
 

 



 Insectaالحشرات 

 :   أقسام واضحة 3يقسم جسم الحشرة إلى 

 الرأس والصدر والبطن •

 الراس يحمل عند الحشرات الماصة •

 للدم أجزاء فموية من النمط الالذع  وزوج من العيون المركبة وزوج  

 من قرون االستشعار  

قطع تحمل كل منها زوج من القوائم وقد يحمل  3الصدر مؤلف من •
 أجنحة 

 :البطن مؤلف من عدد من القطع•

 ي يستخدم بتصنيف األنواع ذكر بجهاز اإللقاح الذاألخيرة عند ال

 



 



 

 

 

 

 

 :  دورة الحياة
 اإلناث الملقحة
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 بيوض

↓ 

 يرقة

 

   الحشرات

 تطور شكلي كامل 

 اختالف كبير في الشكل بين المراحل 

 تطور شكلي ناقص 

 جميع مراحل التطور متشابهة شكليا 

 حوراء

 تخرج البالغة من شق ظهري

Orthoraphe 

 خدراء

 تخرج البالغة من فتحة دائرية 

Cycloraphe 
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 عائلة العزالى

 حشرات عديمة األجنحة ماصة للدم •

 تتطفل خارجيا على الثديات فقط •

 .  جنسان هامان طبيا القمل والقمل•



 جنس القمل 

 مل الجسم وققمل الرأس : يضم نوعين هامين•

 حشرة بلون رمادي أو بني فاتح جسمه متطاول أو مسطح ظهريا بطنيا •

 ملم  4ال يتجاوز طوله •

 الرأس مميز عن الجسم ويحمل أجزاء فموية من •

 النمط الالذع تكون غير مرئية في حالة الراحة     

 ألنها مغمدة ضمن غمد خاص    

 على جانبي الرأس                                                              سوداوتانالعينان بقعتان •

 يتألف البطن من عدة حلقات على جانبيها فوهات•

 تنفسية      

 أزواج من القوائم بحجم متقارب 3ويحمل الصدر 

 تنتهي برسغ يحمل مخالب قاسية منطوية بشكل    

 حافة بقطر الشعرة تتثبت عليها   



 الوبائيات والعدوى

 ينتشر في كل أنحاء العالم•

 يساعد على انتشاره قلة النظافة والفقر •

 والحروب ومخيمات الالجئين    

 قد يأتي بشكل جائحات وبائية أثناء الحروب والكوارث•

 منتشر في سوريا السيما بالمدارس •

 يجعل الطفيلي يغادره(كالموت)أي تبدل مفاجئ بحرارة المضيف •

يعيش القمل بشكل دائم على أشعار الرأس والجسد أو في الثياب •

 الداخلية 



 دورة الحياة

 تضع األنثى الصؤابة على األشعار والمالبس •

 حسب النوع وتثبتها بمادة الصقة   

 تفقس البيضة وتعطي يرقة تتحول لحوراء ثم بعد  – 

 يوم 18تتحول لحشرة بالغة  خالل   انسالخاتعدة 

 جميع المراحل متشابهة وماصة للدم•



 الدور الممرض
 :  داء القمل الرأسي •

 يصيب األطفال أكثر •

 والناحية القريبة من األذن  القفويةشيع المناطق توضعا هي الناحية أ•

 يتظاهر بحكة راسية قد تسبب في اإلصابات القديمة•

 جلدية  مشكلة طبقة يرشح بتوسفاتالمهملة خمج قاعدة األشعار التي تحاط   

 منها مصل لزج كريه الرائحة      

 : داء القمل الجسدي •

 تظهر على الجسم حليمات زهرية اللون مع  –يصيب البالغين •

 مكشوطة نتيجة الحك تتركز بين الكتفين وسحجاتحكة شديدة   

 وفي مستوى الورك والفخذين    

 البيليروبيناإلصابات القديمة تأخذ لون قاتم بسبب تأثير لعاب القمل الذي يحول •

 وغالبا يرافقها بقع ملونة مخاطية اللثة وعلى الخدين ويالحظ على المريض وهن عام  لبيلبفريدين    

 للتيفوس الوبائي المسببة  البروزاكية الركتسياجراثيم : ينقل لإلنسان•

 للحمى الراجعة القملية المسببة الراجعة  البورلياتوجراثيم •
وتحدث اإلصابة إما بهرس القمل على الجلد أو بمفرزاته حيث تدخل الجراثيم عبر خدوش صغيرة أو أنها •

 تدخل عبر األغشية المخاطية بوساطة االصابع الملوثة 

 HBVيشك بدور القمل في نقل الفيروسات كال ◄ •



 التشخيص

 التحري عن البيوض أو الحشرة في الشعر أو في المالبس •



 جنس قمل العانة

 له نوع وحيد يتطفل على اإلنسان وخصوصا أشعار العانة•

 :  الصفات الشكلية•

 ملم 2-1يقيس •

 يشبه السرطان طول بطنه يعادل عرضه •

 الفوهات التنفسية على الوجه الظهري •

 تساوية بالحجم والزوج األخير أكثر تطورا مالقوائم غير •



 الوبائيات والعدوى

 يتوضع على أشعار العانة •

في حاالت استثنائية على أشعار الصدر واإلبطين ورموش العيون •
 ونادرا الحواجب 

ينتشر في كل أنحاء العالم وينتقل خالل االتصاالت الجنسية •
 واستخدام األلبسة والشراشف وكرسي المرحاض

 دورة الحياة•

 على أشعار العانة  الصؤاباتتضع األنثى •

 وتثبتها بمادة الصقة متينة  

 تفقس البيضة وتعطي يرقة تتحول لحوراء•

 ثم لحشرة بالغة 

 



 الدور الممرض لقمل العانة

حكة مع إنتان جرثومي ثانوي في مكان اللدغات : األعراض •

 وبقع نزفية دبوسية على الثياب 

 التهاب حافة الجفن ← على أهداب العين  التوضع•



 المعالجة

بشكل مراهم أو محاليل أو بودرة توضع على المبيدات الحشرية •
تقتل ← على األقل  سا 12المناطق المصابة وبتماس الشعر لمدة 

 البيوض والبالغات منها

الطبيعية   البيرترينت ومشتقات . د . كال دعضوية كلورية مواد  -•
 والصنعية لكن ظهرت لها مقاومة 

لمعالجة األهداب المصابة لكنه خطير وسام زيوت أكسيد الزئبق •
ويستعاض عنه بالفازلين الذي يمنع التنفس في الحشرات البالغة 

 والبيوض فيقتلها ثم تزال ميكانيكيا بملقط شعر

و تري   Levamisole: جربت معالجات فموية في حال المقاومة •
 سلفاميتاكسازول+ ميتوبريم

 



 الوقاية

 تحسين الوضع الصحي الفردي والعام•

 ناعم خاصتمشيط الشعر بمشط •

 استخدام شامبو يحوي مبيد حشري•

 تعقيم الشراشف والمالبس بالغلي •

 رش المالبس بمبيدات حشرية •

 تجنب الممارسات الجنسية الالشرعية•
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 البقياتعائلتي الفسافس و  



 عائلة الفسافس

:Triatomidea 

 تضم عدة أجناس•

 تتطفل على النباتات أو اإلنسان أو الحيوان•

 تنقل لها األمراض الفيروسية أو الجر ثومية أو وحيدة الخلية•



 عائلة الفسافس 

   Triatoma الفسفسجنس 

 :  الصفات الشكلية•

 (أصفر أسود أحمر)تتميز بألوانها الفاقعة •

 سم  3-1طولها من •

 أجزاؤها الفموية من النمط الالذع ينطوي•

 الخرطوم الفموي في حالة الراحة إلى الناحية البطنية 

 :  يحمل الصدر زوجين من األجنحة •

 نصفياتلذلك دعيت )نصفه قرني ونصفه غشائي الزوج األول   

كله غشائي تستخدمه والزوج الثاني وهو غير وظيفي ( األجنحة

 الحشرة للطيران



 دورة الحياة -التوزع الجغرافي والوبائيات

 تنتشر في جنوب أمريكا في شقوق جدران •

 األكواخ وفي األشجار وشقوق الصخور   

 تضع األنثى بيوضها منفردة أو ملتصقة •

 بشكل كتلة      

 يوما وتخرج منها يرقة  30-20بعد •

 ماصة للدم منذ خروجها     

 تنسلخ بعد كل وجبة دموية •

بعد االنسالخ الخامس تتحول لحشرة بالغة لها أجنحة وظيفية •
 وناضجة جنسيا 

 تعيش الحشرة أكثر من سنة •



 الدور الممرض للفسافس

 تلدغ اإلنسان واللدغة خفيفة أو غير مؤلمة •

 شاغاسالمسببة لداء  الكروزيةتنقل المثقبيات •

 رومانا  شاغاسحيث تلدغ الوجه خاصة وتسبب وذمة   

 يمتلئ بطن الحشرة بالدم خالل دقائق •

 حيث تمتص عدة مليليترات من الدم    

 درجة وتطرح  180بعد انتهاء الوجبة تدور •

الهضمية السائلة على مضيفها حيث تدخل المثقبيات  مفرغاتها

للمضيف في حال كانت الحشرة مصابة بها عن طريق األغشية 

 المخاطية أو مكان اللدغ 

 للحيوانات الرانجوليةتنقل المثقبيات •



 باستخدام الفسافس الثوائيالتشخيص 

 يمكن تربيتها بالمختبرات وإعطائها وجبة دموية من الطيور•

توضع الفسافس غير البالغة كون لدغتها خفيفة بسبب •

والسليمة من الطفيليات على المريض المشكوك بإصابته 

 األمريكية  بالمثقبيات

إن احتوى دم المريض كميات ضئيلة جدا من المثقبيات •

األمريكية فإنها تتكاثر بغزارة في أمعاء الحشرة وتكشف فيها 

 بعد أيام بفحص برازها 



 البقياتعائلة 

 Cimicidaeبق الفراش 
 حشرات ماصة للدم بمختلف مراحل تطورها •

 تضم جنس بق الفراش الهام طبيا •

 :الصفات الشكلية •

 بلون أصفر إلى بني محمر , حشرة عدسية مسطحة  •

 ملم  5-3تقيس •

 تنطوي األجزاء الفموية في حال الراحة للناحية البطنية •

 ال يحمل الصدر أجنحة وظيفية لتالؤم –العينان كبيرتان •

 الحشرة مع الحياة الطفيلية    

 الحافة االمامية للصدر ممتدة على كل جانب وتحيط بالراس كالقبة •

 الحشرة الصائمة رقيقة ومضغوطة والبطن عريض ومؤلف من عدة حلقات •

 تفرز  روائح خاصة من غدد موجودة في القائمة الثالثة•



 التوزع الجغرافي وسلوك الحشرة

 تنتشر في أماكن واسعة من العالم •

 كرت في كتابات من القرون الوسطى ذ•

 موجودة في سوريا •

 تعيش في منازل اإلنسان وتختبئ نهارا في الشقوق الصغيرة والنوافذ •

 وثنيات الفراش والستائر واألسرة ألنها قليلة السماكة     

 . تضع بيوضها في هذه األماكن وتنشط ليال•

 يستدل على وجودها من روائحه الخاصة ووجود بقع سوداء •

 من برازها    

 تتحمل الجوع فترة طويلة من الزمن حيث يبقى شهورا •

 مختبئا في أوكاره ال يغادرها إال في الظالم عندما يشم رائحة 

 اإلنسان فيالحقه من غرفة ألخرى ومن طابق آلخر ليلدغه ويتغذى بدمه 

 راعين ذيلدغه عادة في المناطق المكشوفة كالوجه والرقبة وال•

 يعود بعدها لمخابئه•



 دورة الحياة

 500-200بعد الوجبة الدموية تضع األنثى بيوضها الملقحة •

 بيضة أثناء حياتها بشكل منفرد 

تفقس بعد أسبوع فتخرج يرقة شاحبة اللون تشبه البالغة لكنها غير •

 ناضجة جنسيا 

 تصبح بالغة  انسالخات 4بعد •

 شهرا  11-3يستغرق ذلك •



 الدور الممرض 

 لم يعرف نقله ألي نوع من العوامل الممرضة •

يقتصر إمراضها على لدغتها وهي غير مؤلمة بشدة ولكنها •

حاكة خالل بضع دقائق من انتهاء وجبتها حيث توقظ النائم 

وتحدث عنده أرقا ليليا ينجم عنه كثير من االضطرابات النفسية 

 والتهيج العصبي



 الوقاية والمكافحة
يدخل البق للمنازل عن طريق حقائب مسافر قادم موبوءة •

 وخاصة البحر المتوسط أو المشتريات القديمة كالكتب 

للقضاء عليها توضع قفي أماكن مغلقة تحوي مبيد حشري •

 . غازي

 أو رش السجاد بمبيد حشري غازي •

 إغالق النوافذ كي ال يتسرب الغاز السام •

 تجب معالجة األسرة والمفروشات واللوحات•

 المعلقة والسجاد وشقوق الجدران  

 المكافحة المنزلية صعبة ألنه•

 .يمكن أن يعود بعد مكافحته 
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 Fleasعائلة البراغيث 
 منفصلة الجنس وكال الجنسين يتغذى على الدم  –حشرات بدون أجنحة •

 تتطفل خارجيا على جلد الثديات •

 البراغيثأهمها طبيا •

 :  الصفات الشكلية•
 لونها بني محمر , ملم  6-1,  حشرات بحجم صغير•

 أجسامها قاسية مضغوطة جانبيا يسمح لها باالنزالق بين أشعار الحيوانات •

 ع ومؤلفة ذرأسها صغير يحمل أجزاء فموية أنبوبية الشكل من النمط الال•

 من قطع بسيطة مسننة 

 طويلة تسمى المشط تستخدم  كيتينيةفي بعض األنواع يوجد صف من أشعار •

 بالتصنيف غير معروف الوظيفة       

 له أطراف قوية يزداد طولها من األمام للخلف •

تنتقل قفزا باالعتماد على الزوج الثالث حيث تقفز بشكل عمودي أو جانبي مما يسمح بسهولة الحركة بين •
 الشعر والفرو والوبر للثوي

 :  تصنف حسب الثوي •

 برغوث اإلنسان 

 برغوث الحيوان 

  برغوث القطط والكالب 



 دورة الحياة

 تضع األنثى بيوضها منعزلة في أماكن تربية الحيوانات •

 ايام حسب الحرارة والرطوبة 3-1تفقس البيضة بعد •

 الشكل عديمة األطراف يرقة دودية تخرج منها •

 بشرة المضيف أو من دمه أو من المواد العضوية المتفسخة بالتربة  توسفاتتتغذى من •

 أيام  10-8بعد لحوراء غير متحركة تنمو اليرقة وتنسلخ مرتين لتتحول •

يبقى هذا الجيل من الحوريات بحالة كمون وينضم له جيل آخر من حوريات من يرقات •
 أخرى 

تعيش حياة بطيئة وتعيش في منطقة ما عدة أجيال من الحوريات بأعمار متباينة حتى •
 يبلغ بعضها سنة كاملة 

تبقى الحشرات البالغة في غالف الحوريات حتى يحدث تحريضا ميكانيكيا كارتجاج •
أرض الغرفة أو تبدل حراري مفاجئ فتنشق الحوريات بشكل مستقيم وتخرج البالغات 

 دفعة واحدة 

ه الظاهرة هي التي تفسر سرعة استعمار البراغيث لمكان ما وغزوها المفاجئ ذتفسر ه•
 للمنازل 

 البالغات تكون شرهة للطعام تلدغ عدة مرات باليوم الواحد  إن كانت الحرارة مالئمة•

 



 التوزع الجغرافي وسلوك الحشرة

 تنتشر في أماكن مختلفة من العالم •

 في شرق أسيا ووسطها وفي غرب أمريكا وأفريقيا •

 تنتشر في األماكن المزدحمة كالمخيمات وأماكن تربية الحيوانات •

 :أنماط 3تضم •

1-  براغيث تعيش في أماكن تربية الحيوانات وتتطفل على مضيفها وقت
 التغذية فقط 

2- براغيث تعيش في فروة الحيوانات وتقضي كل حياتها على المضيف 

3-  براغيث تتثبت على مضيفها وتتغذى منه بشكل دائم كبراغيث الشيك 

 المجموعتين األوليتين لهما دور هام في األمراض التي تنقلها البراغيث ◄

براغيث الشيك ال تنقل لإلنسان أي مرض ولكن المسكن الذي تشكله في نسيج ◄
 الجلد يكون حاكا ويتقرح ويصبح مدخال لكثير من الجراثيم وخاصة الكزاز



 الدور الممرض

 اللدغة: أوال •

و بسبب  المخرشةتسبب بحكة شديدة بسبب لدغتها المؤلمة و •

التفاعالت األرجية والتحسسية الناجمة عنها أو االكزيما الجلدية 

 الناجمة عنها 

لدغتها مهيجة تسبب أرقا وإزعاجا وخاصة في المخيمات في •

 الغابات وتكون عادة من البراغيث المتطفلة على آكالت اللحوم 

تعرف لدغات البراغيث بوجود عدد من الحليمات زهرية اللون •

على خط واحد  ألن البرغوث يتحرك بالقفز القصير وال يتناول 

 كامل وجبته من لدغة واحدة 



 الدور الممرض للبراغيث

 نقل العوامل الممرضة: ثانيا•

 المسببة لداء التيفوس  التيفية الركتسيا← : الجرثومية•

 التوالريمياالمسببة لداء  ←  التوالريمية الفرانشيسال•

 المسببة لداء السل الكاذب ←الكاذبة  السلية اليرسينيا•

 المسببة لداء الطاعون  ←الطاعونية  اليرسينيا•

حيث تعد وسيطا متوسطا ألنواع : الديدان الشريطية  ←: الطفيلية•
الغشاء  ومحرشفةمن الديدان الشريطية مثل ثنائية الفتحات الكلبية 

   يةذالجر

لإلنسان نادر ألنه يتم بابتالع هذه البراغيث  الشريطياته ذانتقال ه◄
   الشريطياتالحاوية على يرقات 



 :التنغوسداء 

  البيمداريةأنواع كلها في أمريكا  10له برغوث الشيك يسببه •

 الوالج التنغاواحد فقط دخل ألفريقيا يسمى ونوع   

تتم دورة حياة هذا البرغوث في التربة الرملية قرب أماكن تربية الخنازير أو الماعز •
 وأحيانا الكالب 

 تدخل البالغة األنثى في جلد اإلنسان وخاصة•

 بين أصابع القدمين وعلى اإلبهام أو على كعب القدم    

 يكبر حجمها وتتحول لحويصل حقيقي مملوء •

 بالبيوض حتى تصل لحجم حبة الحمص   

 المسكن المتشكل حاك ومتقرح ويسمح للجراثيم بالدخول•

 والسيما الكزاز     

 يساعد لبس األحذية المفتوحة كالصنادل على اإلصابة •

تعالج باستئصال الجراحي لآلفة مع االنتباه لعدم تحطيم بطن البرغوث المنتفخ الحاوي •
 على البيوض وثم تطهير مكان الجرح بشكل جيد مع المراقبة المستمرة للقاحات الكزاز 

 



 مكافحة البراغيث

 عن أماكن سكن الحيوانات  البتعادا•

 معالجة الحيوانات الحاملة للبراغيث برش أماكن•

 يوم  15لمدة بالمبيدات الحشرية تربيتها    

 معالجة أرضية المنزل كالسجاد بعد هجر المنزل لفترة طويلة•

 وتطهير أماكن اللدغومضادة للحكة  للهيستامينمراهم مضادة معالجة •

القضاء على البرغوث المخرش ألنه ينقل لإلنسان االمراض ومكافحة •
 القوارض

اكتشف حديثا الجين الموجه لتركيب البروتين المسؤول عن حركات •
البرغوث البهلوانية في القفز ومحاولة تعطيل  عمل المورثة يمكن أن 

 يشكل خطوة هامة على طريق مكافحة البرغوث



تطور شكلي  

 ناقص

 عائلة العزالى

ليس لها 

 اجنحة

 

رتبة مغايرة 

 األجنحة

 لها أجنحة

تطور شكلي 

 كامل 

رتبة أنبوبية 

 األجنحة

ليس لها 

 أجنحة

رتبة ثنائية 

: األجنحة 

لها زوج 

 من األجنحة 

 غير الذعة  الذعة

 الحشرات



 رتبة ثنائية األجنحة



 رتبة ثنائية األجنحة 

Cycloraphe 
تخرج الحشرة البالغة من 

 عبر فتحة دائرية  خدراء

باب الذع ذ

   كاللواسن

باب غير الذع ذ

 كالمسبب لداء النغف

Orthoraphe 
تخرج البالغة من الحوراء عبر 

 شق ظهري 

تضم حشرات 

 الذعة 

 البعوضانيات الزلفاء الفاصدة البعوضيات



 رتبة ثنائية األجنحة 

Cycloraphe 
تخرج الحشرة البالغة من 

 عبر فتحة دائرية  خدراء

باب الذع ذ

   كاللواسن

باب غير الذع ذ

 كالمسبب لداء النغف

Orthoraphe 
تخرج البالغة من الحوراء عبر 

 شق ظهري 

تضم حشرات 

 الذعة 

 البعوضانيات الزلفاء الفاصدة البعوضيات



   Glossina اللواسن

 تسي تسي تسمى •

 سم  2-1تقيس  –بابة المنزلية ذتشبه ال•

 يحمل رأسها خرطوما فمويا ممتدا بشكل أفقي•

 قطع  3لألمام وقرني استشعار قصيرين مؤلفين من  

 تحمل القطعة الثالثة على وجهها شعرة طويلة•

   االريستاتشبه الريشة تسمى  

 جناحاها الطويالن مطويين كأشفار المقص •

 الجناح  تعصيباتفي حالة الراحة وتحدد  

 خلية بشكل البلطة    

 ي يختلف ذينتهي بطن الذكر بالجهاز التكاثري ال•

 حسب األنواع 



 التوزع الجغرافي 

 فقط أفريقيا توجد في •

 األماكن الرطبة تعيش بعض أنواعها في •

 الالمسة  كالالسنةوالغابات المحاطة بالمياه 

 المناطق الجافةوبعضها اآلخر يفضل   

 العاضة كالالسنةفي السهول كثيرة العشب  

تبقى في مكان توالدها حيث تتغذى وتتكاثر وبعضها يهاجر عندما •
 تصبح الشروط البيئية غير مناسبة حسب الفصول 

 كال الجنسين ماصين للدم  –تتغذى على دم الحيوانات المختلفة •

 بعضها في ساعات النهار الحارة وبعضها بعد المغيب  نهاراتلدغ •

 تجذبها األشياء المتحركة واأللوان الغامقة •



 دورة الحياة

 وتحتفظ بها في رحمها لتتطوربيضة واحدة  تلقح األنثى•

 تضعها بطريقة الوالدة التكاثرية الغدية ليرقة      

  حليبيةتغذي األم اليرقة داخل الرحم بمادة •

 تفرزها من غدد داخلية      

 ال تتغذى األم خالل فترة تطور اليرقة أبدا •

 إنما تغذيتها من وجبتها الدموية السابقة     

 تضع األنثى الملقحة يرقة ضخمة بيضاء اللون•

 ملم قرب قاعدة شجرة أو في التراب بملجأ  10-8تقيس  

 من الشمس وفي األرض سهلة الحراثة   

سم بعيدة عن الشمس  2-1تغوص اليرقات بسرعة في التربة وتستقر بعمق •
 والمبيدات الحشرية 

بيضوية الشكل بنية اللون تفقس خالل أسابيع  خدراءإلى تتحول خالل ساعات •
 الحشرة البالغة لتخرج منها 

 حوالي  يرقة فقط 20تلد األنثى خالل حياتها •



 للواسنالدور الممرض 

 لدغتها خفيفة •

  الغامبيةالبروسية  كالمثقبياتتنقل أنواع مختلفة من المثقبيات •

 والروديسية



 الوقاية والمكافحة

بسبب توضع اليرقات  غير فعالاستخدام المبيدات الحشرية •

 تحت سطح التربة 

استخدام الناموسيات والمالبس فاتحة اللون : المكافحة الفردية •

باب وتجنب ركوب ذذات األكمام الطويلة واستخدام مصائد ال

بابة تنجذب للغبار ذالسيارات والشاحنات المكشوفة ألن ال

هاب ذالمتولد عن السيارات والحيوانات المتوحشة وتجنب ال

للمناطق الموبوءة وقطع األشجار التي هي مخزن ليرقات 

 بابة ذال



 تقنية الحشرات العقيمة

 شكل من أشكال تحديد النسل الحشري •

إكثار كميات هائلة من الحشرات المستهدفة في المخبر وتعقيم •

ذكورها عبر تعريضها لجرعات بسيطة من اإلشعاعات ثم تطلق 

مع  تتالقحالحشرات العقيمة جوا فوق المناطق الموبوءة حيث 

 اإلناث البرية مما يسبب انقراض الذباب البري  بسرعة 

على  1:10يجب أن تكون نسبة الحشرات العقيمة إلى الخصبة •

 األقل



 رتبة ثنائية األجنحة 

Cycloraphe 
تخرج الحشرة البالغة من 

 عبر فتحة دائرية  خدراء

باب الذع ذ

   كاللواسن

باب غير الذع ذ

 كالمسبب لداء النغف

Orthoraphe 
تخرج البالغة من الحوراء عبر 

 شق ظهري 

تضم حشرات 

 الذعة 

 البعوضانيات الزلفاء الفاصدة البعوضيات

 النعريات



 داء النغف

Myiasis 

بعض أجناس من الحشرات  يرقاتمرض ينجم عن تطفل •

 ثنائية األجنحة غير الالذعة على اإلنسان والحيوان 



 دورة حياة العامل الممرض

 ملم تأخذ ألوان مختلفة حسب األجناس 14-8الحشرة البالغة •

 في التربة أو على أنسجة الحيوان أو اإلنسان  بيوضهااألنثى الملقحة تضع •

 :  مراحل يرقية 3الشكل تمر ب يرقة دودية تفقس وتعطي •

 عدة حلقات عديمة القوائم : يرقة الطور األول -1•

 قاسية وفي حلقتها  كيتينيةتحمل مقدمتها أجزاء     

 األخيرة فوهتان تنفسيتان فيهما شق واحد تستخدم     

 :هذه الشقوق في تصنيف األنواع تنسلخ لتعطي    

 :تحوي شقين تنفسيين في كل فوهة تنسلخ لتعطي: يرقة الطور الثاني  -2•

 سم أو أكثر 1شقوق تنفسية وطولها  3فيها : يرقة الطور الثالث -3•

تسقط يرقة الطور الثالث في التربة إذا كانت بحالة تطفل وتنسلخ لتتحول •
 قاسية  كيتينيةاسطوانية محاطة بطبقة  لخادرة

 بعد عدة أيام من شق دائري قطبي في غالف الخادرة لبالغة تخرج ا•



 أنماط داء النغف

 :  داء النغف الصدفي -1•

 داء النغف االختياري -2•

 داء النغف الجلدي أو الدملي -أ: داء النغف اإلجباري -3•

 داء نغف األجواف الطبيعية -ب                               

 داء نغف األعضاء الداخلية -ج                               



 أنماط داء النغف

 : داء النغف الصدفي 

 
 ليرقات الذباب في األجواف  مؤقتتطفل •

 الطبيعية لإلنسان كاألذن والمهبل أو في الجروح أو المثانة أو في      

 األنبوب الهضمي   

تنتمي عادة هذه اليرقات ألجناس مختلفة من الحشرات التي تعيش •

 على المواد العضوية المتفسخة كالذباب المنزلي 

ال يسبب حاالت مرضية بل هو تطفل كاذب واليرقات بحالة عبور •

 أو تشاهد عند المرضى النفسيين 



 أنماط داء النغف 

 داء النغف االختياري
تتطفل  أواليرقات تعيش إما على المواد العضوية المتفسخة في الطبيعة •

     المتنخرةعلى اإلنسان وخاصة مفرزات األجواف الطبيعية وعلى األنسجة 

 في مستوى المتوسفةكالجروح والمناطق       

 الجلد الطبيعية كيرقات الذبابة المنزلية ثنيات      

 والذباب األخضر الالمع والذباب األزرق      

 والذبابة اللحمية      

 المتنخرةوقد استخدمت يرقات الذباب األخضر الالمع في تنظيف الجروح •
 ويتم إنتاج يرقات عقيمة لتنظيف الجروح وتسريع الترميم والشفاء 

في حالة اإلهمال تدخل اليرقات لألنسجة العميقة مسببة آالم شديدة وخاصة •
 في األجواف 



 أنماط داء النغف 

 داء النغف اإلجباري 

   المتنخرةعلى األنسجة السليمة أو  إجبارياتتطفل اليرقات •

  التوضعتتظاهر بأعراض سريرية حسب •

 :  أشكال سريرية 3وله  ....تنتمي عادة لألجناس •

 :داء النغف الجلدي أو الدملي -أ•

 الطبيعيةداء نغف األجواف  -ب

 داء نغف األعضاء الداخلية  -ج

 

 
   



 :  داء النغف الجلدي أو الدملي -أ

 
 Cordyylobia: الذباب ذو الفص السباتي•

anthropophaga  : 

 

 كبيرة الحجم  ,أفريقيا السوداء في •
 

تضع األنثى البيوض في التربة أو على  – •
الغسيل أثناء تجفيفه أو على الثياب المبللة 

أيام تفقس البيضة وتخرج  3وبعد بالعرق 
يرقة تخترق الجلد بواسطة كالليبها الفموية 
وتتطور في المكان الذي دخلت فيه مسببة 

يسمى داء النغف تورم جلدي مؤلم دملي 
 الدملي 

 

 يرقاتها دودة كايورتسمى •
 

 

 

 Dermatobia: اآلدمي البشريالذباب  •
hominis  : 

 

 كبيرة الحجم  –العالم الجديد في •
 

تضع األنثى بيوضها بشكل  –•
مجموعات وتلصقها على بطن أنثى 

عندما تلدغ البعوضة  –البعوض الالذع 
اإلنسان أو الحيوان تفقس اليرقات من 

البيوض وتخترق الجلد مكان اللدغ 
وتصل لألدمة مشكلة عقدة تسبب نشوء 

 (  داء النغف الدملي)الدملة 

 – ماكاكدودة تسمى •

 

 عالج الحالتين السابقتين جراحي وتطهير مكان الدملة لمنع الخمج الثانوي 
 



 داء النغف اإلجباري 

 الزاحفالنغف الجلدي داء •
 تتطفل يرقات الذباب البطني على األنبوب الهضمي للحصان •

تلصق األنثى بيوضها على أوبار أو أشعار الحصان وتبتلع عندما •
يلعق الحصان جلده أو تدخل اليرقات عبر الجلد وتهاجر لتتثبت 

 على جدار معدة الحصان 

زاحفة  توضعاتتسبب يرقاته  –غير معروفة : عند اإلنسان •
تحت جلد الوجه والجذع واألطراف مسببة انتفاخا في مكان 

دخولها ومسير متعرج على امتداد طريق هجرتها ويزداد طول 
 المجرى عدة ميليمترات يوميا 

 يشفى اإلنسان تلقائيا خالل أيام ألسابيع •



 داء النغف اإلجباري 

 
 نغف األجواف الطبيعيةداء  -ب•

تسبب يرقات الذباب المتطفلة على اإلنسان تخريبا هائال لألنسجة ال سيما العين •
 .  واألذن والجيوب األنفية والفم واألحشاء الداخلية 

 Oestrus ovisتسببه ذبابة النبرة البيضاء •

 أثناء الطيران لمجرد شعورها بيوضهاتلقي األنثى •

 بمالمسة عين اإلنسان     

 الغشاءوتجتاز اليرقات تفقس البيوض سريعا •

 المخاطي للعين بواسطة كالبتي فمها وحزم الكالليب  

 في نهاية كل حلقة في جسمها  المتوضعةواألشواك 

 تخريش شديد للعين وتهيج حاد جدا في جيب الملتحمة ينجم ◄  

 عنه دماع   

 وتتم معالجته بإخراج اليرقاتداء النغف العيني الخارجي يسمى •

 من جيب الملتحمة وتشاهد لدى رعاة الغنم 

 نادرا ما تدخل اليرقات لكرة العين وتسبب ضمورا بصريا ◄ 



 : magnifica Wohlfahrtiaذبابة •

 يرقاتها إجبارية التطفل على ذوات الدم الحار •

 تخترق األنسجة البشرية يرقات نشيطة جدا تضع األنثى •

 عبر الجلد أو األغشية المخاطية األنفية أو العينية أو التناسلية 

 التي تأويها وتسب تدميرا واسعا وشديدا في األنسجة السليمة 

 تغزو القناة السمعية الخارجية ونادرا تتجاوز: ن ذفي األ•

 غشاء الطبل لألذن الداخلية مسببة الصمم    

 يمكن أن تسبب تدميرا كامال لكرة العين : في العين•

 تسبب اضطرابات شديدة جدا في الرؤية ويشخص    –

 .  للعين سليةعلى أنه في ورم دبقي أو إصابة   

 يمكن لليرقات أن تغزو الجيوب األنفية وتدمرها : في األنف•

تضع الذبابة يرقاتها على اللثة في أثناء تنفس الشخص النائم من فمه : في تجويف الفم•
 .  مسببة تخريب واسعا في األنسجة الفموية

 تتمة -الطبيعيةداء نغف األجواف  -ب
 



 داء النغف اإلجباري

 نغف األعضاء الداخلية داء  -ج•
 يصادف عند األجناس المتأقلمة جدا مع اإلنسان •

 بتوضعاتإذ تبقى يرقاتها ضمن األنسجة بشكل تطفل إجباري وتنتهي •

 : تحت الجلد ويسبقها هجرات عميقة في األحشاء      

 bovis Hypoderma: الذباب اللحمي البقري•

 هام في المناطق المعتدلة والحارة•

 البالغات تتكاثر صيفا في مراعي األبقار •

 على اإلنسان أو الحيوانات جباريا إ تتطفل اليرقات•

 البالغة كبيرة الحجم بنية مسودة عليها أشعار كثيفة •

من قبل الحيوان عندما يلعق تبتلع اليرقات تلصق األنثى بيوضها على أشعار األبقار وعندما تفقس •
 أو تخترق قاعدة الشعرة جلده 

 لمدة أسابيع قبل أن تتوضع تحت األدمة في أعماق األنسجة تبدأ اليرقة هجرة طويلة •

 قد تتوقف اليرقة في أثناء هجرتها بعضا من الوقت في أجزاء من األعضاء •

 الداخلية كقناة النخاع الشوكي والعين      

 تسبب تحت األدمة دملة تأخذ شكل ورم ملتهب ينثقب الجلد في مستواها لتخرج •

 كي تعطي    لخدراءوتتحول وتسقط على األرض وتغوص في التربة لقاعة البقر اليرقة الناضجة المسماة     

 الحشرة البالغة       

 نخفاض إنتاج اللحوم والحليب وتلف الجلودانسبب اإلصابة عند األبقار •



 داء النغف اللحمي البشري

تطور الطفيلي عند اإلنسان مخفقا فتخرج اليرقة من الجلد في •

 مستوى الدملة الصغيرة أو تموت في األنسجة العميقة 

الطرق المناعية سمحت باكتشاف وتشخيص أوسع للداء وأشكاله •

 المجهضة 

 يكثر في أماكن تربية األبقار جبال األلب•

 ويصيب خاصة األطفال والنورماندي   

 سنة  13-2بين     

 ثلثي الحاالت عند القرويين وثلث لدى األطفال ) 

 (الذين قضوا فترة في المخيمات الصيفية 



 البشريداء النغف اللحمي 

 األعراض السريرية 

فجأة بمستوى تظهر بشكل خراجات كاذبة  وذماتظهور في أغلب الحاالت    
أو معممة  متوضعةاحمرار وحكة ويرافقها اإلبط الساق والرأس والخد وتحت 

 عميق أو في الصدر بطني وألم 

 المفصلي الحادمفصلي كالروماتيزم الحالة العامة جيدة وقد يرافقها تناذر •

 : له شكالن خاصان وخطيران•

عصبية كتناذر التهاب السحايا وغثيان  عالئم – 5/1بنسبة : الشكل العصبي•
يسمى التهاب السحايا )في س د ش  الحمضاتوارتفاع كبير بنسبة  وإقياء

 (الحمضاتالناتج عن ارتفاع 

تتوضع اليرقة في العين أثناء هجرتها ونتيجتها خطرة على : الشكل العيني•
الرؤية غالبا وتقيس بضعة مليمترات وتشاهد بسهولة إن كانت في الحجرة 

 األمامية للعين ويصعب كشفها إن كانت في الحجرة الخلفية 

 تستأصل جراحيا •

 ال وقاية موثوقة عند اإلنسان•



 Tabanidae النعريات

    Orthorapheمن ثنائيات األجنحة تتبع ال •

 حلقات  5قرون استشعار قصيرة مؤلفة من لها •

 تشبه بشكلها الذباب •

 للحشرة البالغة جسم ضخم ورأس عريض

 يتصل مع الجسم في الذكور وعينان كبيرتان

 وقرون استشعار  

 يحمل الصدر زوج من األجنحة دخانية اللون

 أو مبرقعة  

 حلقة وعليها  11اليرقات تكون مقسمة ل 

 نتوءات وأشواك صغيرة ورأسها صغير 

 وقصير وقابل للتقلص ومجهز بأجزاء فموية قوية

 

 

 



 الوبائيات ودورة الحياة

 تنتشر في أوروبا وأفريقيا وأمريكا •

 تنشط نهارا وقت الظهيرة •

 طيران اإلناث سريع جدا وتحمل•

 خرطوما فمويا قويا تستخدمه في اللدغ 

 وتستغرق الوجبة الدموية عدة دقائق  

 الذكر يتغذى على رحيق األزهار والعصارات النباتية •

تفقس لتعطي يرقات قناصة  -تضع اإلناث بيوضها قرب المياه•
تتحول  لخدراءتأكل بعضها وتغوص في الوحل أو الماء ثم تنسلخ 

 لبالغة



 للنعرياتالدور الممرض 

 تسبب آفاتمؤلمة جدا لدغة بعض أجناسها •

 التهابية موضعية        

 جنس ذهبية العيون ينقل أمراضا لإلنسان•

 ويسمى ذباب النهر      

 في الجو الحار الرطب وتلدغ نهاراتنشط •

 األنثى األماكن المكشوفة من جسم اإلنسان 

 فروة الرأس وخلف األذنين ووحشي الساعد 

 وبعد هضمها للدم تذهب لألنهار  

تسبب لدغتها تورما غير مؤلم يدوم لعدة أيام وهي ناقل رئيسي •
حيث تترك الخيطيات الخرطوم الفموي لألنثى عند  اللوللوالخيطيات 

 اللدغ مخترقة الجلد



 رتبة ثنائية األجنحة 

Cycloraphe 
تخرج الحشرة البالغة من 

 عبر فتحة دائرية  خدراء

باب الذع ذ

   كاللواسن

باب غير الذع ذ

 كالمسبب لداء النغف

Orthoraphe 
تخرج البالغة من الحوراء عبر 

 شق ظهري 

تضم حشرات 

 الذعة 

 البعوضانيات الزلفاء الفاصدة البعوضيات



 Mosquito البعوضيات

 حشرات ذات أجنحة مغطاة بحراشف ويرقات مائية بتنفس هوائي •

  Aedes الزاعجةو   Culexالبعوض  : أجناس هامة طبيا  3تضم •

 .  Anopheles واألنفيل



 الصفات الشكلية العامة

 سم  1البالغة تقيس •

وقرون استشعار طويلة ورفيع مجهزة  مركبيتنالرأس يحمل عينين •
تكون في اإلناث جرداء أو أشعارها قصيرة وفي الذكور )بأشعار 

 (أشعارها طويلة وكثيفة

 الخرطوم الفموي طويل ممتد لألمام •

 الفكية التي  اللوامسوعلى جانبيه    

 يستخدم طولها في تصنيف األجناس    

 يحمل الصدر جناحين متطاولين •

 متوازية ومغطاة بحراشف تعصيباتعليها 

 أزواج من القوائم الطويلة والنحيلة  3و 

كر بجهاز اإللقاح المستخدم في ذحلقات تنتهي عند ال 9البطن مؤلف من •
 التصنيف وينتهي في األنثى بعضو وضع البيض 



 البعوضياتدورة حياة 

 :لها نمطين•

 فوق  أسرابتطير ذكورها بشكل : األول   -1

 ويتم إلقاح االنثى بعد اختراقها للسرب وهي    

 ال تربى في المختبرات    

 تلقح األنثى في جو محصور: النمط الثاني -2

 ويمكن تربيتها في المختبرات  

 بعد اإللقاح تبحث األنثى عن مضيف ألخذ•

 وجبتها الدموية الضرورية إلنضاج البيوض 

 في رحمها ثم  تبحث عن ماء مناسب لحياتها  

 حسب أنواعها كي تضع البيوض 

 تطفو البيوض على سطح الماء وتفقس عادة •

 بعد يومين  إذا كانت الحرارة مناسبة   



 البعوضياتدورة حياة 

ملم وهي دودية عديمة القوائم  1تقيس اليرقات من الطور األول •

حلقات وعلى حلقتها الثامنة فوهات تنفسية ويحمل  9مؤلفة من 

رأسها أجزاء فموية من النوع الطاحن تتغذى على الجزيئات 

النباتية والحيوانية العالقة في الماء وتنفسها هوائي فتصعد بين فترة 

وأخرى على سطح الماء لتأخذ األكسجين بواسطة الفوهات 

 التنفسية 

 



 البعوضياتدورة حياة 
سم وبعد بضعة  1تتحول للطور الرابع يقيس  انسالخات 3تخضع اليرقة إلى •

 :  هيأيام تتحول لشكل جديد صائم 

 الكتلة الرأسيةالتي لها شكل الفاصلة وتحوي  الحوراء•

 وصدر البالغة وعليها أنبوبان على رأس الضخمة     

 للتنفس هوائيات     

 وينتهي الخلفي دقيق يحوي بطن البالغة والجزء     

 بشكل مضرب التنس تستخدمهما للسباحة بقطعتين    

 الحوراء تتوقف عن عند اكتمال نمو الحشرة داخل •

 معرضة ظهرها للهواءالحركة وتطفو على سطح الماء      

 تتحرر منه الحشرة البالغة بالتدريجشق طولي ويحدث    

 كيبضع دقائق على بقايا الغالف المتمزق ثم تقف    

 واخيرا تطير لتبدأ حياة جديدة جناحيها يجف    

 

 أسابيع حسب حرارة الجو  4-2تستغرق دورة الحياة من •

 



 البالغة  البعوضياتطباع 
ينتشر البعوض على كامل الكرة األرضية ويشاهد في جميع فصول السنة في البالد الحارة وفي •

 الفصول الدافئة فقط في البالد المعتدلة والباردة 

 :  ونميز عدة أنماط حسب عالقته باإلنسان•

يعيش ضمن المنازل البشرية أو بالقرب منها وهو خطير ألنه ينقل : البعوض المنزلي -1•
 األمراض

 يدخل المنازل ليتغذى من دم اإلنسان ويعود بعدها لمسكنه الخارجي: البعوض قرب المنزلي -2•

 يعيش ضمن األخشاب الرطبة القديمة وال يدخل المنازل مطلقا : البعوض الوحشي -3•

غالبا وال يبتعد البعوض عادة عن أماكن تفريخ يرقاته ولكن قد عند غروب الشمس تنشط البالغات •
المصرية التي سببت  كالزواعجتحمله الرياح لمسافات بعيدة أو ينقل بالبواخر والسفن والطائرات 
 وبائيات صغيرة بفيروسات الحمى الصفراء في المناطق المعتدلة 

 أشهر  4تختلف مدة حياة البعوض حسب الحرارة والرطوبة وتصل حتى •

عند حلول الفصل البارد يأخذ البعوض وجبة دموية أخيرة ويحولها لخاليا دهنية ◄•
يختزنها في جسمه ليتغذى عليها ثم يلجأ لزوايا هادئة ومظلمة يبقى فيها طوال فصل 

وعندما يشعر بدفء الربيع يصحو وينشط من جديد  بالتشتيةالشتاء دون حركة وتسمى 
 وهذا يفسر ازدياد أعداده المفاجئ في فصل الربيع 

 بالمرحلة اليرقية تكون التشتية في بعض األنواع •



 ية البعوض البالغذتغ

 على العصارات النباتية ورحيق األزهار : الذكور •

 تحتاج دم الفقاريات إلتمام نضج بيوضها : اإلناث•

 تسمح طرق الترسيب بمعرفة مصدر الدم•

 الممتص من قبل البعوضة    

 تنشط اإلناث عند غروب الشمس لتبحث عن•

 مضيفها وتتعرف عليه ليال بواسطة    

 وتحوي عين مركبة  100عينها المؤلفة من  

 نظام حراري يعمل بنظام األشعة تحت الحمراء  

 وظيفته عكس لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي 

 لتراه   

 م  60تستطيع شم روائح اإلنسان من مسافة •

 حرارة المضيف : عملية اللدغ بعدة عوامل تتحرض•

 في الجو المحيط  Co2والرطوبة وارتفاع    

 



 الخرطوم الفموي لألنثى يتكون من غمد سفلي•

 يحضن األعضاء الستة الحادة المكونة( الشفة السفلى)   

 للخرطوم وعند اللدغ ينطوي الخرطوم تحت رأس    

 البعوضة لتدخل هذه األعضاء للجلد    

 تختار البعوضة مناطق الجلد الرقيقة الحاوية •

 أوعية سطحية كالوجه الخلفي للساقين واألنسي للساعدين   

 أثناء اللدغ تضع القليل من لعابها الحاوي مواد مانعة•

 للتخثر ليبقى الدم سائال فال يتخثر ومواد مخدرة     

 تفيد في تخفيف ألم  اللدغة فال يشعر بها اإلنسان    

 د حتى يمتلئ  3-1فتطمئن لغذائها الذي يستمر      

 بطنها بالدم     

 



   الزاعجة   األنفيلبعوض  البعوض العادي

االنتشار 

 الجغرافي

ينتشر في مناطق واسعة من 

 العالم وفي سوريا

 

 في مناطق واسعة من العالم 

 الغاب ودرعا : سوريا 

 

 كل أنحاء العالم 

على اإلنسان  وأخطرها

 .المصرية  الزاعجة

 الزاعجةالساحل : في سوريا 
  .vexansAالمزعجة 

 

الصفات 

 الشكلية

فكية أطول  لوامستملك : ♂

من الخرطوم الفموي ولها 

 نهاية دقيقة 

الفكية أقصر  لوامسها: ♀

 بكثير من الخرطوم الفموي 

الفكية  اللوامسيكون طول  -

مساويا في كال الجنسين 

 لطول الخرطوم الفموي

في نهايتها عند وتنتفخ  -

شكل مضرب )الذكور فقط 

 (التنس 

 شكليا تشبه البعوض العادي 

تموضع 

 البالغات

تقف البالغات في حالة الراحة 

 للجدران  موازيبشكل 

تقف الحشرة في حالة الراحة  

 على الجدران  مائلبشكل 

 

تقف البالغات في حالة الراحة 

 موازي للجدران بشكل 

 منعزلةتضع اإلناث بيوضها  مجتمعة تضع اإلناث بيوضها  البيوض

على سطح المياه النقية  

 الصافية المشمسة 

 

 منعزلةتضع األنثى بيوضها 

 خاصة  تزييناتولها 

 



 الزاعجة االنفيلبعوض  البعوض العادي 

اليرقة لها أنبوب تنفسي طويل  اليرقة

يتوضع على الحلقة الثامنة 

تحت  مائل  وتتثبت بشكل

 سطح الماء 

وهي نشيطة كثيرة الحركة  -

 والسباحة 

لها أنبوب تنفسي وتنفتح  ليس

الفوهات التنفسية مباشرة على سطح 

لسطح  موازيالماء و تتوضع بشكل 

 الماء

قليلة الحركة وتميل للسكون على  –

 سطح الماء

 

أنبوب تنفس قصير وعريض لليرقة 

تحت سطح  مائلو تتوضع بشكل 

 الماء أثناء تنفسها 

الدور 

 الممرض

تسبب لدغاته طفح جلدي -

 وبثور حاكة 

خيطيات الفخرية  وينقل --

 في أفريقيا   البنكروفتية

 تنقل داء البرداء  -

فيروسات المسببة  وبعضها ينقل-

 اللتهاب السحايا والدماغ 

   البنكروفتيةخيطيات  ينقل -

الحمى الصفراء في المناطق  -

 المدارية من أفريقيا وجنوب أمريكا 

حمى الضنك في المناطق المدارية  -

 والكاريبي

الفيروسات المسببة اللتهاب  - 

 السحايا والدماغ

 الالدرويةأنواع تنقل الخيطيات  - 

 في الباسفيك 



 



 ذكورا وإناثا  واألنفيلالتمييز بين البعوض العادي 

 



 والزاعجةوضعية الوقوف في البعوض العادي 

 واألنفيل

 



 واألنفيلالفروق بين البعوض العادي 





 



 الوقاية ومكافحة البعوض

 ملم  1.5استخدام الناموسيات وشبك النوافذ بثقوب أقل من •

 استخدام منفرات الحشرات أو معالجة المالبس•

 بالمبيدات الحشرية       

 إزالة التجمعات المائية وتغطية األوعية الحاوية •

 على الماء لمنع البعوض من وضع البيض     

 تحريك مياه المسابح بشكل مستمر •

 رش المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات البالغة •

 الكامبوزيتربية أسماك : المكافحة الحيوية•

 القانص لليرقات ووضعها في أماكن وجودها 



 رتبة ثنائية األجنحة 

Cycloraphe 
تخرج الحشرة البالغة من 

 عبر فتحة دائرية  خدراء

باب الذع ذ

   كاللواسن

باب غير الذع ذ

 كالمسبب لداء النغف

Orthoraphe 
تخرج البالغة من الحوراء عبر 

 شق ظهري 

تضم حشرات 

 الذعة 

 البعوضانيات الزلفاء الفاصدة البعوضيات



 Phlebotomusالفاصدة 

 Sand flyالوريد أو ذبابة الرمل  خازعةتسمى •

 صفراء –ملم  4-2حشرة بحجم صغير : صفاتها الشكلية•

 درجة مع محور الصدر  45الرأس يشكل زاوية -

 قطعة عليها أشعار وأشواك في كال الجنسين  16تتألف قرون االستشعار من  -

 قطع  5الفكية متطورة ومؤلفة من  اللوامس•

 الخرطوم الفموي يتألف من شفة سفلى لحمية تحوي•

 تجويف يحوي بداخله القطع الالذعة    

 يغطي الصدر أشعار قصيرة ويحمل زوجا من األجنحة الورقية •

 متوازية  وتعصيباتهاالنهاية ومزودة بأشعار  ومؤنفةالشكل     

 مما يعطيها شكل مميز كالفراشة  منتصبةتكون األجنحة في حالة الراحة •

 أزواج من القوائم الطويلة  3يحمل الصدر •

يغطي البطن أشعار وينتهي عند الذكر بجهاز اإللقاح المميز المستخدم بتصنيف •
 األنواع

 عند األنثى ينتهي بزائدتين لوضع البيض •



 Phlebotomusالفاصدة 

قاسية تحمل زوجا من  كيتينيةاليرقات دودية الشكل تحوي محفظة •

قرون االستشعار وأجزاء فموية من النمط الطاحن وينقسم جسمها 

قطعة تحمل األخيرة زائدتين متطاولتين تنتهيان بأشعار  12ل 

 طويلة مميزة 

الحوراء في نهايتها الخلفية قشرة انسالخ آخر مرحلة يرقية لم •

 تتحرر منها كامال 

 



 الفواصدطباع وبيولوجيا 

في حوض المتوسط ابتداء من المناطق المناخات الحارة تعيش في •
 الرطبة حتى الصحراوية 

وتختبئ نهارا في الزوايا المظلمة في المساكن وجحور  ليلينشاطها •
 الحيوانات وشقوق الجدران القديمة والتربة الرطبة 

على الجدران  متوضعةتنجذب الحشرات مساء للنور وتشاهد •
وهادئ يتأثر بالرياح ويكون على مراحل عديم الصوت وطيرانها 

قصيرة ومستقيمة على سطح الجدران فتبدو كأنها تقفز ولكن يمكنها 
 قطع مسافات طويلة 

 تتغذى على العصارات النباتية السكرية •

تتغذى دم الفقاريات الضروري لتطور البيوض اإلناث الملقحة فقط •
 ونضجها 



 دورة الحياة

أو في التربة بيضة في  20بعد الوجبة الدموية تضع األنثى الملقحة •

جحور الحيوانات وهي بيضوية متطاولة بلون بني مسود وعلى 

 شبكية أو مضلعة تستخدم في تصنيف األنواع  تزييناتسطحها 

تفقس البيضة لتعطي يرقة دودية الشكل تتحول من طور آلخر في •

تعطي  انسالخاتعمق التربة الغنية بالمواد العضوية وبعد عدة 

 حوراء بلون بني مصفر تنسلخ لتعطي بالغة 

 . تستغرق هذه الدورة شهرين•



 الدور الممرض

 مؤلمة جدا وتعطي إحساسا بالعض لدرجة : اللدغة•

 أنها توقظ النائم ألن الفاصدة تمزق الخاليا الجلدية

 بعد اللدغة تظهر لويحة حمراء     –بأجزائها الفموية لكي تمص الدم  

 تتحول لعقيدة صغيرة تبقى عدة أيام    

تسبب اللدغات المتعددة ظاهرة تحسسية تتجلى بترفع حروري وطفح •
 جلدي تسمى حرارة فلسطين 

الجلدي  الليشمانياالمسببة لداء  الليشمانياطفيليات : العوامل الممرضة •
 والحشوي 

 كاريونأو مرض  البرتونيالالمسببة لداء  البرتونيالتعصيات •

   الفواصدأيام أو حمى  3الفيروسات المسببة لحمى •



 والوقاية الفواصدمكافحة 

استخدام الوسائل الميكانيكية كالناموسيات  وشبك النوافذ  •

 واألبواب 

 استخدام المصائد الكهربائية •

 رش المبيدات الحشرية داخل المنازل •

 ذتطبيق المواد الطاردة للحشرات بشكل مراهم أو رذا•



 رتبة ثنائية األجنحة 

Cycloraphe 
تخرج الحشرة البالغة من 

 عبر فتحة دائرية  خدراء

باب الذع ذ

   كاللواسن

باب غير الذع ذ

 كالمسبب لداء النغف

Orthoraphe 
تخرج البالغة من الحوراء عبر 

 شق ظهري 

تضم حشرات 

 الذعة 

 البعوضانيات الذلفاء الفاصدة البعوضيات



 Simuliumالذلفاء 

 تعيش في جميع المناخات •

 نوع  300لها •

 شوهدت في سوريا •

ملم بلون اسود أو  3-2حشرات صغيرة : صفاتها الشكلية •

رمادي غامق ولها ظهر محدب بشدة يعطيها شكل السنام وعليه 

 زوج من األجنحة العريضة الشفافة دون أشعار 

 قطعة  11يحمل الرأس قرني استشعار يتألف كل منها من •

 األجزاء الفموية لألنثى قوية جدا ومن النمط الالذع الماص للدم •



 طباع وبيولوجيا الذلفاء

 ومزعجة جدا  نهارينشاطها •

 تشاهد في األماكن المناسبة لنمو اليرقات والحوريات •

 قرب تيار مائي سريع حاوي نسبة عالية من االكسجين : 

تهاجم اإلناث الفقاريات ألخذ وجبتها الدموية نهارا وبعض األنواع •

 .  تهاجم اإلنسان

قد تبتعد عدة كيلو مترات عن أماكن توالدها حيث تحملها الرياح  •

 أو تطير بشكل طبيعي 



 دورة الحياة 
 كتلة متماسكة تضع اإلناث البيوض بشمل •

 تلصقها على السطوح القاسية مباشرة تحت سطح الماء    

 سريعة الجريان بواسطة مادة صمغية    

 تخرج يرقات ينتهي بطنها بقرص –تفقس البيوض •

 عضلي مزود بعدد من األشواك تساعدها على التثبت  

 على السطوح القاسية في المياه الجارية بسرعة 

 بة ذرجل كاتنتقل اليرقات داخل المياه بفضل •

 على الحلقة األولى من البطن وتنتهي بقرص  متوضعة  

 في مقدمةغالصم عضلي مزود بأشواك وتنفس اليرقات عبر 

 اليرقة  



 دورة الحياة

بشكل الجيب عندما تنضج اليرقة تنسج حولها شرنقة حريرية •

 وتلصقها على السطوح القاسية وتتحول بداخلها 

تتجاوز  الغلصميةومزودة بباقتين من الخيوط غير متحركة لحوراء   

 الشرنقة 

 تنسلخ الحوراء فتتحرر البالغة وتصعد من أعماق المياه باتجاه •

تجمعت تحت غالف الشرنقة وتكون قادرة فقاعة هوائية ضمن السطح 

 على الطيران فورا والتزاوج 

 



 الدور الممرض

د وهي مؤلمة وتظهر نقطة حمراء صغيرة  2تدوم حوالي : اللدغة•
محاطة بمنطقة متورمة ومحمرة بشكل خفيف تصبح حاكة بشكل متزايد 

 ومنتفخة لعدة أيام 

 في لعاب الحشرة  الهستامينجلدية نتيجة  تحسساتقد تسبب لإلنسان •

قد تهاجم بعض األنواع األبقار مسببة حوادث تسمم خطر ونسبة وفيات •
 عالية 

خيطية كالبية الذنب الملتوية المسببة لعمى األنهار : العوامل الممرضة-
 في أفريقيا السوداء 

بعض الخيطيات الحيوانية ككالبية الذنب البقري والمصورات الدموية -
 للطيور وفيروسات مسببة التهاب الدماغ خاصة عند الخيول 



 مكافحة الذلفاء والوقاية

 نستخدم فقط المواد المنفرة: مكافحة البالغة غير ممكنة •

صعبة بسبب طبيعة أماكن توالدها قرب : المرحلة اليرقية•

 األنهار المتدفقة بشدة 

 تطبق حاليا المكافحة الحيوية البيولوجية•



 رتبة ثنائية األجنحة 

Cycloraphe 
تخرج الحشرة البالغة من 

 عبر فتحة دائرية  خدراء

باب الذع ذ

   كاللواسن

باب غير الذع ذ

 كالمسبب لداء النغف

Orthoraphe 
تخرج البالغة من الحوراء عبر 

 شق ظهري 

تضم حشرات 

 الذعة 

 البعوضانيات الذلفاء الفاصدة البعوضيات



   Culicoides البعوضانيات

 نوع  1400واسعة االنتشار •

 توجد في سوريا •

 ملم لونها رمادي 4-1حشرات صغيرة : شكليا•

 فاتح إلى غامق لها عينان لكل منها عدة أسطح 

 (عنقود العنب)      

لطخات غامقة اللون تفيد في تصنيف األنواع  7-6تحوي األجنحة •
 تشكل على طرف الجناح شكل  تعصيباتوتحوي 

قطعة واألجزاء الفموية متطورة  15قرون االستشعار مؤلفة من •
 ممصعلى فك سفلي متطاول داخل  متوضعةومكونة من أسنان قاطعة 

 مهيأ لمص الدم 



 البعوضانياتطباع وبيولوجيا 

 تتغذى الحشرة على رحيق األزهار والنباتات المتفسخة •

 األنثى تتغذى بالدم بعد اإللقاح •

تفضل البيئة الرطبة والمعتدلة وتكثر في التربة الرطبة الحامضة الغنية •
 بالمحتوى العضوي العالي كالمستنقعات وضفاف األنهار 

 هكتار /مليون يرقة  24تتكاثر بالظروف المثالية وتصل ل •

 (  الغسق وطرفي النهار الفجر )بنقصان الضوء يزداد نشاطها •

ب لألشياء الداكنة ذتنج( كم2أقصاها )ال تطير األنثى لمسافات طويلة •
وحمض  كاالستونيكشف مركبات عديدة جهاز شمي المتحركة ولها 

   Co2اللبن والتركيز العالي من 

 كور لإللقاحذب الذجنسية تج فرموناتتفرز إناثها •



 دورة الحياة
 بيضة في التربة الرطبة  50بعد يومين من الوجبة الدموية تضع األنثى •

 أيام ويخرج منها يرقة دودية 4-3تفقس بعد •

 الشكل صغيرة كثيرة الحركة بلون فاتح  

 ملم تتوضع في الطبقات العليا 5وطولها  

 من التربة الرطبة للمستنقعات  

 لتصل المرحلة  انسالخات 4تنسلخ اليرقة •

 سم تتحول لحوراء بطيئة الحركة  1الرابعة بطول 

 تتنفس بزوج من األنابيب التنفسية وال تتغذى 

 على الكتلة الرأسية  المتوضعة   

 بعد يومين تخرج البالغة من شق طولي في ظهر الحوراء •

 أسابيع  6-2تستغرق الدورة •



 للبعوضانياتالدور الممرض 

 تلدغ اإلناث اإلنسان والحيوان : اللدغة•

وتسبب تشكل عقيدة صغيرة زهرية اللون مرتفعة عن سطح الجلد تصل لعدة  مؤلمة•
 مليمترات حاكة جدا بسبب الظواهر الجلدية األرجية 

 أيام  3تختفي بعد •

 :  العوامل الممرضة•

في  المنسونيالجنس : لإلنسان  قد تنقل جنسين من الخيطيات الضعيفة اإلمراضية
ذات وجنس مشوكة الشفة المناطق االستوائية من أمريكا الجنوبية ويسبب آفات جلدية 

 وآفات جلدية وذماتفي المناطق االستوائية في أمريكا وإفريقيا وتسبب  الوريقيتين

 بعض الفيروسات تنقل •

للخيول واألبقار والطيور  نبذاللتنقل داء كالبية الحيوانات  في 

 تسبب فيروسات المسببة للسان األزرق عند األغنام التي تسبب 

 نفوقها وخسارة اقتصادية  



 والوقاية البعوضانياتمكافحة 

 استخدام الناموسيات•

 تطبيق المبيدات الحشرية •

 اللباس الطويل •

تجنب الخروج وقت نشاط الحشرة وخصوصا في المناطق ذات •

الخطورة العالية كالمناطق الساحلية وقرب األنهار والمستنقعات 

 والمناطق االستوائية 


