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  الملخص

لطفيليات الخارجية في مستوصف تلكيف البيطري والمستشفى التعليمي         ل المضادةألدوية  ا مسحتم إجراء         

 ألـف  234,240  الدراسـة  اشتملتحيث   في محافظة نينوى،     جامعة الموصل  /كلية الطب البيطري   /البيطري

 مـستوصف تلكيـف     الوارده إلـى    والجاموس واألبقاررأس من الحيوانات الحقلية المتمثلة بالضأن والماعز        

الحمـالن   من الحيوانات الحقلية المتمثلة بالضأن واألبقـار والعجـول والمـاعز و   رأسا15.389 البيطري و

عـام  بدايـة    للفترة الممتدة من     في المستشفى التعليمي البيطري   واألرانب والخيول والقطط والكالب والطيور      

 مجموع الحيوانات التي تم عالجها بأدوية الطفيليات الخارجية في مستوصف            بلغ .2012 إلى نهاية عام     2009

 أنواع تم تحديد    .لى التوالي  رأساً ع  169 و س رأ  ألف 161.285 المستشفى التعليمي البيطري  وتلكيف البيطري   

 تسعة أنـواع مـن      تاستعمل حيث   ،الخارجية  لمعالجة الطفيليات  عملةاألدوية والمستحضرات البيطرية المست   

مـرهم  ،  الـسايبرمثرين ،  الإليفـرمكتين (  منها في المستشفى التعليمي البيطـري      3أدوية الطفيليات الخارجية  

 ،كـامفس ، ن، فلـومثري  )اكتومثرين( سايبرمثرين، اإليفرمكتين( البيطري في مستوصف تلكيف    6 ،)الكبريت

 (Ivermectin)فـرمكتين   ي األ دواءهو    استعماال حيث تبين أن أكثرها      )فينوثريندي  ،  )اكتوبور( سايبرمثرين

  البيطـري   في مستوصف تلكيـف     %0.46 بةبنس (Phenothrin) فينوثرينهو    استعماالواقلها  % 82بنسبة  

         مرهم الكبريـت   هو استعمالواقلها  % 53 وهي في العالج    استعمال  نسبة فرمكتين أعلى يدواء األ ل نكذلك كا و

)Sulphur ointment ( في المستشفى التعليمي البيطري% 4بنسبة.   

لم تسجل أي حالة تسمم بأدوية الطفيليات الخارجية في سجالت كل من المستشفى التعليمـي البيطـري                       

 أنواع معينة   استعمالتشير النتائج إلى تكرار     كما  . 2012- 2009تلكيف البيطري للفترة من عام      ومستوصف  

ألدويـة  ل وضـع أولويـات صـرف        يجـب  ولمدة طويلة من الـزمن لـذلك         الخارجيةمن أدوية الطفيليات    
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والمستحضرات البيطرية في المستشفى التعليمي البيطري ومستوصف تلكيف التي يجـب أن تؤخـذ بنظـر                

 .العتبار عند طلب األدوية أو عند التوصية بتصنيعها محلياًا

مـستوصف تلكيـف البيطـري      ،   الطفيليات الخارجية  ضاداتم الطفيليات الخارجية، ،  مسح: الكلمات الدالة 

  .والمستشفى التعليمي البيطري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Survey of some Therapeutic Formulation for Anti-Ectoparasites 

Used in Clinic Veterinary in Tilkaif and Clinic Veterinary 
Teaching Hospital in Nineveh province 

 

Enaam H. Kazal             Ashraf S. Alias 
Department of Physiology Biochemistry and Pharmacology 
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ABSTRACT  
A survey for anti ectoparasites drugs in Clinic Veterinary of Tilkaif and Clinic 

veterinarian Teaching Hospital in Nineveh province, a was recorded 234.240 thousand head 
of field animals involving (sheep, goats, cows and buffalo) in Veterinary Clinic of Tilkaif 
and 15.489 thousand head of field animals involved (sheep, cows, calves, goats, lambs, 
rabbits, horses, cats, dogs and birds) recorded in the Veterinary Teaching Hospital for the 
period from 2009 to the end of 2012. 

The total animals that have been treated with anti ectoparasites drugs in the Clinic 
Veterinary of Tilkaif was 161.285 thousand head and 169 head of animal treated in Clinic 
veterinary teaching hospital respectively. 

 Nine kinds of drugs and pharmaceuticals were used in the treatment of ectoparasites 
including six of them used in Clinic Veterinary of Tilkaif and three were used in the Clinic 
Veterinary Teaching Hospital. Ivermictin has a highest use in the treatment of ectoparasites 
(82%) and the lowest one Phenothrin (0.46%) in Tilkaif Clinic Veterinary, while in Clinic 
Veterinary Teaching Hospital, the Ivermectin also has the highest use (53%) but Sulphur 
ointment has the lowest use (4%).             

There is no case of poisoning with drugs of ectoparasites was recorded in each of the 
Clinic Veterinary of Tilkaif and Clinic Veterinary Teaching Hospital. for the period of 
2009-2012. 
        In this survey, it appears that the same veterinary drugs were dispensed frequently in 
Clinic veterinary teaching hospital and Clinic Veterinary of Tilkaif, and these should be 
taken into consideration when ordering drugs or recommending their manufacture. 
 
Keywords: A survey study, Ectoparasites, anti ectoparasites drugs, Clinic Veterinary     

Teaching Hospital, Clinic Veterinary Tilkaif. 
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  المقدمة

الطفيليـات  التـي     هذه   على    أدوية الطفيليات الخارجية وسيلة مهمة للقضاء والسيطرة       استعماليعد           

 فـضال  والحليب اللحوم من كبيرة كميات تنتج حيث للبلد اقتصادية ثروةوالتي تعد    ،الحقلية الحيوانات تصيب

ــن ــود ع ــصوف الجل ــشعر، وال ــذ وال ــهدت ال ــسنوات ش ــرة ال ــن األخي ــذا م ــرن ه    الق

  والحـشرية  ،عامـة  بـصورة  المـضادات  وتعـد  ،العالم في يةئالكيما المستحضرات إلنتاج ملحوظاً تزايداً

  األمـراض  ومكافحـة  الزراعـي  اإلنتـاج  لزيـادة  التكنولوجيـة  المـداخالت  إحدى،  خاصة بصورة منها 

 فـي  اإلنـسان  تنـافس  التي الحية إذ تعمل على قتل او منع التكاثر أو الحد منه للكائنات           .والحيوان لإلنسان 

 فـي  دوالر بليـون  2.26بــ    تقـدر  مادية رخسائ الطفيلية الحشرات سببت حيث وصحته وممتلكاته غذائه

  .);Stan, 1990; Byford et al., 1992  1993،ونزار شعبان( الماشية صنف في وحدها المتحدة الواليات

 من خالل تأثيرها على صحة الحيوان المتمثل بفقدان الوزن الحيوانات على  الخارجيةالطفيليات تؤثر       

 فضالً عن األضرار ، وضعف المواليد وانخفاض الكفاءة التناسليةوقلة إنتاج الحليب ورداءة الصوف

كما ) (Herlich, 1978; Altaif, 1979 االقتصادية الناجمة عن الخدمات الصحية البيطرية والجهد المبذول

ويسبب البعض منها  الضرر، مسببه والعين الجلد في اًتهيج تسبب فبعضها للحيوانات، إزعاج مصدر أنها تعد

 إلى تؤدي وقد للحيوان الضعف ةمسبب الدم بامتصاص الطفيليات بعض كما تقوم ، ثانوية بكتيريةإصابات

    القرادو الجرب حلم الذباب وأنواع والبق وبعض القُمل ومنها كبيرة اقتصادية خسائر ةموته مسبب

(ADAR, 2007) ، عليها وكذلك للقضاء ومنها أدوية الطفيليات الخارجية المستحضرات  استعملت لذلك

 وصحة البيئة على تؤثر التيالبشرية والبيطرية والنباتية  لألمراض ناقالً تمثل والتي الحشرات على السيطرة

  .(FAO, 1996; Holland, 1996; FAO, 2002; Sanborn et al., 2002)المجتمع

  ية حشركمبيدات منها االستفادة أو عملها طبيعة حسب تختلف المبيدات من متعددة أنواع توجد      

  ; Helfrich et al., 1996;2002 ،الهظم  ; NCAP, 2003 ; شعبان ونزار ،(WHO, 1986 ; 1993   

WHO, 2006). التي تستخدم بشكل واسع في مجال الطب البيطري لوقاية وعالج الحيوانات بكافة أنواعهاو. 

 هـذه  تـؤثر  جانبيـة حيـث      أضـرار  لها   ولكن كما لهذه األدوية ومنها أدوية الطفيليات الخارجية فائدة فإن         

 للميـاه  اشـربه  طريـق  عنبها   للتلوث تتعرض التي أوبها   عالجها تم التي الحيوانات على المستحضرات

 هـالك  إلـى   تـؤدي  قد عديدة سلبية اًأضرار عنها ينتج مما ،المزروعات بها تعامل التي بالمبيدات الملوثة

 وخاصة المائية األحياء  إلى المبيدات انتقال نع فضالً ،لها التعرض وتكرار المأخوذة للجرعة تبعاً الحيوانات

 وهذا بدوره يسبب أحياناً    .المبيدات من عالية بمستويات المائية  البيئة تلوث إلى الجائر بالصيد هااستعمال عند

 الحيوانية ماتالهائ وأنواع ت والالفقريا والطيور لألسماك الجماعي كالموت المائية األحياء تأثيرات حادة على  

 الحيوان جسم داخل المبيدات هذه تجمع نع فضالً) ; Yilmaz et al., 2004 2011،الغزي وآخرون (والنباتية

المعالجة قبل انسحاب الدواء من الجسم والتي        الحيوانات ذبح عبر المستهلك إلى وانتقالها الدهنية األنسجة في
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 الغذائي التسمم يسبب مما ،الخارجية الطفيليات ألدوية عالمصن توصيات حسب مغلف الدواء،  تكون مثبته على  

 الزراعيـة  اآلفات مكافحة لغرض المبيدات من كبيرة كميات تستخدمفي محافظة نينوى    و .والحيوانإلنسان  ل

   منهــــااألكبــــر الحيــــز الحــــشرية المبيــــدات احتلــــت وقــــد  والبيطريــــة
(Lapage, 1968; Baldwin and LeBlance, 1994; Burridge and Haya,   1997 ; Brewer et  al., 

2001) Cengiz and Ünlü, 2003;  

 المصروفة، والكميات أنواعهاو ،الخارجية الطفيليات ألدوية مسحية دراسة إجراء أهمية يتضح تقدم مما 

  . البيطري تلكيف ومستوصف البيطري التعليمي المستشفى في بها المعالجة الحيوانات ونوع وعدد
    

  ق العملالمواد وطر

 االستعانة بسجالت الحاالت المرضية الواردة إلى مستوصف تلكيف البيطري و المستشفى التعليمي تتم

 بأنواعهاالبيطري في جامعة الموصل، إذ تضمنت هذه الدراسة المسحية حساب أعداد الحيوانات الحقلية 

الجاموس،  ، القطط،الكالب ، الطيور،األرانب الحمالن، ،الضأن، األبقار، العجول، الماعز(المختلفة 

، التي تم عالجها بأدوية الطفيليات 2012 إلى نهاية 2009 عام  بدايةخالل الفترة الزمنية الممتدة من) الخيولو

  .الخارجية وحاالت التسمم التي تتبع حاالت العالج بها

مستوصف  المسحية عليها في أنواع أدوية الطفيليات الخارجية التي تم إجراء الدراسةيبين الجدول أدناه       

  . 2012إلى نهاية عام 2009ل من بداية عام تلكيف البيطري و المستشفى التعليمي البيطري في جامعة الموص

  

  طريقة اإلعطاء  اإلسم التجاري  اإلسم العلمي ت

  الحقن تحت الجلد  Evanomicافانوماك  Ivermectinاالفرمكتين   1
  رش  أو التغطيس  Ectomethrineثرين اكتوم  Cypermetheinسايبرمثرين   2

  يوضع موضعي Flumetفلوميت  Flumethrinفلومثرين   3
  تغطيس Coumaphosكامفس   Coumaphosكامفس   4

  رش  على ظهر الحيوان Ectoporاكتوبور   Cypermetheinسايبرمثرين   5
  تغطيس  phenothrinفينوثرين   Phenothrin-Dد فينوثرين   6

  يوضع موضعي  Sulpher Ointmentمرهم الكبريت  Sulpher Ointmentمرهم الكبريت   7
  

  النتائج

يطري أظهرت نتائج هذه الدراسة المسحية من خالل مالحظة وتدقيق سجالت مستوصف تلكيف الب

أن مجموع الحيوانات الحقلية الواردة جامعة الموصل / كلية الطب البيطري  /والمستشفى التعليمي البيطري

 اإلصابة  رأساً شخصت فيها 161.285 رأساً منها234.240  قد بلغتيف البيطريمستوصف تلكإلى 

 مجموع الحيوانات الحقلية الواردة إليهفقد بلغ التعليمي البيطري لمستشفى ا  فيبالطفيليات الخارجية، أما
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 فقط، أما  رأسا169ًاإلصابة بالطفيليات الخارجية بها والتي شخصت  ، رأساً من الحيوانات الحقلية 15.489

 كانتقد فوالواردة لكل من مستوصف تلكيف والمستشفى التعليمي البيطري الغير مصابة بالطفيليات الخارجية 

النتائج التي ) 2(و) 1( ويبين الجدول .أخرى أو للتأكد من سالمتهاو فيروسيةمصابة بأمراض بكتيرية أو 

 الحقلية بأنواعها اتلطفيليات الخارجية للحيوان األدوية والمستحضرات لعالج اإلصابة بااستعمالسجلت حول 

  . جامعة الموصل /كلية الطب البيطري /من كل من مستوصف تلكيف البيطري والمستشفى التعليمي البيطري
  

فـي مـستوصف تلكيـف      بأدوية الطفيليات الخارجية    أنواع وأعداد الحيوانات الحقلية المعالجة       : 1 دولجال

  2012 عام ونهاية 2009 عامبداية  مندة البيطري خالل الفترة الممت
  

نوع   للسنواتالحيوانات الحقلية المشخصة المعالجة

 2012 2011 2010 2009 الحيوان

 النسبة المئوية  المجموع

% 

 78.618 126800 28500 78600 15600 4100 الضأن

 18.116 29210 13100 3010 10700 2400  الماعز

 3.159 5095 1870 2965 60 200 األبقار

 0.116 180 - 180  -  - الجاموس

 100 161285 43470 84755 26360 6700  المجموع
  

أنواع وأعداد الحيوانات الحقلية المعالجة بأدوية الطفيليات الخارجية في المستشفى التعليمي  : 2جدول ال

  2012 عام ونهاية 2009عام بداية البيطري خالل الفترة الممتدة من 
  

نوع    للسنواتالحيوانات الحقلية المشخصة المعالجة

 2012 2011 2010 2009 الحيوان
 النسبة المئوية المجموع

% 

 34 57 18 19 3 17 الضأن

 14 24 7 6  7 4 األبقار

 6 10 4 - 3 3 العجول

 12 21 2 3 3 13 الماعز

 5 9 5 -  3 1 الحمالن

 2 3 - 2 - 1 األرانب

 1 2 2 - - - الخيول

  5 8 2 1  4 1 القطط

 12 20 2 2  7  9 الكالب

  9 15 4 4 4    3 الطيور

 100 169 46 37 34 52 المجموع
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للحاالت تسعة أنواع ها استعمالتم التي   والمستحضرات البيطريةأدوية الطفيليات الخارجية بلغ عدد     

 البيطري وتلكيف مستوصف ها في استعمال منها تم أنواع ستة ،المشخصة فيها اإلصابة بالطفيليات الخارجية

  . المستشفى التعليمي البيطريثالثة أنواع في

وفي  .في المستشفى التعليمي% 53 ت أعلى نسبة صرف والتي بلغفرمكتينياأل لعقار أن    لوحظ  

من الحيوانات %) 34 ( إصابة شكل الضأن أعلى نسبة،% 81.718 وصلت إلىمستوصف تلكيف البيطري

ا الحاالت المرضية في المستشفى التعليمي البيطري تلتها األبقار والعجول والماعز الحقلية التي شخصت فيه

% 2و% 5و% 12و% 6و% 14 وبالنسب القطط والكالب والطيوروالحمالن واألرانب والخيول و

 أعلى نسبة إصابة أنضللكان فقد  في مستوصف تلكيف البيطري أماعلى التوالي، %9 و%12و % 5و%1و

 مبين على التوالي كما )%0.116و %3.159و %18.116و% (78.618 والجاموس بنسبة بقارثم الماعز واأل

  ).4(و) 3(جدول ال في
  

لحيوانات في ا الطفيليات الخارجية البيطرية    ب أنواع األدوية ضد اإلصابة      الستعمال النسب المئوية    :3الجدول  

  2012 عامنهاية  إلى 2009معابداية  مستوصف تلكيف البيطري الفترة الممتدة من المختلفة في
 

  عدد الحيوانات المصابة والمعالجة  

 %النسبة المئوية  المجموع الجاموس  األبقار الماعز الضأن األدوية

 لالستعمال الناجح

 Ivermectin  اإليفرمكتين

  الحقن تحت الجلد

109300 20000 2320 180 131800 81.718 

 Cypermethrin سايبرمثرين

  رش وتغطيس

10800 5000 - - 15800 9.796 

  Flumethrinنفلومثري

  موضعي

6000 3210 1250 - 10460 6.486 

 0.620 1000 - - 300 700  تغطيس Coumaphos كامفس

  Ectoporاكتوبور

  تسريب

- 700 775 - 1475 0.915 

 phenothrin  فينوثرين

  تغطيس

- - 750 - 750 0.465 

 100 161285 180 5090 12680029210 المجموع
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  الطفيليات الخارجية البيطريـة     أنواع األدوية ضد اإلصابة بأدوية     الستعمال يبين النسب المئوية     : 4 الجدول

 ونهايـة  2009 عام  بداية   في المستشفى التعليمي البيطري الفترة من         الحيوانات المختلفة  في

  2012عام 

  

    عدد الحيوانات المصابة والمعالجة   

النسبةالمجموع الطيورالكالب القططالخيولاألرانبالحمالن الماعزالعجولألبقارا الضأن  وية

لالستعمال

  مكتين
Iverm 
  لجلد

30 17 4 14 7 - 1 3  12 2 90 3

  مثرين
Cyper   
 غطيس

27 5 6 7  2 - 1 4 8 13 73  3

  كبريت
Sulp 
Oint 
  ضعيه

-  2  - - - 3 - 1 - - 6  

0 169 15 20 8 2 3 9 21 10 24 57 موع
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  المناقشة 
    وهذا يتفـق مـع مـا ذكـره          أظهرت نتائج الدراسة أن الضأن شكل أكبر نسبة من الحيوانات الحقلية                

يطري فإن الضأن شكل أكبر نسبة من الحيوانات         مستوصف تلكيف الب    المعالجة في  )1993،  وآخرونمحمد  (

 المستشفى التعليمي البيطـري فـي       ، أما في  %18.116  بنسبة عزاثم الم  %78.618 الحقلية المعالجة وبنسبة  

  من مجموع الحيوانات الحقليـة     ،%14 تليها األبقار بنسبة      %34نسبة  كبر  فقد شكل الضأن أ    جامعة الموصل 

  .)1993 وآخرون،محمد (ذكره  وهذا يتفق مع ما

 هي تسعة    والمستحضرات البيطرية  تصرفالتي   أدوية الطفيليات الخارجية   ت الدراسة أن عدد   ظهرأكما       

 منها ستة أنواع صرفت في     ، لإلصابة بالطفيليات الخارجية   للحاالت المشخصة فيها العالمات المرضية    أنواع  

 أكثرهـا االيفرمكتين  تبين أن دواء    ليمي البيطري    المستشفى التع  أنواع في   ثالثة البيطري و تلكيف  مستوصف  

مـستوصف    بـه فـي    ة الحيوانات المعالج  نسبة ت في عالج الطفيليات الخارجية والداخلية حيث بلغ       استعماالً

 ,Herlich  نتائجوهذا يتطابق مع%  53وفي المستشفى التعليمي البيطري بنسبة % 81.718  البيطريتلكيف

  .استعماالً األدوية أكثركتين من  االيفرمأن أكد حيث )1978(

 الطفيليات الخارجية في كل مـن مـستوصف         بأدوية عالج حالة تسمم     أولم يتم تسجيل أي حالة تسمم             

 الحيوانات حيوانـاتهم    أصحاب جلب   وقد يرجع السبب إلى عدم    تلكيف البيطري ومستشفى التعليمي البيطري      

  . في السجالتكي تثبتلغرض العالج  المستشفى أو إلى كل من المستوصف المتسممة

كل من المستشفى التعليمي البيطري ومستوصف تلكيف       لوحظ نقص في المعلومات المدونة في سجالت              

 يـسجل حيث لم يدون نوع الطفيلي الخارجي المسبب للمرض في الحيوانات الواردة إلـيهم ولكـن                البيطري  

 .ط إصابة بالطفيليات الخارجية فقهنأعلى  المرض 

 الطفيليات الخارجية مهمة جداً لمعالجة الحيوانات الحقلية        أدويةوبالنظر إلى النتائج السابقة يمكن اعتبار             

أو وقايتها من اإلصابة باألمراض المختلفة، كما تساهم مثل هذه النتائج في وضع أولويات لمعرفـة األدويـة                  

  .)2012الصواف، ( أو استيرادها وصرفاً، فضالً عن تصنيعها محلياً استعماالًاألكثر 
  

  شكر و تقدير

     أتقدم بالشكر والتقدير إلى عمادة كلية الطب البيطري وفرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية والسموم 

مستشفى التعليمي البيطري الكادر ووكادر مستوصف تلكيف البيطري جامعة الموصل /لكلية الطب البيطري 

  . في إتمام بحثيةساعدوالمفي انجاز هذا البحث لما وفروه لي من الدعم لمساهمتهم الفاعلة 

  

  

  

  



  ...............لبعض المستحضرات العالجية المستعملة مسح
 

65

  العربية المصادر

 .النـشر  للطباعـة  الكتـب  دار. الموصـل  جامعة. المبيدات.) 1993( المالح مصطفى نزار ؛عواد شعبان،

  .519 ص. الموصل

المستـشفى التعليمـي     فـي دراسة مسحية عن صرفيات األدويـة        .)2012( أمينالصواف، داليا هاشم محمد     

  . تقرير دبلوم عالي، جامعة الموصل، العراق.البيطري

اسم حسين عبـد   ، المالكي؛ هدية مولى كوام،المياح؛  لمى جاسم محمد، العنبر؛ كاظميه والي منصور،الغزي

الطبيعـي   عن االسـتخدام  دراسة .)2011 (الكريم عبد  أنوار،جمعة ؛ عبد الجبار ناصر، حمد؛اهللا 

 .والتطبيقيـة  العلوم الصرفة/ مجلة جامعة بابل. البصرة  و أهوار محافظةرانهايدات في منطقة للمب

19(1).  

 دراسـة مـسحية لألدويـة     ). 1993 (عبـد الـرزاق    ،عبد اللطيف  ؛ إحسان قادر  ، وزنكنة ؛فؤاد قاسم  ،محمد

   .6-8 ،10 ،ريةالمجلة العراقية للعلوم البيط. والمستحضرات البيطرية المستخدمة لعالج المجترات

 أسـيوط   مجلـة   .الـيمن  في البيئة بتلوث وعالقتها الحشرات مبيدات. )2002(  أحمد على حـيدرة ،مظاله

  .mag/arabic/eg.edu.aun.www/ .32 .البيئية للدراسات
                           

  المصادر األجنبية
Agriculture Department: Agriculture Republic of South Africa. (2007). External parasites of 

cattle.  www.nda.agric.za/docs/.../ExtParasitesCattle.pdf 
Altaif, K.I. (1979). Effect of anthelmintic treatment on the performance of                 

   Awassi sheep in Iraq. Trop. Anim. Health. Prod. III, 241-245. 
Baldwin, W.S.; LeBlanc, G.A. (1994). Identification of multiple steroid hydroxylases in 

Daphnia magna and their modulation by  xenobiotics. Environ. Toxicol. Chem. 13, 
1013-1021. 

Brewer, S.K.; Little, E.E.; DeLonay, A.J.; Beauvais, S.L.; Jones, S.B. (2001). Behavioral 
dysfunctions correlate to altered physiology in rainbow trout (Oncorynchus mykiss) 
exposed to cholinesterase- inhibiting chemicals. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 
40, 70-76.  

Burridge, L.E.; Haya, K. (1997). Lethality of pyrethrins to larvae and  postlarvae of the 
American lobster (Homarus americanus). Ecotoxicol. Environ. Safety. 38, 150-154. 

Byford, R.L.; Craig, M.E; Crosby, B.L. (1992). A review of  ectoparasites   and their effect 
on cattle production. J. ANIM. 70, 597-602. 

Cengiz, E.I.; Ünlü, E. (2003). Histopathology of gills in mosquitofish (Gambusia affinis) 
after long-term exposure to sublethal  concentrations of  malathion. J. Environ. Sci. 
Health B. 38, 581-589. 

Food and Agriculture Organization. (1996). Control of water pollution from agriculture. 
Food and Agricultural Organisation, Burlington, Canada. 

Food and Agriculture Organization of united nations. (2002). International code  of conduct 
on the Distribution and use of pesticides.                



  الياس صديق أشرفو  غزال محمود حبيب إنعام
  

66

Helfrich, L.A.; Weigriann, D.L.; Hipkins, P.;  Stinson, E.R. (1996). "Pesticides and Aquatic 
Animals: A Guide to Reducing Impacts on Aquatic Systems". Virginia cooperative 
extension, Publication, Virginia. pp.4-6 

Herlich, H. (1978). The importance of helminth infection in ruminants, World Anim . Rev. 
26, 22-26. 

Holland, P.T. (1996). Glossary of terms relating to  pesticides. Pure and Appl. Chem., 68      
(5), 1167-1193. 

Lapage, G. (1968). "Veterinary Parasitology". 2nd ed. Oliver and Boyd, Edinburgh  and 
London. pp. 1082-1120. 

Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides. (2003). Malathion. J. pesticide reform. 
23(4), 10 - 15. 

Sanborn, M.D.; Cole, D.; Abelsohn, A.; Wei, R.E. (2002). Identifying and  managing 
adverse environmental health effects.  4. Pesticides CMAJ. 166(11), 1431-36. 

Stan, H. (1990). Pesticides. Cited by. Gordon M.H. "Principles and Applications of  Gas 
Chromatography in Food Analysis", England. 1599 p. 

World health organization. (1986). Early detection of occupational disease. Geneva. pp.198-
203 

World health organization. (2006). Pesticides and their application. For the control of 
vectors and  pests of public health importance. Sixth edition. 

Yilmaz, M.; Gul, A.; Erbasli, K.(2004). Acut Toxicity of alpha Cypermethrin to Goppy 
(Poecillia Reticulata ). Sci. Direct., 56(4), 381-385. 


