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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

 

   


