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باب: الُذّ
 فئة من احل�صرات املُجّنحة التي تعي�ُص يف جميع اأنحاء العامل 
والّذبابة هو ا�صٌم دارٌج لأّي ح�صرة تنتمي اإىل ف�صيلة ُثنائّيات 
الأجنحة، وال�صُم العلمُيّ لها هو )Musca( ت�صُمّ هذه الف�صيلة 
عددًا كبريًا جّدًا من الأنواع يتجاوُز 120 األِف نوٍع خمتلف يعي�ُص 
جميع  يف  ُمنت�صرًة  فهي  لذا  الطبيعّية  البيئات  من  نوٍع  كل  يف 
الّطريان،  يف  احل�صرات  اأ�صرع  من  يعترب  وهو  العامل،  قاّرات 
ة يف  ٍل ي�صل اإىل نحو األف مَرّ فهو ي�صتطيُع رفرفة جناحيه مُبعَدّ
الّثانية لدى بع�ص الأنواع،  وت�صتطيُع الّذبابة املنزلّية الّطريان 
يرتاوُح  وقد  اأكرث.  اأو  ال�ّصاعة  يف  كيلومرتات  �صبع  ب�ُصرعة 
امل�صتنقعات  حول  يعي�ُص  الذي  الهّوام  الّذباب  من  حجمه  يف 
يف  ميدا�ص  ذبابة  اإىل  والّن�صف،  امللليمرت  طوله  يتعّدى  ول 
اأمريكا اجلنوبية والتي ي�صُل طولها وعر�ص جناحيها اإىل 7.5 
�صنتيمرتات. ويختلُف الّتعريف العامُيّ للّذباب عن تعريفه بني 
�صني يف علم الأحياء، فعلمّيًا جميُع اأنواع ف�صيلة الّذباب  املُتخ�صِّ
ا�ص:  الَنّ بني  �ُصيوعًا  اأكرثها  ومن  فقط  جناحان  لها  احلقيقّي 
ومن  والبعو�ص،  الربغ�ص  اأو  البالليع  وذباب  املنزلية  الّذبابة 
اأنواعها املُنت�صرة يف العامل: الّذباب الأ�صود، والّذباب الأزرق، 
ت�صي  وذبابة  الّرمل،  وذباب  الفاكهة،  وذباب  الغزلن،  وُذباب 
ت�صي )امل�صهورة باأَنّها تنقُل مر�ص الّنوم اخلطري يف اأفريقيا(. 
َة العديُد من احل�صرات الأُخرى التي ُي�صَطلح على ت�صميتها  وثَمّ
بالّذباب َرغَم اأَنّه لي�ص ُمعرتفًا بها علمّيًا باأّنها من اأنواِع الّذباب 
احلقيقّية، وذلك لأَنّ لها اأربعَة اأجنحٍة عو�صًا عن اثنني ومنها 
اأكرث  ولعَلّ  العقرب  وذباب  )مايو(،  اأّيار  وذبابة  الّرعا�صات، 
ال�صائع،  املنزيل  الّذباب  هو  احل�صرات  هذه  من  ماألوٍف  نوٍع 
وقد تكوُن هذه احل�صرات اآفاٍت خطرًة جّدًا على الإن�صان، فهي 

ل  التي  الأماكن  ويف  والّنفايات،  احلاويات  حول  وتنت�صر  تكرُث 
ُيعتَنى بنظافتها جِيّدًا من املُدن، وعندها قد تكون �صببًا يف نقل 
الكثري من الأمرا�ص اخلطرية مبا فيها املالريا، ومر�ص النوم، 
هّمًا  الّذباب  ُمكاَفحة  اأ�صبحْت  بب  ال�َصّ ولهذا  الفيالرّية.  وداء 
الّدرا�صات يف  العديُد من  وجُتَرى  واحلكومات،  للهيئات  كبريًا 
هذا املجال مثل جتفيف املُ�صتنقعات اأو تغطيتها بالّزيوت، ور�ّص 
�صغار  على  للق�صاء  كفياًل  يكوُن  قد  ا  مَمّ احل�صرية،  املُبيدات 

البعو�ص والّذباب التي تن�صاأ يف املياه. 
باب: ال�ظائف الأحيائية للُذّ

لدى الّذبابة جناحان �صّفافان قوّيان تنت�صُر فيهما ُعروق الّدم 
على �صكل ُخطوٍط �صوداء �صغرية، ومثل باقي احل�صرات، يتاأَلّف 
والبطن.  در،  وال�صّ الّراأ�ص،  هي:  اأجزاٍء  ثالثة  من  ج�صُمها 
متتاُز الذبابة باأّن لها راأ�صًا بي�صويًا، وعيننْي جانبَيّتني كبريَتي 
غرية التي  دا�صية ال�صّ بتني من اآلف العد�صات ال�ُصّ احلجم ُمرَكّ
ة  بعَدّ اأ�صبُه  فهي  �صديدة،  بدّقة  حُميطها  ُروؤية  على  ُت�صاعدها 
غرية املُكّد�صة فوق بع�صها، وبف�صل هذه  اآلٍف من الُعيون ال�صَّ
ن هذه احل�صرات من متييز اأ�صغِر احلركات حولها  امِليزة تتمَكّ
الّثانية،  من  اأجزاٍء  ظرِف  يف  لها  وال�صتجابة  هائلة،  ب�ُصرعٍة 
ا ُي�صاعدها على الإفالت من اأعدائها ب�ُصهولة. ويف املُقابل،  مَمّ
فاإَنّ ُعيون الّذباب      ل ُت�صاعده على الروؤية يف الّظالم، ولذلك 
وء القوّي واأ�صّعة  لمة احلالكة وينجذُب دائمًا لل�صَّ فهو يكرُه الُظّ
ُهنا  ومن  القوّية،  احلرارة  مع  ترتافُق  التي  ال�ّصاطعة  ال�صم�ص 
يف احلاّرة،  تكت�صُب هذه الكائنات ُذروة ن�صاطها يف �ُصهور ال�صّ

فُت�صبح �صديدة الإزعاج لالإن�صان واحليوان.
�صّتة  ولها  راأ�صها،  اأعلى  يف  ا�صاِن  ح�َصّ ا�صت�صعاٍر  قرنا  وللّذبابة 
عريات  ال�ُصّ وت�صتطيُع هذه  قيِق،  الَدّ عر  بال�َصّ ة  َمك�صَوّ قوَيّة  قوائم 
التقاط الهتزازات التي حُتدثها املوجات ال�صوتّية بكفاءٍة عاليٍة 

الذباب
ح�رشة
 ثقيلة
 الظل 
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تكت�صب  ُهنا  ومن  دماغها،  اإىل  ع�صبَيّة  عاٍت  جتُمّ عرب  ونقلها 
ة �صمع قوية. وفُم الّذبابة عبارٌة عن ُخرطوٍم طويٍل  الّذبابة حا�َصّ
اطَتني، وهو و�صيلُتها الوحيدة  مرٍن ينتهي ب�صفتني حلمَيّتني مَطّ
ال�ّصوائل  �صوى  تاأكُل  ل  فهي  ولذلك  الغذاء،  على  للُح�صول 
اأَنّ  اإل  القا�صي،  الّطعام  التهام  ت�صتطيُع  ول  للة  املُتِحّ الع�صوَيّة 
ل  لتتحَوّ كرَيّات  وال�ُصّ الّن�صويات  اإذابة  ت�صتطيُع  اإفرازاٍت  لديها 

اإىل �صوائل ت�صتطيُع امت�صا�صها. 
دورة حياة الذباب:

ل يحيا الّذباب لفرتٍة طويلة من الوقت، فُعمر الّذبابة العادّية 
الّتكاثر  على  قادرة  اأَنّها  اإل  �صهرين،  اإىل  اأ�صبوٍع  من  يرتواُح 
معظم  تتكاثُر  الق�صرية،  حياتها  فرتة  خالل  هائلة  ب�ُصرعة 
يف،  اأنواع الّذباب مع ارتفاع درجة احلرارة خالل ف�صل ال�صّ
اإذ تبداأُ الإناث بالبحث عن بيئاٍت غنَيّة باملواد الع�صوَيّة املُتعّفنة 
ال�صحّي  رف  ال�صَّ وجماري  الُقمامة،  مكّبات  مثل  واملتف�ّصخة، 
وما �صواها لت�صع فيها بُيو�صها، فكُلّ ذبابة اأنثى ت�صتطيُع و�صع 
ما يرتاوح بني مائة اإىل مائتي بي�صٍة ُدفعًة واحدة، وهي ت�صع 
التي  رعة  ال�ُصّ اإىل  وبالّنظر  حياتها.  خالل  مراٍت  ة  ِعَدّ البي�ص 
يكتمُل فيها منّو يرقات هذه احل�صرات، فاإَنّ زوجًا واحدًا منها 
)ذكٌر واأنثى( قادٌر على ترِك ذرَيّة من مئات اآلف الّذبابات يف 

ظرِف ب�صعة اأ�صابيع. 
 وعندما تكون الّظروف ُمواتيًة لفق�ص البي�ص تخرُج منه يرقاٌت 
ها من  الَلّون، وحتتاج احل�صرة حتى يكتمل منُوّ �صغرية �صوداء 
مرحلة الريقة وحتى الّذبابة البالغة ُمّدة ترتاوُح من �صبعة اإىل 
بعد  واحد.  �صهر  حلوايل  تعي�ُص  تن�صَج  اأن  وبعد  اأّيام،  ع�صرة 
القمامة  فيها  تكرُث  مناطق  يف  املنزلَيّة  الّذبابة  تعي�ُص  ذلك، 
املنزل  لها ذلك داخل  ق  يتحَقّ اأن  ومُيكن  الع�صوّية،  واملُخَلّفات 
من �صاّلت الُقمامة وبقايا الّطعام، حيث جتُد الكثري من الغذاء 
يف مثل هذه الأماكن. ويكوُن لونها رماديًا، ويغّطي ج�صمها �صعٌر 

كثيف، وي�صُل طولها اإىل حوايل ال�صنتيمرت. 
بابة البالغة �صّتة اأرجل ت�صتعمُلها جميعًا يف امل�صي، وتقف  لدى الُذّ
ي اأ�صفل كِلّ واحدٍة من �صيقانها  عادًة على اأربعٍة منها فقط، وُتغِطّ
طوح املل�صاء، مثل ُزجاج  ة ل�صقة ت�صمح لها بالُوقوف على ال�ُصّ ماَدّ
النوافذ، حتى ولو كانت مائلة اأو مقلوبة. واأجنحة الذباب رقيقة 
دة بُعُروٍق حتمل اإليها الدم وت�صاعد على تدعيمها،  جدًا، وهي ُمزَوّ
الّتوازن  دبو�صّي  يان  ُي�صَمّ الأجنحة  وراء  خلفَيّان  نتوءان  ولديها 
ريان وي�صتطيع  اأثناء الَطّ ُي�صاعدانها على احِلفاظ على توازنها 
الّذباب الّتحليق من اأِيّ مكاٍن ُدون احلاجة اإىل القفز اأو ال�ّصري. 

بابة من خالل ُثقوب عديدة على اأطراف ج�صمها. �ص الُذّ تتنَفّ

م�شاّر الذباب:
قد يكوُن الّذباب اآفًة خطرًة جدًا على الإن�صان، فبع�ُص اأنواعه 
ا اأن تلت�صَق ب�صعره  اإَمّ ُت�صاهم يف نقل اأمرا�ٍص وجراثيم كثرية 
من  ُيفرزها  اأو  ج�صده،  مالم�صة  مُبجّرد  الإن�صان  اإىل  فينقلها 
فمه عندما يع�ُصّ اجللد، وعندها تنتقُل العدوى اإىل ال�ّصخ�ص 

الذي لم�صته الّذبابة ب�صهولة. 
امل�صكوفة،  الأطعمة  على  بطبيعتها  الكائنات  هذه  تعي�ُص 
واحلروق،  كاجلروح  امل�صابة  والأماكن  الطعام،  وخملفات 
نة  ويف البيئات املّت�صخة، والرطبة الغنَيّة باملواد الع�صوَيّة املُتعِفّ
واملُتف�ّصخة واملُتحِلّلة، ولذلك فهي حتمُل داخلها اأعدادًا عمالقة 
من اجلراثيم على كِلّ جزٍء من ج�صدها، كما اأّنها اأي�صًا تنجذُب 
كثريًا لالأطعمة التي يتناوُلها الإن�صان، ومن ثَمّ تنقُل معها كَلّ 
اأن تالم�َص الّذبابة �صيئًا  د  اإىل الطعام، فبُمجَرّ هذه اجلراثيم 
وقد  حلظات،  خالل  اجلراثيم  اآلف  مئات  اإليه  تنقُل  فاإّنها 
بع�ص  يف  ها  لكَنّ  ، رورة  بال�صَّ خطرًة  اجلراثيم  هذه  تكوُن  ل 
الأحيان حتمُل اأمرا�صًا تفتُك بالإن�صان، مثل التهاب ال�ّصحايا، 
التوّعكات  من  الكثري  ُت�صِبّب  قد  كما  واملالريا،  والّطاعون، 
ذلك.  وغرُي  الغذائي  م  والت�صُمّ الإ�صهال،  فيها  مبا  ال�صحَيّة 
للق�صاء  الفّعالة  الطرق  لإيجاد  جاهدًا  الإن�صان  ي�صعى  لذلك 

على هذه احل�صرة املُزعجة.
بيعة والإن�صان،  وُرغم ذلك ُتعترب بع�ُص اأنواع الّذباب مفيدًة للَطّ
الّنحل  فائدة  نف�ُص  الأزهار  بني  الَلّقاح  حبوب  ينقُل  ما  فمنها 
ا ُي�صاعدها على الّتكاثر والنت�صار، كما اأَنّ من اأنواع الّذباب  مَمّ
فاإَنّ  الآفات احل�صرّية الأخرى، وعدا عن ذلك  يتغّذى على  ما 
ُت�صَتخدم لإجراء  اأهِمّ الكائنات احلَيّة التي  ذبابة الفاكهة من 

الّتجارب املخربَيّة يف جمال الهند�صة الوراثّية.
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طرق التخّل�س من الذباب:
ينزعج النا�ص عند روؤية الّذباب داخل املنازل، وذلك لأنه ُم�صٌرّ 
بذلك  ُم�صّببًا  لآخر  مكان  من  اجلراثيم  ينقُل  فهو  حة،  بال�صّ
خمتلفة  طرٌق  ة  وثَمّ لالإن�صان،  ال�صحّية  وامل�صاكل  الأمرا�ص 

ها ما ياأتي:  الة يف التخّل�ص من الذباب من اأهِمّ فَعّ
الّذباب  على  الق�صاء  ُطُرق  اأهِمّ  من  الّرطوبة:  من  التخُلّ�ص 
والأماكن  الغذاء،  اأو  للّتكاثر  اأماكن  على  احُل�صول  من  منُعُه 
اكدة الغنَيّة  لة للّذباب من هذه الناحية هي بقع املياه الَرّ املُف�صَّ
باملواد الع�صوَيّة، والتي مُيكن ب�صهولة اأن تنت�صَر يف اأنحاء املطبخ 
ُخ�صو�صًا داخل حو�ص اجللي، ويف �صَلّة املُهمالت عند رمي اأِيّة 
نفايات �صائلة اأو رطبٍة داخلها، اإذ يجُب احلر�ص على جتفيف 
اأِيّ �صيٍء قبل الإلقاء به داخلها، وعلى اإبقاء املطبخ جافًا قدَر 

الإمكان.
تغطية �صّلة القمامة: فهي جتذُب الكثري من الّذباب لحتوائها 

ها.  كمَيّاٍت �صخمة من املواد الع�صوَيّة التي ُيحِبّ
كثرية،  بُطُرٍق  بالّذباب  الإم�صاك  مُيكن  الِفخاخ:  ا�صتعمال 
مة لالإيقاع بهذه احل�صرات ُتَباع يف  فالعديد من الِفخاخ املُ�صَمّ
الاّل�صق املطلُيّ  الورق  اأهّمها  التجارّية، ومن  الأ�صواق واملحال 
بال�صّكر اأو ال�ّصوائل احُللوة، اأو الِفخاخ ال�صوئّية التي تعتمُد على 
وء القوَيّة، وقد ُتو�صع هذه  اجنذاب هذه احل�صرات مل�صادر ال�صَّ
الِفخاخ خارجًا يف حال كان الّطق�ص حارًا والّذباب منت�صر حول 

املنزل.
املبيدات  اأنواع  من  العديد  ُتوجد  احل�صرّية:  املُبيدات 
والّر�صا�صات التي ُتَباع يف الأ�صواق واملحاّلت التجارّية القادرة 
الة للق�صاء على الّذباب  على قتل الّذباب بخنِقه وتعد و�صيلٌة فَعّ
ها قد ل تكوُن كافية وحدها اإل يف حال مّت  والتخّل�ص منه، لكَنّ
العثور على الُع�ّص الرئي�صي للّذباب، واإل فاإَنّ الّذبابات البالغة 

البدء  ل  ُيف�صَّ ل  اأنه  اإل  والآخر.  احلني  بني  بالّظهور  �صت�صتمُرّ 
ا�صات لأّنها قد تكوُن موؤذية لالإن�صان  با�صتعمال املُبيدات والر�َصّ

واحليوانات الأليفة يف املنزل. 
الو�صائل التقليدية الطبيعَيّة: ُيوجد العديد من املواد الطبيعَيّة 
القوَيّة  لرائحتها  نتيجًة  للّذباب  طاردٌة  باأَنّها  ُت�صَتهر  التي 
نهائّيًا  املنزل  فُتغادر  احل�صرات  هذه  تكُرهها  والتي  فاذة،  والَنّ

اإذا ما امتالأ بروائحها. ومن اأبرز الأمثلة على ذلك :
كي�ص البال�صتيك: وت�صتعمل هذه الطريقة يف الكثري من املطاعم 
يف الدول الغربّية، وبخا�صة يف اأوروبا واأمريكا، ويتّم ذلك بو�صع 
كي�ص �صفاف مليء باملاء عند مدخل البيت ب�صكل مبا�صر لأ�صعة 
ال�صم�ص، ويكون تاأثريه وا�صحًا يف طرد الذباب بعيدًا حيث يظّن 

الذباب اأّن الكي�ص عبارة عن حيوان مفرت�ص.
الالفاندر  زهرة  من  ي�صتخرج  زيت  وهو  الالفاندر:  زيت 
العطرّية ذات الّرائحة اجلميلة النّفاذة التي متنُح املنزل رائحًة 
ومُيكن  الّذباب،  طرد  على  قدرتها  اإىل  اإ�صافة  جّيدة،  منع�صة 
على  الالفاندر  زيت  من  قطرات  ب�صع  �صكب  خالل  من  ذلك 
ع رائحتها القوّية  لتتوَزّ اأمام املروحة الكهربائية  ورقة وتثبيتها 
على اأرجاء املنزل، والتي ُتزعج ح�صرات الّذباب فتدفُعها اإىل 
البتعاد، لذلك يتوجب فتح جزء �صغري من النوافذ لكي يخرج 

الذباب من خالله
الكحول: ل�صبٍب ما يكرُه الذباب اأي�صًا رائحَة الكحول النّفاذة، 
اأجزاء  بع�ص  ونرثها يف  الطبّية  الكحول  ا�صتخدام  املمكن  من 

املنزل لإبعاد الّذباب عنها.
�صائل اجللي: ميكن ا�صتخدام �صائل اجللي للتخّل�ص من الّذباب 
من خالل حت�صري ِم�صيدة له، وذلك بو�صِع كمَيّة قليلٍة من �صائل 
حون مع ب�صع قطراٍت  جلي ذي رائحٍة قوّية على واحٍد من ال�صّ

اأخرى من املاء العادي، الأمر الذي يجذب اإليه الّذباب ومُييته.
التقليدّية  الّطرق  اأكرث  من  وهي  الّريحان:  اأو  الربّي  الّنعناع 
من  �صغرية  ة  �صَمّ و�صع  اإىل  يعمدون  اإذ  الّنا�ص،  بني  �صيوعًا 
اأو ب�صع ورقات من الّريحان الربّي يف غرفة  الّنعناع الأخ�صر 
الّنوم، وذلك لأن رائحتها احلاّدة تطرد الّذباب والبُعو�ص من 

املكان ب�صرعة، وُتبعده عن الأ�صخا�ص الّنائمني يف احُلجرة.
خل  اأو  الأبي�ص  اخلّل  من  القليل  خلط  مُيكن  اخلل:  م�صيدة 
التّفاح يف كوب من املاء، فهَو َيجذب اإليه الّذباب الذي يغرق يف 
املاء املخلوط يف اخلّل وميوت فيه، ويف�صل ن�صب هذه امل�صيدة 

كل يومني .
الّليمون  من  �صرائح  بتقطيع  وذلك  والّليمون:  الُقرنفل  حّبات 
الليمون  فلرائحة  فيها،  القرنفل  من  اأعواد  وتثبيت  الّطازج 

والقرنفل قدرة على جذب وقتل الذباب.
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البخور: ميكن ذلك من خالل تبخري املنزل كاماًل بامل�صك احلر 
ة  املنزل وبخا�صّ الّطائرة من  فاإنه يطرد احل�صرات  اللّبان،  اأو 

الّذباب والبعو�ص.
التي  بامل�صائد  وين�صح  للّذباب:  اجلاذبة  امل�صائد  ا�صتخدام 
حتتوي على مبيٍد ح�صرّي اأو مادة ل�صقة، وهناك اأي�صًا م�صائد 
جتذب   %  20-10 بن�صبة  ن�صادر  كربونات  من  تتكّون  للبيو�ص 

الذباب لو�صع بيو�صه، ثّم التخل�ص منه.
ا�صتعمال �صماٍد بلدّي: بتوزيعه يف طبقات رقيقة من الرتبة من 

اأجل قتل البيو�ص والريقان واحلّد من حتّولها لذبابة كاملة.
واأ�صهل طريقة للتخل�ص من النامو�ص والذباب :

ناأخذ زجاجة م�صروبات غازية بال�صتيكية فارغة ونقوم بغل�صها 
هو  كما  الزجاجة  نق�ص   ، عليها  من  املل�صقات  ونزيل  جيدا 
الع�صائر مثل الربتقال  اأي نوع من  بال�صورة ثم ن�صع  مو�صح 
اأو خل التفاح اأو املاء وال�صكر، ن�صع اجلزء العلوي من الزجاجة 
مرة اأخرى ولكن ب�صكل مقلوب ونقوم بل�صق اأطراف الزجاجة 

ب�صريط ل�صق .
تتمكن  حتى  ال�صائل  الزجاجة  فوهة  تالم�ص  األ  على  نحر�ص 

احل�صرة من الدخول والغرق يف ال�صائل .
احل�صرات  اجتذاب  وناجحة يف   % 100 فعالة  الطريقة  وهذه 

داخل الزجاجة
اأ�شرع طريقة للتخل�س من النام��س والذباب : ميكننا 
اإغالق الغرفة واإطفاء الأنوار ثم فتح ال�صرفة اأو منفذ خلروج 
الذباب ، مع تهوية الغرفة يف اجتاه هذا املنفذ با�صتخدام مروحة 
يف  اخلارجي  ال�صوء  م�صدر  اإىل  يتجه  الذباب  اأن  جند  حيث 

ال�صرفة اأو يف ال�صباك ، اأما لياًل فيمكننا ت�صليط �صوء يف اجتاه 
الذباب  من  للتخل�ص  الغرفة  اأ�صواء  باقي  اإطفاء  مع  ال�صرفة 

دون ر�ص مبيدات ح�صرية.
ن�شائح للتخّل�س من الذباب:

على  للق�صاء  ذكُرها  ابق  ال�َصّ الو�صائل  ا�صتعمال  عنَد  حتى 
ة  الّذباب، من الواجب مراعاة بع�ص الِنّقاط لتجّنب ُدخوله مَرّ

ها:  ه، ومن اأهِمّ اأخرى اأو انت�صاره يف املنزل اأو تقليل م�صاِرّ
مك�صوفًا يف  تركه  وعدم  يوؤكل  �صيء  كل  اإخفاُء  املُ�صتح�َصن  من 
املطبخ اأو يف اأي واحدٍة من الغرف، واحلر�ُص على تنظيف بقايا 
ينجذب  فالّذباب  الّثالجة،  يف  منُه  يبقى  ما  وو�صع  الّطعام، 
ليتغّذى منُه فينقل  لعاَبه  ُيفرز عليه  الإن�صان وقد  لغذاء  كثريًا 

اإليه الكثري من اجلراثيم.
ُبقع  من  خ�صو�صًا  جّيد،  ب�صكل  املنزل  وتنظيف  جتفيف  يجُب 
طعاٍم  ُفتات  اأّي  من  وكذلك  طبة،  الَرّ والأ�صياء  واملاء  الع�صري 

اأو ما �صاَبه.
الأبواب  حول  اأو  اجلدران  يف  فتحات  اأّية  �صُدّ  روري  ال�صّ من 
د من عزلها اجلِيّد بحيُث        ل ت�صمُح  وال�ّصبابيك جّيدًا والتاأُكّ
بدخول املزيد من الذباٍب اإىل املنزل، وكذلك يجُب يف حال فتح 
الّذباب  بدخول  ت�صمح  ل  املناخل كي  ُمراعاة وجود  ال�ّصبابيك 

اىل املنزل.
اأماكن الّتكاثر من املفيد جدًا البحُث عن املكان الذي  تطهري 
وداء،  ي�صُع فيه الّذباب بُيو�صه بحيث تنمو وتن�صُج يرقاته ال�َصّ
عند الُعثور على �صيء من هذا القبيل يجُب التخُلّ�ص من اآثار 
الّذباب وتنظيفه على الفور باملاء واملُنّظفات للق�صاء على الآثار 
ورة عاّمة يجب  التي جتذُب املزيد من الّذباب اإىل املكان. ب�صُ
اإىل  لها  حتُوّ لتجُنّب  املنزل  اأجزاء  جميع  نظافة  على  احلفاظ 

اأماكن لتكاثر الّذباب.
�شدق اأو لت�شدق :

كاجلروح  املُ�صكالت  من  العديد  لعالج  الذباب  ُي�صتعمل   •
على  اأج�صامه  بالإ�صافة لحتواء  يرقاته،  با�صتخدام  واحلروق 

الكثري من امل�صادات احليوّية .
• يلجاأ الذباب عند تعر�صه ل�صغوط نف�صية ل�صرب الكحول.

• يقطن الذباب يف اأّي مكان لكنه ل ي�صتطيع العي�ص يف القطبني 
ال�صمايل واجلنوبي.

• تبلغ مدة حياة الذبابة اأربعة ع�صر يومًا فقط.
• يدق قلب الذبابة 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة.

م. هدى العب����ش�����ة
الهيئ�ة العام�ة للبحوث العلمية الزراعي�ة

الذباب


