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۶
د ميږو او وزو خارجی پرازيتونه
)(External Parasites of Sheep and Goats
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کښی
پيژندل شويدی.
.١تعريف
متاسفانه په زياتو برخو کی د دوی موجوديت قابل د فکر دی دوی د وزن اخيستل متاسره او
په ډيره اسانی سره د وزن د کموالی سبب کيږی ځکه چه څاروی زيات وخت او انرژی
نسبت وھغی ته چه دوی د خوراک له لياری اخلی مصرفوی .ځينی وخت په فزيکی ډول
سره صدمه ھم منځ ته راوړی بعضی وخت د دوی په واسطی سره تخريش شوی ناحيه به
واز زخمونو بدليږی چه بيا د ملوث کيدو خطر د ځانه سره لری دا په ھغه وخت کی صدق
کوی چه د مچ الروا په جلد باندی ځای په ځای شوی اوسی.
.٢عامل
مختلفی نوعی د مچانو موجودی دی چه دا رنگه ازيت او د څاروی د ازار او ناقراری سبب
کيږی ځينی وخت زيات شمير وينه ذبيښونکی غوماشی په څاروی کی د بدن د وينی د
لږوالی سبب کيږی.
ضعيفوالی ،د بدن د وزن دالسه ورکول او د وزن اخيستنه متاسرکيږی .سپږی او مايتس
) (Mitesيا منج په دايمی ډول سره د څاروی په وجود باندی ژوند کوی چه د ھغوی د
موجوديت په صورت کی څاروی ھمدا ساحه گروی ،تخريش او باالخره په پوستکی کی د
زخم د رامنځ ته کيدو سبب کيږی کوم چه بيا ډير بد رنگ معلوميږی.
کنی د ميزبان څاروی په وينه باندی ژوند کوی او بيا ھغوی د خپلو ساختمانی مشخصاتو
سره سم په مختلفو ډلو په نرمو کنو باندی بدليږی .ھغه مچ چه د پسونو په پزه کی ژوند کوی
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د اوستراويس ) (Oster ovisپه نامه سره ياديږی دا يو پرازيت دی چه ھغه د الروی په
مرحله کی د ميږو او وزو د تنفسی مجرا او ساينو سونو د بنديدو سبب کيږی.
.٣انتقال
سپږی او مينج ژوند مخ په وړاندی وړی او دکال د يخنی په موسم کی توليد نسل کوی .له
يوه څاروی څخه وبل څاروی ته د مستقيم تماس په ذريعه صورت نيسی .نوضرور ده چه د
حيواناتو د تراکم او سوليدلو څخه مخنيوی وکړی .د پسونو د پزی مچ د پزی په مجرا کی
الروی اچوی بيا په وړوکی پاکی سپين رنگه الروی په څير د پزی خاليگاه ته مھاجرت
کوی .کله چه الروا بالغه شوه بيا دوی کريمی رنگ ځانته غوره کوی او باالخره په ښه
تاريک رنگ بدليږی .کله چه الروا بالغه شوه د پزی مجرا پريږدی .الندی برخی ته ځان
رسوی څوانچه د ننه ننوځی او په حشره باندی بدليږی.
.۴اخته کيدونکی څاروی
دواړه ميږی او وزی ورباندی مبتال کيږی.
.۵کلينيکی نښی
مبتال شوی څاروی د خارجی پرازيتونو د موجوديت په وخت کی د ھغه د ازار سبب کيږی
ځان څټی او يا ئی گروی .ځينی خارجی پرازيتونه په پوست باندی د وچ قشر د پيدا کيدو ،د
ويښتانو د السه ورکولو ،ستومانتيا ،بی عالقه گی ،ضعيف والی اوکم خونی د پيداکيدو سبب
کيږی.
د پزی د مچ د موجوديت په صورت کی په زياته پيمانه د پزی افرازات جاری وی .په
شروع کی رنگ پاک بيا بلغمی او باالخره چرک لرونکی شکل ځانته غوره کوی او معموآل
نری غوندی د وينی خط پکښی موجود وی .کله چی دغه الروی خپل فعاليت ته دوام
ورکړی باالخصوص په ھغه وخت کی چه تعداد ئی زيات وی د پزی د مکوزا د پيړوالی
سبب کيږی چرک لرونکی افرازات ورسره مل وی او دسيستم تنفسی عمل متضرر کوی.
ځينی وخت ھغه الروی چه په ساينوس کی موجود دی نشی کوالی چه له ھغی څخه را
ووزی .بيا ھغوی مری او ورو ورو په آھکی موادو تبديليږی او د ساينوسونو )(Sinuses
د التھاب سبب کيږی .چرک لرونکی التھاب منځ ته راځی چه کله کله مغز ته تيريږی او د
څاروی د مړينی سبب کيږی.
.۶غيری معمولی موندنی
کومی خاصی برجسته نښی بدون د زخم د توليد او کم خونی څخه نه ليدل کيږی.
٢٢۶

په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه
.٧تشخيص
په عمومی ډول سره د زياتو خارجی پرازيتونو د موجوديت په صورت کی دوی د مختلفو
وسيلو لکه جال ،دام ،گومنځی او فورسيپ په واسطه د تشخيص لپاره جمع کيدلی شی.
دمينج په خاطر پوستکی گرول کيږی .اکثر خارجی پرازيتونه په اسانی سره ليدل کيږی او
کيدای شی چه تشريح شويو صفحاتو په کمک وپيژندل شی .بيا ھم د مايکروسکوپ استعمال
ضروری دی.
.٨درملنه
حشره وژونکی مواد دخارجی پرازيتونو لکه مچان ،سپږی ،مينج اوکنی له منځه وړی .په
غوټه کولو او يا قوی دواپاشی په استعمال سره ښه نتيجه الس ته راځی .په ملوثه ساحه کی
ميږی او وزی بايد وروسته له ھر  ٣اونيو څخه وروسته تداوی شی .دغه حشره وژونکی
مواد د غوږونو د نمرو د خرابوالی او باالخره دويلدلو سبب کيږی .د پزی د مچ د منځه
وړلو لپاره ايورميکتين ) (Ivermectineښه درمل پيژندل شويدی.
.٩مخنيوی او کنترول
د ضرورت په وخت کی مختلف ډولونه د حشره وژونکو موادو موجود دی چه استعمال ئی
په نورمال ډول سره د څاروی د غوجلی پاکول او د نورو عضوی موادو ليری کول به د
مچانو او غوماشو په مخنيوی او کنترول کی خاص رول ولری.
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د ويښتانو دمنځه تلل د خارجی پرازيتونو د
موجوديت په وخت کی.

ميږه دپزی د مچ د درلودلو په وخت کی.
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