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 الخالصة

من أهم الدراسات الجؽرافٌة تلك التً تبحث فً مجال المناخ والطب البٌطري لما لألخٌر من تأثٌر  

كبٌر فً اقتصاد كثٌر من الدول المتقدمة فً عالمنا الٌوم. وتهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثٌر 

ٌدان الرئة. اعتمدت دخمج الحرارة والرطوبة فً إصابة الحٌوانات بالطفٌلٌات عموما ومن أهمها محلٌا 

مدى أو كمٌة استخدام األدوٌة المضادة لهذا الخمج فً المستوصفات و اإلصابةنسبة الدراسة على مقارنة 

 2006البٌطرٌة فً محافظة القادسٌة من خالل البٌانات المتوفرة لشهري كانون الثانً وتموز للعام 

كانت األدوٌة األكثر استخداما لعالج هذا الخمج باعتبارها أكثر األشهر تطرفا فً المناخ فً العراق, وقد 

هً فازنكس كعالج أساسً و اٌفٌن كعالج ثانوي حٌث بلؽت الكمٌات المستخدمة فً شهر كانون الثانً 

لتر  9.5لتر و  0.8لتر على التوالً فً حٌن كانت الكمٌة المستخدمة فً شهر تموز  13.75لتر و  37.8

% و  97.9أن استخدام العالج األول قد انخفض فً شهر تموز بنسبة  على التوالً. نالحظ من خالل ذلك

رأس  819% للعالج الثانً وهً نسبة كبٌرة جدا, كما أن عدد الحاالت المصابة بدٌدان الرئة كانت  31.2

رأس أبقار لشهر تموز  42رأس أؼنام و  58رأس أبقار لشهر كانون الثانً فً حٌن كانت  421أؼنام و 

% 90% لألؼنام و 92.9م أي أن نسبة اإلصابة قد انخفضت فً شهر تموز بنسبة من نفس العا

والتً ارتفعت فً  11.8لألبقار,وبالرجوع إلى البٌانات المناخٌة فان معدل درجة الحرارة فً كانون الثانً 

% 62% كما أن معدل الرطوبة النسبٌة فً شهر كانون الثانً كانت 204أي بنسبة  35.9شهر تموز إلى 

% ,نجد من ذلك واضحا أن اإلصابة بهذا الخمج قد 54.8% أي أنها انخفضت بنسبة 28وفً تموز 

ازدادت مع انخفاض درجة الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة وهذا ما ٌحدث فً أشهر الشتاء لما فً ذلك من 

ة والحٌوانات عوامل مساعدة على نمو وانتقال الطفٌلً المسبب لهذا الخمج بٌن التربة واألعشاب من جه

 التً ترعى على هذه األعشاب من جهة أخرى. 

 

 

 



 المقدمة

هناك الكثٌر من العوامل البٌئٌة الخارجٌة الطبٌعٌة والبشرٌة التً تحدد وتؤثر فً ظهور وانتشار 

 المرض المعدي ومن ضمن العوامل الطبٌعٌة المناخ الذي ٌشمل درجة الحرارة والرطوبة والرٌاح

المربى وهناك عوامل أخرى والعوامل البشرٌة تشمل االهتمام والعناٌة الموجهة إلى الحٌوان أما . واألمطار

مؤثرة أٌضا فً خصائص المسبب المرضً التً ٌجب اإلشارة إلٌها كدرجة الحرارة والرطوبة والضوء 

على البقاء تؤثر تأثٌرا مباشرا فً حٌوٌة المسبب المرضً من حٌث إطالة أو تقصٌر مدة قدرته  إذ)الشمس( 

هذا من جهة ومن جهة  ,واستمراره انتشار رقعة المرض المعدي فً الوسط الخارجً وهذا ٌؤثر فً مدى

أخرى فان كل هذه العوامل تؤثر فً ناقل المرض كالحشرات والطٌور وؼٌرها فٌالحظ بالنسبة لبعض 

انتشارها فً مناطق أخرى موسم معٌن أو بتمركزها فً بٌئة جؽرافٌة معٌنة وعدم  فً األمراض انتشارها

فٌشاهد مثال انتشار واستفحال الجمرة الخبٌثة بٌن األؼنام واألبقار وؼٌرها فً موسم الربٌع المبكر فً 

تتواجد ابواغ عصٌة الجمرة  حٌث ٌتوافق زمنٌا مع خروج هذه الحٌوانات إلى المراعً إذالمناطق الموبوءة 

 الخبٌثة فً التربة وعلى النبات وهكذا.

 

 البحثهدف 

الكشؾ عن مدى تأثٌر الحرارة والرطوبة على إصابة الحٌوانات  لعل أهم ما ٌهدؾ له هذا البحث

باألمراض عموما وباألخص منها اإلصابة بدٌدان الرئة, لما فً ذلك من إسهام كبٌر فً الكشؾ عن 

الً تحدٌد نوع وحجم تلك المشاكل الرئٌسٌة التً تعانً منها الثروة الحٌوانٌة فً محافظة القادسٌة وبالت

المشاكل بؽٌة توجٌه المعنٌٌن بالتخطٌط والتنمٌة الزراعٌة للوقوؾ علمٌا على واقع الثروة ألتوزٌعً فً 

اختٌار محافظة القادسٌة بهذه الدراسة لوجود أعداد ؼٌر قلٌلة من الحٌوانات لما  تمالمحافظة وواقع مشاكلها. 

 له من أهمٌة اقتصادٌة كبٌرة.

 البحثفرضٌات 

ٌتوصل إلٌه الباحث وٌتمسك فٌه بشكل مؤقت فهو أشبه برأي الباحث  ٌعرؾ الفرض بأنه تخمٌن

المبدئً فً حل المشكلة وهو لٌس استنتاج أو تفسٌر عشوائً وإنما ٌستند فٌه إلى طائفة من المعلومات 

اشر الذي ٌعنً أن والخبرات والخلفٌات العلمٌة والعملٌة وٌوجد نوعان من الفروض أولهما الفرض المب

 .(1)العالقة اٌجابٌة بٌن المتؽٌرات, وثانٌهما الفرض الصفري الذي ٌعنً أن العالقة بٌن المتؽٌرات سلبٌة

 



 وفروض هذا البحث هً:
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 انخفاض فً نسبة الرطوبة أو باألحرى الرطوبة النسبٌة.درجات الحرارة ٌرافقه اارتفاع  -3

 العالقة عكسٌة بٌن درجة الحرارة ونسبة اإلصابة بدٌدان الرئة. -4

 تزداد نسبة اإلصابة بهذا الخمج مع ارتفاع الرطوبة النسبٌة فً الجو. -5

 طرٌقة البحث

 من البٌانات:لؽرض الوصول إلى أهداؾ الدراسة تم استخدام نوعٌن 

البٌانات المناخٌة: وشملت المعدالت الٌومٌة لدرجة الحرارة والرطوبة النسبٌة لشهري  -1

معدالت درجات (إضافة إلى 1وكما موضح فً الجدول رقم ).2006كانون الثانً وتموز للعام 

كما فً  (2000 – 1970للمدة  ) الشهرٌة السنوٌة لمحطة الدٌوانٌةوالحرارة الصؽرى والعظمى 

فً ( 2000-1970حطة الدٌوانٌة للمدة )معدالت الرطوبة النسبٌة لم( وكذلك 2الجدول رقم )

 (2.)(3الجدول رقم )

األدوٌة  وأنواععدد الحٌوانات نجد المستوصفات البٌطرٌة  من سجالتالبٌانات البٌطرٌة:  -2

 (3)(.4)فً الجدول رقم  2006لشهري كانون الثانً وتموز لسنة  وكمٌتها ةالمستخدم

 

معدل الرطوبة النسبٌة فً شهر كانون  (1رقم ) ت المناخٌة وكما موضح فً الجدولأظهرت البٌانا

% 28فً حٌن أن معدل الرطوبة النسبٌة لشهر تموز  م11.8% ومعدل درجة الحرارة كان 62الثانً 

 .م 35الحرارة ومعدل درجة 

أي أن الرطوبة النسبٌة قد انخفضت فً شهر تموز عن ما هو علٌه فً شهر كانون الثانً بنسبة 

 %204فً حٌن أن الحرارة قد ارتفعت فً شهر تموز عن ما هو علٌه فً كانون الثانً بنسبة % 54.8

اخ فقد وتبعا لهذا التطرؾ فً المن (4)وهذا ما ٌؤكد أن مناخ العراق حار جاؾ صٌفا وبارد رطب شتاءا

 .˝وبدٌدان الرئة خاصة ˝عامة تأثرت كثٌر من األمور ومنها إصابة الحٌوانات  بالطفٌلٌات

 

 

 

 



 2006المعدالت الٌومٌة لدرجة الحرارة والرطوبة النسبٌة لشهري كانون الثانً وتموز للعام (: 1جدول رقم )

 األشهر

 

 األٌام

 تموز كانون الثانً

 الرطوبة النسبٌة المعدل الٌومً لدرجة الحرارة الرطوبة النسبٌة المعدل الٌومً لدرجة الحرارة

1 10.1 57 35.3 28 

2 12.6 42 35.5 30 

3 12.7 51 36.1 29 

4 11.5 56 35.8 29 

5 13.4 61 34.3 28 

6 15.8 68 34.8 29 

7 13.8 71 35.9 26 

8 13.6 82 35.8 24 

9 11.5 73 33.8 25 

10 12.2 67 34.2 25 

11 15 74 35.2 24 

12 12.7 77 36 26 

13 12.3 75 37 23 

14 12.5 72 35.7 30 

15 10.6 69 35.2 31 

16 9.6 56 35.6 33 

17 8 52 36.2 35 

18 9.1 50 37.5 26 

19 11.7 50 37 29 

20 12.1 40 36.7 23 

21 11.4 47 31.3 23 

22 7.9 44 36.3 25 

23 11 39 37.3 23 

24 15.3 52 37.1 29 

25 13.6 84 38 29 

26 14.9 83 39.5 29 

27 13.2 70 37.4 26 

28 11.5 73 36.1 26 

29 10.1 70 35.2 31 

30 8.1 58 34.9 33 

31 9.4 56 35.8 33 

 28 35.9 62 11.8 المعدل

عمل الباحث اعتمادا على وزارة النقل و المواصالت, الهٌأة العامة لألنواء الجوٌة و الرصد الزلزالً, قسم  المصدر:

 (.) بٌانات ؼٌر منشورة , المناخ



 (2000 – 1970للمدة ) الشهرٌة السنوٌة لمحطة الدٌوانٌةو( معدالت درجات الحرارة الصؽرى والعظمى 2جدول رقم )

 معدل درجة الحرارة الشهرٌة معدل درجة الحرارة العظمى الصغرى معدل درجة الحرارة الشهر

 11.3 16.8 5.9 كانون  الثانً

 13.5 19.6 7.5 شباط

 17.7 24.2 11.2 آذار

 24.1 30.4 17.9 نٌسان

 30.2 37.9 22.5 ماٌس

 33.9 42.4 25.5 حزٌران

 36 44.7 27.3 تموز

 36 44.7 27.3 آب

 32.2 40.9 23.5 أٌلول

 24.8 31.2 18.4 تشرٌن األول

 18.5 25 12 تشرٌن الثانً

 13.3 18.9 7.7 كانون  األول

 24.9 31.3 17.2 المعدل السنوي

عمل الباحث اعتمادا على وزارة النقل و المواصالت, الهٌأة العامة لألنواء الجوٌة و الرصد الزلزالً, قسم  المصدر:

 (.) بٌانات ؼٌر منشورة , المناخ

 م ( 2000-1970( معدالت الرطوبة النسبٌة لمحطة الدٌوانٌة للمدة )3رقم )جدول 

 1ك 2ت 1ت أٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ك األشهر
المعدل 

 السنوي

معدل 

 الرطوبة
73.8 64 53.9 44.3 33.3 28.7 28.7 31 36.1 45.6 60.2 72.3 47.6 

عمل الباحث اعتمادا على : وزارة النقل و الموصالت , الهٌأة العامة لألنواء الجوٌة و  -المصدر:

 بٌانات ؼٌر منشورة()الرصد الزلزالً , قسم المناخ 

 (:كمٌة األدوٌة المستخدمة وأعداد الحٌوانات المصابة4جدول رقم )

 األشهر
 أعداد الحٌوانات المصابة

 األدوٌة المستخدمة

 )لتر(

 اٌفٌن فازنكس أبقار أؼنام

 13.75 37.8 421 819 كانون الثانً

 9.5 0.8 42 58 تموز

الزراعة, الهٌئة العامة للبٌطرة, المستشفى البٌطري  عمل الباحث اعتمادا على : وزارة -المصدر:

 بٌانات ؼٌر منشورة(التعلٌمً فً القادسٌة)



ٌعد المرعى الوسط الطبٌعً النتقال الخمج  فً اؼلب الطفٌلٌات من حٌوان إلى آخر ومن العوامل 

المهمة األساسٌة التً تسٌطر على زٌادة التجمعات الطفٌلٌة هو المناخ. إن رطوبة المناخ تعتمد على سقوط 

ونظام تصرٌؾ المٌاه  األمطار وكمٌة الرطوبة المخزونة فً التربة من خالل مكوناتها ونوعٌة األعشاب

وطرٌقة السقً ودرجة الحرارة وكمثال على ذلك فان شهر تشرٌن الثانً ٌشهد بداٌة الرتفاع ملموس من 

حٌث الجو المناسب لنشاط  األمطارالخمج بدٌدان الرئة  فً الحٌوانات فً العراق وذلك لبداٌة موسم سقوط 

 (5على بقاء ونمو الٌرقات حرة المعٌشة للطفٌلٌات.) األساسً التأثٌرهذا الطفٌلً. وٌبقى لعوامل المناخ 

التً ٌرعى علٌها  األعشاب إلىٌتمتع هذا الخمج بكون الطفٌلً ٌنتقل من الحٌوان المصاب مع البراز 

لٌتحول  األعشابهذا الحٌوان وهذا ما ٌسمى بالطور الٌرقً والذي ٌنمو وٌنضج داخل البٌئة الصؽٌرة فً 

 تأثٌرالملوثة. وهنا ٌكمن  األعشابمع  األخرىتناوله الحٌوانات تب للحٌوان والذي رقً المصٌالطور الٌ إلى

 األعشاببهذا الخمج الن عملٌة النمو والتطور داخل البٌئة الصؽٌرة فً  اإلصابةالحرارة والرطوبة على 

عن  ألتقل رطوبة عالٌة إلىهذه الٌرقات تحتاج  إن. (6)الرطوبة والحرارة وأهمهابعوامل الطبٌعة  تتأثر

فً التربة حتى  وتوفر الرطوبة األعشابمما ٌسمح بنمو  م20-10تتراوح بٌن  وحرارة منخفضة 60%

 مثالٌة )رطبة  الظروؾعندما تكون  .(7) اإلصابةعن  لوالمسئالطور  إلى لوحتنمو الٌرقات وتت

 ٌعتبرمما ٌنشط اإلصابة بالطفٌلً وعكس ذلك تنتشر فً االعشاب (تتحول بٌوض الطفٌلً إلى ٌرقات دافئةو

 .(8لجو ؼٌر مالئم لنشاط الطفٌلً )ا

المضادة لهذا الطفٌلً فً شهري كانون الثانً  األدوٌة( الكمٌة المستخدمة لكل من 4ٌبٌن الجدول رقم)

وحسب ما جاء فً سجالت المستشفى البٌطري فً الدٌوانٌة لكافة المستوصفات  2006وتموز للعام 

ٌطرٌة فً محافظة القادسٌة ونجد فٌه الفرق الواضح فً الكمٌة المستخدمة لعالج الحٌوانات وهذا ما ٌفسر الب

هذه المستوصفات من الحٌوانات المصابة بهذا الخمج فً شهر كانون الثانً  إلىزٌادة عدد الحاالت الواردة 

متضمن عدد الحاالت المصابة فً (ال4والذي ٌوضحه الجدول رقم ) عما هو علٌه فً شهر تموز لنفس السنة

رأس  58رأس أبقار لشهر كانون الثانً وانخفضت إلى  421رأس أؼنام و  819والتً بلؽت  , المحافظة

 % لألبقار.90% لألؼنام و 93رأس أبقار فً شهر تموز أي بنسبة  42أؼنام و 

النتقال الخمج فً المراعً وتقل هذه الفرصة مع ارتفاع درجة  األكبرالفرصة  األمطارٌشكل موسم 

استخداما لعالج هذا الخمج هً فازنكس  األدوٌة أكثرالحرارة وانخفاض معدل الرطوبة, فضال عن ذلك فان 

كمٌة استخدام كانت  أعلى إنفً محافظة القادسٌة  البٌطريواٌفٌن وقد لوحظ من خالل سجالت المستشفى 

هذه العالجات مع خمج دٌدان الرئة الذي تزداد  تموز الرتباطالثانً واقل كمٌة فً شهر فً شهر كانون 



ٌحدث فً مناخ المحافظة الحار الجاؾ  ه مع انخفاض درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وهذا مافٌ اإلصابة

 (.4رقم)كما فً الجدول  (,9)صٌفا البارد الرطب شتاءا

( إن مدٌنة الدٌوانٌة تسجل معدالت حرارٌة عالٌة صٌفا 1( والشكل رقم )2)ٌظهر من الجدول رقم 

,  44.7, 42.4) حزٌران وتموز وآب ( إذ بلؽت معدالت درجات الحرارة العظمى ) أشهروخصوصا فً 

على  º( م27.3, 27.3,  25.5على التوالً بٌنما سجلت معدالت درجات الحرارة الصؽرى ) º( م44.7

ور وهذا االرتفاع فً درجات الحرارة الصؽرى والعظمى فً المدٌنة ٌعزى إلى إن مدٌنة التوالً لنفس الشه

صافٌة مما ساعد ال هالدٌوانٌة تقع ضمن إقلٌم المناخ الحار الجاؾ والذي ٌمتاز بنهار الصٌؾ الطوٌل وسماء

الحرارٌة  على وصول كمٌات كبٌرة من أشعة الشمس إلى سطح األرض فً المدٌنة, فضالً عن إن الجزٌرة

تخدامات الكثٌفة لألنشطة لمدٌنة الدٌوانٌة اتخذت مركز لها فً منطقة األعمال التجارٌة المركزٌة حٌث االس

 (10) الحضرٌة

 

 

 ( معدالت درجات الحرارة الصؽرى و العظمى والمعدل الشهري لمدٌنة الدٌوانٌة1شكل رقم )

 (2000 ـ 1970للمدة من )
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 درجة الحرارة العظمى

 درجة الحرارة الشهرٌة

 درجة الحرارة الصؽرى



 

 م ( 2000-1970لمحطة الدٌوانٌة للمدة )( المعدالت الشهرٌة للرطوبة النسبٌة 2شكل رقم )

أما فً فصل الشتاء  ٌظهر انخفاض فً درجات الحرارة العظمى والصؽرى حٌث سجلت معدالت 

 º(م19.6, 18.9,16.8درجات الحرارة العظمى خالل األشهر) كانون األول, كانون الثانً, شباط ( ) 

على  º( م7.7,5.9,7.5توالً بٌنما سجلت معدالت درجات الحرارة الصؽرى لنفس األشهر )على ال

التوالً وهذا االنخفاض ٌعود إلى وقوع مدٌنة الدٌوانٌة على طرٌق المنخفضات الجوٌة القادمة إلى العراق 

)المنخفضات المتوسطٌة والمنخفضات السودانٌة ( التً تؤثر على درجات الحرارة الصؽرى 

 (11)لعظمى.وا

 

 إلىالرطوبة ٌؤدي  انخفاضتعد الرطوبة النسبٌة من العناصر المهمة التً تؤثر على النباتات الن 

الحرارة وسرعة  بدرجةنسبة الرطوبة كثٌرا  وتتأثرالمٌاه  إلىزٌادة معدل النتح وبالتالً زٌادة الحاجة 

الرطوبة النسبٌة فً المحافظة تمتاز بمدى ( ان 2وٌالحظ من الشكل رقم ). ومعدل سقوط األمطار الرٌاح

% ومنخفضة فً فصل الصٌؾ وتصل الى 73.8فهً عالٌة فً فصل الشتاء وتصل الى  45.1واسع جدا 

28.7.% 

 

( كما ٌؤثر Humidity'sٌعد بخار الماء فً الجو هو العامل الرئٌسً فً اختالؾ نسبة الرطوبة )

وبما إن مصدر الرطوبة هو  (,12ض)بٌن الهواء وسطح األردل الرطوبة بخار الماء أٌضا فً عملٌات تبا

الماء ومنطقة الدراسة ال تتأثر بمسطحات مائٌة واسعة تسهم فً رفع نسبة بخار الماء فً الجو على الرؼم 
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, 1) تشرٌن الثانً, ك أشهر( إن نسبة الرطوبة ترتفع فً 4من وقوعها على النهر. ٌظهر من الجدول رقم )

االرتفاع ٌعود إلى انخفاض درجات حرارة وسقوط المطر وتلبد السماء بالؽٌوم  خالل  , شباط ( وهذا2ك

حزٌران وتموز وأب إذ تنخفض نسبة الرطوبة نتٌجة الرتفاع   أشهرهذه األشهر فً حٌن ٌكون العكس فً 

ت درجات الحرارة فً هذه األشهر وهذا ٌعنً إن العالقة  عكسٌة بٌن معدالت الرطوبة النسبٌة ودرجا

 ( .3الحرارة, ٌنظر شكل رقم )

 النتائج

مدى العالقة بٌن درجة الحرارة من جهة  إلظهار Correlation testٌمكن استخدام عالقة االرتباط 

من  اإلصابةبٌن الرطوبة النسبٌة من جهة ومعدل  أخرىوعالقة ارتباط  أخرىمن جهة  اإلصابةومعدل 

 (:13وكاالتً) أخرىجهة 

  
∑  

√∑   ∑  
  

اكبر من الصفر  Rكانت قٌمة  فإذا          قٌمته  تبلػمعامل االرتباط والذي  Rوحٌث 

 اصؽر من الصفر فهً عالقة سلبٌة. Rٌمة إذا كانت قفالعالقة اٌجابٌة بٌن المتؽٌرٌن والعكس 

المتؽٌر الثانً وهو معدل درجة  Yالمصابة,  الحٌواناتوهو عدد  األولالمتؽٌر  X: األولىالحالة 

 (.5الحرارة وكما فً الجدول رقم )

 األشهر
 المتغيرات

X X
2 

Y Y
2 

XY 

 02364 06914 0011 0067311 0421 كانون الثاني

 6091 041111 6019 01111 011 تموز

 01444 0241 2717 0027311 0621 المجموع

 

  
     

     
      

 .أن العالقة اٌجابٌة بٌن معدل اإلصابة ودرجة الحرارة أي

 

 

 

 



 

المتؽٌر الثانً وهو الرطوبة النسبٌة  Yالمتؽٌر األول وهو عدد الحٌوانات المصابة,  Xالحالة الثانٌة: 

 (,6وكما فً الجدول رقم )

 االشهر
 المتؽٌرات

X X
2 

Y Y
2 

XY 

 76880 3844 62 0067311 0421 كانون الثاني

 2800 784 82 01111 011 تموز

 79680 4628 90 0027311 0621 المجموع

 

  
     

     
      

الرطوبة النسبٌة, كذلك فان العالقة بٌن معدل اإلصابة أن العالقة اٌجابٌة بٌن معدل اإلصابة و أي

ٌدل على % وهذا 59تفوق العالقة بٌن معدل اإلصابة ومعدل درجة الحرارة بنسبة  والرطوبة النسبٌة كانت

 إن للرطوبة النسبٌة تأثٌر اكبر من الحرارة على اإلصابة بدٌدان الرئة فً الحٌوانات فً محافظة القادسٌة.
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Influence of temperature & humidity on sheep & cattle 

infection with lung worm in Al-Qadissiya province 

Ena'am A. Muhsen 

Dept of geography/ college of art/ university of Al-Qadissiya 

Summary  

Geographical Studies of the most important of those examined in the field of 

climate and veterinary medicine as a last resort for a significant impact in the 

economy of many developed countries in the world today. The aim of this study to 

determine the effect of temperature and humidity in the parasitic infection of 

animals in general and the most important local lung worm infection. The study 

compared the incidence and extent of the use or the quantity of drugs for this 

infection in veterinary clinics in the province of Al-Qadissiya from the data 

available for the months of January and July of 2006 as the most extreme climate 

months in Iraq, the most widely used medicines for the treatment of this infection 

is Faznix basic treatment and Even secondary treatment as the quantities used in 

the month of January 37.8 liters and 13.75 liters, respectively, while the amount 

used in the month of July, 0.8 liters and 9.5 liters respectively. We note that 

through the use of the first treatment has declined in July by 97.9% and 31.2% for 

treatment, which is a very large proportion, The number of cases of lung worm 

were 819 sheep and 421 cattle for the month of January while the 58 sheep and 42 

cattle for the month of July of the same year that the rate of any infection had 

declined in July by 92.9% for sheep and 90% for cows and by reference to the 

climatic data, the average temperature in January is 11.8 rose to 35.9 in July 

(204%) and the rate of relative humidity in January was 62% & in July 28%, that 

is, it decreased 54.8%, we found it is clear that infection with this disease has 

increased with lower temperature and high rate of humidity and that's what 

happens in the winter months because of the factors that assist in the growth and 

transmission of the parasite that causes the infection between the soil and grass on 

the one hand and caring for animals on these herbs, on the other. 

 


