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 د.خميس عبود المحمدي حشرات طبية وبيطرية

 قسم االنتاج الحٌوانً

 *Animalia kingdome*المملكة الحٌوانٌة 

 تقسم المملكة الحٌونٌة الى اثنٌن :

    Vertebratesالفقرٌات -ا

حٌونات المملكة الحٌونٌة %من انواع 5وهً حٌونات تمتلك عمود فقري وتشكل 

 مثل:االنسان،الطٌور،اللبائن،الزواحف ......الخ.

   Invertebratesالالفقرٌات -ب

%من االنواع 95وهً حٌونات التمتلك عمود فقري )بدون عمود(،وتشكل 

 ،الرخوٌات ،القشرٌات ....الخ. ،و الحشراتالحٌوانٌة مثل:الدٌدان

 وهذه االخٌرة تشكل الشعب التالٌة .

   Phylum :Mollusksشعبة الرخوٌات وتشمل الحلزونة والبزاغات -1

      Phylum :Platyhelminthes       شعبة الدٌدان الشرٌطٌة وتشمل :-2

 المستورقات والمثقوبة والدٌدان الشرٌطٌة

              Phylum: Nematoda شعبة الدٌدان الخٌطٌة وتشمل -3

 والدٌدان الدبوسٌة الدٌدان  الخطافٌة والشصٌة

            Phylum : Protozoa شعبة االبتدائٌات وتشمل:-3

 االمٌبٌا والسوطٌات 

       Phylum :Cilliataكائنات ذات اهداب –شعبة المهدبات -4

         Phylum:Annelidaشعبة الدٌدان الحلقٌة وتشمل:-5

 دٌدان االرض والعلق 

       Phylum:Arthropodaشعبة مفصلٌات االرجل -6



 *تتمٌز شعبة مفصلٌات االرجل بالممٌزات التالٌة :

 . كائنات من ذوات الدم البارد-1

 الجسم مكون من حلقات )مقاطع(.-2

 (.Hemocoeleتجوٌف الجسم ٌطلق علٌه هٌموكول )-3

 نوع.1.111.111االنواع المعروفة تقدر-4

 الحٌاة اغلبها مختلفة . التحورات مجموعة واسعة من انماط-5

 فً كل مواطن االرض . تعٌش-6

 تشكل ثلثً من مجموعة االنواع المعروفة .-7

 ملٌون فرد من مفصلٌات االرجل ٌقابل كل شخص على وجه االرض .211كل -8

تلقٌح واالدوٌة واالصباغ لها اهمٌة اقتصادٌة لالنسان مثل الغذاء وال-9

 العسل.والحرٌرو

 نسان والحٌوان.بعضها افات لال-11

 . Vectorsناقلة لالمراض -11

 الى شعبة مفصلٌات االرجل وتتضمن . *من االصناف التابعة

       Chilopoda  (Centipedes)رجل  المئة ذوات صنف-1

 ممٌزاتها:

 *طوٌلة وضٌقة .

 .Antennae*ٌمتلك الراس زوج من قرون االستشعار 

 *الجسم ذو حلقات وكل حلقة زوج من االرجل .

 .   Diplooda ( Millipedes)صنف ذوات االلف رجل -2

 ممٌزتها:

 *الجسم ٌتكون من عدة حلقات .



 *كل حلقة تمتلك زوجٌن من االرجل .

 .*الراس ٌحمل زوج من قرون االستشعار

      Crustaceaeصنف القشرٌات -3

 ممٌزتها:

 المفصلٌات تتنفس بواسطة الخٌاشٌم .*

 وبطن .*تمتلك منطقة راسٌة صدرٌة 

 ري(.حر وسرطان البحر والروبٌان )الجمب*تشمل جراد الب

     Class:Arachnidaصنف العنكبوتٌات -4

 ممٌزاتها :

 *الجسم ٌتكون من منطقة راسٌة صدرٌة وبطن .

 .*الراس بدون قرون االستشعار

 *الجسم ٌحتوي على اربع ازواج من االرجل فً الصدر. وهذا الصنف ٌشمل:

   Sub class  :   Scorpions*تحت الصنف العقارب 

   Sub Class   :   Spiders*تحت الصنف العناكب  

   Sub class   :       Ticks & mites*تحت الصنف القردوالحلم 

  Class:Insecta           (Hexa poda)صنف الحشرات -5

 ممٌزتها:

 ،الصدر،البطن(.*الجسم ٌتكون من ثالث مناطق )الراس

   antennae*الراس ٌمتلك زوج من قرون االستشعار 

 *ٌمتلك الراس عٌون مركبة اثنان .

*اجزاء الفم تتكون من)الشفة السفلى ،اللسان،والفكوك العلٌا،والفكوك 

 (.Labrumالمساعدة،والشفة العلٌا 



 من ممٌزاته:  Thoraxالصدر -6

 . Legs*ٌمتلك ثالث ازواج من االرجل 

 . Winges تلك زوج او زوجٌن من االجنحة*ٌم

 ممٌزاتها:،    Abdomenالبطن -7

 حلقة . 11*تتكون من 

 *المرحلة الٌافعة عدٌمة االرجل .

     Life cycle"دورة الحٌاة 

 .: Metamorphosisهنالك ثالث انواع من التطور فً الحشرات 

 .   Ameta bolousعدٌمة االستحالة -1

االجنحة .االطوار غٌر البالغة تشبه البالغة ماعدى الحجم الحشرات تكون عدٌمة 

 جنسٌا . من طور الى طور لحٌن ماتصبح ناضجة)تكون صغٌرة الحجم (حٌث تنمو

Egg - Small insect small insectmature sexually   

    Hemi metabolous     (Incompletغٌركاملة االستحالة -2

metamorphosis)                        

تتضمن ظهور  Adultالى البالغة  Nymphالتغٌرات االساسٌة من الحورٌات 

 االجنحة واالعضاء التناسلٌة الخارجٌة .

EggNymph Nymph NymphAdult  

 Complete metamor) ( Holometabolous)كاملة االستحالة -3  

phosis)  

 وهذاLarvaeبالطور الٌرقً . الطور غٌر الناضجالتطور ٌطلق على فً هذا 

الطور ٌخضع للتطور قبل البلوغ او ٌتحول هذا الطور الى طور عدم التغذي او 

 .Adultقبل الوصول الى البلوغ   Pupaالسكون وٌسمى بطور العذراء 

EggLarvae Pupa Adult           



 "صنف الحشرات ٌتكون من الرتب التالٌة :

 رتب عدٌمة االجنحة وتشمل السمك الفضً والحلم .-ا

 وذبابة ماٌو .وتشمل الرعاشات رتب قدٌمة االجنحة -ب

 رتب حدٌثة االجنحة وتقسم الى قسمٌن :-ج

خارجٌة االجنحة وتشمل الصراصروالجراد وفرس النبً والكاروب وابرة -1

 العجوز والبق والقفازات .

سد المن والزنابٌر والبراغٌث والذباب اداخلٌة االجنحة وتشمل الخنافس و-2

 والبعوض والفراشات

 

 

 

 

 



   محاضرات محاضرات محاضرات       بسم هللا الرحمن الرحٌمبسم هللا الرحمن الرحٌمبسم هللا الرحمن الرحٌم   المحاضرة الثانٌةالمحاضرة الثانٌةالمحاضرة الثانٌة   

 د.خميس عبودالمحمدي حشرات الطبية والبيطرية 

 اهمٌة الطفٌلٌات البٌطرٌة للماشٌة واالغنام والدواجن.

(Parasites of Veterinay important of cattle Shoep and poultry) 

    Parasites الطفٌلٌات ماهً 

هً كائنات تعٌش على حساب الكائنات االخرى .لمختلف االنواع ،والطفٌلٌات تكون عادة 

ا اكثراو اقل االضرار او االما تاصغر من عوائلها،والتاكل عوائل ولكن تتغذى علٌهم مسبب

،ولكن عادتا التقتلهم ،والطفٌلٌات عادة غٌر قاتلة ان لم ٌجد عدة طفلٌات على نفس العائل 

 الحلم والحشرات .مثل القراد و

 "انواع الطفلٌات :

          Obligate parasitesالطفٌلٌات االجبارٌة -1

وهً تلك الطفٌلٌات التبقى على قٌد الحٌاة بدون عائلها ،اذ تحتاج  الى التغذي والتكاثر مثل 

 .لتطفل االقراد والحلم والقمل ......الخ.حٌث ان اغلب الطفٌلٌات البٌطرٌة التكون اجبارٌة 

        Facultative parasitesالطفٌلٌات االختٌارٌة -2

وهً طفٌلٌات ربما تكون على قٌد الحٌاة اي تكمل دورة حٌاتها بدون العائل مثل بعض الذباب 

 Adultتكمل تطورها الى البالغة   Larvaeالتً توضع البٌض على االسمدة تفقس عن ٌرقات 

 ات الحٌة وتسبب اضرار بلٌغة لها.ما تصٌب الجروح للحٌون،او لنفس الغرض رب

 والطفٌلٌات البٌطرٌة للثروة الحٌوانٌة اما ان تكون :

       Ecto parasitesطفٌلٌات خارجٌة -ا

وتشمل هذه الطفٌلٌات الحشرات مثل الذباب والبعوض والبراغٌث والقمل ....الخ .والقراد 

 من الذباب . ،وتشمل الدٌدان لعدة انواع  Myiasis . والتدوٌدوالحلم 

  Endo parasitesخلٌة لدااات طفٌلٌ-ب

 Tapeوالدٌدان الشرٌطٌة   Trematodaوتشمل )الدٌدان الخٌطٌة والدٌدان المثقوبة 

worm. 

 *انواع الحشرات التً تتطفل على المواشً االلٌفة وتنتمً للمجامٌع الحشرٌة التالٌة :

1-Phtheriptera قمل .تكون عدٌمة االجنحة اغلب انواع ال 



2-Siphono ptera  مثل البراغث .ٌة االجنحة تكون عدٌمة االجنحة خاف 

ض تمتلك زوج واحد من االجنحة وتشمل الذباب والبعو Dipteraثنائٌة االجنحة -3

 رد ،الدٌدان الحلزونٌة ....الخ .والناموس )البرغش( والذباب المغ

 مثل بق الفراش . تمتلك زوجٌن من االجنحة Hemipteraنصفٌة االجنحة -4

التابعة   Arcachnidaالقراد والحلم التكون حشرات ولكن تنتمً الى صنف العنكبوتٌات -5

 . Arthro podaالى مفصلٌات االرجل 

 لى المواشً عتطفلة م"االهمٌة الطبٌة للحشرات ال

Medical importance of parasicitic  insects to livestock 

ٌؤدي الى خسارة اقتصادٌة النتاج المواشً فً عام  direct damageضرر مباشر -1 

للذباب العاض بحدود  قدرت الخسارة السنوٌة فً امرٌكٌا للثروة  الحٌوانٌة 1891

ملٌون دوالر والمتسببة من انواع مختلفة من 41ملٌون دوالر ،ومن القمل بحدود 511

راد فً البرازٌل حسبت مؤخرا (ملٌون دوالر والخسارة االقتصادٌة للق311الحشرات تقدر ب)

 عن : ملٌون دوالر هذه االضرار نتجت 2 الى اكثر من

التً تستطٌع ثقب جلد الحٌونات تمتلك  وخاصة للحشرات  Pain ful bitingالعض المؤلم -ا

 اجزاء فم قارضة تكٌفت للثقب والقطع وتشمل .

 الن وذبابباب الغزقل وذمثل البعوض والذباب االسود وذباب الح Diptera*ثنائٌة االجنحة 

 العاض . بل وذباب الرمل وانواع من البراغشاالسط

 وتشمل بق الفراش ،وبقة اسٌا وبقة الماء . Hemipteraاالجنحة  *نصفٌة

Phthir ptera . وتشمل القمل الماص 

 وتشمل البراغٌث.  Siphonoptera*رتبة خافٌة االجنحة 

 وتشمل العناكب والحلم والقراد . Arachnida*صنف العنكبوتٌات 

        Blaod lossخسارة الدم -2

م وتتغذى على دم عائلها تسمى هنالك عدد من بالغات الحشرات المتطفلة تقوم بامتصاص الد

الذي ٌكون الدم غذائها الرئٌسً وضروري لها فً البقاء  Hemato phagousات الدم بالع

مة لقطع الجلد وتمتص نزٌف الدم مثل،ذباب الخٌل مص،وكذالك النتاج البٌض .اجزاء الفم م

الى االنابٌب الشعرٌة مثل  ،ذباب االسطبل ،ذباب القرن،اوثقب الجلد لبعد كاف للوصول

ة التعمل على امتصاص الدم مثل غٌث والحشرات االخرى البالغة المتطفلالبعوض والبق والبرا

الرطبة من الجسم مثل ،العٌون،واالنف  ذباب الوجه ولكن التغذٌة على السوائل فً االجزاء

 . حطام الرٌش ،والضروع ،واعضاء التناسلٌة او



           Allergicالحساسٌة -3

ة من قبل ت التخثر والسموم ،ربما تحقن بقوانزٌمات اللعاب والمركبات االخرى مثل مضادا

اجزاء الفم الثاقبة عند التغذٌة ،تظهر ردود موضعٌة عند عض الحشرات 

 لم،تورم،احمرار(،التً تكون عادة ردود التهابات لحقن المركبات .)ا

      Loss of hairs, wool or feathers سارة الشعر او الصوف او الرٌشخ-4

الى فقدان الشعر او الصوف او الرٌش ،وكذالك جروح تؤدي  ان الخدش المكثف والحكة ربما

قة او جذب الطفٌلٌات االخرى.وحكة الحلم مكن ان ٌصاب بالبكترٌا او الكائنات الدقٌالجلد ٌ

واالنسجة .وهذه تسبب حكة تكون ملجاء فً جلد الحٌونات عندما تتغذى على سوائل الجسم 

مختلفة فً الحلم ٌمكن ان  نازٌر والماشٌة واالغنام .االصاباتشدٌدة وطفح عند الكالب ،والخ

 نازٌر .وانتاج الختصادٌة حادة فً الدواجن التجارٌةتسبب مشاكل اق

     Myiasis التدوٌد -5

ٌفة التً تكون هذه الٌرقات متك  Dipteraفً جمٌع الحشرات فقط ٌرقات ثنائٌة االجنحة 

.هذا النوع من التطفل  ل الفقرٌات وتسبب ماتسمى بالتدوٌدللغزو واستهالك االنسجة فً عوائ

والماشٌة والخٌول .الٌرقة تتغذى  ٌكون على االغلب شائع بٌن الحٌونات المحلٌة مثل االغنام

 لضرب اوزاحفة خالل االنف اوالمخرجاما من الخارج مثل الدٌدان الحلزونٌة وٌرقات ذبابة ا

رد المغاوربما ابتالعه من قبل العائل وتبقى على قٌد الحٌاة بداخل االمعاء مثل الذباب 

Warble flies  وذباب البوتbot flies. 

 ((  Transmission of diseases))انتقال االمراض 

ان عوامل العدوى التً تسبب المرض فً الكائنات الحٌة االخرى تعرف بالمسببات المرضٌة 

Pathogens الزما والبكترٌا وهذه المسببات تشمل الكائنات الحٌة الدقٌقة مثل الماٌكو ب

وكذالك الفطرٌات والدٌدان الحلقٌة و المدورة والمسطحة  اوالبروتوزوا واللولبٌات والرٌكتسٌ

 .  Virusesوكذالك الفاٌروسات 

الذي ٌصاب بالمسبب المرضً ،حٌث ان بعض العوائل تموت  حً كائناي   Hostالعائل 

بسرعة ،واالخرى ربما تقتل اوتعطل المسبب المرضً .بٌنما االخرى تحتفظ بالمسبب ، 

تمتلك االرجل او االجنحة ٌجب ان تحمل من عائل الى غائل اخر المرضٌة العندماالمسببات 

.ان الحشرات ومفصلٌات االرجل ذات الصلة  تكون بٌن اكثر  Vectorsبواسطة الناقل 

 التغذٌة غالبا ماٌؤدي الى انتقال المرض . اهمٌةفً نقل المسببات المرضٌة ،متناول

 **طرق االنتقال 

                     .Asimple mechanical transانٌكً البسٌط النقل المٌك-ا

 فً هذا النوع من الحشرات التكون اكثر من حملها من قبل تلوٌث جسمها وتتمٌز :



لٌس هنالك تامل محدد لمسبب  -ٌحدث فً اي زمان–ظم االنتقال غٌر من–*تحدث بالصدفة 

مابٌن الناقل الحشري  التوجد عالقة باٌولوجٌة–اخرى سائل ٌمكن ان ٌنتقل بوالمسبب –محدد 

 والمسبب.

 . Feedingٌمكن التغذي -  Surviveالمسبب ٌمكن ان ٌبقى على قٌد الحٌاة

 .ٌمكن ان ٌتكاثر–ان ٌكمل دورة حٌاته -

      With out presence of insect vectorلناقل الحشري اعدم وجود-

غالبا انتقال المسببات المرضٌة فً هذا النوع تكون بتلوٌث الحشرة اجزاء الفم والتعلق 

 بالجسم اوتمر مع براز الحشرات اومع الغذاء او اللعاب .

                 Biological transmissionالنقل الباٌولوجً -ب

الحشرات تلعب دور مهم فً البقاء ،والنمو وتطور المسببات المرضٌة عدد واسع لالمراض 

 المنقولة باٌولوجٌا وتتمٌز :

 منتظم االنتقال والٌحدث بالصدفة .-1

 ٌحدث فً اوقات وازمان معٌنة .-2

 ٌوجد ناقل محدد لمسبب معٌن.-3

 المسبب بصورة عامة ٌنتقل بناقل واحد .-4

 ٌولوجٌة مابٌن الحشرة الناقلة والمسبب .توجد عالقة با-5

 اته والتكاثر بدون الناقل الحشري .المسبب الٌكمن البقاء والتغذي اكمال دورة حٌ-6

 المسبب الٌنتقل بوسائل اخرى .-7

 :لباٌولوجً ٌمكن ان ٌقسم الى مرتبتٌنالنقل ا

1-Cyclo- propagative transmission                 

بواسطة   Babesiaتغٌرات دورٌة ومتعددة فً جسم الناقل مثل انتقال  المسبب ٌخضع الى

 القراد التً تسبب حمى تكساس للماشٌة .

2-Cyclo – development transmission         

 Filariaالمسبب الٌخضع تغٌرات دورٌة ولكن لٌس متعدد فً جسم الناقل مثال انتقال الفالرٌا 

 الصٌف للخٌول . بب قرحةاالسطبل التً تسبواسطة ذباب  

3-Propagative  transmion              



المسبب الٌخضع الى تغٌرات دورٌة ولكنه متعدد فً جسم الناقل مثال انتقال البكترٌا بواسطة 

 . Plagueالبراغٌث المسببة لمرض الطاعون 

           Trans – ovarian transmissionاالنتقال عبر المباٌض  -4

الى الجٌل الثانً عبر البوٌضات مثال نواقل القراد والحلم  تعدد بداخل الناقل وٌمرالمسبب م

 سٌا والفاٌروسات .المدورة للرٌكتوالدٌدان 
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 واالغنام والخنازٌر والخٌول "**الطفٌلٌات الخارجٌة "القمل الماص للماشٌة 

 وتقسم الى : القمل/هً طفٌلٌات عدٌمة االجنحة للطٌور واللبائن

          Order : Mallophagaالقمل العاض )القارض(-1

       Order : Anopluraالقمل الماص -2

 وٌعتمد التمٌز االبتدائً على وجود اوغٌاب لفكوك .

تغذٌة على الدم .اللبائن ، متكون من الطفٌلٌات الخارجٌة ال  Anopluraالقمل الماص -

اجزاء الفم تتغلغل فً الجلد من خالل االوعٌة الدموٌة واجزاء الفم مصممة لالمتصاص ،و

 وجبة الدم منها .تً تاخذال

على المواشً ،وتكون انواع خاصة ،والتوجد خطورة من انتقالها  ان اغلب انواع القمل تؤثر

نوع وهذه تمثل  464،القمل الماص فٌه  ىمن نوع الخر مثال من االغنام الى المواشً االخر

اصغر ل تحت رتبة  اثنتٌن من القمل الماص وهً  من الطفٌلٌات الخارجٌة على اللبائن التً 

الموضعً ،وخسارة الشعر والرٌش وخسارة الدم،واحمرار وحكة وتؤدي تسبب تهٌج الجلد 

ولة عن طرٌق الدم .فً الى التهابات جلد والى عدوى ثانوٌة ،والقمل ناقل لعدة امراض منق

حالة االصابة الشدٌدة للقمل الماص تسبب مرض فقر الدم )االنٌمٌا(،واالنتاج الواطً فً 

 حقول الحٌونات .

 "ممٌزات القمل الماص":

 الراس مخروطً مع اجزاء الفم الماصة.-1

 قطع . 5-3قصٌرة تتكون من  Antannaeقرون االستشعار -2

 العٌون مختزلة او غائبة .-3

 لب كبٌر واحد.الرسغ عادتا قطعة واحدة مع مخ-4

 )العوائل الرئٌسٌة للقمل الماص(

جٌة للماشٌة وللغزالن والخنازٌر رتكون طفٌلٌات خاهذه العائلة   Haematopinidae-ا

الذي ٌضم عدة   Haematopinusوالخٌول والحمار الوحشً .من اهم االجناس هو جنس 

 انواع .

            Haematopinus eurysternusالقصٌر      قملة الماشٌة ذو االنف-



            H , quadri  pertususقملة ذٌل المواشً    -

       H, Suisقملة الخنزٌر الكبٌر      -

                 H, Oliveri – Hog sucking louseقملة الخنزٌر الماصة -

           H, asiniالقملة الماصة للخٌول     -

               Biology & Lifecycle on cattleدورة حٌاة القمل فً المواشً  و اٌولوجٌا*ب

ودورة حٌاة تستغرق شهر واحد   Hemimetabolousالقمل تخضع الى استحالة غٌر كاملة 

للشعر  بٌضة خالل حٌاتها ،البٌض ٌوضع الواحد تلو االخرى 54-24الكمالها تضع االنثى 

ٌوم الحورٌات الشابة تشبه البالغات ،ولكن اصغر فً  24-4المنفرد وتستغرق الحضانة من 

( اسابٌع .اغلب القمل ٌبقى على قٌد الحٌاة فقط لعدة 6-2البالغة تستمر حٌاتها من) الحجم ،

 اٌام .ان االصابات بالقمل تتطور على االغلب فً الفصول البارد وفً الشتاء المتاخر وبداٌة

 الربٌع المبكر .وغالبا ماتنخفض االصابة خالل الفصول الحارة .

ان االزدحام خالل فصل الشتاء ٌعمل على التماس واالنتقال بسهولة ،فً الشعر الكثٌف 

 والرطب فً الشتاء هذه ظروف جٌدة التطور القمل .

          Mains species oflice on cattle"االنواع الرئٌسٌة للقمل على الماشٌة 

النف القصٌر .تكون هذه القملة قملة الماشٌة ذو ا   Haematopinus eurysternusالنوع 

ملم ،تكون ماصة للدم تصٌب الماشٌة فً كل انحاء العالم  5-3ر مابٌن قمل الماشٌة تبلغ اكب

.وقد توجد على الراس وخصوصا حول القرون وبالعٌون ،واالذن والرقبة واالكتاف وقاعدة 

 رها بعض الباحثٌن من اكثر اضرار القمل للماشٌة .الذٌل ٌعتب

طوال ملم  4-3قمل الذٌل تكون ماصةللدم كبٌرة تبلغ    Hae , quadripertususالنوع -

وتوجد على االغلب فً امٌركا ،واسٌا ،استرالٌا وافرٌقٌا .هذه القملة تستطٌع البقاء اكثر من 

 موت فً االٌام القلٌلة .اربعة ٌوم على العائل وبالرغم اغلب االفراد ست

  importance         Damage and Economic"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة

 من االضرار هذا القمل هً :

-تقلٌل من جودة الجلود  -4- فقدان الشعر -3-الحكة الشدٌدة  -2-اللعق المفرط والتحرك -1

 االنٌمٌا(.ٌسبب فقر الدم ) -6-خفض من انتاج الحلٌب والوزن ٌ -5

 اومة قملة المواشً :*المنع ومق

 اظ او التزاحم فترة الشتاء .منع االكتظ-1

 حٌونات بالتغذٌة الجٌدة والصحة الجٌدة .حفظ ال-2

 عزل الحٌونات المصابة .-3



          Methods of control"طرق الكافحة 

  Dipping & sprayingتغطٌس الحٌوان ورشه      -1

       Pour- onsب االضافات ص-2

        Injectionالحقن  -3

   Dust Backالتعفٌر   -4

 Back rubbersالمطاط الظهري     -5

  Ear tagsعالمات االذن   -6

           Treatment"المعالجة  

والباٌروثروٌدٌة المصنعة تستخدم المبٌدات الفسفورٌة العضوٌة  /التغطٌس والرش-1

قٌات التقتل بٌض القمل .ان تاثٌر المتب ولكننوعٌة و هذه تكون فعالة للماشٌة  دات.واالمٌ

 3-2غالبا التقتل القمل غٌر الناضج )الحورٌات( ،لذالك تكون التوصٌة بتكرار المعالجة بعد 

على ماشٌة االلبان والماعز و  رش ٌطبق  Permethrinsاسابٌع المبٌدات هً 

Malathion على الماعز و ٌطبق Chlor  Methoxy  على ماشٌة لحم البقر واالغنام

 . Permethrinوالخنازٌر .اما الخٌول فٌمكن معاملتها  ب 

     Pour – onsصب االضافات -2

ورٌة العضوٌة مع الباروثروٌدٌة او الجهازٌة مثل استخدام تخلط المبٌدات الفسف

Permethrin عات والغٌر رضالم بشكل محلول وتجهٌزه لماشٌة لحم االبقار واالغنام

تكون مالئمة  Fenavorateمبٌد ،اماعات والمعفر ٌصب االضافات من الرقبة الى الذٌلرضالم

 , Fenthion , Dormactinوالماعز .اما مبٌدات  رضعاتغٌر الممع الخنازٌر واالغنام 

ivermactin  . تستخدم كصب اضافات ضد القمل الماص لماشٌة لحم االبقار 

حتى تصل الى   Macrocyclic lactones بطرٌقة هوحقن           Injectionsالحقن -3

بعملٌةماكروس   ivermactin + doramectinالماص من خالل دم العائل مثل حقن  القمل

 ن خالل تاٌض الدم .كتونز الذي ٌصل الى القمل الماص مبكلٌك ال

وعالمات االذن وتكون  خالل تعفٌر االكٌاس وذالك من Back rubbersالمطاط الظهري -4

لماشٌة اللحم ثروٌدٌة والمالثٌون والفوسفٌث وٌربال الة مثل الفسفور العضوٌة والمبٌداتعف

 والخنازٌر .

                      Pig lice    Hae, Suis الكبٌر *قملة الخنزٌر



وخاصتا فً وٌمكن ان ٌرى على العنق والعٌن ملم ، 6-4ٌكون اكبر انواع القمل حٌث ٌبلغ 

الخنزٌر المحلً والبري والذي ٌصٌب فً جمٌع انحاء العالم .قمل الخنزٌر غٌر معد للماشٌة 

 واالغنام او الدواجن .

  Hae, asini                       Horselice *قمل الخٌول 

ٌعتبر من الطفٌلٌات الجلد للخٌول فً اغلب بلدان العالم .وهذا الطفٌل ٌصٌب العنق ومنطقة 

 العرف ،وصدر الحٌوان ومابٌن الرجلٌن 

وهً طفٌلٌات خارجٌة لالغنام والماعز ومن اهم اجناس    Linognathidae *عائلة

Linognathus : وٌشمل االنواع التالٌة 

           Linognathus africanusاالفرٌقً لالعنام والماعز رق القمل االز-

           Linognathus ovilusاالغنام  قملة وجه-

          Lino.  pedalisقدام االغنام  اقمل -

         Lino.  stenopsisقمل الماص للماعز -

  .vituli     Linoالقمل الماص ذو االنف الطوٌل  -

اغلب انواع القمل تؤثر على االغنام والماعز ،وتكون هذه االنواع متخصصة والٌوجد خطر 

ل االغنام ربما ٌبقى االغنام الى الماشٌة .على كل حال قممن انتقال من نوع الخر مثال من 

 على قٌد الحٌاة والعكس صحٌح ولكن غالبا الٌتكاثر .

           Biology and life cycle on sheepغنام *باٌولوجٌا ودورة الحٌاة على اال

،وعلى مقربة من الجلد .دورة حٌاتها تستغرق   القمل تعٌش بشكل صغٌر على سطوح عوائلها

بٌضة خالل حٌاتها المواد الالصقة للقملة  54-24شهر واحد الكمالها . تضع االنثى من 

ٌوم  24-4الواحد تو االخرى للشعر المنفرد الذي ٌعطً العائل ،فترة الحضانة تستغرق من 

( اسابٌع وهذه 6-2غة تستمر من)تبدو مشابهةللبالغات ولكن اصغر بالحجم .البال.الحورٌات 

 .تعتمد على االنواع 

              Main species on sheep*االنواع الرئٌسٌة على االغنام 

قملة قدم االغنام تصٌب االغنام فً جمٌع العالم وتوجد غالبا على    Lino. pedalisالنوع-

 االرجل والقدم وحرة على الصوف والبطن .

قملة وجه االغنام توجد على الوجه ولكن على االجزاء االخرى من  Lino ovillusالنوع -

ٌوزلندا ومن هذه القملة فً اوربا واسترالٌا ونالجسم ماعدى المناطق بدون الشعر .وتوجد 

 المحتمل فً عدة اقطار الى اخرى .



 "اهمٌتها على االغنام :

 سبب الخدش والفرك .تكون مزعجة جدا للحٌوان ب-1

 جروح الجلد . ٌمكن ان تسبب-2

 ٌسبب تقلٌل نوعٌة الصوف .تقلٌل الربح -3

 تسبب فقدان الشعر والصوف .-4

 اصابة القمل للدواجن ٌمكن ان ٌقلل جودة الرٌش .-5

 غنام والماعز .تقلل من انتاج الحلٌب لال -6

 حالة اصابة القمل الشدٌدة . ٌمكن ان ٌنخفض عن المقررفً-7

       Prevention and contral of sheep lice*المنع ومكافحة قمل االغنام 

 %مع القص04مع القمل بحدود تواحد من افضل الطرق لتقلٌل مج  Shearingالقص -1

ن الرطوبة والحرارة )المناخ الٌبقى على قٌد الحٌاة بدو واغلب القمل المتبقً على الحٌوان

 ر(من الصوف الطوٌل.المصغ

لرش باستخدام مبٌدات الدٌازٌنون رٌقة التغطٌس واتستخدم ط  Treatmentالمعالجة -2

ٌدات او صب االضافات تستخدم لمركبات الباٌروثروٌدٌة والمركبات الباٌروثروٌدٌة  واالم

حشرٌة التً تعمل على وساد(مانعات التطور التٌن،سبٌنفرمٌكا)دلتامثرٌن مثبطات التطور ،)

ة وتموت خالل فقدان شعرها الناضج لكن تثبط تطور المراحل غٌرات القمل وعدم قتل بالغ

 القادم .

باستخدام افرمكٌن   Macrocyclic lactonesبعملٌة     injection الحقن-3

+Moxidectine  اسابٌع بسبب تعطً افرازات  3-1فً عدة دول كذالك الحماٌة لمدة لالغنام

     اسابٌع. 4-2او اٌض من دم االغنام ضمن 
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 *الطفٌلٌات الخارجٌة للقمل القارض لالفراخ والماشٌة واالؼنام.

Chewing lice Ectoparasites of chicken , cattle, and sheep 

تعرؾ بالقمل القارض او القمل العاض او قمل الطٌور هذه تشمل على  Mallophagaرتبة 

محتمل تطور هذا القمل نوع ،ٌعتبر هذا القمل من الطفٌلٌات الخارجٌةمن ال3333اكثر من 

على الطٌور بصورة رئٌسٌة على الرٌش وبعض انواع الجلود المٌتة وكذالك  على التؽذي

ا من خالل رؤوسها التً تكون اعرض من الصدر بالتؽذٌة على اللبائن وٌمكن التعرؾ علٌه

تمتلك فكوك مساعدة فً فمها التً تقع على الجانب  phaga Malloاالمامً وهذه الرتبة

 البطنً من الراس .

االنواع التً تتؽذى على الطٌور تمتلك مخلبٌن فً نهاٌة الرسػ ،بٌنما االنواع التً تتؽذى 

 على اللبائن تمتلك مخلب مفرد فقط .

تبة القمل القارض التً تكون على االؼلب تكٌفت للعٌش على اجزاء خاصة لعوائلها ور

،وعادة ماٌقضون حٌاتهم باكملها على عائل مفرد. وتستطٌع البقاء على قٌد الحٌاة لمدة ثالث 

اٌام بعد موت عائلها .وعادة تستخدم الطٌران لمحاولة الوصول الى عائل جدٌد، وٌمكنها 

 والطٌور ولكن التوجد على االنسان. العٌش على اللبائن

القمل القارض ٌمكن ان تسبب حكة ورضوض صؽٌرة على الجلد ،وتسبب اللدؼات الى خسارة 

 عدوى الجلد ،اذا لم ٌتم ادارتها .الشعر والرٌش او خسارة الدم وحتى 

 *ممٌزات القمل القارض :

 راس مع اجزاء فم ذو فكوك مساعدة .-1

 قطع. 5-3تتكون من  قرون االستشعار قصٌرة-2

 العٌون مختزلة او ؼائبة.-3

 الرسػ قطعة واحدة او اثنان فً اؼلب االنواع وتمتلك مخلبٌن صؽٌرٌن .-4

 *العوائل الرئٌسٌة للقمل القارض .

نوع وتحتوي على عدة انواع   533)قمل الطٌور(عائلة كبٌرة  Philo pteridaeعائلة -1

 .  Columbicala columbicolaتكون افات على الدواجن 

قمل القارض على اللبائن وتشمل افات على الماشٌة واالؼنام  Trichodectidaeعائلة -2

Bovicola bovis . 



)قمل الدواجن( وتشمل عدة افات على الدواجن مثل   Meno ponidaeعائلة -3

Menocanthus straminus  . 

 قمل الدواجن .  Meno ponidae"عائلة 

الى عائلة قمل جسم االفراخ .وهً طفٌلٌات خارجٌة لمجموعةواسعة من هذه العائلة تشٌر 

ات عامة الطٌور وتشمل االفراخ )الدجاج( وهذه العائلة ؼٌر محصورة للدواجن بل تكون طفٌلٌ

تمٌز هذه العائلة بقرون استشعارها القصٌرة المخفٌة فً اخادٌد للطٌور المهاجرة .وٌمكن 

 خلؾ العٌون .

 . Menocanthus straminus "قملة جسم الدجاج

ٌوعا والقملة شوهً طفٌلٌات خارجٌة للدجاج المحلً والتركً التً تعتبر االكثر 

المدمرةوجدت على الدواجن فً جمٌع انحاء العالم .قملة جسم الدواجن ربما تكون اكبر 

مرار مجتمع القمل على الدواجن تصٌب الصدر وبٌن الفخذٌن والمؤخرة مسببا عالمات اح

مل ثقب الجلدوتمتص الدم ،ولكن ربما فى الجلد ،القملة تقرص بواسطة اجزاء الفم والتع على

 ر ٌمكن ان تتناول القملة طعامها.واصل الجلد والدم الحف

 *باٌولوجٌا ودورة الحٌاة 

ٌوضع البٌض الكثٌؾ بشكل كتل بٌضاء فً قواعد الرٌش ،وخصوصا حول الفتحات 

،الحورٌات والبالؽات التً توجد على الرٌش وسطح الجلد، عندما تتؽذى على الجلد وحطام 

اٌام ،كل مرحلة من المراحل الثالثة الحورٌة تستمر لمدة  5او  4الرٌش واالفرازات لمدة من 

 اٌام . 3

توي على مخلبٌن فً الرسػ البطن قملة جسم الدجاج االنثى تكون صفراء وكل رجل تح

دودة على نطاق واسع ،وفٌها اثنٌن او اكثر من صفوؾ الشعر المستعرضة على اؼلب مم

  4ٌوم وتنتج عدة بٌوض ب12الصفائح الظهرٌة . االنثى تعٌش بحدود 

اٌام بعد الوصول الى سن  6-5لبٌض بٌضة /الٌوم ،وٌبلػ انتاج ا 1.6بٌضات/ٌوم بمعدل 

البلوغ .الحورٌات والبالؽات توجد على الرٌش وسطح الجلد ،عندما تتؽذى على الجلد وحطام 

 الرٌش واالفرازات .

 "االضرار واالهمٌة االقتصادٌة للدواجن 

 *االصابات مع قلٌل من القمل تكون عادة ؼٌر مؤذٌة للطٌور .

 ب ماٌلً:*االصابات الهائلة ٌمكن ان تسب

 ٌمكن ان تقلل من االداء واالنتاج .-1

 ٌتسبب الحكة .الدؼات القمل  -2

 تؤثر على الطٌور وتصبح ضٌقة الصدر .-3



 .التتؽذى والتنام وتكون فلقة وتخدش نفسها بشكل مكثؾ ولربما تجرح نفسها-4

 % فً حالة االصابة الشدٌدة .45 من الوزن والوضع ولربما ٌقل لفوق تقلل-5

 مل ٌكون مشكلة على الدواجن تخؾ ظروؾ التجارة التً تكون فً طبقات .الق-6

 . نظام الطبقات تكون مشكلة فً صناعة الدواجن الحدٌثة النها تحدث وباءات فً-7

 تكون مشكلة للدواجن المتربٌة تحت الظروؾ السٌئة.-8

  Columbicola columbicola    قمل الطٌور Philo pteridae"عائلة 

ٌكون عائل متخصص كونها وجدت فقط على اربع انواع من الحمام .  النحٌلةقمل الحمامات  

 االنواع الحمام التً وجد القمل فٌها هً:

الحمام االسهم.وتوزٌع قمل -4الحمام الصخري -3الحمام االرقط -2 المدعومة الشاحبة-1

 ة من القارات .ل كل قارتشم ٌعتمد بشكل كبٌر على توزٌع عوائلها الحمام النحٌل

                      Biology and life cycle*باٌولوجٌا ودورة الحٌاة 

ملم عن الجلد ،وان 12ضمن  البٌض الفردي اللٌاؾ الرٌش تكوناالناث توضع   Eggالبٌضة 

ْم (،وٌحدث تطور البٌض على درجة 2ْم +37-5وضع البٌض ٌكون على درجة حرارة) 

ْم 45ٌوم ،ودرجة الحرارة فوق  11-9ْم وفترة الحضانة تكون مابٌن 39-33حرارة مابٌن 

 سوؾ تؤدي الى قتل البٌض بسرعة .

ٌوجد ثالث مراحل حورٌة ذو لون اصفر شاحب وتكون شبٌه   Nymphالحورٌات -

اقل للبالؽةماعدى وجود اشرطة مستعرضة على البطن . الحورٌات الٌمكن تربٌتها الى البالؽة 

 ْم .39ْم او فوق35من درجة حرارة 

انثى القمل سوؾ تتزاوج بعد االنسالخ الى البالؽة،ولكن التضع البٌض حتى   Adultالبالؽة-

ْم البٌض الٌتطور فً 37.االناث تضع بٌضة واحدة /ٌوم تحت حرارة ٌوم من عمرها  3-4

تساوٌة من الذكور ْم الٌوجد بٌض ٌوضع .وتوجد اعداد م 42.5االناث وفوق درجة حرارة

ٌوم فً الظروؾ 36-34واالناث .وان طول دورة حٌاتها الكاملةمن بٌضة الى بٌضة ٌكون 

 االعتٌادٌة.

           infestation and production"االصابة واالنتاج 

 الهامة تؤدي الىعالمات اصابة القمل تشمل الفرك ،العض ،الخدش .الخسارة االقتصادٌة

بقمل االؼنام ٌمكن ان ٌؤدي الى  انخفاض نوعٌة الصوؾ والكلؾ العالٌة للمعالجة .االصابة

 تقلٌل قطع الصوؾ النظٌؾ بنسبة .

وٌسبب لالصوا ؾ ان تكون مؽلقة واصفرار وتؤدي فً زٌادة الخسائر -كؽم /راس ؼنم ٌضل ا

 ي الى تقلٌل الربحودة الجلود وٌؤدج باخفاءخالل المعالجة .صابات القمل ممكن ان تؤثر 



)الدخل(،وٌؤدي الى تقلٌل انتاج الحلٌب لالؼنام المنتجة لاللبان والماعز ٌمكن ان ٌنخفض 

 االنتاج من المضرر لالصابات القمل الشدٌدة .

 "الموانع ومكافحة قمل االؼنام 

ٌعتبر واحد من افضل التدابٌر بصعقة مجتمع القمل اكبر عدد للقمل بحدود   Shearingالقص 

%ٌمكن القضاء علٌه مع القص ،واكثر القمل المتبقً على الحٌونات المقصوصةالتبقى 93

 على قٌد الحٌاة بدون الحرارة والرطوبة )المناخ المصؽر(.

                 Contralالمكافحة 

     Cypermethrine , diazinoneوالرش مثل استخدام  مركز ان التؽطٌس

المخالٌط التً تكون متوفرة فً عدة دول واجٌال جدٌدة لمبٌدات او  ٌداتودالتامثرٌن واالم

وحدها اوتستخرج مبٌدات التً   Spinosad,lvermactineالطفٌلٌات التً تحتوي على 

الٌومٌة لمكافحة القمل قسم منها تحتوي على المبٌدات تكون متوفرة للرش لو صب االضافات 

ومثبطات لتطور الحشرات   Deltamethrn , cypermethrinالباٌروثروٌدٌة المصنعة مثل 

واالمٌدات وحدها او   Diflubenziron , Triftumuron , ivermactin , Spinosadمثل 

 .المزٌج

ٌعتبر فً المقام االول ٌوجد فً الرٌش وتحت الجوانب واعلى االجنحة  *فً العالم قمل النحٌل

 ونادرا ماٌوجد على جسم الحمام .للحمام 

 زات :*الصفات والممٌ

Columbicola   قمل الطٌور ٌكون باالرض والعٌون ؼٌر متطورة انها قملة طوٌلة ونحٌفة

ارضٌة الظهور ممٌزات هذا النوع تكون المخلب تشبه الشفرة وقرون االستشعار الضعٌفة مع 

 خمس قطع على الجزء الداخلً لراسها واللون اسود اوجوزي .

         Develop ment*التطور 

ا بالرٌش اوتحت الجوانب االجنحة لعوائلها .وقرٌب جدا لجسم تضع وتعلق بٌوضه االنثى

ان للظروؾ البٌئٌة للبٌوض .البٌض ٌمكن التوقع  نانالحمام لتجهٌزها بالحرارة واكثر ام

ْم .االناث تستطٌع قدرتها وضع فوق 37ة ٌوم  اذا عرضت الى حرارة ثاتب5-3 فقسه من

جنسٌا فً اقرب وقت تصل الى مرحلةالبلوغ  نوع تصبح ناضجةلٌوم .افراد هذا البٌضة /با9

 اسابٌع وتتكاثر عدة مرات . 7-4.البالؽة عمرها ٌكون 

 *االهمٌة االقتصادٌة 

فقط التً تكون ؼٌر مهم لمصادر ؼذاء االنسان والٌوجد تاثٌر سلبً  تتطفل على حمام النحٌل

بب اى االمراض التً ممكن ان تصٌب على االنسان باالضافة الى ذالك الٌعرؾ الناقل او ٌس

 االنسان.



 *الممانعة ومكافحة القمل على الدواجن .

 منع نشر القمل بٌن بٌوت الدواجن .-2منع دخول القمل من الخارج    -1

 تعقٌم والمعدات واالجهزة قبل دخولها الى االبنٌة .-4         تدمٌر اعشاش الطٌور البرٌة-3

 

           Contral"المكافحة 

عاملتها مباشرة على الطٌور ومرافق القمل المتبقً على الطٌور المكافحة الكٌمٌاوٌة ٌجب م

 : وبٌئة الطٌور اؼلب التطبٌق الشائع من قبل

 *الرش المباشر على الطٌور ٌدوٌا او استخدام الرشاش .

 *التؽطٌس ٌكون اقل تكرارا .

 بمعاملة الطٌر بشكل ؼٌر مباشر. *التعفٌر ٌسمح

،الباٌروثروٌدات المصنعة مثل  الكٌمٌاوٌة المستخدمة تشمل الكاربامٌتالمواد 

Cypermethris   اوClichropyrophos  وD.D.T.   . 

  Trichodectidae"عائلة 

كون ؼٌر مجنحة ملم فً الطول وت 13-8القمل العاض طفٌلٌات خارجٌة تكون ارضٌةمن 

جزاء المتقرنة للجلد لاللتهام ،وتعٌش فً شعر اللبائن ،وتتؽذى على اال ،واجزاء الفم مصممة

 الحٌوانٌة . ه الدم من خالل النخر فً الجلد .من خالل اخذها المتطور من العوائل.وتوخذ وجب

       Bevicola bovis*قملة الماشٌة  العاضة 

فً االصابات  الحٌوان والعنق والوراء وارداؾ هذا النوع ٌوجد بشكل عام على شعر الراس

 الشدٌدة .االصابة سوؾ تنتشر الى باقً الجسم وٌسبب داء التقمل .

      Description*الوصؾ 

ملم  اجسامها مائلة 1.8-1جنحة ،الطول ة للماشٌة تكون ارضٌة وعدٌمة االالقملة العاض

بات اعص 8بٌضاء صفراء اللون ،بٌنما الراس ٌكون احمر او جوزي اللون .البطن فٌها 

الخارج .القمل ٌمكن  قطع ومتجهه الى 3مظلمة ،وقرون االستشعار خٌطانً الشكل مكون من 

 من قبل وجود الرسػ وفٌه مخلب واحد . تمٌزه

           Life cycle*دورة الحٌاة 

االنثى تضع البٌض على العائل التً ٌمكن ان تكون واضحة الرؤٌا كبٌض ذو لون ابٌض على 

،الحورٌة تنسلخ  مرة  ٌوم بعد ثالثة مراحل اضافٌة 13-7 ه البٌوض تفقسشعر العائل  .وهذ

 3-2جنسٌا تماما بحدود  كاملة من البٌضةالى ان تصبح ناضجةثانٌة لتصبح بالؽة .دورتها ال



اسابٌع. وكل انثى تضع بٌضة واحدة كل ٌومٌن كمعدل  13اسابٌع والبالؽات ربما تعٌش فوق 

. 

         Economic  importance*االهمٌة االقتصادٌة 

وفً نهاٌة المطاؾ تؤدي الماشٌة ربما تحاول لتحرٌك القمل عن طرٌق الفرك واللعق 

)كشط(اوفقدان الشعر ،وممكن ان تحدث فقر دم باالضافة الى االعراض وتشمل  السحجات

 اشٌة .الوزن الخفٌؾ ،قلة كفاءة التحول الؽذائً وتضاؤل االنتاجٌة وقلة انتاج الحلٌب فً الم

 *المنع والطرٌقة العمل نفسها المتبعة فً مكافحة القمل الماص.

        Bevicola ovis*قملة جسم االؼنام 

هذه القملة تكون قملة قارضة وموجودة فً جمٌع انحاء العالم .والتً تشكل اكثر اضرار القمل 

واالصفر .موجودة فً ملم، ولونها مائل بٌن الجوزي  2-1.5لالؼنام ،وٌبلػ طول القملة 

اجزاءالجسم المؽطى بالصوؾ والتوجد على الوجه والقروع واالرجل .تتؽذى على الجلد 

وحطام الصوؾ والقشور واالفرازات الؽدد وافرازات سوائل الجسم الناتجة من جروح اجزاء 

 الفم .
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 د.خميس عبود المحمدي حشرات الطبية والبيطرية

 والخنازٌر والدوجن(. برغوث المواشً على )الماشٌة واالغنام"

Fleas of livestock (cattle, sheep , goats, pigs, and poultry. 

االجنحة ،تمتص الدم من الحٌونات  البراغٌث هً حشرات صغٌرة الحجم ارضٌة وعدٌمة

المحلٌة واللبائن البرٌة والطٌور وتشمل الماشٌة االغنام والماعز والخنازٌر والمواشً 

% التً تتطفل على 6%تتطفل على اللبائن اما النسبة الباقٌة 49وتشكل النسبة  االخرى

براغٌث ض النظر عن ظروف المناخ والغٌث توجد فً كل مكان فً العالم بغالطٌور ،البرا

نوع التً 0222وتوجد اكثر من    Siphonopteraٌة االجنحة(تنتمً الى رتبة حشرٌة )خاف

 ت فً كافة انحاء العالم .صنف

 ((        Morphology))المظهر الخارجً 

ة )اللون ( ملم غالبا الوانها معتم3.3-5.1) البرغٌث حشرات عدٌمة االجنحة ٌتراوح طولها

االنبوبة مكٌفة االحمر المائل الى الجوزي ( ٌكون لون برغوث القطط. واجزاء الفم تشبه 

 لة والزوج الخلفً مكٌف للقفزٌللثقب واالمتصاص ،والتغذٌة تكون على دم العائل .ارجلها طو

من السقوط من الشعر  لك على راسها تسمى )مشط الشعر( لغرض منعها.بالغة البرغوث تمت

بسهولة الحركة خالل الشعر على اجسام واجسامها مضغوطة افقٌا مما ٌسمح  او الرٌش ،

الوراء لتساعدها  عوائلها .جسم البرغوث مصقول ومغطى  بشعر واشواك  قصٌرة متجهة الى

 بحركتها على العائل .

       Life cycle and habitat*دورة الحٌاة والموطن      

–ٌرقة –البراغٌث تكون حشرات ذات استحالة كاملة .ومراحل دورة حٌاتها تكون )بٌضة 

بالغة(.كالالذكور واالناث تكون طفٌلٌات اجبارٌة تمتص الدم .البالغة ٌجب ان تتغذى -عذراء

ة على التكاثر .مجتمع البرغوث تكون موزعة بالتساوي رالدم  قبل ان تصبح قاد على

 %بالغات .1% عذراء و52%ٌرقات 31%بٌض ،12

ٌوم اعتمادا على  312ٌوم او تستغرق ماٌصل 32-59ان اكثر انواع البراغٌث تكمل بحدود 

 ظروف الطقس .

             Eggs*البٌض 

البٌض على العائل ، وٌكون صغٌر الحجم ابٌض بٌضوي تبداء دورة حٌاة البرغوث ٌوضع 

سقاطه بسهولة بٌضة .البٌض ٌمكن ا 02الشكل ،ٌوضع على شكل دفعات تصل الى اكثر من 

ٌصبح ائر او اٌنما ٌتواجد راحة الحٌونات )العائل( ،وهنا ٌبداء النوم وعلى المراعً او الحض



اٌام  1.وحضانة البٌض تستغرق من  واحد من المواطن االبتدائٌة ،للبٌض وتطور البرغوث

 الى اسبوعٌن للفقس .

              Larvae*الٌرقات  

المختلفة من العائل او الدم المجفف  تظهر الٌرقات من البٌض المتغذي على المواد العضوٌة

ة شعر تغطً جسمها تشبه من براز البراغٌث الناضجة .وتكون الٌرقة صغٌرة الحجم شاحب

الدودة .تفتقر للعٌون وتمتلك اجزاء فم مكٌفة للقرض وتكون عمٌاء وتتجنب ضوء الشمس 

 وتمٌل الى االماكن المظللة مثل الرمال والشوق التً تتخذها كفراش .

               Pupae*العذراء  

صل الى اسبوعٌن ت )شرنقة( وبعد اسبوع او ريتتطور وتصبح عذراء داخل نسٌج حرٌ الٌرقة

البلوغ، وتكون مستعدة للبزوغ من الشرنقة  ،العذراء البالغة ربما تبقى فً الفراش بدون دور 

غط فقس ل اكثر من ستة اشهر هذه قد تستلم اشارة اخرى للحٌونات مثل حرارة الجسم ،وض

بزوغ ٌؤدي الى خروج او  CO2القدم ، وزٌادةتحفٌز  الحركات المتسببة من قبل موطئ

 فً مرحلةالٌرقات اوالعذراء .البراغٌث التً تعرف بالدائمة 

         Adult*البالغة   

ان بعد خروجها من طور العذراء البالغة تكون باحثة عن العائل لتتغذى وتتكاثر ممكن حٌاتها 

تستغرق عدةاشهر او ربما سنة ونصف فً حالة المثالٌة وهذه تشمل درجة الحرارة 

بٌضة او اكثر فً 1222ذاء والرطوبة .انثى البرغوث بامكانها ان تضع المناسبةوتجهٌز الغ

 قصٌرة لعدة اٌام .ٌوم .وبدون العائل للتغذٌة ستكون حٌاة البرغوث 42-62كل حٌاتها بمعدل 

 *انواع البراغٌث  

جم المواشً والحٌوانات موجود فً العالم ٌها  Ctenoce phalides felisبرغوث القطط -5

 االلٌفة.

 موجود فً العالم ٌهاجم االنسان .      Pulex irritansبرغوث االنسان  -0

موجودة فً المنطقة االستوائٌة ٌهاجم   Nosopsyllus fasciatusبرغوث الفار الشمالً -3

 القوارض .

موجود فً المنطقة االستوائٌة ٌهاجم   Xenopsylla cheopisبرغوث الفار الشرقً -9

 القوارض واالنسان .

      Ctenocephalides  felisغوث القطط  *بر

برغوث القطط ٌكون اكثر انواع البراغٌث اهمٌة ،ٌهاجم القطط والكالب والمواشً واالنسان 

انج طوال وعادتا ماٌكون موجود  5/56بغض النظر عن اسمه برغوث القطط .البالغة ستكون 

ضة تكون نقاط حمراء .هذه العداخل الجلد وتمتص الدم  على عائلة .اجزاء الفم تحقن اللعاب



د .واللعاب ٌكون مزعج للعائل وتسبب له التهابات جلدٌة وسقوط الشعر هذه لعلى الج

 الحساسٌة تؤثر على الحٌونات مثل الكالب والقطط .

          Life cycle*دورةالحٌاة 

مادة الصقة  تضع االنثى البرغوث البالغة البٌض االبٌض الالمع على العائل .البٌض الٌوضع

)مثل بٌض قمل الراس ( وكذالك تسقط حاال فً الفراش اوفً مناطق اخرى على العائل 

بٌضةفً  312او اكثر من البٌض /ٌوم وٌمكن ان تستطٌع وضع اكثر من  09.االنثى تنتج 

 (ساعة اعتماد على درجة الحرارة والرطوبة .94-50حٌاتها .فالبٌوض تفقس من )

(ٌوم وتكون موجودة على الحٌونات االلٌفة 59-52اطوار وتكمل تطورها )الٌرقات لها ثالث 

اوفً المساحات لراحة الحٌوان .ان عذراءوٌرقات البرغوث تكون ضمن شرنقة حرٌرٌة 

شهر فً  50-6 المرحلة البالغة .البرغوث ٌمكن ان ٌبقى فً مرحلة العذراءمن  وتتغٌر فً

 دات الكٌمٌاوٌة ومقاومة المعامالت الكٌمٌاوٌة .هذه المرحلة البرغوث ٌحمً نفسه من المبٌ

 *االضرار والتاثٌرات االقتصادٌة على المواشً 

البراغٌث تتغذى على انواع واسعة من الفقرٌات ذات الدم الحار وتشمل الكالب -5

 ،القطط،االنسان ،االرانب واالفراخ والسناجب والقوارض والفئران .

 النهاٌات للمواشً وتكون ذات ردفعل شدٌدة . عضة البراغٌث تسبب الحكة وتكون-0

ة وفقردم عندما تتواجد البراغٌث لدغة البرغوث ممكن ان تسبب التهابات جلدٌة وحساسٌ-3

 باعداد كبٌرة.

 احٌانا عدوى البراغٌث تسبب الموت لماعز والخرفان والعجول ٌسبب فقردم .-9

نسان ا لالالبكترٌا والرٌكتسٌض الفاٌروسٌة وممكن البراغٌث تنقل انواع من االمرا-1

 وزوا والدٌدان .مثل :وتروالحٌونات االخرى وكذالك الب

 تسبب الطاعون بٌن االنسان والقوارض .  Yersinia pestisبكترٌا -ا

 ٌفوس المتوطن .سٌة تسبب التٌفوس الرٌكٌتبكترٌا الت-ب

 الذي ٌصٌب االرانب .  Myxomatosisفاٌروس -ج

 اي بانسوما .التر  Tryponesomaتنقل انواع البراغٌث -د

           Prevention*الموانع 

 بث حٌث تنظٌم من قبل العائل تعبئة المضٌف ومفترس طبٌعً .الٌراغمجتمع 

 من مكافحة البراغٌث على المواشً والحٌوانات االلٌفة .



على  ان اكثر المبٌدات العضوٌة الفسفورٌة والباٌروثروٌدٌة تكون فعالة ضد بالغات القمل

  Pour- onsالمواشً واٌضا تكافح بالغات البراغٌث عند استخدمها كرش او صب االضافات 

 اوطرق اخرى للمعاملة .

 %من االطوار غٌر الناضجة41وتبقى  %من البالغات على الحٌوانات1على كل حال ان 

 ٌر كافٌةملة الحٌونات تكون عادة غاغلبها فً الفراش اوفً مواقع التربٌة وهذا ٌعنً ان معا

للمكافحة مجتمع البراغٌث .لذالك تعمل بعض المعامالت وتشمل مكافحة االماكن االخرى 

 ومكان الراحة .

 ومن هذه المعامالت تشمل :

 المعاملة المباشرة لالماكن الراحة والفراش .-5

 واعادة االماكن غٌر الملوثة مراحل غٌر الناضجةبال للفراش القدٌم الملوثالقضاء المنظم -0

 بان تكون جاهزة.

 المسٌطر علٌه بالحرارة والرطوبة . المزٌج من الكنس-3

السباحة ممكن ان تقلل البراغٌث للحٌوانات المصابة مع االستحمام بالشامبو والتمشٌط -9

 بالفرش .

 زٌت االرز فعال لالستنصال مجتمع البراغٌث .-1

 

   



  المحاضرة السادسة           بسم هللا الرحمن الرحٌم              محاضراتالمحاضرة السادسة           بسم هللا الرحمن الرحٌم              محاضراتالمحاضرة السادسة           بسم هللا الرحمن الرحٌم              محاضرات

 د.خميس عبود المحمدي          حشرات الطبية وبيطرية

 " للدم او الذباب الماصالذباب الطفٌلً على الماشٌة"

تكون من الذباب .والذباب حشرات تعود الى ثنائٌة من الطفٌلٌات الخارجٌة لمواشً الكثٌر

  Dipteraاالجنحة 

افات مهمة على تمتلك زوج واحد من االجنحة هنالك عدة انواع من الذباب تعتبر  -1

 -2الذباب المتطفل هً.الماشٌة ،وتوجد ثالثة انواع رئٌسٌة من 

الذباب العاض )ماص الدم( المرحلة البالغات الطائرة التً تقوم بامتصاص الدم -1

 . وتكون مجهدة للحٌونات وناقلة لالمراض

 ٌكون مجهد وناقل لالمراض للحٌونات .)الذباب المزعج(ذباب القذارة غٌر العاض -2

ٌكون الضرر المسبب عن الٌرقات التً تتغذى على انسجة  الذباب المسبب للتدوٌد-3

 العائل والبالغات تكون غٌر عاضة .

             Biting fliesالذباب العاض-ا

 تكون افات للماشٌة والتً تكون ماصة للدم مثل : هنالك عدة انواع من الذباب العاض

 Stomoxys calcitransذباب االسطبل -Haematbia irritans  2ذباب القرن -1

   Chrysops SPذباب االٌل -Tabanus SP    4ذباب الخٌل -3 

،ٌقضً الحٌوان الوقت  للتجنب هذه االنواع ممكن ان تسبب اجهاد وازعاج للماشٌة 

االمراض ٌة وٌنشروربما ٌسبب هذا الذباب اضرار خاف بدال من التغذٌة وازالة الذباب

 . الفاٌروسٌة والبكترٌا واالمراض الطفٌلٌة 

      Haematobia irritansذباب القرن -1

الذي ٌؤثر على الماشٌة فً ٌعتبر ذباب القرن واحد من اكثر اضرار الذباب العاض 

واسٌا وعملٌا مهم فً مراعً لحم البقر وقطعان  اوروبا وشمال وجنوب امرٌكا

االماكن المغلقة ائر وماشٌة االلبان او بصورة عامةالحضالمراعً ،واقل وفرة فً 

التً تقوم بعض الخٌول واالغنام  وتكون اجبارٌة التطفل على الماشٌة بامتصاص الدم 

او الدواجن  وذباب القرن غٌر طفٌلً للخنازٌرة االنسان .ٌضروالماعز ،وبصورة ع

 وال ٌعض الكالب او القطط.

            Description*الوصف 

( ملم ولونها جوزي اسود مع اجزاء فم ثاقبة 5-3بالغة ذبابة القرن ٌكون طولها )

ماصة مؤلمة للماشٌة .الذكور واالناث لذباب القرن كالهما ٌتناول وجبة الدم عدة 

ى مستمرة باالتصال مع الماشٌة وتتجمع (مرة .وذبابة القرن تبق32-22بالٌوم )مرات 

 ن .اقاعدة القرون وخلف الحٌوحول 

           Life cycle*دورة الحٌاة  

ان ذكورواناث ذباب القرن تقضً اكثر حٌاة البالغات على خلف جوانب الماشٌة 

مستخدمتا الماشٌة مواقع للتغذي والراحة .االناث تضع البٌض على روث البقر 



الترب ( اسبوع تربٌتها فً الروث قبل التعذر فً 2-1الطازج .الٌرقات تتطور من )

كعذراء ،والتً تقضً فصل   Diapause .ذباب القرن ٌدخل السكون الفسلجً الجافة

( ٌوم فً الجو الحار 14- 12من) الشتاء .وتكمل الدورة من البٌضة الى الكامل

مجتمع ذباب القرن  اسابٌع . 8-6 بٌضة فً حٌاتها تستمر من 362.االنثى تضع 

 ان ٌصل الى اعداد عالٌة جدا خالل  فترة قصٌرة من الوقت .ٌمكن 

 *التاثٌر البٌطري 

 ذباب القرن تعتبر من اكثر االضرار االقتصادٌة لمراعً الماشٌة .-1

 تهاجم الماشٌة )جاموس الماء ،والخٌول ومجموعةواسعة من اللبائن االخرى .-2

 %.16و لالبقار الحلوب تنخفض تقرٌبا معدالت النم-3

 /بالٌوم . باوند2.5االصابات الشدٌدة ٌمكن ان تؤدي الى تقلٌل الوزن -4

سرٌع بواسطة اللعق الخلفٌة الى االلم الناتج عن العض ٌظهر .رد باالضافة -5

 والجوانب واستخدام الذٌل والركل بطونها باالرجل الخلفٌة .

               Contral*المكافحة 

 ٌوان.ذبابة قرن /راس ح 222-122ما ٌوجد مكافحة ذباب القرن عند-1

ان قٌاس المكافحة وتشمل استخدام عالمات االذن المشبعة بالمواد الباٌروثروٌدٌة -2

وتالفٌا لمشاكل المقاومة تستخدم جدوال دوري او بالمركبات العضوٌة الفسفورٌة

لسنة واحد  ن ومركبات العضوٌة الفسفوري لثالث سنوات تكون من عالمات االذ

 سنة لمركبات الباٌروثروٌدٌة .2و

 استخدام الرش وصب االضافات للمبٌدات الكٌمٌاوٌة لمكافحة ذباب القرن  .-3

 ٌوم ..28سوف تقدم مكافحة اكثر من    Ivermactineفٌما ٌتعلق بمبٌد -4

معاملة الماشٌة بالمبٌدات المطاط الظهري /الحقائب المعفرة تكون طرٌقة فعالة ل-5

 ضد الذباب .

بمهاجمة الٌرقات فً موقع التربٌة االبقار باستخدام الطرٌقة البدٌلة تكون -6

Methoxy   او نواتج التغذٌة مثلTetrachlorovirophose  مع  التً ٌمكن خلطها

 غذاء الماشٌة .

      Stomoxys calcitransذباب االسطبل  -2

ٌؤثر على جمٌع الحٌونات ذات الدم الحار ولكن تفضل التغذٌة على  ذباب االسطبل

.بالغة الذباب تاخذ وجبة واحدة من الدم بالٌوم من االرجل والجوانب والخٌول الماشٌة 

للحٌونات الكبٌرة ومن االرجل والراس واالذن للحٌونات الصغٌرة وتكون بتماس مع 

ً  االبنٌة المحٌطة او النباتات. ذباب ف (دقائق وبعدها تاخذ الراحة5-2العائل من )

االسطبل ٌمكن ان ٌعض اي نوع من اللبائن المتصاص الدم  وتشمل االنسان والكالب 

 والقطط وكذالك اي نوع من الحٌاة البرٌة واٌضا الدواجن والطٌور المحلٌة االخرى .

                 Description*الوصف 

 8-5المنزلٌة ذات لون جوزي تقرٌبا الطول من  ذبابة االسطبل تكون مشابهة للذبابة

ملم ،ولكن تمتلك اجزاء فم عاضة الغراض عملٌة التغذٌة ،اذا وجدت الذباب فً مكان 

تبدو وكانها الذبابة المنزلٌة ولكن اذا عضتك تكون ذت احتمال كبٌر ذبابة االسطبل 

فل الرجل الماشٌة .كال الجنسٌن الذكور واالناث تكون متغذٌة الدم وتمٌل للتجمع اس



،وذباب االسطبل ٌتغذى فقط خالل النهار .غالبا على الراس وٌكون فقط على العائل 

 عندما ٌتغذى.

                Life cycle*دورة الحٌاة 

ذباب االسطبل تفضل بعض الماشٌة من االرجل وعلى الجوانب وتحت البطون .كال 

دقائق بالرغم غٌر مزعج 5وم كل الوقت اوقات بال3ٌ-2الذكور واالناث تتغذى الدم من 

ٌوم حتى تكتمل الدورة 42-25دقٌقة .دورة الحٌاة تاخذ 15،ربما تكون التغذٌة 

بٌضة خالل 1222-522اعتمادا على الغذاء المتوفرة وظروف الطقس .االنثى تضع

بٌضة وتحتاج الى عدة  52-25حٌاتها وتكون عادتا على شكل دفعات كل دفعة 

قبل ان تكون قادرة على وضع البٌض.ان الركائز المفضلة لوضع وجبات من الدم 

البٌض وتطور الٌرقات ٌكون تحلل القش او الفراش المختلط مع السمادوالبول 

الموجودة فً ادارة المواشً .الخٌول والماشٌة وروث الخنازٌر تكون عادتا اقل 

  Hibernationاسابٌع .البٌات الشتوي  12-2استقرارا .دورة البالغة تستمر من 

 ٌكون فً منطقة باردة فً مرحلة العذراء او الٌرقة الناضجة .

 التاثٌر البٌطري.*

ذبابة االسطبل تكون مشاكل ابتدائٌة فً حقول التسمٌن وادارة االلبان ولكن تكون  -1

 افات مهمة لدى الماشٌة خصوصا تكون جوالة كبٌرةعندما توضع فً المراعً .

تسبب تهٌج للماشٌة من قبل ذبابة االسطبل تؤدي الى استهالك اقل للتغذٌة مما ٌنتج  -2

 عنه معدالت اقل للنمو مما ٌنتج معدالت واطئةفً الوزن الجسم .

تؤدي العضةالى رفع حرارة الجسم وانتاج اقل للحلٌب فً ماشٌة   bunchingسلوك  -3

 االلبان 

 %.62لٌب اكثر من االصابات الشدٌدة تؤدي الى خفض انتاج الح -4

 ذبابة /حٌوان.25تكون بحدود   Economic Ingry levelالحد الضرر االقتصادٌة  -5

                      Contral*المكافحة

 ذبابة /راس حٌوان . 5مكافحة ذبابة االسطبل تنفذ عندما ٌكون اقل من -1

ب االسطبل الصرف الصحً تكون وسائل فعالة للمكافحة ولكن قدرة االنتشار لذبا-2

كم 32،ربما تكون محدودة النجاح الي مكافحة وذباب االسطبل ٌمكنها الطٌران ل 

 ساعة.24ضمن فترة 

ربما  السماد والقش المتعفن والحبوب ة المواقع وضع البٌض مثل اكواماالزالة الممكن-3

 ٌساعد على خفض مجتمع ذباب االسطبل .

مبٌدات تكون غٌر فعالة لمكافحة عالمات االذن ومطاط الظهر وصب االضافات لل-4

 ذبابة االسطبل .

الذباب االسطبل للراحة فً المناطق المظللة عندما التتغذى والرش ربما تجهد -5

 بعض الفوائد فً االلبان وحقول التسمٌن .

مصائد ذباب العاض مع المواد الالصقة .والمبٌدات ربما تساعد على مكافحة ذباب -6

 االسطبل .



       Tabanus SPذباب الخٌل -3

ذبابة الخٌل تكون نوعا ما اكبر الذباب والتً تهاجم اللبائن وٌخاف منها النها تسبب 

عى تدمنفردة ولكن تكون عائلة العض المؤلم .وذباب الخٌل لٌست انواع 

Tabanidae   نوع .الخصائص او الممٌزات المشتركة تكون 4222تكون اكثر من

-جد فً جمٌع العالم بالرغم االنواع السائدة تختلف كبٌرة الحجم والعض المؤلم .وتو

 باختالف المناطق.

                       Description*الوصف 

ملم طوال ٌكون لونها مائل بٌن االسود 2.5ذبابة الخٌل تكون  اجسامها كبٌرة فوق 

ملم ،وتكون لها  2.5الى الجوزي ،وقرون االستشعار بارزة .ذبابة الخٌل طولها 

حة واضحة .الذكور تتغذى الرحٌق بٌنما االناث سوف تعض وتتغذى على الدم اجن

ساعد الشفرة وفكوك مساعدة تشبه الشفرة ت،وتمتلك اجزاء فم كبٌرة تكون ماٌشبه 

رة بالجلد وتلعق الدم .البالغة تكون طٌارة قوٌة تطٌر على قطع الجلد ،تقوم بقطع حف

ٌة على الجهة الخلفٌة والجوانب والعنق عدة امٌال الٌجادمصادر الدم وتمٌل للتغذ

 للماشٌة .

             Life cycle*دورة الحٌاة 

او المناطق ور بالقرب من المٌاه تضع البٌض على الخضراوات او الصخ االناث

وتطور الٌرقات فً اماكن هادءئة ،فالٌرقات  ٌوم12-5الرطبة تفقس البٌض خالل 

الصغٌرة سوف  وجدت الحشرات الصغٌرة والبزاغات اتحصل من خالل الماء اٌنم

لتطور وعادة ٌوجد تتغذى علٌها .تتطلب الٌرقات عدة اجزاء فم لعدة سنوات الكمال ا

سنةالكمال تطورها ،ولكن 2منجٌل واحد بالسنة ،وبعض االنواع تحتاج حتى الى اكثر

ٌل التكون اسراب االعداد فً اكثراالماكن التصبح مرتفعة جدا ،ولحسن الحظ ذبابة الخ

ولكن تكون نوعاما انفرادٌة وكثرة الشبه للبعوض والتشبه ذبابة االسطبل وذبابة 

 من اعدادها. من قبل االالف او المئاتالقرن التً تستطٌع مهاجم المواشً 

 *التاثٌر البٌطري 

 ذبابة الخٌل التسبب دائما مشاكل اقتصادٌة للمواشً .-1

 وٌسبب لها الم شدٌدومجهدة لها . ذبابة الخٌل تعض الحٌونات-2

 الماشٌة وتقلل انتاج الحلٌب وتخفىالهجوم الشدٌد ٌؤدي الى تقلٌل الوزن لالبقار -3

 االضرار من الثقوب .

ن ان تنقل عدد من االمراض مثل التراي بنسونا سوماوالتلورامٌا ذبابة الخٌل ٌمك-4

 اهمٌة وناقل فعال للمرض.....الخ وعادة هذه الذبابة التكون اكثر واللولوا

                        Contral*المكافحة 

مكافحة ذبابة الخٌل تكون صعبة جدا وذالك بسبب عدد من االنواع وعدة ظهور -1

 سنوٌة مختلفة .

كبٌرة للذبابة الخٌل ووقت قصٌرتبقى على العائل تتطلب جرعة عالٌة من حجم -2

 .المبٌدات لقتل هذا الذباب قبل العض 

تصنعها   قدرةالذباب الخٌل للطٌران لمسافات جدا طوٌلة من موطن التربٌة التً-3

 لمحاولة مكافحتها فً مكان واحد. ولكن تكون عدٌمة الفائدة



استخدام المبٌدات الموضعٌة تكون غٌر فعالة لسلوك ذبابة الخٌل ولكن  تسخدم -4

 فصل قصٌر للمكافحة ان امكن .
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 القذارة او المزعج ()الذباب المتطفل للمواشً الذباب 

             Musca domestica"الذباب المنزلً 

راز الحٌوانات ٌتطور فً بٌئات القذارة مثل ب هٌطلق على الذباب المنزلً بذباب القذارة االن

والجثث والمواد المتعفنة للمطابخ والقمامة ...الخ .وٌسمى بذباب المزعج الزعاجه لالنسان 

قول ذباب القذارة او المزعج ٌكون ؼٌر نوالحٌوان ولكنه الٌعض والٌمتص الدماء .عندما 

 على حساب الكائنات االخرى ،وٌكمل بسبب الٌعٌشمتطفل او على االقل ؼٌر اجبارٌة التطفل 

 دورة حٌاتها فً البٌئة .

والذباب المنزلً حشرات ؼٌرعاضة وتوجد فً جمٌع العالم وتعتبر اكثر الحشرات عالمٌة 

القطبٌة الى المناطق االستوائٌة المرتبطة بفعالٌات االنسان .وتكون وموجودة فً المناطق 

ت الدواجن وااللبان ائر وبٌوباالسطبالت والخض ًافات عالمٌة فً منشات الحٌوانات والمواش

وتكون مكافحتها اكثر صعوبة بسبب قدرتها على التؽذي على اي نوع من  وحقول التسمٌن

المواد العضوٌة وتتطور وعلى المواد العضوٌة وٌمتاز الذباب المنزلً بتطوٌر مقاومة 

 للمبٌدات الحشرٌة بشكل جٌد .

 *ان سلوك دورة حٌاته 

باعداد  ً ٌكون مشاكل اولٌة لحقول التسمٌن وادارة ماشٌة االلبان عندما تتجمعالمنزلالذباب 

نٌة ة .البالؽة تتؽذى على السوائل الؽكبٌرة ،سوؾ تبقى بالقرب من المواقع التربٌة والتؽذٌ

ودها  بواسطة زاء فمها .اذ ان المادة الصلبة تذبالسكرٌات والبروتٌنات التً تمتصها باج

للماشٌة وٌرقات الذباب  باب بصرٌا على االفرازات االنفٌةوكذالك ٌتؽذى الذ متقٌاب  الاللعا

 تتؽذى وتتطور على انواع من المواد النباتٌة والمواد المتعفنة والبراز .

             Life cycle*دورة الحٌاة 

ٌوم  2-0ٌفقس البٌض بٌضة059-55بٌضة بشكل حزم 099االنثى تضع البٌض ،تضع فوق

ت من وسط التربٌة العذراء تؽادر الٌرقا  Pupaاٌام الى  6ٌرقات تتطور خالل   Larvae عن

 البالؽة .  Adult تتحول الى  اٌام  5بعد  Pupa.لؽرض التعذرفً التربة  الى البٌئة الجافة

 "العوامل المحددة لها:

 والرطوبة التً تسرع التطور .درجة الحرارة-0

 جٌل /السنة . 02*فً المناخ المعتدلة ٌوجد 

 . *البالؽة تعٌش اسابٌع وتطول فً الطقس البارد



Hibernation  المواد العضوٌة المتعفنة . بطور الٌرقات تحت السماد او 

       Veterinary and economic loss)البٌطرٌة والخسائر االقتصادٌة 

 ؼٌر مؤذٌة بقدر ما الحشرات العاضة االخرى .-0

روسٌة والبكترٌا والٌروتوزو ناقل مٌكانٌكً لجمٌع المسببات الممرضة والملوثات الفاٌ -2

 .والماٌكروبات االخرى

باب المنزلً مثل مرض التً تم االبالغ عنها من المحتمل تنتقل بواسطة الذ099اكثرمن  -3

سل ،ومرض ال االكل ،ومرضرة الخنٌثة،اللتهاب الثدي ،الكلوٌرا ،تسمم السالمونٌال ،الجم

 ا ..الخ .الٌنوكاسل ،والجٌاردٌ

 ٌنقل الذباب المنزلً للبٌض العدٌدة لدٌدان الطفٌلة مثل )االسكارس(.-4

 للمرض. ًعلى نقل مثال الذباب من السماد الى الماشٌة وبٌن الماشٌة تعمل من خالل انتقال-5

             Contral*المكافحة 

 فً مجال مكافحة الذباب . اهمٌةالصرؾ الصحً ٌكون اكثر -0

 المتبقً من القش ؼٌر المؤكول . د والؽذاءمواقع التربٌة بازالة السما الحد من -2

البالؽات  باب مثل الجدران واالسوار بتطبٌقه رش السطوح لقتلرش مواقع راحة الذ-3

 ة .سبالمالم

 استخدام مبٌدات الطعوم مع الفٌرمونات او السكر .-4

 (ورشها على االسمدة لمنع تطوٌر الٌرقات الذباب I G Rالنمو الحشرٌة )استخدام منظمات -5

قلٌل من المبٌدات الترش وتخلط مع السكر وتطلى الجدران النها تحتوي على مبٌدات -6

 فموٌة .

 s     Face flies                                   Musca autumnali"ذباب الوجه

وشمال امرٌكٌا وهً واسعة االنتشار فً نصؾ الكرة  اوربا وهً ذبابة ؼٌر عاضة فعالة فً

ي الخٌول عتدل .ذباب الوجه ٌهاجم بشكل رئٌسً  الماشٌة وٌؤذالشمالً ذات المناخ الم

وكالب والقطط .وٌسبب لالؼنام والماعز والخنازٌر والدواجن واالنسان ولكنه الٌسبب مشكلة 

او  ٌكون اكثر مشاكل فً حقول التسمٌن فً حٌن الذباب المنزلً ةالماشٌ مشاكل ضمن نطاق

 ماشٌة االلبان .

ملم طوال وهً تشبه الذباب المنزلً ولكن اوسع واؼمق لونا ،وٌتجمع 8-6ذباب الوجه طوله 

 بة والعٌوناالفرازات االنفحول العٌون وخٌاشٌم الماشٌة .الذكور واالناث ٌتؽذى على 



دقائق بتؽذٌته ؼلى الماشٌة وٌوجد فً النهار على االماكن  09-5قضً بحدود توالجروح و

 المظللة على االكثر .

                      Life cycle*دورة الحٌاة 

بٌضة على السماد الرطب للماشٌةوسماد الخنازٌر والٌوضع 299-099تضع االنثى البٌض 

 . Adultوبعدها الى   PuPaٌوم للتطور 20-02على روث الخٌول واالؼنام ،ٌرقات تحتاج 

Hibernation  ٌة .ت المحمائر والبٌوبطور البالؽة داخل البنٌات والحض 

 *االضرار والخسائر االقتصادٌة 

لذالك ٌسبب وزن واطً وٌقلل الحلٌب فوق  ذباب الوجه ٌسبب اذى عالً ومجهد الماشٌة -0

25.% 

    Maraxella bovisللعٌن وٌسبب لها الدمع وتكون جاهزة لدخول بكترٌا  ٌسبب اضرار-2

 التً تسبب التهاب باطن العٌن .

والماء  باب الوجه مما ٌحصل الماشٌة تمٌل للبحث عن الظلالتهٌج المستمر للماشٌة عن ذ-3

 وٌسبب اخالل فً عملٌة الرعً الطبٌعٌة .

                 Contral"المكافحة 

 مكافحةذباب الوجه صعبة ٌسبب الوقت الذي ٌظهر الذباب على الماشٌة محدودة.-0

ربما تكون عالمات االذن بالمركبات الفسفورٌة العضوٌة والباٌروثروٌدٌة فعالة ضد ذباب  -2

 الوجه .

 ت بشكل منخفض من الوجه .ظهرٌة المعفرة تكون فعالة اذا وضعوضع الحقائب ال-3

                             Calliphora  Spp    Blow flies*ذباب الضرب 

اخضر نحاسً وتشبه الذباب المنزلً بالمظهر .وهذا الذباب  الذباب البالػ لونه ازرق معدنً

مقترن مع الحٌونات المٌتة .ٌرقات هذا الذباب تتؽذى على انسجة الحٌوانات المٌتة وكلها 

لضرب اخٌرا ٌنجذب نحو الحٌونات المٌتة حٌث تنجذب الى القمامة والمواد المتعفنة .وذباب ا

عن مكان للتعذر  ٌوم حٌث تؽادر الجثة وتبحث 09-5من توضع بٌوضها .الٌرقة تتطور 

 اٌام هذا الذباب ؼٌر مؤذي . 5-5وتتحول للبالؽة فً 

       Garbage or dump                        Ophyra   sppالقمامة والنفاٌات  *ذباب

 ن والنفاٌات وٌكون لونه اسود معدنًٌوجد هذا الذباب عالمٌا وٌوجد حول قمامة االنسا

ملم .وٌربى على جمٌع انواع السماد والمواد  8-5وٌكون اصؽر من الذباب المنزلً طوله 

العضوٌة المتعفنة .من الممٌزات العملٌة لهذا الذباب تكون ٌرقاتها مفترسة قوٌة للذباب 



فً المكافحة الباٌولوجٌة لمكافحة الذباب المنزلً وٌوجد فً العالم  تستخدمواحٌانا  المنزلً

 فً جمٌع العالم .  Ophyraنوع من  29

           Flesh flies                                Sarcophaga  Spp"ذباب اللحم 

سم طوال من ممٌزاتها خطوط رصاصٌة على الصدر .ٌرقات هذا الذباب تكون 2ذبابة كبٌرة 

والروث والمواد العضوٌة المتعفنة ولكن كذالك على  اللحوم  وتتطور فً انواع الجٌؾ اكلة

الجروح المفتوحة للحٌونات .تكون ذبابة اللحم بٌوضة ولودة مثال هً التوضع البٌض على 

دا للفقس عن ٌرقات ،وهذه الٌرقات ٌمكنها ان تفترس ٌرقات اخرى المواد ولكن مستع

  Cutaneous myiasis جلدي ٌزة )المادة(،وممكن ان تسبب تدوٌد،وتتطور فً نفس الرك

علم الحشرات للمواشً واللبائن االخرى .وٌرقات ذبابة اللحم منهم فً الطب الشرعً او 

نوع مختلؾ من ذباب اللحم فً  2999من  اكثر مختلفا ،وٌوجد جنسا099القضائً وٌوجد 

 . العالم
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  قسم االنتاج الحيواني 

  للذباب المتطفل ((للذباب المتطفل ((  )التدوٌد)التدوٌد 

هو اصابة االنسجة الحٌة لٌرقات الذباب التابعة الى ثنائٌة االجنحة   Myiasis التدوٌد

Diptera   فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة الفرٌقٌا وامرٌكا ،والذباب واسع االنتشار

والمناطق االخرى من العالم .فً اكثر االحٌان تكون االصابة تحت الجلد او تحدث فً الجروح  

 وكذالك االنؾ والمعدة .

 تسبب بالذباب مال "تصنٌؾ التدوٌد 

لحٌة لالنسان او الحٌوان االنسجة اارٌة ( تصٌب العوامل االجبارٌة )الطفٌلٌات االجب-1

المتسبب بواسطة الٌرقات التً تكون متطفالت على الحٌوان تصٌب بشكل عرضً  .التدوٌد

 , Dermatobia , oestrus ,Hypoderma , Gastrophilusاالنسان وهذه تشمل 

chrysomia ) 

تتطور فً  هذه  Sarcophagidaeالعوامل شبه متخصصة اختٌارٌة /تشمل عوائل لذباب -2

ررة تتطفل على الجروح واالنسجة المتض ارٌة ،الٌرقاتاالنسجة المتحللة وتعتبر طفٌلٌات اختٌ

للجروح وتشمل هذه  خرى وبع  هذه االنوا  تكون فرٌدة بالؽوو االنسجة المتاخمةاال

 .:             Lucilia , Calliphora , Muscaالمجموعة 

العرضً ٌحدث عندما تكون الذبابة فً مرحلة  تخصصة عرضٌة /التدوٌدعوامل ؼٌر م -3

عندما ٌتناول ؼذاء ملوث اوتاتً من خالل المالمسة للمسالك البولٌة وتضم هذه البٌضة 

.ربما تكون مشاركة بٌن :        Arcophagida , Calliphoridae , Muscidaeالمجموعة 

 هذه االنوا  .

                       Oestrus ovis                Oestriidae    انؾ االؼنام         *نؽؾ

فً جمٌع انحاء العالم ،عندما تكون االؼنام والماعو بصورة كثٌرة وتهاجم  ٌحدث هذا النؽؾ

بشكل رئٌسً االؼنام والماعو واالبل، وبصورة عرضٌة الخٌول والماشٌة والكالب واالنسان 

 اجن.،ولكن التصٌب الخناوٌر والدو

المسالك االنفٌة للحٌوان توضع البٌ  فً مسالك انؾ االؼنام والٌرقات توحؾ ضمن 

حٌث التستطٌع اكمال دورة حٌاتها بدون العائل المتطفل انؾ االؼنام اجبارٌة التطفل  ،والنؽؾ

 علٌه والتحتاج الى الجروح لوضع البٌ  .

                  Biology & Life cycle"الباٌولوجٌا ودورة الحٌاة 



ملم ،مع شعر تشبه النحل وٌكون لونها اسود رصاصً  12-11ٌبلػ طول الذبابة البالؽة من 

ٌوم تكون كافٌة للتواوج والتكاثر  31-15فً جمٌع حٌاتها فقط لمدة  براغ ،البالؽة التتؽذى

 االناث تلد ٌرقات حٌث التضع بٌ  ولكن البٌ  ٌفقس عن ٌرقات .

عات صؽٌرة بداخل المسالك ٌرقة والتً توضع بشكل دف 511فوق ى ٌمكن ان تضع االنث

تمر خالل المسالك االنفٌة عندما تهاجم .وتستمر الٌرقات بالنمو  ٌة ،والٌرقات الٌافعةالتنفس

ٌوم تعتمد على 31مسالك بحدود تؽادر ال ملم طوال .الٌرقات الناضجة31حجم  واالنسالخ لؽاٌة

فات لك حتى الربٌع القادم .عندما الواحاشهر بداخل المسا 9او تبقى فوق  حرارة الطقس درجة

 ساعة . 24ن نفسها وتبدا بطور العذراء خالل قط خارج االنؾ على االر  تحاول دفتس

شهر تبدا بالؽات الذباب بالبووغ خارج طور العذراء ،وعادتا الٌكون لها اكثر من  2-1بعد 

 جٌل /السنة .2

           .Damage &Economic import*الضرر والخسارة االقتصادٌة   

ث الذباب التً تتمٌو عندما ٌصاب الماعو واالؼنام ٌكون فٌها رد فعل قوي باتجاه وجود انا-1

 راسها. بواسطة اوها الممٌو وتقوم بهو

 . نتٌجة الضؽط على المسالك النفٌة الشخٌر بقوة-2

 وتحاول الهروب ،هذا السلوك ٌوعج الراعً االعتٌادي . رجلهااتخفً راسها بٌن -3

 منوعجة نتٌجة تهٌج االؼشٌة المخاطٌة واالفراوات المخاطٌة .باالؼنام تكون -4

 انسداد المسالك االنفٌة بالٌرقات . تورم فً االنؾ وصعوبة التنفس نتٌجة ٌنتج عن العطس-5

 ٌل انتاج الصوؾ واللحم والحلٌب .ربما تؤدي الى سوء التؽذٌة وخسارة فً الوون وتقل-6

 ٌحدث الموت وخصوصا الحٌونات الفتٌة اذ لم تؽادر الٌرقات هذه المسالك .-7

ظروؾ متعفنة او لربما تصل الٌرقات الى دماغ  ٌحدث الموت بسبب تسمم الدم ،تتم حدوث-8

 العائل .

              Contral*المكافحة 

كفاءة عالجٌة جٌدة وتوفر وجرعات فموٌة تعطً كحقن ا  Ivermactineاستخدام مادة -1

 لها حماٌة عدة اسابٌع ضد اعادة االصابة .

 ،ضد نؽؾ        Clasantel , Nitroxinil , or, Rafoxanidsجرعات اوحقن من مواد -2

 انؾ االؼنام .

التً تكون ناجحة االستخدام مثل   Trichlorpanمثل ركبات الفسفور العضوٌة مالقلٌل من -3

 . injectionاو كحقن   Pour-onsصب االضافات 



            Hypoderma  bovis"ٌرقات الماشٌة 

تصٌب الماشٌة وتوجد فً النصؾ الكرة الشمالٌة وتوجد اٌضا فً اوربا واسفل شمال افرٌقٌا 

سان .وتسبب التدوٌر ن.وٌرقات الذباب تصٌب بشكل عرضً االؼنام والماعو والخٌول واال

سبب التطفل وتكون اجبارٌة التطفل الٌمكن اكمال التطفلً لؽٌر بالؽات الذباب ،ولكن الٌرقات ت

 دورة حٌاتها بدون عوائلها .

 (            Biology &Life cycle)باٌولوجٌا ودورة الحٌاة  

للما شٌة انها التع   ملم ،وبالؽةالذبابة ؼٌر ضارة 15-12البالؽة تبدو وكانها نحلة طولها 

 والتتؽذى .والتلدغ والتسبب اي ضرر .والبالؽة التمتلك اجواء فم وظٌفٌة 

بٌضة ،البٌضة تتصل بقوة 8-5االنثى تضع البٌ  بشكل مفرد على الشعر بشكل سطور الشعر

 ٌرقات توحؾ اسفل عن  ٌوم 7-3بٌضة ،ٌفقس البٌ  811الشعر فتضع االنثى خالل حٌاتها 

الضام بٌن العضالت ،تتؽذى وتذوب على  بعد تهاجر تصاعدٌا على طول النسٌجلدخول الجلد ،

 تثقب جلد العائل من جهةبعد اكمال هجرتها شهر حتى اوائل الشتاء ،4-2عد البروتٌنات ب

جسم العائل ردة فعله شهرا ،تنسلخ مرة ثانٌة 2-1الظهر ،للتنفس خالل الثقب تبقى من 

سم ،الٌرقة بداخل الكٌس لونه ابٌ  3-2ً حول الٌرقة ،تظهر تورمات بتكوٌن كٌس نموذج

سم .فً الربٌع الٌرقات 3،تدرٌجٌا ٌتحول الى اللون معتم او اسود ،الٌرقات الناضجة اكثر من 

الناضجة توحؾ خارجا ،من خالل الثقب التنفسً ،تسقط على االر  لتدفن نفسها وتصبح 

 ٌوم . 91-11من   Adultها تتحول الى عذراء خالل الساعات القلٌلة ،وبعد

 رد سارة االقتصادٌة بسبب الذباب المؽ*الضرر والخ

 ٌرقات الذباب ضارة جدا للماشٌة .-1

 الماشٌةمن خالل الهروب الجماعً . تؤدي الى رعب -2

 ل الحٌونات التتؽذى بشكل صحٌح .تسبب جهد عالً وتجع-3

 ا .كؽم ٌوم1ٌحلٌب فوق ال كؽم وانتاج21تقلل الوون فوق اواقل من -4

 الحٌونات ربما تجرح انفسها .-5

 ٌمكن ان تحدث اجها  لذرٌة االبقار .-6

عدة مئات االكٌاس التً تنتج اصابة الماشٌة فً المناطق المتوطنة ربما تؤدي الى تطور-7

 ات االلم .تقرح

 اعداد الثقوب تقلل من قٌمة الجلود التجارٌة .-8

                  Contral*المكافحة ٌرقات الماشٌة 



ٌرقات الماشٌة تؤدي الى استئصال فً عدة دول لالمبٌدات الجهاوٌة الفسفورٌة العضوٌة -1

 فً اوربا وتكون قتلها بنجاح للطور االول للٌرقات من خالل الرش وصب االضافات .

تكون  التًالتركٌبات االخرى التً تستخدم كاضافات للطعام وشرب الماء او لعق الصخور-2

 ناضجة فً حملة استئصاله وتقلل جوهرٌا من حدوث ٌرقات الماشٌة.

اكبر قٌاس استخدام تقنٌة الذكور العقٌمة التً طورت ضد الدٌدان الحلوونٌة فً لوالٌات -3

 . 1981المتحدة االمرٌكٌة وكندا فً عام 

كنٌن ودورما رمللٌرقات المحتوٌة )افة االن باستخدام المبٌدات الجهاوٌة الطرٌقة الحدٌث-4

من خالل الحقن   Macro cyclic lactone(، بطرٌقة  ivelmactinet  Dormactinٌن كت

او صب االضافات تسمح بمكافحة الٌرقات المهاجرة وتحمً الماشٌة لعدة اسابٌع ضد اعادة 

 االصابة .

           Gastrophilus intestinalisنؽؾ الخٌول   -ج

 جد تاثٌرات اولٌة للخٌول والحمٌروٌو  Gastrophilusمختلفة لل   اانو 9بالعالم ٌوجد 

 لجهاو الهضمً ،الٌرقات تسبب تدوٌد.اكثر نؽؾ الخٌول الشائع التً تكون تطفل داخلً ل

 اجباري بسبب متطلبات المعٌشة الكمال تطورها على العائل .

                      Description &life cycle*الوصؾ ودورة الحٌاة 

 جٌل واحد فقط ٌنتج سنوٌا . تكمل االستحالة بثالث اطوار ٌرقٌة.نؽؾ الخٌول 

ل على الشعر المفرد لالرجل االمامٌة بٌضة على جسم الخٌ 1111-151البٌ  االنثى تضع 

سم لونها اصفر ،البٌ  تلصق بالقرب من 0.13والبطن والجوانب واالكتاؾ ،طول البٌضة 

بالبووغ من قبل اللعق او الع  ،توحؾ الى الفم  تحفوقات تٌوم ٌر 11-7حافة الشعر ٌفقس 

ٌوم تنسلخ الٌرقة الى المرحلة الثانٌة  28تبقى تدفن نفسها فً لثة اللسان او بطانة الفم 

شهر بعد الطور  12-9بتحرك الى المعدة الطور الثانً والثالث تبقى متصلة بالمعدة من 

،الٌرقات تلجا الل الجهاو الهضمً فً البراو الثالث تنفصل من الجهاو الهضمً وتمر من خ

خالل الصٌؾ   Adultاٌام بوغ  11-2بعد   Pupaالى التربة او السماد الجاؾ لؽر  التعذر 

. 

 انج فً الطول تشبه النحلة لونها اسود واصفر الشعر .3/4و2/3الؽة تكون بٌن  *الب

 اٌام . 11 -7*االنثى تستؽرق حٌاتها من 

             Vetrinary significance"المهام البٌطرٌة 

ربما الجروح الناتجة من محاولة الخٌل لتخلٌص انفسها من تحوم الذباب وربما تحدث فً -1

 ل عن الرعً .نتٌجة االوعاجات الكبٌرة التً تؤدي الى توقؾ الخٌخسارة الوون 



للحٌوان  الضرر المباشر تحدث بعد دخول الٌرقات الى اجواء الفم والجهاو الهضمً -2

خالل الفم مما ٌؤدي الى التهٌج متقطع وتتطور الى جٌوب المقٌح فً ،الٌرقات تلجا من 

 ة ربما تتطور بسبب مساكن الٌرقات .االسنان ،وفقدان الشهٌ

 الٌرقات تكون باعداد كبٌرة فً المعدة تسبب اعترا  وتؤدي الى مؽص .-3

ضرار االنسجة المعوٌة او استهالك المواد االعداد الكبٌرة من الٌرقات تؤثر على العائل با-4

 الؽذائٌة فً القناة الهضمٌة .

          Control*المكافحة 

ة التً تحدث قبل بووغ ئٌالنهاٌا من هذه المساحة لمنع التطوراتالبراوٌنظؾ وٌنقل بعٌد -1

 الذباب .

 بٌ  النؽؾ ٌمكن ان ٌوال من جسم الحصان بعدة طرق .-2

طً بع  الل وضع البٌ  فً المناطق التً تؽمبٌدات حشرٌة ممكن تطبٌقها اسبوعٌا خ-3

 النؽؾ .

االجراءات الفمومٌة الطبٌة ٌمكن استخدامها لتقلٌل اعداد الٌرقات بداخل المعدة باستخدام -4

Ivermactin  مختلفة )سوئل ، جل ، اوبشكل اضافات (للطعام  تالتً تاتً بشكل تركٌبٌا

 االستخدام .الشائعة 

  

 

 

 

 

 

 

 


