تأثير درجات الحرارة على إصابة اإلبل المحلية بالقراد في محافظة القادسية

إنعام عبد الصاحب محسن
كلٌة اآلداب/قسم الجغرافٌة /جامعة القادسٌة
المقدمة
اإلبل رمز الخٌر والعطاء فقٌل عنها (إذا حلبت أروت ،وإذا نحرت أشبعت ،وإذا حملت افلت ،وإذا
مشت أبعدت) .فهً مستودع العجائب ومخزن األسرار والغرائب ،وهً من مصادر الثروة المهمة فً البالد
التً ال ٌتوفر فٌها غطاء نباتً كبٌر ،وقد أفاد العرب فً الماضً البعٌد من جمٌع خٌراتها أما الٌوم فقد
أهملوا تربٌة اإلبل ولم ٌفكروا فً اإلفادة من خٌراتها على الرغم من أنها ثروة ضخمة بٌن أٌدٌهم (.)1
هناك نوعان من اإلبل ،النوع األول وهو ذو السنام الواحد وٌوجد فً كثٌر من األقطار العربٌة
واإلفرٌقٌة ،أما النوع الثانً فهو ذو السنامٌن أو اآلسٌوي وٌوجد فً أواسط آسٌا .وعموما فان اإلبل ثدٌٌات
مزدوجة األصابع (إصبعٌن أو أربعة) من رتبة تاٌلوبودا اللبدٌة القدم (.)2
وتنتج البروتٌن الحٌوانً (الحلٌب واللحم) بكمٌات كبٌرة وبتكالٌف إنتاج اقل من جمٌع أنواع
الحٌوانات األخرى المنتجة إضافة إلى أن فسٌولوجٌا جهازها الهضمً أكثر قدرة على اإلفادة من المواد
الغذائٌة الفقٌرة )3(.وتمتاز الغدد اللبنٌة فً اإلبل بقدرتها على سحب العناصر الغذائٌة من الدم وتحوٌلها إلى
مكونات الحلٌب.ومن هنا جاء الدور الرئٌس للجمل لقدرته على التكٌف مع ظروف غاٌة فً الصعوبة ال
ٌمكن ألي حٌوان ألٌف آخر أن ٌحٌا فٌها وبالقدرة اإلنتاجٌة نفسها)4(.
تعد اإلبل من اكبر الحٌوانات الصحراوٌة المجترة  Ruminantsالتً استأنست من قدٌم الزمان،
وترتبط صورتها برمز البقاء على قٌد الحٌاة فً الصحراء مع تارٌخ الحضارات البدوٌة الرئٌسة فً
المناطق الجافة الحارة من النصف الشمالً للكرة األرضٌة ،وٌعد الجمل واحدا من العناصر األساسٌة
الضرورٌة للحضارة والزراعة فً هذه المناطق ،لما ٌمتاز به من قدرة فسٌولوجٌة فائقة فً تحمل مشاقة
الصحراء والطبٌعة الجافة ،ولتنوع استخدامه فً أعمال الحراثة ،والنقل ،والترحال ،والركوب ،وإنتاج
الحلٌب ،واللحم ،والجلود ،والوبر ...الخ )5(،وتعد أفضل مجهز للغذاء من األبقار فً المناطق الصحراوٌة
ألنها تتأثر بصورة قلٌلة بدرجات الحرارة ،وندرة الماء ،والطعام ،والجمل هو الحٌوان األلٌف النموذجً فً
الصحراء الذي ٌتحمل مدة الجفاف ،والحرارة التً تمتد ثمانٌة أشهر أو أكثر وعدم انتظام سقوط األمطار
التً تكون بٌن ( )50و ( )550مللٌمتر سنوٌا (.)6

الخالصة
تعد اإلبل من الحٌوانات المهمة اقتصادٌا لما لها من إسهام كبٌر فً رفد الثروة الحٌوانٌة بمنتجاتها من
حلٌب ولحوم وجلود ،فضال عن أنها ذات قدرة عالٌة للعٌش فً المناطق التً ٌصعب على المجترات
األخرى العٌش فٌها بسبب قلة المٌاه والعشب مما جعلها ذات ألفه عالٌة للمربً العراقً وخاصة فً اآلونة
األخٌرة التً تشهد نسبة عالٌة من التصحر وهذا ما ٌزٌد من اهتمام الباحثٌن بهذا النوع من الحٌوانات وقد
اجري هذا البحث على احد أهم اإلصابات المرضٌة التً تعانً منها الثروة الحٌوانٌة بشكل عام واإلبل
بشكل خاص وهً إصابتها بالقراد  .تم فحص عدد من اإلبل والبالغة  82رأس فً شهر تموز لسنة 2008
ووجد أنها مصابة بنسبة %91.5وفً شهر كانون الثانً لسنة  2009وجدت  97رأس مصابة بنسبة
 %41تم جمع البٌانات المناخٌة الخاصة بدرجة الحرارة فً الشهرٌن المذكورٌن أعاله ووجد أن معدل
درجة الحرارة الٌومٌة لشهر تموز لسنة  2008كانت  36.4وفً شهر كانون الثانً لسنة  2009بلغت
 10.7أي أنها انخفضت بنسبة  70.6وكانت اإلصابة قد انخفضت بنسبة %54أي أن العالقة طردٌة بٌن
درجة الحرارة واإلصابة بالقراد فً اإلبل فً محافظة القادسٌة وهذا ما ٌدعو إلى رفع الوعً الصحً لدى
المربٌن وضرورة زٌادة اهتمامهم بهذا النوع من الطفٌلٌات الخطٌرة لما لها من أهمٌة فً نقل العدٌد من
األمراض بٌن الحٌوانات نفسها من جهة وبٌن الحٌوان واإلنسان من جهة أخرى للوقاٌة منها بوسائل الرش
بالمبٌدات فً فصل الصٌف خاصة عندما تبلغ اإلصابة أشدها.
أهمية البحث
جاءت أهمٌة البحث من حٌث أن القراد واحد من أكثر العوامل الناقلة لألمراض خصوصا وأنها تقاوم
الظروف البٌئٌة من جهة وتعمل على نقل عدد غٌر قلٌل من األمراض من جهة أخرى )7(.وهذا ما ٌدعو
إلى رفع الوعً الصحً لدى المربٌن وضرورة زٌادة اهتمامهم بهذا النوع من الطفٌلٌات لما لهل من أهمٌة
فً نقل العدٌد من األمراض بٌن الحٌوانات نفسها من جهة والحٌوان واإلنسان من جهة أخرى وللوقاٌة منها
برش المبٌدات أو مضادات الطفٌلٌات وخاصة فً فصل الصٌف حٌن تبلغ اإلصابة ذروتها.
فرضية البحث
 .1تفترض الدراسة إن هنالك اختالف فً نسبة اإلصابة بٌن أكثر األشهر ارتفاعا فً درجات
الحرارة وهو شهر تموز وبٌن أكثر األشهر انخفاضا وهو شهر كانون الثانً
 .2تفترض الدراسة أن أعلى نسبة إصابة بالقراد باإلبل فً شهر تموز واقل نسبة إصابة فً شهر
كانون الثانً
 .3تفترض الدراسة أن القراد من الطفٌلٌات التً تتسبب فً نقل أمراض بٌن الحٌوانات نفسها من
جهة وبٌنه وبٌن اإلنسان من جهة أخرى.

طريقة البحث
 .1استخدام المعدالت الٌومٌة لدرجة الحرارة لشهر تموز فً عام  2008والمعدالت الٌومٌة لشهر
كانون الثانً فً عام  2009من قبل الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة العراقٌة والرصد الزلزالً)8(.
 .2إجراء المسح المٌدانً للكشف عن إعداد ونسب اإلصابة فً ا لمحافظة باالعتماد على الحٌوانات
الواردة إلى مجزرة لحوم الدٌوانٌة ()9
 .3استخدام معامل االرتباط
من خالل البٌانات المناخٌة التً جمعت خالل شهري كانون الثانً وشهر تموز لدرجات الحرارة
والتً بلغت ست قراءات للٌوم الواحد بدأت األولى عند الساعة الثالثة صباحا تبٌن أن اقل درجة حرارة
سجلت خالل شهر تموز كانت  25.5درجه واقل درجة كانت  47.8حٌث بلغ المدى :
المدى=أعلى قٌمة – اقل قٌمة
= 22.3 = 25.5- 47.8
الفرق
* 100
النسبة=
األصلً
أي نسبة الفرق كانت  46.7وهً نسبة كبٌرة جدا تدل على تذبذب درجة الحرارة الٌومٌة خالل
الشهر الواحد إال أن الحقٌقة تبقى ثابتة وهً أن مناخ العراق حار جاف صٌفا حٌث أن اقل درجة حرارة
وهً  25.5كانت اكبر من درجة العتبة الحرارٌة البالغة  18.3وهً الدرجة المثالٌة لراحة اإلنسان()10
ومن جهة أخرى فان اقل درجة حرارة سجلت خالل شهر كانون الثانً كانت صفر درجة واعلً درجة
كانت  22.8حٌث بلغ المدى:
المدى = أعلى قٌمة  -اقل قٌمة
=  - 22.8صفر
= 22.8
وٌظهر أٌضا فارق كبٌر بٌن درجات الحرارة المتذبذبة فً القراءات الٌومٌة لشهر كانون الثانً وهً
أٌضا تبٌن أن مناخ العراق بارد شتاءا حٌث أن اقل درجة وهً صفر كانت اقل من العتبة الحرارٌة وهً
الدرجة المثالٌة لراحة اإلنسان.
تم جمع البٌانات المناخٌة أي المعدالت الٌومٌة لدرجات الحرارة لشهر تموز من عام  2008وشهر
كانون الثانً من عام  2009وجد إن معدل درجة الحرارة الٌومٌة لشهر تموز كانت  36.4وفً شهر
كانون الثانً بلغت  10.7أي أنها انخفضت بنسبة  %70.6وكانت اإلصابة قد انخفضت بسبة %54إي إن
العالقة طردٌة.
ٌعد القراد واحد من أهم العوامل الناقلة لألمراض فً الحٌوانات وقد تناول هذا البحث المسح المٌدانً
للكشف عن نوعٌة القراد المصٌبة لإلبل فً مدٌنة الدٌوانٌة وظهر أنها من نوع القراد صلب
بنوعٌن  Hyalomma & Boophilusكما فً الشكل( )1,2,3فقد تم فحص  82رأس من ابل عراقٌة
ذات السنام الواحد فً شهر تموز و  97رأس فً شهر كانون الثانً وجد أنها مصابة بنسبة  %91.5فً

شهر تموز وبنسبة  %42فً شهر كانون الثانً أي إن اإلصابة قد انخفضت فً شهر كانون الثانً بنسبة
% 54عما هو علٌه فً شهر تموز فضال عن ذلك فقد هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة ذلك بجنس الحٌوان
فقد وجدان النوق المصابة أكثر من الجمال فقد كانت نسبة النوق المصابة % 75.3والذكور  %24.7العدد
المصاب وذلك من خالل المشاهدات المٌدانٌة ٌالحظ أن تواجد نسبة اإلناث فً القطعان كبٌرة جدا تصل
أحٌانا .%99

شكل رقم ( )1ذكر القراد نوع Hyalomma spp.

شكل رقم ( )2أنثى القراد نوع Hyalomma spp.

شكل رقم ( )3ذكر وأنثى القراد نوعBoophilus spp.

شكل رقم ( )4تجمع القراد تحت الذٌل

كذلك وجد إن أكثر الحٌوانات إصابة عند عمر  10-5سنة وبنسبة  %86من العدد المصاب إما عن
العالمات السرٌرٌة التً تم مالحظتها على الحٌوان فقد شوهد الخمول وفقدان الوزن والشهٌة والهزال
وتقرن جفون العٌن واحتقان المناطق المتجمع فٌها القراد على الجلد .ومن خالل المشاهدات وجد أن المنطقة
الواقعة تحت قاعدة الذٌل ٌتجمع فٌها اكبر عدد من القراد عن باقً مناطق جسم الحٌوان والتً تلٌها من
حٌث العدد وهً منطقة اإلبط والمنطقة العجانٌة والضرع عند اإلناث مع تناثر أعداد أخرى فً المناطق
متفرقة من الجسم( )11كما فً الشكل (. )4
ولغرض إثبات فرضٌة البحث من خالل الدراسة المٌدانٌة تم تسجٌل عدد اإلصابة بالقراد ومن خالل
تحلٌل عالقة االرتباط بٌنها وبٌن المعدالت الٌومٌة لدرجة الحرارة لشهر تموز لعام  2008وشهر كانون
الثانً لعام  2009كما موضح فً الجدول لوحظ من خالل الدراسة إن هنالك عالقة ارتباط قوٌة بٌن ارتفاع
درجات الحرارة وبٌن زٌادة عدد اإلصابات بالقراد بالحٌوانات بشكل عام وباإلبل بشكل خاص ولوحظ أٌضا
من خالل الدراسة المٌدانٌة تم تسجٌل اإلصابات األقل عددا فً شهر كانون الثانً الذي هو ابرد أشهر السنة
واألكثر عددا فً شهر تموز إذ ٌظهر من خالل البٌانات المناخٌة والبٌطرٌة أن انتشار القراد على الحٌوانات
ٌزداد كثٌرا مع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة مما ٌجعل من جسم الحٌوان بٌئة مالئمة لنمو
وتكاثر القراد إال أن انخفاض درجات الحرارة ٌقلل من انتشار القراد علما أن هذا الطفٌلً له القدرة على
البقاء طوٌال بعٌدا عن المضٌف وهو الحٌوان عند انخفاض درجة الحرارة وهذا ما نالحظه فً فصل
الشتاء( )12أي أن العالقة بٌن درجة الحرارة مع معدالت اإلصابة عالقة طردٌة ومن خالل تحلٌل معامل
االرتباط وجد انه كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت نسبة اإلصابة بالقراد كما هو فً شهر تموز.
لوحظ أٌضا قلة أو انعدام االهتمام باإلبل رغم أنها مصدر مهم من مصادر الثروة الحٌوانٌة وعلى
األكثر ما ٌخص إجراءات الوقاٌة الدورٌة من لقاحات ومبٌدات الطفٌلٌات والتً ٌبرز القراد أكثر أهمٌة فٌها
لما له م ن أثار سلبٌة مباشرة وغٌر مباشرة ،إن هذا النوع من الحٌوانات دائما ما ٌتواجد فً األراضً التً
ٌصعب فٌها تدجٌن المجترات األخرى األغنام واألبقار وبالتالً صعوبة وصول العناٌة البٌطرٌة إلٌها مما
ٌزٌد من ضرورة رفع الوعً الصحً لدى المربٌن وهم البدو الرحل للوقاٌة من اإلمراض وحماٌة هذا
الجزء المهم من الثروة الوطنٌة.
جدول ٌوضح المعدل الشهري لدرجة الحرارة و نسبة اإلصابة
عدد الحٌوانات
عدد الحٌوانات
المعدل الشهري لدرجة
نسبة اإلصابة
األشهر
المصابة
المفحوصة
الحرارة
91.5
75
82
36.4
تموز
42
41
97
10.7
كانون الثانً
المصدر :عمل الباحث اعتمادا على وزارة النقل و المواصالت ،الهٌأة العامة لألنواء الجوٌة و
الرصد الزلزالً ،قسم المناخ ( بٌانات غٌر منشورة )،المسح المٌدانً للحٌوانات فً مجزرة لحوم الدٌوانٌة
(بٌانات غٌر منشورة).

النتائج
ٌمكن استخدام عالقة االرتباط  Correlation testإلظهار مدى العالقة بٌن درجة الحرارة من جهة
ومعدل اإلصابة من جهة أخرى وعالقة ارتباط أخرى بٌن الرطوبة النسبٌة من جهة ومعدل اإلصابة من
جهة أخرى وكاالتً)13(:

فإذا كانت قٌمة  Rاكبر من الصفر

وحٌث  Rمعامل االرتباط والذي تبلغ قٌمته

فالعالقة اٌجابٌة بٌن المتغٌرٌن والعكس إذا كانت قٌمة  Rاصغر من الصفر فهً عالقة سلبٌة.
 : Xالمتغٌر األول وهو عدد الحٌوانات المصابة،
 : Yالمتغٌر الثانً وهو معدل درجة الحرارة.
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نستنتج من ذلك أن العالقة بٌن درجة الحرارة ونسبة اإلصابة طردٌة وقوٌة جدا تكاد تصل قٌمة
معامل االرتباط فٌها إلى اعلً قٌمة وهً .R=1
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Of animals, camels are economically important because of their significant
contribution to feed the livestock products of milk, meat and leather, as well as
their high-capacity to live in areas that are difficult to live by other ruminants
because of the lack of water and grass, making it interested with Iraqi farmers,
especially in the recent period because of experiencing a high rate of
desertification in Iraq and this increases the interest of researchers for this type of
animal.
This research was conducted at one of the most important infection in the
livestock in general and in particular the camel, its tick infestation. Been examined
a number of camels in the amount of the top 82 in July of 2008 and found to be
infected by 91.5% & in January for the year 2009 and found 97 infected by the top
41%. Collecting weather data for temperature in the two months mentioned above
and found that the average daily temperature for July of 2008 was 36.4 & in
January 2009 amounted to 10.7, which decreased by 70.6% and the infection has
decreased by 54%.
That means it is direct correlation between temperature and infestation with
tick in camels in the province of Al-Qadissiya, this is reason to raise health
awareness among educators and the need to increase their interest in this type of
dangerous parasites because of their importance in the transfer of many diseases
among animals of the same hand, and between animals and humans on the other
hand, to prevent the spread of this parasite by dipping or spraying antiparasite
especially in the summer, when the greatest amount of injury.

