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 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 .


