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  2007، ) 2(العدد 5: للعلوم الزراعیة ، المجلد األنبارمجلة 
  

  في محافظة االنبار) البري والمنزلي(دراسة انتشار الطفیلیات الخارجیة في طائر الحمام 

  

  مهند محمد الشعیبي

  األنبارجامعة /كلیة التربیة-قسم علوم الحیاة 

  

  الخالصة

50، حیــث تــم جمــع یــة فــي طــائري الحمــام المنزلــي والبــرياســتهدفت الدراســة انتشــار الطفیلیــات الخارج

  :، شخصت خالل الدراسة أربعة أنواع من الطفیلیات الخارجیة)حمام منزلي 15، حمام بري35(طائر 

Goniocote, Cuclotogastes, lipeurus and Goniodes

% 70إلصـابة بالحمـام البـري ، حیث كانت نسبة ا%80إذ بلغت نسبة اإلصابة الكلیة بهذه الطفیلیات 

  .%10بینما بلغت نسبة اإلصابة بالحمام المنزلي 

  

Study of prevalence ectoparasites in pigeon (feral & domestic) in
Al-Anbar city

M. M. Al-Shuaaibi
Biology Dep.- Collage of Education – Al-Anbar University

Abstract
The aim of study is prevalence of ectoparasites. Fifty birds (35 feral pigeon + 

15 domestic pigeon) were included in this study . Four species were diagnosed:
Goniocote, Cuclotogastes, lipeurus and Goniodes

The total numbers of infection in birds were 80% (70% in feral pigeon, 10% in 
domestic pigeon).

  

  المقدمة

تعتبر الطیور جزء مهم من الثروة الحیوانیة في البلدان التي تتواجد فیها حیـث أنهـا تـوفر جـزءا مهمـا مـن 

البـروتین الحیـواني علـى شــكل لحـوم أو بـیض كمــا تسـاهم الطیـور فــي السـیطرة الحیویـة نتیجــة تغـذیتها علـى بعــض 

الطفیلیـــات  إلـــى حظـــائر الطیـــور والحیوانـــات األحیـــاء الضـــارة كالحشـــرات ، إضـــافة إلـــى أهمیتهـــا فـــي نقـــل الخمـــج

باإلضافة إلى المخاطر الصحیة المذكورة أعاله تعتبر الطیور ) 1،2،3(األخرى كاألسماك واللبائن والزواحف

البریــة مضــیف لكثیــر مــن الطفیلیــات التــي تهــاجم اإلنســان مســببة إزعــاج لــه وأحیانــا تنقــل أمــراض معدیــة حیــث إن 

  ) .Argas reflexus)4،5،6شیر إلى إصابة اإلنسان بطفیلي قمل الطیور هناك عدة تقاریر ت

مـن الطیـور التـي تـؤثر بشـكل  street pigeonsأو حمـام الشـارع  feral pigeonsیعـد الحمـام البـري 

خطیــر علـــى صـــحة المجــامیع الســـكانیة ، كمـــا إن ارتباطهــا بشـــكل دقیـــق مــع اإلنســـان یجعلهـــا تنقــل لـــه كثیـــرا مـــن 

  .)7(یلیات الخطرة على صحتهالطف

تتعــرض الطیــور كبقیــة الحیوانــات األخــرى للخمــج بالطفیلیــات الخارجیــة ممــا یــؤثر علــى فعالیــة الطیــور 

المختلفة نتیجة نشاط الطفیلي ضمن أنسجة المضیف وٕافرازه لبعض المواد التي قد تكون سامة وتشارك الطفیلیـات 
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ؤثر سـلبا علـى اغلـب الفعالیـات الفسـلجیة ویقلـل مـن قیمتهـا الغذائیـة المضیف في غذائه وقد تهاجم أنسـجته وهـذا یـ

  ) .8(للبیض وٕانتاجها

إن الطفیلیــات الخارجیـــة كائنــات تعـــیش علــى جســـم المضــیف ومنهـــا الطفیلیــات التـــي تظهــر علـــى ریـــش 

ء علـى الطیور أو على قشور األسماك أو على جسم الخیول واألبقار وغیرها من الحیوانـات ولغـرض تسـلیط الضـو 

مثــل هــذه الطفیلیــات ومعرفــة أنواعهــا وأســبابها وطــرق انتقالهــا ممــا لهــا مــن اثــر علــى صــحة الكــائن تــم إجــراء هــذه 

  .في طائر الحمام البري والمنزلي الدراسة االستقصائیة تحریا عن الطفیلیات الخارجیة 

جیــة التــي تقضــي دورة البرغــوث والقمــل ویعتبــر القمــل مــن الطفیلیــات الخار : تضــم الطفیلیــات الخارجیــة

حیاتهــا علــى جســم الطــائر وتنتقــل بواســطة المالمســة المباشــرة وهــي ال تمــتص الــدم ولكنهــا تســبب إزعاجــا بوجودهــا 

Goniocotes, Menopon: على جلد الطائر ومن أنواعها gallinae)9(.  

) 11(لتـي أجراهـا والدراسـة ا) 10(ومن الدراسات التي أجریت حول هـذا الموضـوع الدارسـة التـي أجراهـا 

  :من القمل وهي تم خاللها تشخیص ثمانیة أنواع

Menacathus, Menacathus numidae, Menopon gallinae, Amyrsidea, Goniocotes
maculatus, Goniodes dissimillius, Goniodes gigas, Cucltogaster 

  :تشخیص خمسة أنواع من القمل هي) 12(استطاع 

Cuclotogaster, Goniodes gigas, Goniodes dissimillius Menopon gallinae, 
Menacanthus

  

  طریقة العمل

2005أجریــت دراســة استقصــائیة تحریــا عــن الطفیلیــات الخارجیــة التــي تصــیب الطیــور للفتــرة مــن شــباط 

(ائرا من الحمام بنوعیه البري والمنزلي من مناطق مختلفـة مـن مدینـةط50، جمع خاللها 2005ولغایة حزیران 

  ) .الفلوجة ، هیتالرمادي ،

تم جمع الطفیلیات الخارجیة من مناطق مختلفة من جسم الطائر و حفظت في أنابیب بالستیكیة تحتـوي 

  .)13(كحول ثم فحصت تحت المجهر وتم تشخیص األنواع اعتمادا على % 10على 

  

  ئج والمناقشةالنتا

فـي الطیـور المدروسـة، كانـت نسـبة اإلصـابة فـي الحمـام % 80سجلت الدراسة نسـبة إصـابة كلیـة بلغـت 

وهــذا قــد یعــزى إلــى معیشــة الطــائر والبیئــة % 10فــي حــین بلغــت نســبة اإلصــابة فــي الحمــام المنزلــي % 70البــري 

  .)1جدول ( التي یتواجد فیها 

، أحادیـة( صـابة بالطفیلیـات الخارجیـة اعتمـادا علـى نـوع اإلصـابة أعـداد ونسـب اإل) 2(یبین الجدول 

% 40(ة ـوع وبنسبــة النــة ثالثیــحیث اظهر الحمام البري نسبة إصابة عالیة باإلصابات المشتركـ) ، ثالثیة ثنائیة

  .في حین لم تسجل أي إصابة مشتركة في الحمام المنزلي) 

بـــأنواع الطفیلیـــات الخارجیـــة حیـــث بلغـــت نســـبة اإلصـــابة أعـــداد ونســـب اإلصـــابة ) 3(یظهـــر الجـــدول 

,Lipeurusبطفیلي  Cucltogaster100 % ، في الحمام البري بینمـا لـم تظهـر أي إصـابة فـي الحمـام المنزلـي

ومن خالل مالحظة الطیور المصابة وجد أن معظمها قد ظهر علیه عالمة المرض وخفة الوزن ، وهذا یتفـق مـع 

یـث اسـتطاعوا تشـخیص نفـس األنـواع المشخصـة فـي الدراسـة ، بینمـا بلغـت نسـبة اإلصـابة ح) 10،11(هما ذكـر 
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فـــي طـــائر الحمـــام البـــري فـــي حـــین لـــم ) 28.5%(Goniodesوطفیلـــي ) Goniocotes)42.8%بطفیلـــي 

  .)10(تسجل أي إصابة بطائر الحمام المنزلي وهذا یتفق مع ما ذكره 
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  أعداد ونسب اإلصابة بالطفیلیات الخارجیة في الطیور المدروسة) 1(جدول 

  نسبة اإلصابة  عدد الطیور المصابة  عدد الطيور املفحوصة  نوع الطائر

  %70  35  35  الحمام البري

  %10  5  10  الحمام المنزلي

  %80  40  50  المجموع

  

  

  ةأعداد ونسب اإلصابات المختلفة في الطیور المدروس) 2(جدول 

  نوع الطائر
عدد الطیور 

  المفحوصة

عدد الطیور 

  المصابة
  نسبة اإلصابة  اإلصابات الثالثیة  نسبة اإلصابة  اإلصابات الثنائیة  نسبة اإلصابة  اإلصابات األحادیة

  %40  20  %20  10  %10  5  35  35  الحمام البري

  -  -  %10  5  -  -  5  15  الحمام المنزلي

  %40  20  %30  15  %10  5  40  50  المجموع

  

  

  أعداد ونسب اإلصابة بأنواع الطفیلیات الخارجیة  في الطیور المدروسة) 3(جدول 

  نسبة اإلصابة  Goniodes  نسبة اإلصابة  lipeurus  نسبة اإلصابة  Cucltogaster  نسبة اإلصابة  Goniocote  نوع الطائر

  %28.57  10  %100  35  %100  35  %42.8  15  الحمام البري

  -  -  %33.3  5  %33.3  5  -  -  الحمام المنزلي
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