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 تصنيف وهناك والقارض الماص القمل رتبة وتحت Phthiraptera القمل رتبة

 مباشرة يقسمها

 القارض والقمل الماص القمل رتبتين الى

 الماص القمل

Suckling lice 8 

 القارض القمل

chewing lice 13 

 او الرتبة

 الرتبة تحت

Order 

Anoplura (Siphunculata) 

Mallophaga 

 الصفات

 و العامة

 الفم اجزاء

 تراكيب من تتكون ماص ثاقب نوع من فمها أجزاء

 القناة مقدمة اسفل تجويف في مستقرة دقيقة ابرية

 الغذاء كيس يدعى الهضمية

 ودم النسيجية السوائل المتصاص مكيفة وهي

 المثقوب الجلد في اللعاب الحشرة تفرز اذ المضيف

 الحشرة فم الى الدم يندفع الراس عضالت وبتحريك

 مصمغة البيوض وتوضع .الهضمية للقناة ومنه

 الشعر على

 2 من تكون اللوامس - قطع 3

 لقرض مصممة القارض النوع من الفم أجزاء

 طويل ،بعضها والصوف والريش الجلد وتقطيع

 . الشكل قصيروعريض او ونحيف

 3 من تتكون اللوامس - مطمورة تكون وقد قطع 4

 ممتدة خيطية او

 الراس

 والصدر

 نسبة مسطح متفاوتة بدرجات ومدبب صغير يكون



 الكيوتكل من بتسننات ومزود الصغير لصدر الى

 من الصدر ويكون المضيف جلد الحشرة لتمسك

 حلقات 3 اندماج

 وبدرجات الصدر من واعرض عريض غالبا يكون

 العائلة حسب متفاوتة

 االرجل

 واحد بمخلب تنتهي المضيف لمسك متخصصة

 الشعر لمسك وسادة مع مقوس

 بمخلبين تنتهي وقوية قصيرة

 الزوائد

 البطنية

 الشرجية القرون رويا يمكن

 الشرجية القرون رويا يمكن ال

 تواجدة

 وتأثيرة

 على

 المضيف

 مستمرة بصورة المضيف جسم على حياتة يقضي

 وتسبب الدم امتصاص على ويعتاش العام خالل

 النوم وقلة الثقب بسبب الجلد وتهيج واالالم ازعاج

 للحليب واإلنتاج الوزن انخفاض الى يودي مما

 الصوف وتلوث لالغنام والبيض للماشية

 بالفضالت

 مستمرة بصورة المضيف جسم على حياتة يقضي

 قصاصات او الجلد قشور على ويعتاش العام خالل

 المتخثر والدم الريش

 من المختلفة األنواع في البيضة شكل يختلف

 التراكيب او بالشعيرات المزود الى البسيط الشكل

 الزخرفية

 التحول

 اطوارللحوريات ثالث من تدريجي

 للحوريات اطوار ثالث من تدريجي

 الطول

 للكامالت

 5،0-0،، العائلة وحسب ملم 4

 1 اصغر - ملم 2

 فوق



 العائلة

A . Ischnocera اللبائن على تتطفل 

 الداجنة والطيور
B . Amblycera اللبائن على تتطفل 

 الداجنة والطيور

 العوائل

 والمضائف

 االنسان على تتطفل

 والفيل والفقمة

 الخيل على تتطفل

 والماعز واالغنام واالبقار

 ) االزرق ،القمل الثور قمل(والخنازير

 جسم على تتطفل

 الريش ونصل الدجاج

 اللبائن على تتطفل

 أنواع على تتطفل

 والحمام الداجنة الطيور

 : الحياة دورة

 اما بالتغذية يبدا التالمس طريق عن الجديد المضيف الى القمل انتقال عند

 السوائل مص طريق عن

 بالغة او حورية تكون ان الممكن ومن والصوف والريش الجلد قرض او

 بيوضها بوضع تبدا

 تمرر حورية الى تنمو بعدها الريش او الشعر على Nits الصواب المصمغة

 الجسم خالل هواء

 منطقة لشعر يتخصص بعضها ، واالنطالق الخروج لها ليتيح ضغطا لتعمل

 والبعض بالجسم محدد

 دورة طول وتعتمد جلده، او المضيف شعر جميع في يتواجد ان ممكن االخر

 نوعها على حياتها

 .فيها تعيش التي للبيئة الحرارة درجة وكذلك

 

 :الطبية االضرار

 

 Epidemic typhus fever الوبائي للتيفوس الرئيسي الناقل 1-

 ويحدث Rickettsia prawazekii بروازيكياي ريكتسيا بنقل المتسببة



 على الحشرة سحق نتيجة المجروح الجلد على القملة براز بوضع النقل

 جدران اتالف وتسبب المضيف جسم تدخل نفسها القملة عضة او الجلد

 على الجلدي والطفح الداخلي النزف الى يودي مما الدموية االوعية

 الشديد وااللم والهذيان الدم ضغط وانخفاض بعدها وينتشر والصدر الظهر

 .الضوء وحساسية بالعضالت

 حمى Trench fever والمعسكرات الخنادق لحمى الرئيسي الناقل 0-

 طريق عن ايام5 لمدة انتكاسية الحمى تسبب بالبراز التلوث وأيضا ولهن

 تحريك عند الم تسبب quintana كوينتال البروتونيال ببكتريا الجسم قمل

 المرض يعاود وقد الحرارة درجة ارتفاع مع والظهر والساقين العين مقل

 شهر يستغرقالتعافي قلبية واضطرابات عصبي ووهن فقط الساقين بألم

 .اواكثر

 عن المتسببة Relapsing fever الراجعة للحمى الرئيسي الناقل 3-

 الملتوية البكتريا

Spirochaetes ريكنتس بوريليا المسماة Borrelia recurrentis 

 باليد القمل وسحق هرس عند وتنتقل القملة انسجة في البكتريا وتنتشر

 متكررة حمى نوبات وتسبب الجلد على

 المفاصل االالم جلدي طفح سعال مئوية 43 الى الحرارة درجة تصل

 الطحال وتضخم الوجه وشلل الشوكي النخاع التهاب تسبب وقد والراس

 .والكبد

 تصيب الفيروسية والعدوى واالنفلونزا نيوكاسل مرض بالدواجن ينشر 4-

 وتسبب العين

 الريش خالية المناطق في واصابات خدوش ضهور ويسبب االلتهاب

 اكتشافة واليمكن

 صلع ويسبب مالئمة اكثر مضيف الى مباشرة النتقالة الهالك الدجاج على

 . الدجاج

 يصيب منها وبعض واالبقار والماعز لالغنام والشعر الصوف تساقط 5-

 لها العرج ويسبب االضالف

 

 :القمل أنواع مكافحة

 

 الحيوانات بتغطيس وابادة الجلدي الطفح لمسكنات موضعية استماالت

 المبيدات استعمال وكذلك



 أيام 12 بعد المعالجة إعادة مع التبخير او الرش بطريقة والحقول للحضائر

 البيوض فقس الحتمال

 للريش الدوري والفحص االعالف بقايا وإزالة الفرشة وتغيير بحوريات،

 .والجلد

 Biting and Chewing mouth parts الماضغة القارضة الفم أجزاء

: 

 لمضغ متحورة وهي للراس الخارجي بالهيكل متمفصلة زوائد من يتكون

 labrum العليا الشفا وهي والصوف الريش او الميت الجلد اوبقايا الطعام

 أجزاء لبقية كغطاء وتعمل الفم أجزاء مقدمة في توجد بسيطة صفيحة وهي

 عن المسؤالن Maxillae المساعدان والفكان Mandibles للفكان الفم

 أجزاء لبقية خلفي غطاء هي التي Labium السفلى والشفى الطعام قرض

 وتحت الطعام تحسس عملية تساعد التي Palpi المالمس وتحمل الفم

 . Hypopharynx البلعوم

 Piercing and Sucking mouth parts الماصة الثاقبة الفم أجزاء

: 

 الفكان تحور الى للمضيف الجسمية والسوائل الدم امتصاص عملية تحتاج

 أقالم الى السفليان

 عميق أخدود السفلى بالشفه توجد ما وغالبا المضيف انسجة تدخل ابرية

 الشفة الى باإلضافة االبرية للقليمات كمحفظة يعمل الظهري الجانب من

 البلعوم وتحت العليا
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