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 د.خميس عبود المحمدي              حشرات الطبية والبيطرية

 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 


