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 القذارة او المزعج ()الذباب المتطفل للمواشً الذباب 

             Musca domestica"الذباب المنزلً 

راز الحٌوانات ٌتطور فً بٌئات القذارة مثل ب هٌطلق على الذباب المنزلً بذباب القذارة االن

والجثث والمواد المتعفنة للمطابخ والقمامة ...الخ .وٌسمى بذباب المزعج الزعاجه لالنسان 

قول ذباب القذارة او المزعج ٌكون ؼٌر نوالحٌوان ولكنه الٌعض والٌمتص الدماء .عندما 

 على حساب الكائنات االخرى ،وٌكمل بسبب الٌعٌشمتطفل او على االقل ؼٌر اجبارٌة التطفل 

 دورة حٌاتها فً البٌئة .

والذباب المنزلً حشرات ؼٌرعاضة وتوجد فً جمٌع العالم وتعتبر اكثر الحشرات عالمٌة 

القطبٌة الى المناطق االستوائٌة المرتبطة بفعالٌات االنسان .وتكون وموجودة فً المناطق 

ت الدواجن وااللبان ائر وبٌوباالسطبالت والخض ًافات عالمٌة فً منشات الحٌوانات والمواش

وتكون مكافحتها اكثر صعوبة بسبب قدرتها على التؽذي على اي نوع من  وحقول التسمٌن

المواد العضوٌة وتتطور وعلى المواد العضوٌة وٌمتاز الذباب المنزلً بتطوٌر مقاومة 

 للمبٌدات الحشرٌة بشكل جٌد .

 *ان سلوك دورة حٌاته 

باعداد  ً ٌكون مشاكل اولٌة لحقول التسمٌن وادارة ماشٌة االلبان عندما تتجمعالمنزلالذباب 

نٌة ة .البالؽة تتؽذى على السوائل الؽكبٌرة ،سوؾ تبقى بالقرب من المواقع التربٌة والتؽذٌ

ودها  بواسطة زاء فمها .اذ ان المادة الصلبة تذبالسكرٌات والبروتٌنات التً تمتصها باج

للماشٌة وٌرقات الذباب  باب بصرٌا على االفرازات االنفٌةوكذالك ٌتؽذى الذ متقٌاب  الاللعا

 تتؽذى وتتطور على انواع من المواد النباتٌة والمواد المتعفنة والبراز .

             Life cycle*دورة الحٌاة 

ٌوم  2-0ٌفقس البٌض بٌضة059-55بٌضة بشكل حزم 099االنثى تضع البٌض ،تضع فوق

ت من وسط التربٌة العذراء تؽادر الٌرقا  Pupaاٌام الى  6ٌرقات تتطور خالل   Larvae عن

 البالؽة .  Adult تتحول الى  اٌام  5بعد  Pupa.لؽرض التعذرفً التربة  الى البٌئة الجافة

 "العوامل المحددة لها:

 والرطوبة التً تسرع التطور .درجة الحرارة-0

 جٌل /السنة . 02*فً المناخ المعتدلة ٌوجد 

 . *البالؽة تعٌش اسابٌع وتطول فً الطقس البارد



Hibernation  المواد العضوٌة المتعفنة . بطور الٌرقات تحت السماد او 

       Veterinary and economic loss)البٌطرٌة والخسائر االقتصادٌة 

 ؼٌر مؤذٌة بقدر ما الحشرات العاضة االخرى .-0

روسٌة والبكترٌا والٌروتوزو ناقل مٌكانٌكً لجمٌع المسببات الممرضة والملوثات الفاٌ -2

 .والماٌكروبات االخرى

باب المنزلً مثل مرض التً تم االبالغ عنها من المحتمل تنتقل بواسطة الذ099اكثرمن  -3

سل ،ومرض ال االكل ،ومرضرة الخنٌثة،اللتهاب الثدي ،الكلوٌرا ،تسمم السالمونٌال ،الجم

 ا ..الخ .الٌنوكاسل ،والجٌاردٌ

 ٌنقل الذباب المنزلً للبٌض العدٌدة لدٌدان الطفٌلة مثل )االسكارس(.-4

 للمرض. ًعلى نقل مثال الذباب من السماد الى الماشٌة وبٌن الماشٌة تعمل من خالل انتقال-5

             Contral*المكافحة 

 فً مجال مكافحة الذباب . اهمٌةالصرؾ الصحً ٌكون اكثر -0

 المتبقً من القش ؼٌر المؤكول . د والؽذاءمواقع التربٌة بازالة السما الحد من -2

البالؽات  باب مثل الجدران واالسوار بتطبٌقه رش السطوح لقتلرش مواقع راحة الذ-3

 ة .سبالمالم

 استخدام مبٌدات الطعوم مع الفٌرمونات او السكر .-4

 (ورشها على االسمدة لمنع تطوٌر الٌرقات الذباب I G Rالنمو الحشرٌة )استخدام منظمات -5

قلٌل من المبٌدات الترش وتخلط مع السكر وتطلى الجدران النها تحتوي على مبٌدات -6

 فموٌة .

 s     Face flies                                   Musca autumnali"ذباب الوجه

وشمال امرٌكٌا وهً واسعة االنتشار فً نصؾ الكرة  اوربا وهً ذبابة ؼٌر عاضة فعالة فً

ي الخٌول عتدل .ذباب الوجه ٌهاجم بشكل رئٌسً  الماشٌة وٌؤذالشمالً ذات المناخ الم

وكالب والقطط .وٌسبب لالؼنام والماعز والخنازٌر والدواجن واالنسان ولكنه الٌسبب مشكلة 

او  ٌكون اكثر مشاكل فً حقول التسمٌن فً حٌن الذباب المنزلً ةالماشٌ مشاكل ضمن نطاق

 ماشٌة االلبان .

ملم طوال وهً تشبه الذباب المنزلً ولكن اوسع واؼمق لونا ،وٌتجمع 8-6ذباب الوجه طوله 

 بة والعٌوناالفرازات االنفحول العٌون وخٌاشٌم الماشٌة .الذكور واالناث ٌتؽذى على 



دقائق بتؽذٌته ؼلى الماشٌة وٌوجد فً النهار على االماكن  09-5قضً بحدود توالجروح و

 المظللة على االكثر .

                      Life cycle*دورة الحٌاة 

بٌضة على السماد الرطب للماشٌةوسماد الخنازٌر والٌوضع 299-099تضع االنثى البٌض 

 . Adultوبعدها الى   PuPaٌوم للتطور 20-02على روث الخٌول واالؼنام ،ٌرقات تحتاج 

Hibernation  ٌة .ت المحمائر والبٌوبطور البالؽة داخل البنٌات والحض 

 *االضرار والخسائر االقتصادٌة 

لذالك ٌسبب وزن واطً وٌقلل الحلٌب فوق  ذباب الوجه ٌسبب اذى عالً ومجهد الماشٌة -0

25.% 

    Maraxella bovisللعٌن وٌسبب لها الدمع وتكون جاهزة لدخول بكترٌا  ٌسبب اضرار-2

 التً تسبب التهاب باطن العٌن .

والماء  باب الوجه مما ٌحصل الماشٌة تمٌل للبحث عن الظلالتهٌج المستمر للماشٌة عن ذ-3

 وٌسبب اخالل فً عملٌة الرعً الطبٌعٌة .

                 Contral"المكافحة 

 مكافحةذباب الوجه صعبة ٌسبب الوقت الذي ٌظهر الذباب على الماشٌة محدودة.-0

ربما تكون عالمات االذن بالمركبات الفسفورٌة العضوٌة والباٌروثروٌدٌة فعالة ضد ذباب  -2

 الوجه .

 ت بشكل منخفض من الوجه .ظهرٌة المعفرة تكون فعالة اذا وضعوضع الحقائب ال-3

                             Calliphora  Spp    Blow flies*ذباب الضرب 

اخضر نحاسً وتشبه الذباب المنزلً بالمظهر .وهذا الذباب  الذباب البالػ لونه ازرق معدنً

مقترن مع الحٌونات المٌتة .ٌرقات هذا الذباب تتؽذى على انسجة الحٌوانات المٌتة وكلها 

لضرب اخٌرا ٌنجذب نحو الحٌونات المٌتة حٌث تنجذب الى القمامة والمواد المتعفنة .وذباب ا

عن مكان للتعذر  ٌوم حٌث تؽادر الجثة وتبحث 09-5من توضع بٌوضها .الٌرقة تتطور 

 اٌام هذا الذباب ؼٌر مؤذي . 5-5وتتحول للبالؽة فً 

       Garbage or dump                        Ophyra   sppالقمامة والنفاٌات  *ذباب

 ن والنفاٌات وٌكون لونه اسود معدنًٌوجد هذا الذباب عالمٌا وٌوجد حول قمامة االنسا

ملم .وٌربى على جمٌع انواع السماد والمواد  8-5وٌكون اصؽر من الذباب المنزلً طوله 

العضوٌة المتعفنة .من الممٌزات العملٌة لهذا الذباب تكون ٌرقاتها مفترسة قوٌة للذباب 



فً المكافحة الباٌولوجٌة لمكافحة الذباب المنزلً وٌوجد فً العالم  تستخدمواحٌانا  المنزلً

 فً جمٌع العالم .  Ophyraنوع من  29

           Flesh flies                                Sarcophaga  Spp"ذباب اللحم 

سم طوال من ممٌزاتها خطوط رصاصٌة على الصدر .ٌرقات هذا الذباب تكون 2ذبابة كبٌرة 

والروث والمواد العضوٌة المتعفنة ولكن كذالك على  اللحوم  وتتطور فً انواع الجٌؾ اكلة

الجروح المفتوحة للحٌونات .تكون ذبابة اللحم بٌوضة ولودة مثال هً التوضع البٌض على 

دا للفقس عن ٌرقات ،وهذه الٌرقات ٌمكنها ان تفترس ٌرقات اخرى المواد ولكن مستع

  Cutaneous myiasis جلدي ٌزة )المادة(،وممكن ان تسبب تدوٌد،وتتطور فً نفس الرك

علم الحشرات للمواشً واللبائن االخرى .وٌرقات ذبابة اللحم منهم فً الطب الشرعً او 

نوع مختلؾ من ذباب اللحم فً  2999من  اكثر مختلفا ،وٌوجد جنسا099القضائً وٌوجد 

 . العالم

 

 


