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 الملخص

 :االوالي الطفيلية:  الطفيليات  وقد عثر على االنواع التالية من    طائرآ  187وفحص وتشريح  جمع    تم  الدراسة الحاليةفي  

المتقلبة الدموية ويعد هذا    Haemoproteusمصابًا بجنس هيموبروتيسPterocles olchata من طائر القطا  ان  وجد  

البالزموديوم   عثر على جنس  العراق  في  السلوى   Plasmodium.spأول تسجيل من نوعه  دم طائر   Coturnix   في 

coturnix    وجنس االيميرياEimeria    في طائر السلوى والقطا بينما عثر على الكربتوسبوريديامCryptosporidium    في

والجيارديا   البط  Giardiaالقطا  االنسان.  .Mergus serrator  .في  تصاب  انها  الشريطية كما  على    :الديدان  عثر 

 Ascaridaالبط الديدان الخيطية عثر على جنس    في   Cotuginaفي الحمام وجنس     Metadilepis globacnthaسجن

hermaphrodite     في الحمام والبط وجنس Acuaria laticepis  في الزرزورSturnus vulgaris. :عثر على    القمل

بينما عثر على ثالثة أنواع     Columbicola columbae،Companulotez compareنوعين من القمل في الحمام هما  

التي    Laemobothrion maximum  ،Crasprdorrhymchus platystomusوهي    Aquila chrysaetoفي الصقر  

  (new recordجديدًا في العراق حسب كتاب مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي / جامعة بغداد بتسجيل )  تعد تسجيالً 

 . Degeeriella  leucopleuraو  6/3/ 2019في  630لنوعين من القمل ذي العدد

 الطفيليات الداخلية والخارجية; الطيور البرية; تحديد نسبة الخمج.  الكلمات الدالة:
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Abstract 

In the present study number (187) birds were collected, examined and dissected and the 

results revealed the presence of the following parasites: 

Parasitic protozoa: The Pterocles olchata and Columba Livia were found infected with 

Haemoproteus and this protozoa was recorded for the first time in Ptercle 

olchata.Plasmodium was found in blood of Cotunix coturnix and the Eimeria was found in 

Cotunix coturnix and pterocles olchata whereas Cryptosporidium and Giardia were found in 

Ptercles olchata and Mergus serrator. Cestoda: The genus Metadilepis and genus Cotugina 

were found in Columba livia and Mergus serrator, respectively. Nematode: The genus 

Ascarida hermaphrodite was found in Columba livia and Mergus serrator whereas genus 

Acuaria laticepiا was found in Sturnus vulgaris. Lice:  Columbicola columbae and 

Companulotez compare were found in Columba livia whereas (Laemobothrion maximum, 

Craspedorrhynchus platystomus and Degeeriella leucopleura were found in Aquila 

chrysaetos. These louse species were new recods in lraq.       

Keywords: internal and external parasites; wild birds; Determine the rate of infection. 
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 المقدمة: .1

تعد الحيوانات البرية االليفة منها والمفترسة عنصرًا مهمًا من الثروة الحيوانية التي تعتمد على نفسها في الحصول على       

الغذاء والمأوى مما تجعلها ال تتأقلم في العيش مع البشر فتتعرض بذلك للصيد واالفتراس ،وتكمن اهمية الحيوانات البرية في  

 [ 1لود والصوف اضافة الى دورها في الحفاظ على التوازن الطبيعي في البيئة وأهميتها الطبية ]كونها مصدرا" للغذاء والج

المحاصيل الزراعية المختلفة التي تشكل دعامة اساسية للثروة    إلتالفهاتسبب الحيوانات البرية خسائر مادية جسيمة نتيجة  

[ من    [2االقتصادية  العديد  تساهم  نفسه  االتجاه  والفيروسات وفي  كالبكتريا  المرضية  المسببات  نقل  في  البرية  الحيوانات 

[ لقد حظيت 3والفطريات والطفيليات الى االنسان والحيوان والتي قد ينتج عنها الموت والهالك في حاالت الخمج الشديدة  ] 

  التي تصيبها وتقوم بنقلها الى االنسان الحيوانات البرية باهتمام الباحثين والدارسين في مختلف أنحاء العالم وخاصة الطفيليات  

الموضوع باهتمام يوازي اهميته ولم تجري سوى دراسات قليلة عليه االمر الذي حفزنا للقيام   يحظىأما في العراق فلم    [4]

ي عدد  حيث هدفت هذه الدراسة التحري عن الطفيليات الخارجية والدموية والمعوية وتحديد نسبة الخمج ف   [ 5]  بالدراسة الحالية

 من الطيور البرية ضمن قضاء داقوق في محافظة كركوك.

 المواد وطرائق العمل:    .2

  :جمع العينات 2.1

الحيوانات البرية ذات الفصائل واألجناس    لجمعشملت الدراسة أربعة مواسم )نهاية الصيف، والخريف، الشتاء والربيع(  

المختلفة منها الطيور الجارحة كالصقور، والطيور البرية المهاجرة بأنواعها الحمام والقطا وطائر السمان والزرزور في األقضية  

تبعد   التي  وداقوق  وافتخار  وينكجه  الرشاد  قرية  وتحديدا  لمحافظة كركوك  التابعة  المحافظة40والنواحي    وأطراف   كم عن 

الحويجة. إذ تزدهر هذه المناطق بالتنوع اإلحيائي لوجود مساحات واسعة تستخدم لزراعة المحاصيل تجلب اليها انواعًا عديدة 

من الحشرات والقوارض وفيها أيضا مناطق شبه صحراوية تعيس فيها أنواع عديدة من الزواحف، ما يجعلها بيئة مناسبة للعديد 

 والغذاء.  عن الدفءالمهاجرة التي تأتي الى هذه المناطق خالل فصل الشتاء بحثًا   من انواع الطيور البرية
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 عزل وتشخيص الطفيليات الخارجية: 2.2

حية   المختبر  الى  جلبت  اذ  الخارجية  الطفيليات  للكشف عن  البرية  والحيوانات  الطيور  من  شهرية  عينات  جمعت 

( لفحص الشعر أو الريش للمناطق تحت األجنحة، والرقبة،  Zippon Ectopourلفحصها باستخدام فرشاة وبخاخ من نوع )

وتمت  ازاحة القمل ووضعه في انابيب مغلقة ثم عزلت الطفيليات الخارجية لبعض انواع ،  والظهر والبطن لمدة عشرة دقائق

الطيور الجارحة من رتب الصقريات وانواعًا من الطيور البرية كالحمام الزاجل والحمام الطوراني باستخدام المناطق تحت 

لغلق بعد وضع مادة الفورمالين عليها بمقدار  األجنحة والمناطق االخرى من جسمه اذ تم نقلها في انابيب زجاجية محكمة ا

[. تم تشخيص الطفيليات الخارجية من قبل الخبراء في مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي/ 6لغرض التشخيص ]  %4

 جامعة بغداد./توالالفقارياقسم الحشرات 

 تشريح الحيوانات والتحري عن الطفيليات الداخلية: 2.3

اذ تم جلبها حية   2019ولغاية شهر ايار  2018األول  انات البرية  من شهر كانون  جمعت عينات شهرية من الحيو 

من الصدر حتى نهاية الجسم الى    الى المختبر وتخديرها بمادة الكلوروفورم، وتشريح العينة وذلك بفتح منطقة البطن ابتداءً 

التشريح الحيوان وباستعمال مقص كبير مع مشرط وتمت عملية  ال  مخرج  الداخلية  7بطن ] من منطقة  [، وعزلت االحشاء 

والقانصة    المريءاذ قسمت أجزاء القناة الهضمية كاًل على حدى الى    Normal saline  %0.9ووضعت بالمحلـــــول الفسلجي  

واالمعاء ثم فصلت األعضاء وشرحت طوليًا بحثًا عن الديدان الطفيلية وتم وضع العينات المعزولة في طبق بتري لفحصها  

تم   [8% ]4وتشخيصها تحت المجهر الضوئي، وبعدها تم حفظها في قناني زجاجية حاوية على محلول الفورمالين بنسبة  

 بل مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي/جامعة بغداد. تحديد نوع وجنس وساللة كل طفيلي من ق

 تحضير الشرائح وتصبيغها:  2.4

الشرائح تحضر بعد اخذها من الطيور   الدم كانت   thin smearأواًل شريحة رقيقة    بشكلين،بالنسبة الى طفيليات 

طلق وكانت  م  مثيليلشرائح الرقيقة تثبت حال جفافها بكحول  امن كل مضيف. وكانت  thick smear ثخينة  شريحة    والثانية

ثم غسلت    4ساعة واحدة وبتركيز %  لمدة  Gamesaصبغت الشرائح جميعها بصبغة    تثبيت. ثملشرائح الثخينة تترك بدون  ا

[. أما الديدان  9] يةثم جففت الشرائح وفحصت تباعًا بالمجهر باستخدام العدسة الزيت  دقيقيهبماء الحنفية لمدة تقارب الثالثون  
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ساعة   24بعد ضغطها بين شريحتين زجاجيتين لمدة   4الشريطية فقد نظفت بالمحلول الفسلجي ثم ثبتت بالفورمالين بتركيز %

الماء   أزالهالفورمالين ومن ثم صبغت بصبغة االسيتوكارمين بعد    إلزالةساعة   24ثم بعد ذلك غسلت بالماء وتركت فيه لمدة  

 10 لمدة    80دقيقة وثم تنقل الى تركيز % 15لمدة   70بالتدرج الكحولي االثيلي اذ وضعت بتركيز  % من العينة وذلك  

  xylolدقائق ثم روقت بالزايلول  10% لمدة  100دقائق ثم الى الكحول المطلق 5لمدة   90قائق بعدها نقلت الى تركيز  %

أما بالنسبة    ساعة.  24واضيفت لها بلسم كندا ووضعت عليها االغطية الزجاجية وتركت لتجف في درجة حرارة الغرفة لمدة  

للديدان الخيطية فقد غسلت بالماء المقطر لمدة ساعة للتخلص من الشوائب والمواد العالقة بها ثم نقلت الى محلول الالكتو  

 . [10]االظافر اذ يتم وضعها على الشريحة الزجاجية وتحديد غطاء الشريحة بطالء فينول لترويقها واكتسابها الشفافية 

 النتائـج: .3

طائرًا أذ تم   30من مجموع   16.6النسبة الكلية لخمج طائر السلوى بلغت % :Coturnix (طائر السمان )السلوى   3.1 

اربعة    في  Eimeriaوطفيلي االيميريا    3.33في طائر بنسبة خمج %   .Plasmodium spالعثور على طفيلي البالزموديوم  

 . 13.3طيور وبنسبة خمج %

 النسبة المئوية لطائر السمان المفحوص السليم والخمج.  :1جدول 

 % للخمج عدد الطيور المخمجة عددالطيور السليمة عددالطيور المفحوصة نوع الطائر 

 16.6 5 25 30 السمان 

 

 السمان. النسبة المئوية للخمج باألوالي الطفيلية في ثالثين طائرًا من  :2جدول 

 % الخمج عدد الطيور المخمجة الطفيلي 

Plasmodium sp. 1 3.33 

Eimeria 4 13.3 
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تم    حيث  طائراً   30من مجموع    40االجمالي %لقد كانت النسبة المئوية للخمج   :Pterocles olchataطائر القطا    3.2

 Haemoproteus  الدموية(  )المتقلبةالعثور على ثالثة انواع من االوالي الطفيلية واحدة في الدم تعود الى جنس هيموبروتيس  

في القناة الهضمية للقطا تعود الى جنس كريبتوسبوريديــام البويغة الخفية   واآلخرتان  6.66وبنسبة خمج %  اثنينفي طائرين  

Cryptosporidium % وجنس    20في ستة طيور وبنسبة خمج اجماليةEimeria  13.33اربعة طيور وبنسبة % في . 

 والخمج. النسبة المئوية لطائر القطا المفحوص السليم   :3جدول 

 % الخمج   عدد الطيور المخمجة  عدد الطيور السليمة  عدد الطيور المفحوصة  نوع الطائر 

 40 12 18 30 طائر القطا

 

 النسبة المئوية للخمج باالوالي الطفيلية في ثالثين طائرًا من القطا.  :4جدول 

 % الخمج عدد الطيور المخمجة الطفيلي 

Haemoproteus 2 6.66 

Eimeria 4 13.33 

Cryptosporidium 6 20 

 

طائرا وقد اظهرت   50من مجموع    52النسبة الكلية لخمج طائر الحمام بلغت %:  Columba livia  طائر الحمام  3.3 

  2%   في طائر واحد وبنسبة خمج بلغت(  Haemoproteus)النتائج خمج الحمام بنوع واحد من االوالي البوغية الدمويــة  

في أثنا   Metadileوبالدودة الشريطية    18في تسعة طيور وبنسبة %   Ascaridia hermaphrodite  وبالدودة الخيطية

متطفل كل منها على أثنان من الحمام وبنسبة  Companulotesو   Columbicolaعشر طائرًا و نوعين من القمل هما 

 %. 4خمج 
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 والمخمج.النسبة المئوية لطائر الحمام المفحوص السليم  :5جدول 

 % الخمج  عدد الطيور المخمجة  عدد الطيور السليمة  عدد الطيور المفحوصة  نوع الطائر

 52 26 24 50 الحمام

 النسبة المئوية للخمج بالطفيليات في خمسين طائرًا من الحمام . :   6جدول 

 الخمج %  عدد الطيور المخمجة  الطفيلي

Haemoproteus 1 2 

Ascaridia 9 18 

Metadilepis 12 24 

Columbicola 2 4 

Companulotes 2 4 

الزرزور  3.4 أن    : Sturnus vulgarisطائر  الحالية  الدراسة  نتائج  الخيطية   11بينت  بالدودة  مخمجا"  كان  زرزورا" 

Acuaria laticepis  في حين لم يتم العثور 22" تم اصطيادها وفحصها و بنسبة خمج الكلي  زرزورا 50من مجموع .%

 على الطفيليات الدموية. 

 النسبة المنوية لطائر الزرزور المفحوص السليم والمخمج.  :7جدول 

 % الخمج عدد الطيور المخمجة عدد الطيور السليمة  عدد الطيور المفحوصة نوع الطائر 

 22 11 39 50 الزرزور 

 النسبة المنوية للخمج بالطفيليات في خمسين طائرا" من الزرزور.  :8جدول 

 % الخمج عدد الطيور المخمجة الطفيلي 

Acuaria laticepis 11 22 
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طائرا من البط وتم تسجيل اربعة انواع من الطفيليات من خالل    25تم فحص    :Mergus serrator  البط  رطائ  .3 5 

فحص الدم والقناة الهضمية والتجويف الجسمي والرئتين كان اثنان منها من االوالي المعوية ونوع واحد من الشريطيات ونوع  

 Giardiaوالجيارديا    Eimeriaا  % وكانت نسبة الخمج لاليميري48واحد من الخيطيات لقد كانت النسبة المئوية للخمج  

% تليها Cotugina  24% على التوالي. اما بالنسبة للخمج بالديدان فقد كانت أعلى نسبة خمج بالدودة الشريطية  8و%  4

 .Ascaridia 12%الدودة الخيطية 

 والمخمج. النسبة المئوية لطائر البط المفحوص السليم  :9جدول 

 % الخمج عدد الطيور المخمجة عدد الطيور السليمة  المفحوصةعدد الطيور  نوع الطائر 

 48 12 13 25 البط

 طائر من البط 25النسبة المئوية للخمج بالطفيليات في  :10جدول 

 % الخمج اعداد الطيور المخمجة الطفيلي 

Cotugina 6 24 

Ascaridia 3 12 

Eimeria 1 4 

Giardia 2 8 

الصقر  3.6 الجارحة    :Aquila chrysaetos طائر  الطيور  اصابة  الحالية  الدراسة  نتائج  فصيلةاظهرت  الصقور    من 

Falconidae      بثالثة انواع من الطفيليات الخارجية )القمل( تعود الى رتبة المفصليات وتؤكد نتائج تشخيص القمل من قبل

هما القمل  من  نوعين  تسجيل  بغداد  الطبيعي/جامعة  التاريخ  ومتحف  بحوث  ،  Laemobothrion maximumمركز 

Craspedorrhynchus platystomus   ث من القمل هوول مرة في العراق. والنوع الثالالDegeeriella leucopleura. 
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 . x100٪ بقوة تكبير 0.85المحضرة بمحلول ملح طعام بنسبة  Eimeriaأكياس بيض غير المبوغة لطفيلي   أ(  :1شكل 

 .x40قوة تكبير  صبغت  بصبغة كيمزا.Plasmodium sp مسحة دموية لطفيلي  ب(

المحضرة بطريقة زيل نيلسون المحورة التقنية  Oocyst of Cryptosporidiumالبوغية  كيس البيض للخفية  ج(

 .x40الحارة قوة تكبير

 .x100ازرق المثلين قوة تكبير –المصبوغة بصبغة سفرانين  Haemoproteusالمتقلبة الدموية  د(

               

 . القطع الحبلى ج(   ،القطع الناضجة  ب(، الرؤيس أ( :2شكل 

 .x40وx10تكبير  بقوة carminic Acetolمصبوغة بصبغة  globacntha Metadilepisللدودة الشريطية 

 (ب) ( أ)

 )ج(  )د(

 (ب) )ج(  )أ( 
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 .Ascaridia hermaphroditeh الطرف االمامي لكل من الذكر واالنثى للدودة : أ(3شكل 

 . الطرف الخلفي للذكر ب(

 . 40xالطرف الخلفي لألنثى والفتحة التناسلية للدودة الخيطية المصبوغة بصبغة الالكتوفينول بقوة تكبير  ج(

 . Chewing lice Comparnulotez compaالقمل المضغ   د(

.columbaer Columbicola )و 

 

 

 )ب( )أ( 

                                              

 

 ( ج)

 (و) (د)
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المصبوغة بصبغة                  Acuaria laticepisالطرف الخلفي للذكر للدودة الخيطية  ب( ،االمامي للذكرالطرف : أ( 4شكل 

 .40x,10xالالكتوفينول بقوة تكبير

 

 

 

 

                

 
 )أ(

 )ب(
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 . الرؤيس مزود بخطم: أ( 5شكل 

 . الناضجةالقطع  ب(

 . 40x,10xبقوة تكبير Aceto carminicبصبغة  مصبوغة  Cotugina القطع الحبلى يوضح الدودة الشريطية ج(

                                                                   

 

 

 

 

 

 )ب( )أ( 

 )د( )ج( 
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 . Laemobothrion maximumالقمل المضغ  أ(: 6شكل 

 .Craspedorrhynchus platystomus ب(

 . لطائر الصقر Degeeriella leucopleura ج(

 

 

 )ب( 

 )ج( 

 )أ( 
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 المناقشـــــة:  .4

من االوالي االبتدائية التي  تتبع جنس المتصورات ورتبة البوغيات  .Plasmodium sp تعد طفيليات البالزموديوم  

 Apicomplexaشعبة البوائغ ذات القمة المركبة     Coccidiaصنف المكورات الثانوية    Haemosporidiaالدموية الثانوية  

وتكون اميبية الشكل وغير منتظمة وكبيرة الحجم وتمأل الكرية الحمراء المصابة كما انها تحتوي على حبيبات سوداء او بنية 

ر ستصبح اكثر شيوعا" في العديد من المناطق  [ وتشير الدراسات الى ان مالريا الطيو 11وتسبب مرض المالريا في الطيور]

بسبب تغير المناخ حيث ان درجات الحرارة المرتفعة والطقس الرطب يساعدان على توفير بيئة مناسبة لتكاثر البعوض وهو  

ة  وتدل نتائج هذه الدراس كما ان دراستنا كانت مقاربة للدراسات االخرى  [12] ما سيساعد على انتشار المرض بين الطيور

 [. 13على ان نسبة االصابة بالبالزموديوم واطئة نسبيا" ولكنها ال تختلف عن تلك التي لوحظت في نينوى ]

الثانوية  Eucoccidiaالى رتبة المكورات الحقيقية    Eimeriaتعود جنس االيميريا     Coccidiaوصنف المكورات 

ل و عريضة  و ذات جدار مزدوج الغالف والطور  وتكون بيضوية الشك  Apicomplexaوشعبة البوائغ ذات القمة المركبة  

 Sporocystوهذه تحتوي على اكياس بوغية      Sporulated oocystالمعدي لهذه االوالي هو طور الحويصلة البيضية  

[ وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصل  14شديد ملوث بالدم ]  وتسبب الضعف العام في الطير مصحوبة باسهال

حيث كانت دراستنا  في محافظة صالح الدين.15.1[ اذ وجدان خمج الطيور الداجنة بطفيلي االيميريا بنسبة % 15] اليها

الطفيلية من خالل الديدان  الحالية على  الدراسة  في  يعثر  االخرى ولم  للدراسات  الهضمية والتجويف   مقاربة  القناة  فحص 

 الجسمي والرئتين في طائر السمان. 

واحدًا من االوالي البوغية والمسببة لالمراض المشتركة التي تصيب Cryptosporidium يعد طفيلي البويغة الخفية        

تشفة حديثًا والتي اظهرت نسبة [ وهو احد الطفيليات المك16] الفقريات كاللبائن والطيور والزواحف واالسماك وكذلك االنسان

خمج عالية بااللتهابات المعوية في عدد من االنواع الحيوانية ويسبب المرض في االفراد ذوي االسهال وتهدد حياة االطفال 

 بأن كل أطوارها تعيش ملتصقة بالجدار [ ويتميز طفيلي الكريبتوسبوريديام17دون معرفة السبب الحقيقي وراء هذه الحاالت]

مايكرون ومحاط بجدار خارجي   5، والطور المعدي دائري الشكل حجمه ال يتجاوز  لألمعاءالمخاطي   رجي لخاليا الغشاءالخا
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 Zelle [18ويظهر الكيس ورديًا محمــرًا  باستعمال صبغة ]Sporozoite يتكون من طبقة واحدة ويحتوي على اربعة بوائغ  

Nelson Safranin  مقاربة للدراسات االخرى.بينت دراستنا بانها و 

تتبع رتبة البوغيات الدموية الثانوية   هو نوع من االوالي البوغية التي  Haemoproteusاما جنس المتقلبة الدموية  

Haemosporidia  Sub order     الثانوية المكورات  المركبة    Coccidia   class  Subصنف  القمة  ذات  البوائغ  شعبة 

Apicomplexa  [ 19وينتقل بواسطة ذباب البرغش ويصيب الحمام والديك الرومي والطيور]    وتكون االمشاج المؤنثة والذكرية

بعد اصابتها كريات الدم الحمر اذ يتميز المشيج المؤنث بهيولي ازرق داكن اللون وبنواة حمراء وحبيبيات صبغية ذات لون  

واة بينما يتميز المشيج الذكري بهيولي ازرق باهت اللون وبنواة حمراء بني مائل لالصفرار تتوزع في جميع الهيولي حول الن

ان تسجيل جنس المتقلبة الدموية في طائر القطا يعد االول من نوعه في    باهتة وحبيبيات صبغية توجد عند قطبي الخلية.

 العراق فلم يعثر عليه في الدراسات التي اجريت على هذا الطائر.

الجيارديا         دبلومونادينا    Giarda  تتبع  الحيوانية    Order  Diplomonadinaرتبة  السوطيات   Classصنف 

zoomostigophora    شعبة اللحميات المسوطةPhylum Sarcomostigophora    تصيب االنسان والحيوانات االخرى

عن طريق تلوث المياه والغذاء باكياس الطفيلي وان تلوث مياه االنهار والجداول او البحيرات بفضالت االنسان والحيوانات 

[ االصابة  نشر  من  يزيد  بالجيارديا  الناشطة  20المصابة  طور  هما  طوران  الجيارديا  ويمتلك   ]Trophozoite    والطور

قرب الجهة االمامية ونواتين وزوج من   disk Suckingويتميز الطور الناشط بامتالكه قرصين ماصين    Cystالمتكيس  

مع اربعة ازواج من االسواط زوج في المقدمة وزوجين جانبين وزوج خلفي. اما الطور المتكيس   Axostyleاالقالم المحورية  

 أنوية وال يحمل اسواطً  2- 4المعدي يحتوي على 

حيث الرؤويس   Cyclophyllideaورتبة الشريطيات العقلية    Metadilepidaeعائلة    Metadilepis  يتبع جنس  

يحمل اربعة ممصات بيضوية الشكل وخطما" مزدوجا" بالكالليب المرتبة عرضيا". وتتكون القطعة الناضجة من المبيض 

أما القطعة   الموقع.حة تناسلية جانبية وفت خصية  40المتكون من فصين وكذلك الخصى التي قد يصل عددها الى اكثر من  

 [ وبالعثور على الطفيلي.   21بالمالحظة ان عرض القطع الجسمية أكبر من طولهـا] الحبلى فتكون مملوءة بالبيوض والجدير
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هذا   ويعد  Order Ascarididaرتبة الصفريات    Family Heterakidaeيتبع جنس اسكاريديا عائلة هتراكيدي    

طول    غ[. ويبل22]والدجاج  النوع من اهم انواع جنس اسكاريديا الذي يصيب االمعاء الدقيقة في الحمام واالوز والديك الرومي  

تقع    Cervicalalaeسنتمتر والفم مزود بثالث شفاه والنهاية االمامية للدودة مزودة باجنحة امامية    9سنتمتر واالنثى    6الذكر

الفتحة التناسلية في االنثى قرب منتصف الجسم والنهاية الخلفية للذكر منحرفة نحو الجهة البطنية ومزودة بزوج من الزوائد  

 الذنبية.

  Amblyceraوتحت رتبة    phthirapteraالى صنف    Companuloteو    Columbicola  ينتمي قمل الحمام البري 

العاض   القمل  برتبة  منتصف   Chewing liceوتعرف  في  توافر شويكات سميكة  المميزة  الصفات  الطيور ومن  قمل  أو 

ون  المنطقة الظهرية للرأس ووجود أشواك كبيرة في المنطقة الصدرية والبطنية االمامية والخلفية والرأس مثلث الشكل وله قر 

 .[23استشعار ويمتلك ستة ارجل مزودة بمخالب ]

هي ديدان    Order Spiruroida  ورتبة الملتويات  Acuariidae Family  عائلة اكواريدي  Acuariaجنس اكواريا    

من ضمنها طائر الزرزور وتتميز بوجود شفتان جانبيتان   صغيرة تعيش في القانصة والمريء واحيانا " الحوصلة في الطيور

تحيطان بالفم ويكون المريء من النوع االسطواني والنهاية الخلفية للذكر معقوفة وفتحة المجمع مزودة بشوكتين للجماع غير  

الى ان نسبة خمج   [ 25. وكما اشارا ][24]متساويتين في الطول وتقع الفتحة التناسلية االنثوية بالقرب من منتصف الجسم  

 nasutaزرزوًر كان مخمجًا بالدودة الخيطية ) 11% على التوالي الى ان  31% و22الزرزور في السليمانية وبغداد كانت  

Dispharynx (Acuaria laticepis  22وبنسبة  .% 

 Orderة  رتبة الشريطيات العقلي  Davaineidae Familyعائلة    Cotuginaتتبع الدودة الشريطية جنس كوتوجينا  

CycIophyllidea    سنتمترًا الرؤيس كبير نسبيًا ومزود بخطم   10للطيور ويبلغ طول الدودة تقريبا    الدقيقةاذا تصيب االمعاء

خالية من االشواك. القطعة الناضجة تحتوي على جهازين تناسليين وتقع المبايض خلف   يحمل اشواكًا صغيرة والممصات 

ومعها حويصله ملتوية انبوبية   5- 7والخصى بيضوية الشكل في منتصف القطع الجسمية وعددها   كيس الذؤابة الصغير،

يستخدم هذا الطفيلي النمل كعائل وفتحات تناسلية ظهرية وغدة محية أما القطع الحبلى فتحتوي عدة بيوض محاطة بغالف و 

[ في دراسة مسحية اجريت على 11[, ]22[ ,]21وان النتائج في الدراسة الحالية جاءت موافقة لما توصلت اليه ] وسطي.
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اذ سجلو نسبة عالية للخمج في الطيور المائية في   [. 23[,]24البط واالوز في النجف ونينوى وصالح الدين. وتختلف مع ]

 . 65%اكثر من  البصرة بلغت

وتتغذى على دم المضيف او على الجلد او الريش وتسبب  يعد القمل من الطفيليات الخارجية التي تتطفل على الطيور، 

الغذائي ويتم انتقال الطفيلي عن طريق االختالط مع أسراب  التمثيل  له اضرارا " بالغة منها فقر الدم وسقوط الريش وقلة 

والقمل حشرات   [. 25عن طريق المضائف الوسطية مثل الحشرات والكالب والقطط والجرذان ]  الطيور اثناء موسم الهجرة أو

مفلطحة عديمة االجنحة وذوات فم أما قارضة أو ثاقبة ماصة وتتطفل معظمها خارجيًا على الطيور والثديات. يتكون قرنا 

الرسخ مكون من   مخلبان.كل منها مخلب أو  قصيرة والعيون مختزلة أو معدمة واألرجل قصيرة ل  قطع  5  -  4االستشعار من  

أيام  7  -  4التحول غير تام إذ تضع االناث بيوضها على الريش والشعر وتفقس خالل    بالعائل.قطعة أو قطعتين معد للتثبت  

القمل   انتشاروقد أوضحت العديد من الدراسات   [25تشبه األبوين وتتغذى على دم العائل ]  Nymphعن حوريات صغيرة  

[ في  3محافظة النجف وفي طيور األوز ]  ي [ ف5محافظة ذي قار والطيور العائلة العصفورية ]  ي [ ف26في الطيور المائية ]

[. في  6]واالبقار    محافظة ذي قار وفي االغنام  ي [ ف16محافظة صالح الدين وفي صقر الفئران وصقر الحداة الحمراء ] 

 المزمنة.حافظة بابل مما تسبب فقر الدم وسقوط الريش وقلة االنتاج ونفوق الحيوانات في الحاالت م
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