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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 .

 

 


