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۶
پارازيت ھای خارجی گوسفند ھا و بز ھا
)(External Parasites of Sheep and Goats
اين بيماريھا در
افغانستان وجود
دارند.
.١تعريف
پارازيت ھای خارجی در موارد بيشتر اذيت کننده بوده وباعث کم وزن گرفتن شده و به ساده
گی باعث از دست دادن وزن بدن ميگردند ،زيرا حيوانات انرژی و وقت بيشتری را نسبت
به تغذيه در مجادله سپری می نمايند .آسيب ھای فزيکی زمانی به وجود می آيند که تخريش
و خراشيده گی باعث به ميان آمدن زخم ھای باز گرديده و بعداً عفونی شده يا به الروا ھای
مگس ھا آلوده شوند.
.٢عامل شناسی
ً
انواع زيادی مگس ھاييکه عمدتا آزار دھنده اند ،موجود می باشند .ضياع خون در اثر تغذيه
ی تعداد زياد پشه ھا ممکن به کمخونی  ،عدم انکشاف و باختن وزن يا به کاھش وزن گرفتن
بی انجامد.
شبش و رشک ھا) (mangeباشنده ھای نسبتا ً دايمی عضويت حيوان اند .ھجوم پارازيت
ھا )درصورتيکه از طرف مايت صورت گرفته باشد ،معموالً به نام  mangeياد ميشود(
بقسم تخريش شديد ھمراه با خاريدن وجويدن جلد نزد حيوان به مالحظه رسيده و آفات جلدی
را به وجود می آورند که بد نما به نظر می رسد.
كنه ھا از خونيكه ازميزبان می گيرند خوب رشد می كنند .كنه ھا به اساس مشخصات
ساختمانی شان به كنه ھا ی نرم وسخت تقسيم گرديده اند.
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مگس بينی گوسفند ھا يا اوستروس اوويس ) (Oestrus ovisيک پارازيتی است که در
مرحله ی الروايی خود در مجرای بينی و سينوس ھای گوسفند ھا و بزھا ،زيست می نمايد.
 .٣سرايت
شپش ھا و رشک ھا در ماه ھای سرد سال خوب رشد نموده و توليد مثل می نمايند .انتقال از
حيوان به حيوان به وسيله تماس صورت می گيرد ،از اينرو از ازدحام بايد جلوگيری شود.
مگس ماده بينی الرواھای خود را در داخل واطراف سوراخھای بينی ميگذارد .اين
الرواھای كوچك كامالً سفيد در خاليگاه بينی مھاجرت می نمايند .زمانيكه الرواھا بالغ می
شوند ،رنگ كريمی را به خود گرفته وسپس رنگ تاريك پيدا می كنند .الرواھا پس از
رسيدن به بلوغ مجرای بينی را ترک نموده به زمين می افتند و در آن به عمق چند انچ
سوراخ ايجاد نموده و در مرحله ی دوم انکشاف خود ) ، (pupaقرار می گيرد.
 .۴انواعی که مصاب ميگردند
گوسفندھا و بزھا ھردو مصاب شده می توانند.
.۵عاليم کلينيکی
حيوانات مبتال ممکن است به وسيله پارازيت ھای خارجی بر آشفته و پريشان شده و بدن
خودرا به اشيای خارجی ماليده يا ميخارند .برخی از پارازيت ھای خارجی پوستک شدن
جلد ،رفتن موی ،کمرنگی جلد ،پژمرده گی ،ضعف و نشانه ھای کم خونی را بار می آورند.
در واقعات ھجوم حشره بينی  ،افرازات شديد که در آغاز صاف و سپس مخاطی و به دنبال
آن مخاطی – ريمی شده و اکثراً با لخته ھای خفيف خون آلوده می باشد ،رخ ميدھد .دراثر
فعاليت دوامدار الرواھا به ويژه ھر گاه تعداد شان زياد باشد غشای مخاطی بينی ضخيم
گشته که در ھمراھی با افرازات مخاطی – ريمی تنفس دچار اخالل ميشود .الرواھای
موجود در سينوسھا ،گاه گاھی توانايی فرار را نداشته ،تلف شده و به تدريج آھکی شده
التھاب عفونی سينوسھا را بوجود می آورند.التھاب ريمی بوجود آمده در سينوس ھا بعضا ً
ممکن است به مغز انتشار يافته که نتيجه ی آن كشنده ميباشد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
دريافت ھای ويژه ی برجسته به استثنای آفات مربوط به کم خونی وجود ندارد.
 .٧تشخيص
به صورت عموم اکثر پارازيت ھای خارجی برای تشخيص توسط وسايل مختلف مانند جال
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ھا ،مرتبان ھای شيشه يی ،دھل ھا ،شانه ھا و پنس ھا جمع آوری شده ميتوانند و برای مايت
ھا ) (mitesتراشيدن پوست را به کار می برند .اكثر پارازيت ھای خارجی با استفاده از
رھنمود ھا وتوضيحنامه ھای چاپ شده به آسانی ديده شده و تعيين ھويت می گردند .به ھر
صورت کاربرد مايکروسکوپ اکثراً ضروری می باشد.
 .٨تداوی
حشره کش ھا ) (Insecticidesپارازيت ھای خارجی مانند مگس ھا ،شش ھا ،رشک ھا و
کنه ھا را کنترول نموده می توانند .غوطه ور ساختن حيوان يا افشاندن با فشار بلند نتيجه
بھتری را فراھم ميکند .گوسفندھا و بز ھا بايد در ھر سه ھفته در ساحات انديميک مورد
تداوی قرار گيرند .آغشته کردن نمره ھای گوش با دواھای ضد حشرات و ريختاندن آن
باالی حيوان نيز در برخی از مناطق امکان پذير می باشد .تداوی با اورمکتين
) (Ivermectinدر برابر تمام مراحل انکشاف الروای مگس بينی گوسفند خيلی مؤثر است.
 .٩جلوگيری و کنترول
حشره کش ھای زياد وجود دارد که در صورت ضرورت برای کنترول به کار رفته می
توانند .ازبين بردن عادی پارو و مواد عضوی در کنترول مگس ھا و پشه ھای آزار دھنده
كمك نموده می تواند.
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شکل .ريختن پشم در گوسفند به اثر پارازيت
ھای خارجی

شکل .گوسفند مصاب به مگس بينی
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