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  الخالصة
  

 كسنزانو ناحية بحركة( على الدجاج المحلي في أربعة مواقع مختلفة من محافظة أربيل العاضلقمل تم تحديد التواجد الموسمي ل
أظھرت الـدراسـة أن الدجاج يھاجم بستة أنواع من القمل  .إضافة إلى تقدير نسبة اإلصابة بالقمل وأنواعھا) مجمع كاني قرزالة وقوشتبةو

 Cuclotogaster وقمل رأس الدجاج Menopon gallinaeوقمل قصبة الريش  Menacanthus stramineus  وھي قمل جسم الدجاجالعاض
heterographus  وقمل ريش الزغبGoniocotes gallinae وقمل الدجاج الكبير Goniodes gigas وقمل الجناح Lipeurus caponis وان 

نة باألنواع األخرى كما أن أعلى عدد للقمل على الدجاجة اإلصابة بقمل جسم الدجاج كانت ھي األشد في جميع المواقع وكذلك المواسم مقار
 قملة خالل ٢٤٩,٦ قملة وان أعلى عدد للقمل على الدجاجة الواحدة بلغ ٣٤٠,٨الواحدة خالل المواسم األربعة كان في موقع بحركة إذ بلغ 
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Abstract 
 

A study of the biting lice on chickens and its seasonal fluctuations of species on local chickens were conducted in four 
locations in Erbil governorate namely, Baharka, Kusnazan, Koshteba and Kanikurzala. Also the estimation of infesting 
percentage with lice and its kinds. Results revealed the occurrence of six species of biting lice on chickens, the chickens body 
lice (Menacanthus stramineus), the feather shift lice (Menopon gallinae), the chicken head lice (Cuclotogaster heterographus), 
the fluff lice (Goniocotes gallinae), the large chicken head lice (Goniodes gigas), and the wing lice (Lipeurus caponis). The 
infestation with M. stramineus was heavy in all locations and seasons in comparison with the other species. The highest 
average number of the lice on a single chicken through all seasons was in Baharka location (340.8 louse) and the highest 
number of lice on a single chicken was 249.6 louse during winter.  
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  المقدمة

  
اجن في العراق بشكل عام على حقول تربية يعتمد إنتاج الدو

. الدواجن األھلية واإلنتاج الريفي المنتشر في الريف العراقي
تصاب الدواجن بالعديد من الطفيليات الخارجية من أھمھا القمل 

  الذي يھاجم الدجاج خصوصا في التربيةbiting liceالعاض 
لية والذي يعد القروية والمحلية الطليقة وحقول تربية الدواجن األھ

  .من العوامل المؤثرة عليھا
 وبصورة العاض نوعا من القمل ٤٠يصيب الدواجن أكثر من 

 و )١(ھذه األنواع عامة فان الدجاج قد يصاب بنوع أو أكثر من 

 كثيرا حسب يتأثر العاضإن مستوى اإلصابة بالقمل ). ٢(
جاج الفصول المختلفة من السنه إضافة إلى نظام التربية وعمر الد

تداخل مع لھا العوامل مؤثرة في تواجده على العائل وتعد ھذه و
  ). ٣ ( على الدجاجبعضھا البعض في التأثير

تعتبر ھذه الدراسة إضافة لدراسات أخرى على القمل و
ان كثافة اعداد القمل في ) ٤(اشار  حيث في شمال العراقالعاض 

مواسم تزداد في الشتاء مقارنة بال) العراق(محافظة أربيل 
بدراسة القمل في الدجاج في منطقة ) ٥(االخرى، كما قام 

ان القمل يصاب بخمسة انواع من القمل العاض  اووجدوالموصل 
 و Goniocotes gallinaeو  Menacanthus stramineusوھي 
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Goniodes gigas و Cuclotogaster heterographus و Lipeurus 
caponis و 3.92 و 1.96 و 15.68و  82.25 وبنسبة اصابة بلغت 

  . على التوالي% 5.88
وألھمية القمل االقتصادية والبيطرية خصوصا في السنوات 
األخيرة فقد أجريت ھذه الدراسة ھادفة إلى تحديد التواجد 
الموسمي ألنواع القمل القارض على الدجاج المحلي في مواقع 

 .مختلفة من محافظة أربيل
  

  العملالمواد وطرائق 
  

 20بعة مواقع مختلفة من محافظة أربيل و بحدود اختيرت أر
مجمع كسنزان : وھذه المواقع ھي. كم عن مركز المدينة تقريبا

ومجمع كانى ) جنوب أربيل(وناحية قوشتبة ) شمال شرق أربيل(
تم ). شمال غرب أربيل(وناحية بحركة ) غرب أربيل(قرزالة 
تم  . ثالث مكررات بواقع دجاجات مصابة لكل موقع3اختيار 

تقدير أعداد القمل العاض خالل فصول السنة األربعة كما حددت 
) متعددة ثالثية أو ثنائية أو أحادية أو(كذلك نسبة اإلصابة ونوعھا 

أجري االختبار  .مع تحديد األنواع المختلفة من القمل العاض
األسبوع الثالث من شھر شباط بالنسبة لفصل الشتاء وخالل  خالل

ن شھر نيسان بالنسبة لفصل الربيع وخالل األسبوع الثالث م
األسبوع الثالث من شھر تموز بالنسبة لفصل الصيف وخالل 
 األسبوع الثالث من شھر تشرين األول بالنسبة لفصل الخريف

  .٢٠٠٤خالل العام 
العد المباشر على الدجاج بثالث طرق؛ أعداد القمل قدرت 

Direct count مجردة والتحري وذلك بالفحص المباشر بالعين ال
إلى  القمل عن القمل في كل مناطق جسم العائل لتجنب انتقال

استخدمت ھذه الطريقة في . مناطق أخرى وإعادة حسابه مرة ثانية
طريقة  ).7(و ) 6 (كما ذكر عند الباحثين خفيفةحالة اإلصابات ال

استعملت ھذه الطريقة في حالة تواجد   Dust – ruffling التعفير
بعد (اد كثيرة على الدجاج، إذ تعفر الدجاجة وھي حية القمل بأعد

) ربط الرجلين بواسطة شريط ووضعھا على قطعة من المشمع
 ,CAPUT) 0.2%البيرثريني  بمسحوق المبيد الحشري

Piperonylbutoxide 1% and Inert Ingredients Pyrethrins (
ومن ثم يفرك الريش بواسطة أصابع اليد ليتخلل المسحوق بين 
ًريش الدجاج فيتساقط القمل من على جسم العائل ميتا بعد بضع 

 Anesthesia طريقة قنينة التخدير ).8(دقائق إذ يتم حساب عدده 
jars  استخدمت ھذه الطريقة في حالة اإلصابة الشديدة بالقمل

حي مع بعض التحوير إذ استخدم الوللحصول على القمل 
 ط من على جسم العائلالكلوروفورم لتخدير القمل وجعله يتساق

 داخل كيس وضعترجال الدجاجة بواسطة شريط وحيث تم ربط 
) Anesthesiaبدال من القنينة المستخدمة في طريقة (نايلون 

ًباستثناء الرأس الذي يبقى خارجا ثم وضع داخل الكيس قطعة 
 تم االنتظاريومن ثم .  بمحلول الكلوروفورممشبعةورق الترشيح 

 القمل من على جسم الدجاج بعدھا يحسب بضع دقائق ليتساقط
  ).8 (هعدد

 النتائج والمناقشة
 

تواجد ستة أنواع من القمل ) ١(تبين البيانات في الجدول 
 على الدجاج المحلي في المواقع والمواسم المختلفة من العاض

وقمل  Menacanthus stramineus قمل جسم الدجاج: السنة وھي
وقمل رأس الدجاج  Menopon gallinaeقصبة الريش 

Cuclotogaster heterographus  وقمل ريش الزغبGoniocotes 
gallinae وقمل الدجاج الكبير Goniodes gigas وقمل الجناح 

Lipeurus caponis .  
يتضح بان نسبة إصابة الدجاج بالقمل أعاله من الجدول 

% ٧٥اختلفت بين المواسم والمواقع إذ بلغت أعلى نسبة إصابة 
ع قوشتبة وخالل موسمي الشتاء والربيع و في موقع كاني في موق

قرزالة خالل موسم الربيع تالھا في ذلك موقع كسنزان إذ بلغت 
وخالل موسم الربيع، أما اقل نسبة إصابة % ٧١,٤نسبة اإلصابة 

من جھة . في موقع بحركه وخالل موسم الصيف % ٣٠فبلغت 
فــي موسم %) ٦٩,٢(أخرى فقد بلغ أعلى معدل لنسبة اإلصابة 

ثم موسم الصيف %) ٥٤,٥(الربيع تـالھا في موسـم الشتاء 
اض فكانت في عأما اقل معدل لنسبة اإلصابة بالقمل ال%) ٤٠,١(

  %.٣٧,٨موسم الخريف إذ بلغت 
ومن الجدول يتضح أن إصابة الدجاج بأنواع القمل تنوعت 

تائج أن وتظھر الن. بين األحادية و الثنائية والثالثية و المتعددة
اإلصابة بأنواع القمل على الدجاجة الواحدة تباينت بين الضعيفة 

 ومن الجدول يتضـح أن اإلصابة .والقليــلة والمتوسطة والشـديدة
 كانت شديدة في اغلب المواقع M. stramineusبقـمل جسم الدجـاج 

وھذا ما أكده .ًوكذلك المواسم مقارنة باألنواع الخمسة األخرى
 .Gتلتــھا اإلصابة بـقمل ريـش الزغب ). ١٠(و) ٩(و) ١(

gallinae و قمل رأس الدجــاج C. heterographus  ثم قمل قصبة
 و G. gigas أما اإلصابة بقمل الدجاج الكبير M. gallinea الريـش

  . فكانت محدودةL. caponis قمل الجنــاح
أيضا يظھر أن اإلصابة بقمل جسم الدجاج ) ١(ومن الجدول 

 السائدة خالل فصول السنة باستثناء فصل الربيع حيث كانت ھي
ًأن قمل رأس الدجاج ھو الذي كان سائدا وقد تدرجت اإلصابة 
باألنواع األخرى حسب الفصول ففي الشتاء كانت اإلصابة بقمل 
ريش الزغب ثم قمل الجناح وقمل رأس الدجاج وقمل قصبة 

ربيع فقد الريش وأخيرا قمل الدجاج الكبير، أما في موسم ال
تدرجت اإلصابة بقمل جسم الدجاج وقمل ريش الزغب ومن ثم 

 فلم يالحظ في أي موقع من قمل الجناح أما قمل الدجاج الكبير
المواقع األربعة، وخالل موسم الصيف كانت اإلصابة بقمل قصبة 
الريش ثم قمل رأس الدجاج وقمل ريش الزغب وأخيرا قمل 

بة بقمل الجناح، إما في موسم الدجاج الكبير ولم تالحظ أية إصا
الريش وقمل رأس الدجاج وقمل الخريف فلوحظ قمل قصبة 

 ھذه النتائج تتفق مع ما ذكره .ًالدجاج الكبير وأخيرا قمل الجناح
من ان اصابة الدجاج بقمل جسم الدجاج في مدينة الموصل ) 5(
من بين انواع القمل % 82.3شكلت اعلى نسبة وبلغلت ) العراق(

  أن اإلصابة بقمل قصبة الريش في الھند ) ١١(وأكد . االخرى
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  . محافظة أربيلمن على الدجاج المحلي في أربعة مواقع مختلفة العاضالتواجد الموسمي للقمل ): ١(جدول
  

النسبة المئوية   الموقع  الموسم
  لإلصابة

نوع 
  اإلصابة

  األنواع المالحظة

  ٥٠,٠  كسنزان  الشتاء
  

  ثنائية
  ثالثية

M. stramineus**** , G. gallinae*او , G. gallinae*** L.caponis*  
M. stramineus**** , , G. gallinae** G. gigas*  

  بحركة  
  

  

٤٢,٩  
  

  

  أحادية
  ثنائية
  ثالثية

M. stramineus  
M. stramineus**** , G. gallinae**  

M. stramineus*** , G. gallinae** , M. gallinae*  
  قوشتبة  

  
  

٧٥,٠  
  

  ثالثية
  
  متعددة

, G. gallinae*** M. stramineus* , C. heterographus* ,  
M. stramineus*** , G. gallinae** , C. heterographus*  

, G. gallinae**** L.caponis*** , M. stramineus** C. heterographus*  
  ثالثية  ٥٠,٠  كاني قرزالة  

  متعددة
, G. gallinae*** M. stramineus** , L.caponis*  

M. stramineus*** , G. gallinae** , ,C. heterographus* 
 L.caponis* , M. gallinae* 

      ٥٤,٥    المعدل
  كسنزان  الربيع

  
٧١,٤  

  
  ثنائية
  ثالثية
  متعددة

M. stramineus*** , G. gallinae** 
M. stramineus*** , G. gallinae** , C. heterographus*  

M. stramineus**** , G. gallinae** , 
,C. heterographus** L.caponis*  

  بحركة  
  

٥٥,٦  
  

  ثنائية
  ثالثية

M. stramineus*** , C. heterographus**  
M. stramineus* , G. gallinae**** , C. heterographus* 

  ٧٥,٠  قوشتبة  
  

  أحادية
  ثنائية

C. heterographus  
,C. heterographus**** G. gallinae** 

  أحادية  ٧٥,٠  كاني قرزالة  
  ثنائية

C. heterographus  
, C. heterographus**** M. stramineus*  

      ٦٩,٢    المعدل
  أحادية  ٥٠,٠  كسنزان  الصيف

  ثنائية
M. stramineus  

M. stramineus**** , G. gigas*  
  بحركة  

  
٣٠,٠  

  
  أحادية
  ثنائية
  ثالثية

M. stramineus  
M. stramineus**** , C. heterographus**  

M. stramineus**** , , M. gallinae*** C. heterographus* 
  قوشتبة  

  
  

٤٢,٩  
  

  

  ثنائية
  ثالثية
  متعددة

M. stramineus**** , G. gallinae* 
M. stramineus*** , , G. gallinae* M. gallinae* 
M. stramineus*** , G. gallinae*, M. gallinae** 

 , ,C. heterographus* G. gigas*   
  أحادية  ٣٧,٥  كاني قرزالة  

  ثنائية
M. stramineus  
, M. gallinae**** M. stramineus**  

      ٤٠,١    المعدل
  كسنزان  الخريف

  
  

٣٧.٥  
  

  أحادية
  ثنائية
  ثالثية

M. stramineus  
M. stramineus**** , C. heterographus*  

M. stramineus**** , , G. gigas* L.caponis*  
 M. stramineus  أحادية  ٣٧,٥  كةبحر  
  قوشتبة  

  
  

٣٣,٣  
  

  ثالثية
  
  متعددة

M. stramineus*** , , M. gallinae** G. gigas* او  
,C. heterographus**** M. stramineus*** , M. gallinae**  

M. stramineus**** , ,C. heterographus*** 
 , M. gallinae** G. gigas**  

  ٤٢,٩  كاني قرزالة  
  

  أحادية
  ثنائية

M. stramineus  
M. stramineus**** , G. gallinae**  

      ٣٧,٨    المعدل
  .إصابة شديدة تمثل األغلبية**** %٣٠ إصابة متوسطة دون *** %٢٠ إصابة قليلة دون ** %١٠ إصابة ضعيفة دون *

  .الرقم يمثل متوسط العدد لثالث مكررات كل مكرر عبارة عن دجاجة** 
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١٤٠ 
 

 
ت عالية في الدجاج كبير العمر وبشكل واضح تبقى بمعدال

أن قمل قصبة الريش في الھند ) ١٢(خالل أشھر الصيف، وبين 
ينحصر تواجده في المناطق ذات المواسم الرطبة من نيجيريا 

 أشھر خالل السنة أما قمل ريش الزغب ٦- ٢والتي تستمر بحدود 
لرطبة وقمل الجناح فأن تواجده كان في المناطق ذات المواسم ا

  .) أشھر٥اقل من (قصيرة األمد 
يتضح أن عدد القمل على ) ٢(ومن النتائج في الجدول   

ًالدجاجة الواحدة اختلف معنويا باختالف المواقع والمواسم إذ أن 
 قملة في موقع بحركه في الربيع في ٦٠٣,٣أعلى معدل عدد بلغ 

 قملة في موقع كاني قرزالة وفي الشتاء و ٤٥٠,٠حين بلغ 

 قملة في موقع بحركه في الخريف، أما اقل معدل لعدد ٣٦٣,٣
 قملة في موقع ٣٣,٣القمل العاض على الدجاجة الواحدة فكان 

بلغ أعلى معدل عام لعدد القمل على . كاني قرزالة وفي الصيف
 و ١٦٥,٨ و ٣٤٠,٨الدجاجة الواحدة خالل المواسم األربعة 

ني قرزالة  قملة في بحركة و كسـنزان وكا١٠٧,١ و ١٤٧,٧
قد يعود ھذا االختالف إلى تباين كثافة . وقوشتبة على التوالي

أعداد الدواجن المرباة في المناطق األربعة حيث كان ھناك تركز 
في تربية الدجاج في منطقة بحركة مقارنة بالمناطق الثالثة 

لم يكن ھناك فرقا واضحا في المناخ في المواقع األربعة . األخرى
 .ن له تأثير معنوي على أعداد القمللذا ال يعتقد أ

  
  .محافظة أربيل منمواقع وحسب المعدل عدد القمل على الدجاجة الواحدة خالل المواسم المختلفة ): ٢(جدول

  
  المعدل  موقع كاني قرزالة  موقع قوشتبة  موقع بحركه  موقع كسنزان  الموسم  معدل عدد القمل على الدجاجة الواحدة

  ٢٤٩,٦ A ٤٥٠,٠ a ١٥٣,٣ b  ٢٤٣,٣ b ١٥١,٧ b  الشتاء
  ٢٢٨,٧ A  ٦٨,٣ c  ٧٠,٠ c  ٦٠٣,٣ a ١٧٣,٣ b  الربيع
  ١١٩,٦ B  ٣٣,٣٣ b  ١٣٠,٠ a  ١٥٣,٣ a  ١٦١,٧ a  الصيف
  ١٦٣,٥ B  ٣٩,٠ c  ٧٥,٠ c  ٣٦٣,٣ a  ١٧٦,٧ b  الخريف
  ١٩٠,٣  ١٤٧,٧ B  ١٠٧,١ B  ٣٤٠,٨ A  ١٦٥,٨ B  المعدل

 .٠,٠٥ًيا عند مستوى الحروف المتشابه ضمن االعمدة ال تختلف معنو
  

من جھة أخرى فقد اختلفت أعداد القمل بشكل عام خالل 
المواسم األربعة وبلغ أعلى معدل لعدد القمل على الدجاجة 

 قملة في الربيع ٢٢٨,٧ قملة في الشتاء بينما كان ٢٤٩,٦الواحدة 
 قملة في الخريف في حين لوحظ اقل عدد من القمل ١٦٣,٥و 

وأظھر التحليل اإلحصائي . صيفا) ١١٩,٦( على الدجاجة الواحدة
للنتائج وجود فروقات معنوية بين المواقع المختلفة والمواسـم 

إذ ) ٩(بالنسـبة لعـدد القمـل على الدجـاجة الواحـدة وھـذا مـا أكده 
أشار إلى أن اإلصابة الشديدة بالقمل تحدث في أواخر الشتاء 

ة كثافة القمل على فقد أوضح أن نسب) ٤( أما .وأوائل الربيع
الدجاج ازدادت في موسم الشتاء بشكل واضح في محافظة أربيل 

أن اإلصابة بالقمل العاض تميل في الزيادة ) ١٠(وبين ). العراق(
عكس ما ) ١٤(و ) ١٣(في فصل الخريف والشتاء، وذكر كل من 

وجد إذ أشاروا إلى أن كثافة القمل على العائل تكون أكثر في 
ا في فصل الشتاء حيث الظروف البيئية مالئمة فصل الصيف منھ

  .لنموه وتكاثره أكثر مما في الشتاء البارد جدا
 من ھذه الدراسة أن الدجاج يصاب بستة أنواع من جنستنت

القمل القارض وھي قمل جسم الدجاج وقمل رأس الدجاج وقمل 
قصبة الريش وقمل ريش الزغب وقمل الدجاج الكبير وقمل 

كانت . ھا شيوعا وضررا ھو قمل جسم الدجاجالجناح وان أكثر
.اإلصابة بالقمل خالل موسم الشتاء أكثر من بقية المواسم األخرى
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