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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

 :طرق مكافحة القوارض

 

  :وتقسم طرق المكافحة إلى

إلى المخازن والمستودعات والبیوت وغیرھا  وتتلخص في منع دخول الحیوان: طرق وقائیة1- 

وذلك بإغالق األبواب والنوافذ وإجراء عملیات التحصین ووضع القمامة في أكیاس خاصة 

وعدم تخزین الحبوب في العراء وعدم تكدیس المواد ) الحاویات( ورمیھا في صنادیق القمامة 

 .المخزونة مع وضعھا في أوعیة معدنیة مغلقة

وذلك بإتالف الجحور وإجراء الفالحات العمیقة لألراضي والتطویف بالماء : یةطرق میكانیك2- 

 .، واستخدام المصائد الخاصة بالقوارض

باستخدام الكالب والقطط وابن آوى والطیور الجارحة واستخدام البكتریا : مكافحة حیویة 3- 

 .والطفیلیات التي تفتك بالقوارض

ة بالقرب من الجحور في الحقل تعمل على تثبیت الفأر بوضع مادة الصق: طریقة بیولوجیة 4- 

ابن عرس  –البوم ( في مكانھ بعد خروجھ من الجحر مما یؤدي إلى قتلھ من قبل األعداء الحیویة 

 .(...األفاعي –

 

 

وھي أكثر استعماالً وذلك باستخدام مبیدات القوارض على شكل طعوم سامة : طرق كیمیائیة 5- 

 .نثر تؤدي إلى قتل أو طرد القوارضأو غازات أو مساحیق 

 :المواد الكیمیائیة المستخدمة في مكافحة القوارض

  :وتقسم إلى

 مبیدات سریعة التأثیر- 

 .مبیدات مضادة لتخثر الدم- 

  : وھي سموم تفتك بالقوارض من المرة األولى ومنھا: مبیدات سریعة التأثیر : أوالً 

ون یتحلل بوجود الرطوبة إلى غاز الفوسفین وھو من وھو مسحوق أسود الل: فوسفید الزنك)  أ

جزء من الطعم، یكافح بھ  ٣٩اجزء من فوسفید الزنك و ١/٣٩السموم المعویة یستعمل بنسبة 

 ٧-٤الفئران والجرذان ، درجة السمیة عالیة ولیس لھ مضاد للتسمم ، یفقد الطعم فعالیتھ بعد 

  .أیام من تحضیره

 ٩٠٠غ زرنیخ إلى  ١٠٠أي  ١/٩الزرنیخ مادة بیضاء اللون تستعمل بنسبة : أكسید الزرنیخ)  ب

غ طعم لمكافحة الجرذان فقط، وھو مادة شدیدة السمیة لذا یحذر من استخدامھا في البیوت خاصة 

 .وأنھا سامة للحیوانات األلیفة والداجنة

ذان ، یستعمل في مبید متخصص لمكافحة الفئران فقط والیؤثر على الجر: الفاكلورالوس )  ت

 .%٤البیوت والمستودعات فقط، یباع بشكل طعم جاھز بنسبة 

مبید متخصص لمكافحة الجرذان فقط، یقتصر استعمالھ في األماكن التي یصعب : نوربورماید )  ث



 

 

فیھا وضع أي سم آخر بسبب عدم سمیتھ للحیوانات األلیفة والداجنة، یباع بشكل طعم جاھز 

 .%١بنسبة 

بالدم   K1تعمل ھذه المبیدات على خفض فیتامین: یدات القوارض المضادة لتخثر الدممب: ثانیاً 

وأھم أعراض . مما یؤدي إلى نزف الحیوان وموتھ) ضروري لعملیة تخثر الدم  K1فیتامین( 

 :التسمم بھذه المبیدات

 .امتناع الفئران والجرذان عن الطعام1- 

 اإلنھاك والفتور2- 

خارجیة بعد یومین من تناول السم إذ یصبح جلد األذنین شاحب، وتنفجر وتبدو مظاھر التسمم ال

األوعیة الدمویة الموجودة تحت الجلد مباشرة وخاصة العینین، وغالباً ما ینزف الدم من األنف 

 .أیام ٧- ٥والفم والشرج أو مع البول وھذه األعراض التظھر مباشرة وإنما تسبب الموت بعد 

یمكن معالجة المتسمم بجرعة من : ت القوارض المضادة لتخثر الدمفي حاالت التسمم بمبیدا

عن طریق الفم أو بحقنة في الشریان أو في العضل وذلك وفق إرشادات الطبیب   K1فیتامین

حسب الحجم   K1وعند تسمم الدواجن والحیوانات المنزلیة األخرى یعطى مستحضر فیتامین

 .فترة زمنیة قصیرة دون أن تخلف تأثیرات جانبیةوبعد العالج تختفي األعراض خالل . والوزن

  :وتقسم إلى: مجموعة مبیدات القوارض المضادة لتخثر الدم: ثالثاً 

یتطلب وجودھا بشكل دائم ومستمر وھي بطیئة المفعول مثل : مضادات التخثر متعددة الجرعات- 

 .(الموارفارین ، كوماتیترالیل، كوماكلور( 

وتقضي على القوارض من وجبة واحدة وھي سریعة التأثیر : جرعةمضادات التخثر وحیدة ال- 

 (البرومادایولون –البرودیفاكیوم ( مثل 

 : الغازات: رابعاً 

غاز عدیم الرائحة واللون وغیر قابل لالستعمال وھو ذو سمیة عالیة : غاز برمید المیثایل - 

 .للحیوان واإلنسان

 .بوضع قرص واحد في كل جحر ثم ردمھ غاز سام جداً یستعمل: أقراص الفوستوكسین- 

 

 :برنامج لمكافحة فأر الحقل

إن المكافحة الفردیة للحقول من قبل مالكیھا غیر مجدیة عندما یصبح ضرر القوارض اقتصادیاً 

لذلك ننصحك باتباع ارشادات ونصائح المرشدین الزراعیین بدقة وإجراء الفالحات الالزمة أو 

افحة األعشاب ما أمكن ، ونشر نقاط الطعوم في كامل الحقول الضروریة لألراضي البور ومك

م ویمكن زیادة المسافة أو نقصانھا  ٥٠-٣٠الزراعیة، وتحدید المسافة بین الطعم واآلخر من 

 .حسب درجة اإلصابة

 : ونقطة الطعم عبارة عن غطاء اصطناعي

 ١٠سم وقطر  ٠٥یوضع فیھ السم لھ فتحتین أحداھما للدخول واألخرى للخروج وبطول - 

ویوضع في مكان التصل إلیھ میاه الري ویسھل على الفأر ارتیاده مثل استخدام أنابیب بالستیكیة 

أو قنینة میاه معدنیة فارغة أو تنكة زیت ودفنھا في التراب وإبقاء سطحھا بمستوى سطح 

 .األرض

 .یجب استخدام الطعوم السامة بشكل منتظم دوري- 

البد من تغییر السموم السریعة المفعول مثل فوسفید الزنك واالستعاضة عنھ بمبیدات القوارض - 



 

 

 .المضادة لتخثر الدم وذلك للتخلص من األعداد المتبقیة من الفئران

 .االستمرار بالمكافحة وعدم التوقف خاصة في مراحل اإلزھار والتشتیل للمحاصیل الحقلیة- 

فصل الشتاء ألن القوارض تكون بأعداد قلیلة مجمعة في جحورھا یفضل إجراء المكافحة في - 

 .بسبب البرد

 

 : الطعوم

  : یتألف الطعم من

 مثل القمح أو التراتیكالي: جریش الحبوب - 

 السم- 

 مادة جذابة مثل الیانسون خمیرة البیرة الدبس السكر- 

 : طریقة التحضیر

ت نباتي أو غیره من المواد الجاذبة، مثل تنقع الحبوب في الماء عدة ساعات ثم تمزج مع زی

 .فوسفید الزنك% ٢الزعفران أو السكر ویضاف المبید بنسبة 

 :أنواع الطعوم

وھي مساحیق مركزة تمزج مع المواد الغذائیة بنسب معینة أو تباع بشكل طعوم : طعوم جافة- 

 .ألماكن الرطبةبشكل مكعبات أو قوالب شمعیة تستخدم في المجاري أو ا. جاھزة لالستعمال

منھا سائلة تضاف إلى الماء مثل الوارفارین السائل أو بشكل معاجین جاھزة : طعوم رطبة- 

ھـ طعم في حال كان عدد /كغ  ٣-١یحتاج الھكتار الواحد من . لالستعمال المباشر مثل الزیلو

 .ھكتار الواحدالقوارض قلیل أما عند اشتداد اإلصابة فإن ھذا الرقم یتضاعف إلى عدة مرات في ال

إن صالحیة الطعم والمكان المناسب لوضعھ ھما العامالن األساسیان اللذان یحددان : أخي الفالح

 .نجاح المكافحة ولیس كمیتھ وكثافتھ

 :ففي الحقول الزراعیة علیك اتباع مایلي

 .أغلق كافة الجحور في الیوم األول1- 

 .اني ثم ردمھا بالترابوضع السم في الجحور المفتوحة فقط في الیوم الث2- 

 .القیام بزیارة الحقل مرة أو مرتین في األسبوع عند الضرورة3- 

بعد ذلك علیك إزالة جثث القوارض قبل تفسخھا لمنع انتشار الروائح الكریھة وللحفاظ على حیاة 

 :الحیوانات األلیفة التي قد تأكلھا ، ویراعى عند عملیة جمع الجثث مایلي

 . (النایلون(بالستیكیة أو من السیلوفان ارتداء قفازات 1- 

وضع الجثث في أكیاس من النایلون ویفضل أن تكون سوداء اللون ثم تغطیتھا بقلیل من 2- 

 .الكلس الحي بعد غلق الكیس

ل أو النوفان أو الماالثیون حول مكان الجثة للقضاء على / ٣سم ٣رش مادة األكتلیك بمعدل 3- 

  .طفیلیاتھا

 .سم أو حرقھا في طرقات خاصة ٥٠في مكان بعید على عمق دفن الجثث 4- 

 :أخي الفالح إلیك أخیراً بعض اإلرشادات الھامة الالزمة عند استعمال مبیدات القوارض

 .علیك قراءة التعلیمات الموجودة على عبوة المبید والتقید التام بھا1- 

 .لةحافظ على المبیدات بعیدة عن األطفال ووضعھا في أماكن مقف2- 

 .استعمل القفازات المطاطیة والنظارات الشمسیة عند المكافحة3- 



 

 

التستنشق المبید أو غباره وامتنع عن األكل والشرب والتدخین أثناء عملیة المزج أو 4- 

 .المكافحة

 .اغسل الوجھ والیدین عدة مرات بعد انتھاء العمل5- 

 .الطعوم في تحضیر..) صحون  –مالعق ( التستعمل أدوات المطبخ 6- 

التستعمل عبوات المبید المعدنیة بعد غسلھا في شرب المیاه بل اثقبھا واطمرھا في حفر 7- 

 .عمیقة

 .في حال ابتالع مادة كیمیائیة راجع الطبیب فوراً مصطحباً معك عبوة المبید8- 

 

 :مكافحة القوارض في الموانئ والبواخر

ة القوارض ، تؤثر الظروف البیئیة على أعداد تعتبر البواخر وسیلة ناقلة لآلفات الزراعیة وخاص

القوارض وتكاثرھا فالبیئة الرطبة المعتدلة تساعد على زیادة عدد القوارض نظراً لتوفر الغذاء 

 . والمأوى

بینما البیئة الجافة تعتبر عامل یحد من نشاطھا وتكاثرھا، لذلك ولمنع انتشار القوارض في 

 :الموانئ والبواخر یجب اتباع مایلي

 تواجد الفنیین واألخصائیین من قسم الرقابة في الموانئ1- 

 .تطبیق تعلیمات الحجر الزراعي وتطبیق القیود الصحیحة على البواخر عند دخولھا المرفأ2- 

 .مراعاة الشروط الصحیة للمرفأ والباخرة للحد من وصول الغذاء والماء إلى الجرذان3- 

 البضائعاستخدام حاویات حدیدیة لنقل 4- 

 .مكافحة القوارض بشكل دوري ومستمر في الموانئ والبواخر5- 

تشیید بعض الجدران االستنادیة في المرفأ بحیث تعمل على منع انتقال القوارض إلى 6- 

 .المناطق المرتفعة من المیناء

 .وضع موانع التسلق على الجبال لمنع دخول أو خروج القوارض من وإلى الباخرة7- 

 من النفایات والفضالت التي تعتبر المصدر الغذائي األساسي للقوارضالتخلص 8- 

  : Behaviorالسلوك 
  

لقد قضى أخصائیو علم نفس الحیوان سنوات طویلة في دراسة فئران وجرذان المختبرات لتحدید سلوكھا، 
قة، وخصوصا تلك ورغم أھمیة تلك التجارب لكنھا لم تقدم التوضیح الكامل لسلوكیة األنواع البریة أو الطلی

 التي تختص بتجمعھا وتفرقھا و اختیار مساراتھا
  .. الى آخره

  
  : Orientation  &Movementمعرفة االتجاه والحركة 

  
تغییر في البیئة التي تعیش فیھا، بقوة التذكر واالنطباعیة، فھي سرعان ما تكتشف أي  القوارض تتمتع

وتتفحص األشیاء الطارئة الجدیدة سواء كانت أجسام صلبة أو رخوة أو أغذیة لم یسبق وضعھا في تلك 
تحفظ عن ظھر  القوارض و إن. األماكن، وتتذوقھا بحذر شدید كما تتبع مسار الروائح المنبعثة من األجسام

قلب مسارات الھروب والفتحات التي اعتادت أن تھرب منھا، وھي صفة تعتبر نقطة ارتكاز في فنون مكافحة 
أن تخرج القوارض ج للممر التي اعتادتأو فتحة الخرو القوارض القوارض، فإن تم إغالق ممر من ممرات

وھذه الخاصیة للخروج من نفس الفتحة، حتى لو أغلقت بجسم صلب،  القوارض منھا، فإنھ مع ذلك تتجمع
  .یستغلھا المكافحون في وضع الطعوم السامة أو المصائد

  
  : Feeding Behaviorالسلوك الغذائي 



 

 

  
للقوارض خاصیة یمكن أن تنفرد بھا عن دون الحیوانات، وھي موضوع التذوق بعینات غیر قاتلة، من متبرع 

. لمتبرع قبل اإلقبال على الغذاء الجدیدمن الطائفة الموجودة، وتعتمد في ذلك على الطعم والسمیة ومراقبة ا
لیس عندھا خاصیة التقیؤ، فإذا ما كان طعم الغذاء ورائحتھ وفائدتھ جیدة، فإن  القوارض ومعروف أن

ة للقوارض تستوجب عدم خلط السموم بالمادة لذا فإن فلسفة المكافح. المجموعة الموجودة ستقبل على أكلھ
لمدة ثالثة أیام، وبعد أن تقبل علیھا المجموعات المنتشرة، تخلط السموم مع مراعاة لبس ) الطعم(الغذائیة

  . الكفوف حتى ال یبقى أثر لرائحة اإلنسان
  

تسحب غذائھا ضمن عبوات لیصبح متكدسا قریبا منھا تتناول منھ براحتھا، فاستغالل تلك  القوارض كما أن
  . یسھل عملیة المكافحة القوارض األكداس بعد تجمیعھا من قبل

  
  

  : Social Behaviorالسلوك االجتماعي 
  

یعني ھذا المصطلح، الكیفیة التي تعیش بھا القوارض، من حیث تجمعاتھا وزعاماتھا، ومناطق نفوذ الزعیم 
الخ، وھي تختلف من نوع لنوع ومن بیئة ألخرى، وتعتمد على كمیة الغذاء، وعند ندرتھ تطرد الذكور الضعیفة 

عند ) المسك(دد خاصة، أو بواسطة إفراز من المنطقة، كما تحدد مناطق النفوذ بإفرازات معینة كالبول أو من غ
فأر المسك، وھناك طریقة تتحدد بالصراخ حیث تكون منطقة النفوذ محصورة بالموجات المسموعة للصراخ 

  . في بقعة ما
  
  : Population Dynamicsدینامیكیة المجامیع السكانیة • 
  

في التكاثر من عدمھا للقوارض في  ھذا المصطلح مھم جدا في تقنیات مكافحة القوارض، وھو یعني الرغبة
في اإلكثار من عددھا، وعندما  القوارض منطقة، حیث عندما تزید الكثافة السكانیة عن المتوسط تتراجع رغبة

   ..تقل الكثافة ویزداد الغذاء تزداد الرغبة في التكاثر
  

وتدخل القطط والكالب والمكافحة البشریة وإدارة اإلنسان ضمن العوامل التي تزید أو تقلل من 
  ..في منطقة ما  القوارض كثافة

، فقد افاد الصیدلي ) ت الزكام الذي نستخدمھ في حاال( لقد دھنت جمیع دفات خزائن المالبس بمادة المنثول 
بأن ھذه المادة رائحتھا تطرد الفئران من خزائن المالبس ،،، اي نعم المالبس رائحتھا منثول ولكن اھون من 

   ان اجد اثارا للفأر علیھا ،،
واكتشفت ان في خزانة المطبخ التي تقع تحت حوض جلي االواني حافر بطریقة رھیبة ،،، یعني حافر حول 

رة المتصلة بأرص الخزانھ یعني التي تصل للحنفیھ ،،، حیث وجدت اتربة وحصى بمقدار ال یقل عن الماسو
مجرود كامل ،،، وبعدھا احضرت السم وھو زنك الفوسفات االسود ووضعتھ على شرحات من البندورة 

انني  ساعة ولم ینتج شیئ ،،، حیث ٢٤ووضعتھ في عدة ارجاء من المنزل ولكن مضى على ھذه العملیة 
   وضعت الشرحات على صحون الصقة ،،،،،

  السؤال ھنا ،،،،،،، ان كان احد یدري ؟؟؟؟؟؟
   ھل ھو فار كبیر ام صغیر الذي یحفر ھذا الحفر ؟؟؟؟؟؟

وھل حقا یحب نثر السم على القطعة المراد وضعھا دون لمسھا بید االنسان او على اي شیئ ممكن ان یلمس 
   عة بعد لبس القفازات ووضعھا على االرض او الخزانة مباشرة ،،،،،،،،،،،الید یعني ینثر السم على القط

مداه الطبیعي في تكوین فكرة أولیة قد یستفید منھا أصحاب المستودعات  القوارض كنت أود أن یأخذ موضوع
  .. من خالل شرح مبسط.. والمزارع و البیوت 

  
لكن لكثرة الرسائل الخاصة واالستعجال في الوصول لطبیعة المكافحة المنزلیة في البیوت، فسأتوقف عن النھج 

وسأقدم بعض النصائح والوصفات التي تساعد ) آمال أن أعود إلیھ فیما بعد(العلمي في تبویب الموضوع 
  .. من داخلھا القوارض أصحاب البیوت في التخلص من

  
سد المنافذ التي تتصل بما ھو خارج المنزل، كالفتحات الطبیعیة في بعض البیوت أو تلك التي تأتي من : أوال

للبیوت، ولكي  القوارض خالل المناھل وفتحات الصرف الصحي، لكي تغلق المنافذ على دخول أفراد جدیدة من
  : یتم القضاء عما في داخلھا قضاء تاما ، وھذه ممكن التغلب علیھا من خالل



 

 

  
  . أ ـ التأكد من صبة الحمایة حول البیوت، دون أن تترك فرصة للحفر من خالل أطراف الجدران

  
من خالل شبكات  القوارض المناھل وتفقدھا من خالل عمل حواجز من الحدید الصلب، تمنع دخولب ـ ضبط 

  . الصرف الصحي
  

لة داخل البیت بعد التأكد من تسدید المنافذ الخارجیة، ممكن قتل كل الكائنات الحیة الضارة والدخی: ثانیا 
  :باستعمال أحد المواد التالیة

فمثال بیت ارتفاعھ ثالثة أمتار .. ـ فوستوكسین بمعدل قرص واحد لكل متر مكعب من الحیز العام للمكان ١
حیث تحوي األنبوبة (أنبوبة من الصناعة األلمانیة ١٥قرصا، أي ٤٥٠متر مربع ، یحتاج  ١٥٠ومساحتھ 

  . قرصا٢٠اعة الھندیة حیث تحوي األنبوبة أنبوبة من الصن٢٣أو ) قرصا٣٠
  
قلیال، أو مسحوقة ) الصابون(ـ مستحضرات الفورمالین، التي تكون بحالة صلبة بشكل ألواح، أكبر من لوح ٢

  .بشكل حبیبات
  

  :ھذه الطریقة تقتل كل شيء حي، ولكن یجب الحذر مما یلي أو االستعانة بخبراء الزراعة أو الصحة
  

  .لمدة أربعة أیام شتاء، وثالثة أیام صیفا أ ـ إخالء المكان
ب ـ إغالق كل المنافذ قبل التنفیذ، ولصق شریط الصق على أي فتحة مھما كانت صغیرة، حتى لو كانت فتحة 

والتي تطارد أي كائن حي، یمكن أن تخرج من الفتحات ) التحول لغاز(مفتاح األبواب، ألن خاصیة التسامي 
  .غیر المغلقة

  
لمواد الغذائیة من المكان المراد مقاومة الفأر بھ، وطبعا ھذا یفید في حاالت الصراصیر والبق والنمل ج ـ إبعاد ا

  .. واألفاعي وغیرھا
  

وال یفضل أن تكون .. ساعة قبل دخول األطفال  ١٢د ـ بعد تنفیذ العملیة، تھوى المكان وتفتح نوافذه، لمدة 
  .حاالت االختناق ـ وإن كان ذلك االحتمال ضعیفاعملیة الفتح لیال، بل في الصباح، لتجنب بعض 

  
تلك الطریقة السابقة، نستخدمھا في المستودعات والمزارع ویمكن تنفیذھا في البیوت بحاالت إمكانیة 

  .االستغناء عن البیت لمدة حوالي األسبوع
  

تعرفنا علیھ من طرق قویة،  أما الطرق األكثر أمانا، فھي تعتمد التقنیة الكیمیائیة والبیولوجیة، و كان آخر ما
حیث یخلط بسیرب بیولوجي یقطع أمعاء ) .. الشلب(ھو ما اكتشفھ الكوبیون باستخدام الرز غیر المھبوش

الجرذ، بعد عدة أیام من خالل نشر جرثومة معدیة ینقلھا الجرذ الى جحور الجرذان في المنطقة، وقد 
  .. استخدمتھا في العام الماضي وكانت ناجحة جدا

  
  .. ذا باإلضافة الى طرق أخرى تعتمد تمییع الدم وغیره وسنعود لذكرھا فیما بعدھ

   التأثیرات الوبائیة للقوارض
  

جدا، فكان الفراعنة لإلنسان حدیثة العھد، بل كانت قدیمة  القوارض لم تكن الھواجس من انتقال األمراض من
كما أن ھناك في العقائد الھندیة . یرسمون القط كعدو للقوارض وصدیق لإلنسان ویتعاملون معھ بقدسیة عالیة

في الھند یعیش أكثر ) دشنوك(بد ھي مخلوقات لھا صفات اآللھة، وال یزال اآلن في مع القوارض القدیمة بأن
   ..من عشرة آالف من الجرذان داخل المعبد، یقدم لھا الطعام وتكرم، وھذا سلوك وثني واضح

  
أما في التاریخ البابلي القدیم فقد وجد العلماء أن سكان العراق القدیم، كانوا یستخدمون القیر والزفت في 

  ..ع دخول القوارضالبناء، ال لربط مواد البناء ببعضھا، بل لمن
  

أثبت العلم الحدیث أن ھناك مجموعة من األمراض تنتقل عن طریق الجرذان، إما عن طریق تناول المواد 
الغذائیة الملوثة بالبراز واألتربة التي تختلط ببول وبقایا القوارض، أو عن طریق التنفس، من خالل تلوث 

طریق كائنات حیة وسیطة كالقمل والبراغیث والحرمس و  الھواء بذرات الغبار الملوث ببقایا القوارض، أو عن



 

 

  .وتعاود المتصاص دم اإلنسان القوارض  التیبانوس، التي تمتص دم
  

حمى النزفیة والتوالریمیا والطاعون وال) السالمونیال(ومن األمراض التي تنتقل لإلنسان عن طریق القوارض، 
  .وسنمر على أھم تلك األمراض باختصار شدید..وغیرھا من األمراض ) حبة بغداد(والتھاب الكبد واللشمانیا 

  
  :Plagueالطاعون 

  
عرف اإلنسان مرض الطاعون منذ أكثر من خمسة آالف عام، ولكن إحصائیات الموتى منھ التي دونت، كانت 

حیث انتشر من مصر الى ما حولھا واستمر ستین عاما قضى خاللھا على مائة  میالدي، ٥٤٢أو ٥٢٢في عام 
م وأطلق علیھ ١٣٥٠و ١٣٤٥كما أنھ انتشر في أوروبا الغربیة لمدة خمسة سنوات بین عامي . ملیون ضحیة

كان عدد الوفیات في مدینة لندن كل  ١٦٦٠وفي عام . ملیون إنسان ٤٣اسم الموت األسود وراح ضحیتھ 
كانت الوفیات مشابھة لوفیات لندن، وفي مارسیلیا قتل عام  ١٧٠٠وفي موسكو عام . عشرة آالفأسبوع 
وفي . ألف نسمة ١٥٠ما یقارب  ١٨٠٢وفي استانبول قتل الطاعون عام . ألف إنسان٦٨ما یزید عن  ١٧٢٠

  .ملیون إنسان ٣.٥انتشر من مدینة بومباي واستمر عشرة سنوات فقتل  ١٨٩٦الھند عام 
  

، لكن كل على حدا، )Yersin(واآلخر فرنسي) Kitazato(اكتشف عالمان أحدھما یاباني  ١٨٩٤ام في ع
) Yersinia(Pesteurella) pestis(ودون التنسیق فیما بینھما، بأن ھناك عالقة بین الطاعون والبكتیریا 

وجدت العالقة للبرغوث كناقل للمرض  ١٨٩٧وفي عام .. المریضةالقوارض التي وجدت في دم وإدرار وبراز
  .لإلنسانالقوارض من
  

. في العالم تنقل الطاعون، وأھمھا الجرذ األسود والجرذ النرویجي القوارض نوع من ٢٠٠لقد وجد أن ھناك 
  .وتستطیع جرثومة الطاعون البقاء حیة لعدة شھور في أعماق الجحور حیث تتالءم الظروف ھناك 

   
  : القوارض أمراض أخرى تصیب البشر تنقلھا

  
  :Tularemiaالتوالریمیا 

  
من أھم الخازنات لبكتیریا ھذا  القوارض واألرانب، ومنھا ینتقل الى اإلنسان، وتعد القوارض مرض یصیب

  )Bact. Tularence(المرض المسماة 

 


