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  الخالصة 
واع        ى أـن رف عـل ذه الدراسـة بھـدف التـع ل أجریـت ـھ ل علـى البلـب ي القمـل المتطـف  White cheeked(أبـیض الخـد العراـق

bulbul(  Pycnonotus leucotis    ع لھـذا الغـرض ن مدینـ  24وجـم ة الدیوانیـة وفحصـت خارجیـاً لعـزل القمـل طـائراً ـم
ذه %. 87.5بنسبة إصابة كلیـة بلغـت  بخمسة أنواع من القمل العاض نتائج الدراسة إصابة البلبل أبیض الخدظھرت أ.منھا وـھ

ــي   Menacanthus sp. ، Columbicola columbae ، Bonomiella columbae ، Coloceras: األنــواع ھ
damicorne و Alcedoecus sp.  راق أول  وأن نتائج ھذه الدراسة تمثل ي الـع ل أبـیض الخـد ـف واع مـن البلـب عزل لھـذه األـن

بـأعلى نسـبة وشـدة إصـابة بلغـت   .Menacanthus sp وقد ظھر النـوع.ا لھا في العراقجدیدامضیفالبلبل أبیض الخد  عد أذا
ــوالي 9.2و% 79.2 ــوع ،علـى الت ــت  B. columbae  بینمــا ظھــر الن ــبة وشــدة إصــابة بلغ ــى  0.5و% 12.5بأوطــا نس عل
إذ كانـت ،معنویة لطـرز اإلصـابة  اً ولم یظھر لجنس الطائر أي تأثیر معنوي في نسبة اإلصابة في حین ظھرت فروق.التوالي

  .كثر شیوعاً من بین طرز اإلصابةھي األ)%61.9(نسبة اإلصابة بنوعین من القمل العاض
 

  المقدمة 
ف الطیـور بتتعـرض      ــامختـل ــة والخارجیـة لإلصـابة أنواعھ ــى  وتشـكل بالطفیلیـات الداخلی ــور المصـابة خطـرا كبیراعل الطی

رة  من المسببات المرضیةوالحیوان لدورھا في نقل العدید  اإلنسان ل الخطـی  والفطریـات ,والفیروسـات ،البكتریـا والركتسـیامـث
ل  Ectoparasites الطفیلیـات الخارجیـة وتسـبب.[1] فضال عن دورھا في نقل العدوى الى الطیـور السـلیمة دائمياذا التطـف  ـل

رة إذلالمؤقت  أو ؤدي لھـالك الطیـور المصـابة أنھـا لطیور خسائر صحیة كبـی عن كونھـا مضـائف وسـطیة لطفیلیـات فضـال ـت
ي الطفیلیـات الخارجیـة انتشـار أكثـرمن  Mallophagaرتبة القمل العاض  إلىالذي یعود  Liceویعد القمل  ،] 2 [ أخرى ا ـف
بطن,والصـدر, واألجنحـة, الرأسمثل مختلفة من جسم الطائر  أماكنیتواجد في  إذ ,الطیور ؤخرة الجسـ ,واـل ویعتمـد .[ 3 ] موـم

دم د وامتصـاص اـل ى قضـم الـریش والجـل ي تغذیتـھ عـل  لــدفءالـى ایحتـاج  ألنـھویقضـي كـل دورة حیاتـھ علـى مضـیفھ  [4]ـف
اة والحرارة ى قیـد الحـی د .[5]لیبقى عـل د مـن الدراسـاتا تسـجلوـق ى  اأنواعـ لعدـی ل عـل واعمختلفـة مـن القمـل العـاض المتطـف  أـن

ي سـجلت   Thomas & shutler  [5] ن الطیور منھـا دراسـةم متعددة ي  % 63 بنسـبة بالقمـلطـائر السـنونو  إصـابةالـت ـف
ل بلغـت  Palma &     Jensen [ 7]    حین حصـل  واع %79.5علـى نسـبة اصـابة بالقـم ي اـن ن ال ـف طیـور كمـا مختلفـة ـم

ن القمـل المت ] [Ricardo etal 8  لسـج ى طـائر الخمسـة انـواع ـم ل عـل  .Clayton et al   رواشـاFlamingoe  نحـامطـف
دأ.العاضالى اصابة الحمام البري بنوعین من القمل  [9] د العبـاس مـا فـي العـراق فـق وعی ]  [ 10تمكـن عـب ن عـزل ـن ن ـم ن ـم

 كمـا . .Alcedoecus sp و .Menacanthus sp    وھمـا لنجـف االشـرففي محافظة ا غئري الزرزور والزاالقمل من طا
ي  [11 ]سجل كریم دواجن اصابة الحمـام المنزـل ونظـرا .مـن القمـل العـاض مختلفـة انواعبـ فـي محافظـة البصـرة والبـري واـل
ف االمن الطیور الشائعة  Pycnonotus leucotis أبیض الخد لكون البلبل ن الرـی ي كـل ـم كثیـر مـا نـھ اإذ  والمدینـة,نتشـار ـف

دم وجـود دراسـات ،صوتھ عذوبةل ئھ عن میل الكثیر من الناس القتناشجار فضالألغصان اأیشاھد على  حـول ھـذا  سـابقة ولـع
ذه الدراسـة لـذا بالطفیلیات الخارجیـة السیماالطائر  ى انـواع القمـ دفھـب  جـاءت ـھ رف عـل ىالتـع ل عـل ل ل العـاض المتطـف  البلـب

  .مدینة الدیوانیة في  P. leucotis أبیض الخد
  

     العمل  ائقالمواد وطر
دة ة الدیوانیـدینـالطیـور المحلـي فـي ممن سوق  الخدأبیض  ياقرعالبلبل ال ا من طیورطائر 24تم الحصول على      ة خـالل الـم

اة  2008ولغایة شـھر آذار  2007ول مابین شھر كانون األ وم الحـی ي قسـم عـل ا الـى مختبـر الطفیلیـات ـف م جلبـھ درت خـ اذ،وـت
رة العین المجـردة وباسـتخدام العدسـة المكـب م فحصـت ـب ن أ الطیور باستخدام الكلوروفورم ـث یضـا لعـزل الطفیلیـات الخارجیـة ـم

ي فحـص النمـاذج  ] 12 [ ة أبوالحـبواسـتخدمت طریقـ الـریش یـدویا ت الطفیلیـات الخارجیـة إ,ـف ى ذ نقـل المعزولـة مباشـرة اـل
دة % 10تركیز ب البارد KOHلول لقتلھا ثم وضعت في مح% 70لي ثیالكحول األ م غسـلت لغـرض سـاعة  24ـم التوضـیح ـث

ول الكنـدا عمالزجاجیـة باسـت ملت على شرائحح دقیقة ثم 1-2لول مدة یوضعت في الزا بالماء المقطر بعدھا  بعـدھابلسـم  محـل
ــع كـاي وب لغـرض التشـخیص x 40 و x 10فحصـت بـالمجھر تحــت قـوة  ــت النتـائج أحصــائیا بأسـتخدام مرب مســتوى وحلل

  .) 0.01و 0.05( أحتمالیة
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   والمناقشة النتائج
 

واع مـن القمـل العـاض أعـزل وتشـخیص خمسـة  الحالیـة دراسـةال تم في       ین فـي الجـدول  Chewing liceـن  )1(وكمـا مـب
ــي  Menacanthus sp.  ،Columbicola columbae  ، Bonomiella columbae    ،Coloceras   :وھ

damicorne  و Alcedoecus sp.    ــدة ، )0.5% (12.5، )2% (45.8، )9.2( %79.2صــابة بلغــت إوبنســبة وش
ذه األولـالدراسة ھـي األھذه  وتعد.على التوالي) 1% (16.7و  )%4.5 (33.3 ي عـزل ـھ ن نوعھـا ـف واع ى ـم ىالـن  متطفلـة عـل
  .في العراق یض الخدأبالبلبل 

 
 -:المسجلة األنواعوصف لھذه  أدناهوفي 

  )2 و 1 الصورة (  Menacanthus sp   .نوعال - 

ذه الدراسـةالمسـجلة  األنواعمن بین ًتردداوانتشارا األكثرھو  نوعكان ھذا ال        ي ـھ ي  اإلصـابةبلغـت نسـبة  إذ  ،ـف ل البـف لـب

  .منطقتي الظھر والبطن بكثرة وقد لوحظ متواجدا  في .9.2بلغت  إصابةوبشدة  %79.2 أبیض الخد
    )4و  3الصورة ( Columbicola columbe      النوع   -

ر حجمـھ       وع بكـب ي یمكـن رؤیتـھ بسـھولة إذ ,یمتـاز ھـذا الـن  ھلونـوالمتطـاول  سـطوانيالفحـص ویتمیـز بشـكلھ األ أثنـاء ـف
 وقـد بلغـت نسـبة اإلصـابة) Wing liceبقمـل الجنـاح عـادة یسـمى ذا لـ(  منطقة الجناح منھذا النوع  عزل .غامقالرمادي ال

ن  وأضـخم أطـولمنھـا  زوجین الثـاني والثالـثوالـثنائیـة المخلـب  األرجـلبكون  نوعویمتاز ھذا ال.2وبشدة بلغت  % 45.8 ـم
  .الزوج األول

   )6و  5الصورة ( Bonomiella columbae    النوع  - 
ذه الدراسـة  األنواعمن بین  اصابة بة وشدةوطا نسأظھرھذا النوع ب          ي ـھ ى  0.5و%12.5 كانـت إذ,المسـجلة ـف عـل

ز ھـذا النـوع بصـغر .والبطن,واألجنحة ,والرقبة  ,الرأس شملت وقد عزل من مناطق مختلفة من جسم الطائر،التوالي یتمـی
  .لونھ الفاتح المصفرحجمھ و

      )8و  7الصورة (  Coloceras damicorneالنوع    - 
بطن  ,والظھـر ,والرقبة ,الرأسمناطق  منھذا النوع  ت ذكورعزل       ذیل, األجنحـةوتحـت ,واـل وقـد بلغـت نسـبة . وقاعـدة اـل

وع بكـون عـرض  4.5  اإلصابةبینما بلغت شدة  % 33.3 اإلصابة رأسیمتاز ھـذا الـن ن طولـھ والنھایـة  أكثـر اـل  األمامیـةـم
 .منتظمة یة الخلفیة لھ غیرمقوسة بینما النھا للرأس

 )10و  9الصورة (    .Alcedoecus sp النوع -
د عـزل فـي الدراسـة الحالیـة بنسـبةجنحـة ألفي منطقة ا ةتواجدھذا النوع م ت ذكورسجل        % 16.7قلیلـة بلغـت  اصـابة وـق

 .یباتقرالشكل یحتوي في مقدمتھ على بروز مثلث  اً س كبیرأمن القمل بكون الر یتمیز ھذا النوعو.1وبشدة اصابة 
ــل ا مــن ان عـزل ھـذه االنـواع الخمسـة     ن البلب د لھــذه   P. leucotis أبـیض الخـدلقمـل العـاض ـم ھــو تسـجیل مضـیف جدـی

ـع الدراسـ. مرة في العراق وألول  األنواع د العبـاس وتتفـق نتـائج ھـذه الدراسـة م ي قـام بھـا عـب ي وصـف النـوع [ 10]ة الـت  ـف
Menacanthus sp.  والنـوع اغ الذي عزلھ من طائر الـزAlcedoecus sp.   نالـذي عزلـھ مـن حیـث   طـائر الـزرزور ـم

 Columbicola columbae (المسجلة فـي الدراسـة الحالیـة الثالثة األخرى كما تتفق مواصفات وقیاسات االنواع .القیاسات
، Bonomiella columbae  و Coloceras damicorne ( ذه األ واع مـع وصـف ـھ ــدمأـن ي ق  ھانفسـھا فـي الدراسـة الـت

ي[11 ]  تتفق مع دراسة كریم  كما  [13]   الشیباني د . C. damicorneلنـوع اوصـف  ـف د مـن الدراسـات أوـق شـارت العدـی
ن  C. columbaeن النـوع أالى  ي اصـاأكثـر أـم واع القمـل الشـائعة جـدا ـف دواجن ـن وكـذلك  ]16و  15،  14 [بتھا للحمـام واـل

ورمـن االجنـاس المھمـة  Colocerasن الجنس أالى  ] [ Johnson etal. 17 شار أ ى الطـی رة عـل ، كمـا جـدا والمتطفلـة بكـث
  .]13و   [  11 متطفال على الحمام المنزلي والبري بكثرة B. columbaeسجل النوع 

ن مضیفا جدیدا لھذه االنواع من القمل العاض فضـال عـن عزلھـا  أبیض الخدان تسجیل اصابة البلبل        ن أـم نـواع مختلفـة ـم
درة  نأ على الطیور یدل ا الـق ي اصـابتھا لھذه الطفیلیات الخارجیة تمتلك مدى مضیفي واسع ولـھ واع علـى التكیـف ـف مختلـف اـن

  .المضائف من الطیور
   اإلصابةالعالقة بین جنس المضیف ونسبة 

ن القمـل كانـت  باألنواع لإلصابةن النسبة المئویة أ) 2الجدول (نتائج الدراسة الحالیة أظھرت      متقاربـة فـي كـال المسجلة ـم
ن وجـود  ) 0.01و 0.05بمسـتوى أحتمالیـة (أبیض الخـدالبلبل  وإناثذكور  لم تظھر فروق معنویة بین إذ ,الجنسین الرغم ـم ـب

ىكانـت  إذ,اختالفات مظھریة في عدد الطیور المصـابة  ین األ لإلصـابةنسـبة  أعـل ن ـب بـالنوع  اإلصـابةھـي نـواع المسـجلة ـم
Menacanthus sp. ي اإلنـاث )%83.3(في الذكور ھـي  B. columbae بـالنوع  اإلصـابةبینمـا كانـت نسـبة  )%75(وـف

  .اإلناثفي %  8.3و في الذكور%  16.7بلغت إذ,وطا األ
ى عـدم وجـود فـروق معنویـة بـین الـذكور        ي  واإلنـاثتتفق نتائج ھذه الدراسة مع العدید مـن الدراسـات التـي اشـارت اـل ـف

ى أبینما ,  ] 19و  18[الخارجیة بالطفیلیات لإلصابةاد االستعد ر عرضـة أ اإلنـاثن أشارت بعـض الدراسـات اـل  لإلصـابةكـث
ــة مـن الــذكور وذكــرت بالطف ود أیلیـات الخارجی ــد یـع ــا فـي العــش وھـذا الحضــانة  دوارألن السـبب ق یعرضــھا بــدوره وبقائھ

ـع الـذكور  والشقوق القریبة منھا مقارنة األعشاشبالطفیلیات الخارجیة الموجودة في  لإلصابة ي تقضـي م ي أالـت غلـب وقتھـا ـف
  البلبل  وإناثبالطفیلیات الخارجیة لذكور  اإلصابةمعنویة في نسب  قد یعود السبب في عدم وجود فروقو]  [20 نالطیرا
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ع االى تواجد كال الجنسین في قفص واحـد معـا طـو أبیض الخد ل یـتم بأعتبـار بنظـر األ األخـذل الوقـت ـم التمـاس ن انتقـال القـم
  .]21[ین الطیور المباشر ب

 
  طرز االصابة 

ذ بلغـت إ, صـابة الثنائیـةدا ھـي االتـردكثر طـرز االصـابة أن أ) 3(ة الحالیة وكما مبین في الجدول ظھرت نتائج الدراسأ      
نعدمت إفي حین %  9.5المفردة بنسبة  واالصابة %28.6یة بنسبة الثالث ظھرت االصابةبینما  %61.9االصابة فیھا   بةنس

ان نتـائج الدراسـة الحالیـة تتفـق . بات الثنائیة والثالثیةن ھناك فرقا معنویا بین االصاأنواع وقد وجد أكثر من ثالثة أاالصابة ب
ور ]   Dove et al.  ]22     الیـھ دراسـةمع ما توصـلت  ا الـى ان االصـابات الثنائیـة لقمـل الطـی كثـر ھـي األالتـي اشـار فیـھ

ن بقیـة طـرز االصـابة بی ع دراسـة نمـاشـیوعا ـم ذه النتیجـة ـم ق ـھ ي Foronda et al.  [ 16   ]  التتـف ى ان أالـت شـار فیھـا اـل
ى ان اصـابة الطـائر باحـد ل ، وقد یعود السـبب نتیجـةكثر شیوعا من غیرھابالقمل ھي األاالصابات المفردة  لدراسـة الحالیـة اـل

بسـبب لخارجیـة و غیرھـا مـن الطفیلیـات األقمـل خـرى مـن اأنواع ألالصـابة بـمشـجع االصـابات الحـادة السیما انواع القمل و
  .ضعف مقاومة الطائر بفعل االصابة
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 )24=  يالعدد الكل( ي مدینة الدیوانیة ف     P. leucotisأبیض الخد  نواع القمل العاض المعزول من البلبلنسب االصابة وشدتھا أل) 1(الجدول

 

  
 بالقمل العاض في مدینة الدیوانیة  P. leucotis  أبیض الخد ة إلصابة ذكور وإناث البلبلالنسب المئوی )2(الجدول

 
  .leucotis  P   أبیض الخدوالنسبة المئویة في البلبل  طرز االصابة :)3(الجدول

  
  (%)النسبة المئویة لإلصابة  العدد المصاب  طرز اإلصابة

  9.5 2  المفردة 
  61.9  13  الثنائیة
  28.6  6  الثالثیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .)(sp.  Menacanthus 10Xالقمل العاض انثى  : )1(لصورة ا
  
  
  
  
  
  
  

ي      نوع الطفیل
 

  شدة اإلصابة  (%)النسبة المئویة لإلصابة   العدد المصاب

Menacanthus sp. 19  79.2  9.2 

Columbicola columbae 11  45.8  2  
Bonomiella columbae 3  12.5  0.5  

Coloceras damicorne 8  33.3  4.5  
Alcedoecus sp.          4 16.7 1 

 3.44  87.5 21 العدد الكلي

  
ي  نوع الطفیل

  12= االناث  12= الذكور 

   (%)النسبة المئویة لإلصابة  بالعدد المصا  (%)النسبة المئویة لإلصابة  العدد المصاب
Menacanthus sp. 10  83.3  9  75.0  

Columbicola columbae 4  33.3  7  58.3  

Bonomiella  columbae 2  16.7 1  8.3  

Coloceras damicorne 5  41.7  3  25.0  

Alcedoecus sp. 3  25.0  1  8.3  

ة  83.3  10 91.7 11  العدد الكلي لالصاب
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 sp.  Menacanthus (10X) القمل العاض ذكر : )2( الصورة

 
  
  
 
 
  
  
  
  
  

ذكر القمل العاض  ) 3(الصورة 
Columbicola 

)X10.(  columbae   

 
 
 
 
 

          
  
  
  
  

  .Columbicola columbae  (10X) أنثى القمل العاض  )4(لصورة ا
  
 
 
 
 
 
 
 

 .Bonomiella columbae  (10X). ذكر القمل ا لعاض )5(الصورة                        



 
 Bonomiella columbae  (10X)انثى القمل العاض  ) 6(الصورة 
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  Colocerus damicrone   (10X). ذكر القمل ا لعاض )7( الصورة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Colocerus damicron (40X).االمامیة لذكرالقمل العاض النھایة) 8(الصورة                             

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Alcedoecus sp  (20X).ذكر القمل ا لعاض9) (الصورة 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
  .Alcedoecus sp  (40X).االمامیة لذكرالقمل العاض النھایة) 10(الصورة 
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Abstract      
    This study done was carried out identify the species of parasitical lice on.   White 
cheeked bulbul(Pycnonotus leucotis).For this purpose 24 birds were collected from Al-
Diwaniya city  and examined externally for the lice.The results showed that  P. leucotis  
was infested with five species of chewing lice with a total infestation ratio of 87.5% 
.These species were:- Menacanthus sp., Columbicola columbae , Bonomiella columba , 
Coloceras damicorne and  Alcedoecus sp.       
The result of this study represents the first isolation of these species from white cheeked 
bulbul in Iraq.The species were recorded from P. leucotis as a new host for such parasites. 
Menacanthus sp. was appeared in a high ratio and intensity  of infestation (79.2% and 9.2, 
respectively), while B.columbae was appeared in a lower ratio and intensity  of infestation 
(12.5% and 0.5,  respectively). The bird's sex showed no any effect that there isn’t  
infestation ratio where as a significant difference was found for types of infestation: the 
ratio of  infestation with  two kinds of chewing lice (61.9 %) was the most prevalent 
among types of  infestation . 

  


