباحثين لم يسجل         

  .في العالم لهذه الدودة

حيث يتضح فـي    ) 7،  6،  5(كما موضح في االشكال      Dilepisاما في الزاغ فقد وجدت الشريطية       

وكذلك يبين هذا الشكل المحاجم والعنـق، فـي         . رؤيس الدودة الذي يبين فيه الخطم واالشواك      ) 5(الشكل  

القطعة الناضجة التي يالحظ فيها المبيض الكروي الشكل المكون من فصين وكـذلك             ) 6(ل شكل   حين يمث 

فيشير الى القطعة الحبلـى والتـي       ) 7(اما الشكل   .  خصية 40الخصى التي قد يصل عددها الى اكثر من         

 من خالل اتصال شخصي فـضالً       Swadaواستعين في تشخيص الجنس بالباحث      . تكون مملوءة بالبيوض  

  ).Yamaguti, 1959 (عن

، وكانت نسبة اصابة االناث اكثر من الذكور        )1جدول  % (41.66وكانت نسبة االصابة بهذه الدودة      

ومن استعراض المراجع العالمية والعراقية     %. 28.57بينما كانت في الذكور     % 60حيث بلغت في االناث     

د هذا التسجيل االول لهذه الدودة في هذا        فان أي من الباحثين لم يسجل هذه الدودة على هذا المضيف لذا يع            

 .Raillietina (Raillietina) sp قد سـجال  (Saleem and Hassan, 1994)ويجدر بالذكر ان . المضيف

  .نفسه واعتبر مضيفاً جديداً لهذه الدودة الشريطية Corus frugilegusعلى المضيف 
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