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انگلهاي خارجي نشخواركنندگان:
انگلها موجوداتي هستند كه در خارج يا داخل بدن حيوانات زندگي نموده و از بافت ها 

انگل ها  مي كنند.  رقابت  ميزبان  با  غذا  دريافت  در  مستقيمَا  يا  و  تغذيه  بدن  مايعات  يا 

به  حيوان  يك  از  انتقال  راههاي  و  زندگي  محل  نظر  از  و  دارند  مختلفي  اندازه  و  شكل 

حيوان ديگر تفاوت هاي زيادي با يكديگر دارند. در اين بخش در مورد انگل هاي خارجي 

نشخواركنندگان و راههاي مبارزه با آنها مطالبي خواهيد خواند.

مهمترين انگل هاي خارجي دامها كنه ها، جرب ها، شپش ها، كك ها، مگس ها و پشه ها 

مي  باشند كه در ادامه به شرح آنها مي پردازيم.

كنه	ها:
اين انگل ها بندپاياني بدون شاخك، آرواره و بال هستند كه شكل ظاهري آنها گرد يا 

بيضي و طول آنها 15-1 ميلي متر مي  باشد. كنه ها در سراسر دنيا يافت مي شوند. بدن 

آنها از دو قسمت ضمائم دهاني و تنه تشكيل شده است. ضمائم دهاني مجموعَا براي 

اتصال كنه ها به دامها، پاره كردن پوست و مكيدن خون به كار مي روند. برخي كنه ها ماده 

چسبناكي از دهان ترشح مي  كنند كه باعث اتصال بيشتر آنها به ميزبان مي گردد. كنه ها 

اشتهاي فراواني براي خونخواري دارند و برخي مي  توانند  روزانه تا 4 سي سي خون 

بمكند و تا دهها برابر حجم اوليه خود متسع شوند. آنها انگلهاي مهم حيوانات محسوب 

مي شوند زيرا با نيش زدن و خونخواري به ميزبان آسيب مي رسانند. و اجرام بيماريزاي 

مختلفي را از حيوان به حيوان يا از حيوان به انسان منتقل مي كنند. به جز انتقال اجرام 

بيماريزا و ايجاد كم خوني به دليل خونخواري، ترشحات بزاقي برخي گونه هاي كنه در 
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حيوانات فلجي ايجاد مي نمايد. كنه ها فقط از خون و لنف ميزبان مي توانند تغذيه كنند. 

حتي خوردن مستقيم خون از داخل يك ظرف براي آنها امكان پذير نيست و علت اين امر 

وضع خاص ضمائم دهان آنهاست. اين جانواران با ضمائم دهاني خود پوست را سوراخ 

و سپس تغذيه مي نمايند.

برحسب وضع پوشش بدن كنه ها به دو نوع سخت ) ايكسوديده( و نرم )آرگازيده( 

تقسيم مي  شوند. كنه هاي نرم داراي پوشش خارجي چرمي شكل بوده و هيچگونه قطعه 

كنه هاي سخت  در  ندارد، درحالي كه  بدن وجود  بر روي پوشش خارجي  كيتيني سخت 

قطعات سخت كيتيني را مي توان در سطح پشتي يا در سطح شكمي مشاهده كرد.

عوامل  گزند  از  را  آنها  و  بخشيده  كنه ها   به  توجهي  قابل  مقاومت  كيتيني  پوشش 

به  كيتيني  پوشش  كنه ها  اغلب  در  مي دارد.  نگه  محفوظ  زيادي  حد  تا  طبيعي  نامساعد 

صفحات متعددي تقسيم شده كه براساس شكل و موقعيت قرار گرفتن آنها بر روي بدن 

مي توان كنه ها را تقسيم بندي و شناسايي كرد. پوشش خارجي كنه هاي سخت اگرچه 

ظاهرَا غيرقابل انعطاف است ولي در واقع به صورت يك قطعه واحد نبوده بلكه شبكه اي 

از قطعات سخت و كوچك است كه قسمت هاي نرمتري آنها را به هم متصل نموده است. 

به اين ترتيب در موقع خونخواري قسمت نرم بخوبي متسع شده سطح بدن را گسترش 

مي  دهند. تا با افزايش حجم داخلي بدن منطبق شود در كنه هاي نر م نيز چين و شكنج ها 

باز شده امكان افزايش سطح بدن را فراهم مي سازند.

كنه ها بيشتر در قسمت هاي كم موي بدن حيوانات مستقر مي  شوند ولي در آلودگيهاي 

شديد آنها را مي توان در اغلب نقاط بدن ميزبان پيدا كرد. اغلب كنه ها مي توانند مدت 

كنه هاي سخت  نسبتا طوالني است.عمر  نيز  آنها  بمانند. عمر  زنده  بدون غذا  را  زيادي 

اغلب به يك يا چند سال محدود است. اما بعضي انواع كنه هاي نرم تا 25 سال ادامه 

زندگي مي  دهند.

سير تكاملي كنه هاي سخت
كنه هاي بالغ نر و ماده پس از تغذيه از خون دامها با هم جفت گيري نموده به زمين 

مي افتند. كنه نر به زودي از بين مي  رود ولي كنه ماده تا مدت كوتاهي باقي مانده و شروع 

به تخم ريزي  مي نمايد. كنه ماده نيز بعد از اتمام تخم ريزي تلف مي  شود. كنه هاي سخت 

برخالف كنه هاي نرم در طي عمر خود فقط يك بار تخم ريزي مي نمايند. بسته به نوع كنه 
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و شرايط محيطي پس از مدتي از هر تخم نوزادي خارج مي  شود كه سه زوج پا داشته و 

بسيار فعال است. نوزادان خود را به باالي ساقه گياهان رسانيده و به دامهاي در حال چرا 

مي چسبند و شروع به تغذيه از خون آنها مي كنند. سپس به زمين افتاده در شكاف هاي زمين 

و پناهگاه هاي ديگر در مراتع مخفي مي  شوند. در اين مرحله تغييراتي در بدن آنها صورت 

گرفته، اولين پوست اندازي انجام مي  شود. طي اين مرحله نوزاد 6 پا به نوچه 8 پا تبديل 

مي شود. نوچه ها هم مانند نوزادان خود را از طريق گياهان به دامها چسبانيده و از خون تغذيه 

بالغ نر و ماده  مي كنند، به زمين مي  افتند و پس از مدتي پوست اندازي  كرده به كنه هاي 

تبديل مي  شوند كه آنها هم در شرايط مناسب از طريق گياهان خود را به دامها چسبانيده، 

از خون ميزبان تغذيه مي كنند  و پس از رشد كافي جفتگيري نموده به زمين مي  افتند و اين 

چرخه ادامه مي يابد. در شرايط مناسب اين چرخه تا چند هفته طول مي كشد. ولي در شرايط 

نامساعد و درصورت عدم دسترسي به ميزبان مناسب، مدت زندگي آزاد در هر مرحله ممكن 

است به چندين ماه يا سال برسد.

سير تكامل كنه هاي نرم
كنه ها  اين  بالغ است.  و  نوچه  نوزاد،  مراحل تخم،  نيز شامل  نرم  كنه هاي  تكاملي  سير 

معمواَل روزها در النه طيور، شكاف ديوار، اصطبل و خانه هاي مجاور زندگي كرده شب ها به 

دام و طيور كه در حال خواب يا استراحت هستند، حمله مي كنند كنه هاي نرم فقط چند دقيقه 

و حداكثر چند ساعت بر روي ميزبان باقي مي مانند و پس از تغذيه آن را رها كرده به پناهگاه 

خود پناه مي برند. اين كنه ها در مقايسه با كنه هاي سخت تعداد كمتري تخم مي گذارند اما 

بعدا ز جفت گيري  و تخم ريزي اول از بين نمي روند، بلكه زنده مانده و به دفعات تخم گذاري 

مي نمايند.

انواعي از كنه ها سير تكاملي خود را با استفاده از يك ميزبان طي مي كنند ولي برخي ديگر 

به 2  يا 3 ميزبان احتياج دارند. نوع اول تمام مراحل انگلي را روي يك ميزبان سپري مي كند 

نوع دوم مرحله نوزادي و نوچه اي را روي حيوان اول و مرحله بلوغ را روي حيوان ديگري طي 

مي كنند نوع سه ميزباني، در هريك از مراحل انگلي خود از حيوان جديدي تغذيه مي نمايند.

از كنه هاي نرم مهم مي توان به آرگاس واور نيتودوروس و از كنه هاي سخت به ايكسودس، 

هيالوما، همافيزاليس، درماسنتور، بوفيلوس، ريپي سفالوس و آمبليوما اشاره كرد.
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آلودگي گاو به كنه بوفيلوس

نقش بيماريزايي و خسارات اقتصادي 
كنه ها باعث توليد عوارض مختلف و انتشار امراض متعددي در دام ها مي گردند. بطوري 

كه فصل فعاليت  كنه ها همواره مصادف با زمان شيوع برخي از امراض خطرناك دامي است.

عوارض حاصل از فعاليت كنه ها به طرق مختلف در دامها بروز مي كند و شامل مواردي از 

قبيل درد، گيجي، تب، فلجي، ضعف، كم خوني و ابتال به امراض مختلف )در اثر انتقال اجرام 

بيماريزا( مي  باشد كه در اينجا توضيحاتي در مورد آنها ارائه مي شود.

گزش كنه ها موجب ناآرامي و ناراحتي عمومي حيوانات مي شود. دامها سعي مي كنند با 

خاراندن خود و مالش بدن به در و ديوار و گاز گرفتن پوست موجب تسكين درد و خارش و 

سوزش خود شوند. اين اعمال خود مي توانند صدمات جدي به بدن دامها مخصوصا پوست 

آنها وارد آورند. بعضي حيوانات در اثر شدت درد ممكن است حالت هيجان زده اي را پيدا 

كنند و باعث زيان هاي زياد و حتي تلف شدن خود گردند. محل گزش كنه ممكن است زخم 

شده و آلوده به ميكروب هاي مختلف گردد  و يا موجب جلب بعضي مگس ها براي تخم گذاري 

شود.
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محل نيش همچنين مي تواند بطور موضعي متورم شده و به آبسه و دمل تبديل گردد. در اثر 

بزاق سمي كنه ها كه در حين مكيدن خون وارد بدن دام مي  شود ممكن است حساسيت موضعي 

يا عمومي به حيوانات دست دهد و در مواردي هم مسموميت، تب يا فلجي خاص در دام ها ايجاد 

شود كه هركدام آنها مي توانند منجر به مرگ دام شوند. بعضي از كنه هاي مولد فلجي عبارتند از: 

درماسنتور، ايكسودس، هيالوما، اورنيتودو روس، همافيزاليس و ريپي سفالوس.

در اثر تغذيه كنه ها از خون دامها، حيوانات مبتال كم اشتها، ضعيف و الغر شده، دچار  كم 

خوني مي گردند و توليد شير،گوشت و پشم آنها كاهش مي يابد. كيفيت گوشت، شير و پشم 

دامهاي مبتال نيز تنزل مي  كند

پوست  دامها در اثر نيش كنه ها اغلب طوري صدمه مي بيند كه حتي بعد از التيام زخم ها نيز 

ارزش آن از نظر صنعت چرم سازي كاهش مي يابد. در اثر نيش كنه ها در نزديكي سم و دخالت 

ميكروبهاي مختلف در برخي موارد گنديدگي سم و لنگش عارض مي گردد. در صورت عدم مداوا  

و به دنبال بروز هر كدام از آسيب ها و عوارض ياد شده،  دام ها ممكن است تلف شوند.

نكته مهم ديگر اينكه كنه ها مي توانند اجرام بيماري زاي مختلفي را با خود حمل كرده و 

با انتقال مكانيكي يا بيولوژيكي آنها امراض خطرناكي توليد نمايند و يا قدرت دام را براي 

مقاومت در برابر امراض مختلف از آن سلب كنند. برخي اجرام بيماريزا پس از يك بار آلوده 

كردن كنه ها )كه اغلب هنگام تغذيه از خون دامهاي بيمار صورت مي گيرد( تا آخر عمر در بدن 

كنه ها باقي مي مانند و موجب مي گردند كه انگلهاي مزبور همواره ناقل بيماري باشند بعضي از 

اين اجرام مي توانند از داخل بدن 

كنه وارد تخم هاي آنها شده و به 

اين ترتيب نسل هاي بعدي آن را 

نمايند  آلوده  مادرزادي  بطور  نيز 

بيماري ها  انتقال  تداوم  باعث  و 

گردند.

كنه در حال خونخواري
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جرب	ها:
اين انگل ها شباهت زيادي به كنه ها دارند. بعضي تفاوت هاي موجود ميان كنه ها و جرب ها 

به قرار زير است:

كنه هاجرب هاموارد اختالف

بيشتر از سه ميلي متركمتر از 3 ميلي مترطول بدن معموال

كمزيادموهاي سطح بدن

ضخيمنازكپوشش بدن

دارد.نداردعضو حسي هالر

در عين حال بايد توجه داشت كه استثناهايي  هم وجود دارد. انواع جرب ها خود نيز با هم 

اختالفات فاحشي دارند و توضيح كلي راجع به آنها كار مشكلي است.

جرب ها نيز مانند كنه ها داراي سركاذب كوچك و بدن يك قطعه اي بوده از سطح پشتي 

و  كرمي شكل  و  بدني كشيده  داراي  بعضي جرب ها هم  مي باشند  تقريبَا مسطح  و شكمي 

برخي گرد يا بيضي هستند. جرب ها فاقد بال، آرواره و شاخك بوده اما ضمائم دهاني واضح و 

مشخصي دارند. برخي جرب ها انگل دائمي دام ها بوده و هميشه در سطح، درون يا زير اليه 

پوستي ميزبان خود زندگي مي كنند. اغلب آنها داراي جثه اي كوچك هستند. برخي نيز زندگي 

آزاد داشته و تعدادي از آنها در درون مواد غذايي يا سطح چمنزارها و مراتع و غيره زندگي 

مي كنند و ممكن است بطور اتفاقي  انگل واقع شوند. جرب ها اغلب داراي ميزبان اختصاصي 

بوده،  تمام مراحل سير تكاملي را كه شامل تخم، نوزاد، نوچه و بالغ مي باشد در روي ميزبان 

خود سپري مي كنند. 

از جمله  كه  نام مي  شود  به همين  مختلفي  بيماريهاي  موجب  انواع جرب ها  به  آلودگي 

مي توان به جرب دمودكسي، ساركوپتي، پسوروپتي، كوريوپتي، نوتوادري و غيره اشاره كرد ه 

در اينجا به شرح مهمترين آنها مي پردازيم.
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جرب دمودكس:
 عامل اين بيماري معمواًل در حفره هاي مو و غدد چربي سطح پوست حيوانات و انسان 

زندگي كرده و در برخي از آنها ) مخصوصًا سگ( در صورت ابتالي شديد، ضايعات خطرناك 

و مرگ آور ايجاد مي  نمايد. اين بيماري در گاو باعث بروز تاول هاي كوچكي در ناحيه سرو 

گردن و شانه مي  شود. سير تكاملي جرب 3-2 هفته طول مي  كشد.

جرب ساركوپتي:
محل زندگي اين جرب زير اليه پوستي ميزبان است. در اثر تغذيه و فعاليت اين انگل ها 

پوست دام هاي مبتال ضخيم و ناسالم مي  گردد. جرب ساركوپت در داخل اليه پوستي ميزبان 

داالن هايي حفر كرده و در انتهاي آنها تخم گذاري مي كنند. بعد از مدتي نوزادان از تخم ها 

خارج شده  به سطح پوست مي آيند و در آنجا پوست اندازي كرده به نوچه و بعد جرب بالغ 

تبديل مي شوند.

سير تكاملي 14 روز طول مي كشد. انگل بالغ ماده پس از تغذيه از خون و مواد بافتي با 

نوع نر جفت گيري  كرده، 5-4 روز بعد شروع به حفر داالن هاي متعددي مي كند و در آنها 

تخم ريزي مي نمايد و اين چرخه، به همين شكل ادامه دارد. محل جراحات پوستي توليد شده 

توسط اين انگل ها مي تواند براي ورود ميكروب هاي بيماريزا مناسب باشد. خارش شديد نيز 

از ديگر عوارض فعاليت  آنهاست. اين بيماري در انسان به نام گال معروف است.

قسمت هاي  بيشتر  مي نامند.  نيز  سياه  پوز  يا  سر  جرب  را  مربوطه  بيماري  گوسفند  در 

اثر  در  پاها هم سرايت مي كند.  به  ندرت  به  و  مبتال مي  شود  بي پشم مخصوصًا سر حيوان 

خارش شديدي كه ايجاد مي  شود گوسفند سر خود را به بدن ساير گوسفندان يا به درو 

جراحات  محل  از  باالخره  شود.  مي   خود  بدن  در  بيشتري  جراحات  باعث  و  مي مالد  ديوار 

خونابه سرازير شده بعد از خشك شدن به دلمه هايي تبديل مي گردند. دلمه هاي ضخيم در 

نهايت تمام صورت را مي  پوشانند. آلودگي معموال در فصل سرما ديده مي  شود.

جرب پسوروپتي
اين جرب درگاو، گوسفند و اسب بيشتر از ساير دام ها ديده مي شود و معمواَل قسمت  هاي 

داراي پشم و مو را مبتال مي كند. ضمائم دهاني انگل بسيار قوي بوده و جرب به وسيله آنها 

به آساني پوست را سوراخ كرده و از خون و لنف حيوان تغذيه مي  كند. در نتيجه گزش انگل 
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آلودگي گاو به جرب پسوروپتس

آلودگي گوسفند به جرب پسوروپتس
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جراحات عميقي در پوست  ايجاد مي  شوند كه از آنها سرم خون و خونابه به خارج نفوذ يافته، 

خشك شده و به دلمه تبديل مي شود. عامل جرب مربوطه در سطح پوست باقي مي ماند و 

همان جا هم تخم ريزي مي نمايد. در اثر گزش آن ممكن است واكنش هاي موضعي ايجاد 

شوند. ريزش پشم يكي از عالئم بيماري است. در اثر كم خوني، جراحات پوستي، ناراحتي 

مو  از  بايد  را  بيماري  اين  مي آيد.  مبتال  دام  به سراغ  مرگ  معمواًل  و الغري  شديد  دائمي 

ريختگي در اثر امراض مختلف ديگر تفكيك نمود.

جرب كوريوپتي
اين جرب بيشتر پاها را در گير مي كند و مخصوصًا در قاعده دم باعث ترك هاي پوستي 

مي  گردد. ريزش مو و تشكيل دلمه ها نيز جزو عالئم عمومي ابتال است. اين بيماري باعث 

چين خوردگي و ضخيم شدن پوست، ايجاد دلمه ها و خارش شديد مي گردد.

نقش	بيماريزاي	جرب	ها		
بطور كلي  در اثر ابتال به جرب زخم ها و جراحات پوستي ايجاد مي  شوند و اينگونه زخم ها 

است  ممكن  مربوطه  زخم هاي  همچنين  مي گيرند.  قرار  ميكروب ها  حمله  معرض  در  بيشتر 

تبديل به محل تخم گذاري مگس ها و توليد مياز )كرم زدگي پوست و زخم( شوند. مقاومت 

عمومي دام هاي مبتال كاهش يافته، شير و گوشت آنها كم و ارزش پوست و پشم آنها تنزل 

مي يابد. در مواردي نيز كه تلفات دامي وجود دارد بر ميزان خسارات افزوده مي شود.

امراض جربي بسيار مسري بوده و به سرعت در گله ها منتشر مي شوند. به همين جهت 

به خاطر كنترل بيماري، مسئولين دامپزشكي هر محل بروز اين بيماري ها را  بايد به اطالع 

مسئولين سازمان هاي دامپزشكي برسانند تا مقررات قرنطينه اي به  اجرا در آيند.

 بعضي جرب ها  اجرام مولد بيماريهايي مانند آبله، وبا، اسپيروكتوز طيور را منتقل مي نمايند. 

برخي نيز در انتقال امراض كرمي، ميكروبي، ويروسي به انسان و حيوانات نقش دارند. در 

مجموع ابتال به جرب باعث صدمات فراوان اقتصادي و بهداشتي مي شود.
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شپش	ها
بدن شپش ها از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل يافته است. طول بدن 1 الي 10 

ميلي متر است. سه جفت پاي كوتاه دارند كه هركدا م به يك يا 2 چنگال ختم مي شود. ضمائم 

دهاني برحسب نوع شپش به مكنده و جونده تقسيم مي  شود شپش انگل دائمي حيوانات 

بوده و داراي ميزبان اختصاصي است، به طوري كه دور از آن طي چند روز تلف مي  شود. 

شپش جونده از بقاياي سلولهاي مرده پوست و فضوالت سطح آن تغذيه مي كند ولي نوع 

مكنده پوست را سوراخ و خون مي  خورد. ابتالي  به شپش به وسيله تماس مستقيم با دام ها 

و يا اشياء آلوده صورت مي گيرد.

شرايط  )در  تكاملي  سير  زمان  بودن  كوتاه  علت  به  ولي  است  كم  شپش ها  عمر  طول 

مساعد 3-2 هفته( از يك زوج شپش نر و ماده طي چند ماه ممكن است تعداد زيادي شپش 

توليد شود. گاهي شپش ها سوار بر بعضي حشرات ديگر شده از دامي به دام ديگر منتقل 

مي شوند.

در اثر فعاليت شپش ها و تحريك نيش آنها، دام هاي مبتال كم اشتها و نا آرام شده و به 

علت خارش شديد دائما خود را به اطراف مي  مالند و پوست خود را گاز مي گيرند، به طوري 

آلودگي گاو به شپش هاي دامالينيابويس 
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كه موجب ضايعات پوست و مو مي شوند. آلودگي شديد به شپش باعث ناراحتي عمومي و 

استرس مخصوصَا در دام هاي جوان، ضعيف و حيواناتي مي گردد  كه خوب تغذيه نشده اند. 

اين حالت بيشتر در فصل سرما و در شرايطي كه دام ها به صورت متراكم در اصطبل نگهداري 

مي  شوند و غذاي مناسب در اختيار آنها قرار نمي گيرد، ايجاد مي شود.

شده،  زمخت  نيز   آنها  پشم  و  مي يابد  كاهش  مبتال  دام هاي  در  گوشت  و  شير  ميزان 

پيچيدگي پيدا مي كند. در اغلب موارد ابتالء به شپش به علت ايجاد عوارض مختلف و كاهش 

مقاومت عمومي بدن دامها، باعث مستعد كردن آنها براي ابتال به بيماريهاي مختلف عفوني 

و انگل هاي داخلي نيز مي  شود كه آنها نيز به نوبه خود موجب ضعف و يا از پا درآمدن دامها 

و كاهش توليدات دامي مي گردند. پشم  دام هاي مبتال كاهش يافته و از نظر كيفي نيز تنزل 

مي  يابد.

عالوه بر عوارض گفته شده، اجرام بيماريزا )ميكروب ها و ويروسها( نيز توسط شپش ها 

منتقل مي شوند.

كك	ها
بدن كك ها از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل شده و سه جفت پا دارند كه جفت 

عقبي  رشد زيادتري داشته  باعث شده كه كك ها بتوانند به راحتي به اطراف بجهند. طول 

بدن آن ها 1/5 تا 4 ميلي متر بوده و ضمائم دهاني حالت خاصي دارند كه براي سوراخ كردن 

اندازه  به يك  دو  ولي هر  ماده است  از  نر كوچكتر  نوع  يافته اند.  مكيدن خون سازگاري  و 

خونخوارند. غالبَا ميزبان اختصاصي دارند ولي درصورت عدم دسترسي به ميزبان مناسب به 

حيوانات مختلف حمله كرده و موجب انتشار برخي بيماريها مي شوند. كك بالغ مي تواند ماه ها 

بدون غذا زنده بماند. طول عمر آنها 2 الي 6 سال است. كك ماده در طي عمر خود حدود500 

تخم مي  گذارد كه از سطح بدن ميزبان به زمين افتاده پس از مدتي نوزاداني از آنها خارج 

مي شوند كه بسيار متحرك و فعال بوده با تغذيه از فضوالت آلي رشد مي كنند و سپس پيله اي 

به دور خود بافته، در داخل آن تبديل به نوچه مي شوند و باالخره در شرايط مناسب كك بالغ 

ميزبان  به  پناهگاه استراحت كرده و شب ها  از آن خارج مي شود. بعضي كك ها  روزها در 

حمله مي كنند.

انواع متعددي از كك ها به طيور حمله مي كنند و در آنها كم خوني و عوارض ديگر ايجاد 
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بيماري طاعون را  مي كنند. ككها در انسان هم توليد جراحات پوستي و خارش مي نمايند. 

به انسان و تيفوس را به موش منتقل مي كنند ضمنَا بزاق آن هم مي تواند حساسيت و تورم 

موضعي به وجود آورد.

در اثر ابتال به كك ها حيوانات به طور كلي ناآرام شده، احساس خارش شديد مي نمايند و 

ممكن است ضعيف و كم خون شوند. اين انگل ها  بيشتر به  حيواناتي كه در شرايط بهداشتي 

و تغذيه اي نامناسب هستند حمله مي كنند.

مگس	ها	و	پشه	ها
و  نازك  بال هايي  داراي  دوباالن  اغلب  بدن  هستند.  باالن  دو  راسته  جزء  اين حشرات 

شفاف است. ارتعاش بال مگس ها در حال پرواز به 180 بار در ثانيه و پشه ها به 300 بار در 

ثانيه  مي رسد. انواعي نيز وجود دارند كه بال هاي خود را از دست داده اند و يا در مرحله اي از 

طول عمر خود فاقد بال مي  باشند. بدن مگس ها و پشه ها از سه قسمت تشكيل شده است. 

آنها متصل هستند. سر اغلب  بال) درصورت وجود( به قسمت سينه   پا و يك زوج  3 جفت 

مگس ها بزرگ، مدور و متحرك بوده، دو چشم مركب بزرگ روي آنها وجود دارد كه قسمت 

اعظم سر را پوشانيده اند. بيشتر آنها داراي زندگي آزاد و غير انگلي اند. بعضي نيز به زندگي 

انگلي عادت كرده اند. بعضي دوباالن از شيره گياهان و برخي از خون و ساير مواد و ترشحات 

بدن انسان و حيوانات تغذيه مي كنند. تعدادي هم از الشه ها، فضوالت آلي، گوشت و مواد 

غذايي پوسيده مختلف استفاده مي نمايند. ضمائم دهاني بعضي جهت سوراخ كردن و مكيدن 

خون و مايعات بدن و ضمائم دهاني بعضي ديگر براي ليسيدن مايعات سازگاري يافته است. 

مگس هاي ليسنده غذاي جامد را نيز مي  توانند با بزاق خود خيس و حل كرده  سپس آز آنها 

تغذيه كنند. پشه ها هم مانند مگس ها داراي انواع آزاد و انگلي )خونخوار و غيره( مي باشند.

سير تكاملي:
دوباالن نر و ماده بالغ جفت گيري مي  نمايند. قبل از تخم ريزي در بعضي انواع ماده هاي 

بارور مقدار كافي غذا ) در مورد خونخواران، خون( مي خورند و سپس در محل هاي مناسب 

بسته به نوع حشره تخم گذاري مي كنند. از هر تخم در شرايط مساعد و پس از طي مدت زمان 

معين نوزادي خارج شده كه پس از چند مرحله تغذيه،رشد و پوست اندازي، تبديل به شفيره 
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مي  گردد. نوزاد اغلب مگس ها كرمي شكل بوده و پاهاي حركتي ندارند. بعضي نوزادان انگلي 

در روي پوست، زخم ها، درون حفرات طبيعي بدن دامها و حتي انسان قرارگرفته و ممكن 

است شروع به مهاجرت در داخل بدن نمايند. و در نهايت به نوع بالغ تبديل مي گردند. براي 

انجام سير تكاملي چند روز تا چند ماه وقت برحسب نوع مگس نياز هست. اين حشرات 

قدرت زيادي در توليد مثل دارند. مثاًل از يك جفت مگس نر و ماده خانگي با فرض اينكه 

تمام  تخم هاي توليد شده آنها شانس ادامه زندگي و تبديل شدن  به مگس بالغ را داشته 

باشند. طي پنج ماه در فصل مساعد تعداد 19101×109 مگس توليد مي  شود. اگر چه اين 

تعداد تخم در طبيعت از يك جفت مگس نمي تواند شانس رشد كامل را داشته باشند. ولي 

اين رقم به خوبي اهميت لزوم مبارزه وسيع، دقيق و همه جانبه با مگس ها و رعايت بهداشت 

محيط  و نظافت عمومي را روشن مي نمايد. بخصوص كه طي برخي آزمايشات معلوم شده كه 

هر مگس مي تواند 1 الي 6 ميليون عدد جرم ميكروبي را با خود حمل كند از طرف ديگر قدرت 

تحرك و جابجايي آن هم زياد بوده و تا6 كيلومتر فاصله را به راحتي طي مي كند.

خسارات	اقتصادي	و	نقش	بيماريزايي	دوباالن	انگلي
مگس ها و پشه ها و ساير دوباالن انگلي جزو مهمترين انگل هاي خارجي دامها بوده و به 

طرق گوناگون مي توانند موجب بروز عوارض و انتشار  بيماريهاي مختلف در دامها شوند كه 

مختصري  به مهمترين آنها اشاره مي  شود. 

1- كاهش كميت و كيفيت توليدات دامي 
مقدار قابل توجهي از كل كاهش توليدات دامي ناشي از انواع انگلهاي حيواني مربوط به 

مگس ها و پشه هاي گزنده دامهاست. در اثر فعاليت مگس  ها و پشه هاي انگلي دامهاي مبتال 

الغر، ضعيف، بي اشتها و كم خون شده ، توليد شير و گوشت آنها كاهش مي  يابد و از مرغوبيت 

پشم، پوست و حتي كيفيت رشد آنها كاسته مي شود

2- ايجاد ترس و اضطراب
حشرات بالغ دو بال با به پرواز درآمدن در اطراف سرو بدن دام ها كه گاه به تعداد زياد 

و بطور دسته جمعي صورت مي گيرد، باعث تشنج و ناراحتي  دام ها مي شوند. به طوري كه 

ممكن است حيوانات براي فرار از مزاحمت آنها، بي هدف به اطراف فرار كنند و يا جهش هاي 
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ناگهاني انجام دهند. اينگونه اعمال خود مي تواند منشاء ايجاد عوارض مختلف از جمله سقط 

جنين دامهاي آبستن شوند. بسيار ي از مگس هاي گزنده و يا حشراتي كه تخم هاي خود را 

روي بدن دامها قرار مي دهند، باعث توليد اضطراب شديد در دامها مي شوند.

3- ايجاد خفگي
بسياري از مگس هاي خونخوار به شد ت جلب گاز كربنيك موجود در هواي بازدم تنفسي 

دامها مي شوند. اين مگس ها در مواردي ممكن است به تعداد زياد وارد دهان دام شده وبا 

مسدود نمودن مجراي تنفسي آنها باعث خفگي و حتي مرگ آنها شوند.

4- عوارض مربوط به نيش زدن
در اثر نيش زدن درد و خارش شديدي ممكن است توليد شود. همچنين امكان دارد در 

محل نيش ايجاد زخم شده و موجب آلودگيهاي ثانوي، ميكروبي و چركي شود و يا باعث 

جلب مگس هاي مولد مياز )كرم زدگي( براي تخم گذاري در محل زخم گردد. گاهي هم آبسه 

و دمل پديد مي  آيد.

5- حساسيت:
در بسياري موارد در اثر فعاليت دوباالن انگلي از جمله نيش زدن، اين انگلها باعث ايجاد 

حساسيت در دامها مي  شوند. يكي از موارد ديگري كه منجر به حساسيت مي گردد، مهاجرت 

نوزادان بعضي مگس ها در داخل بدن دامهاست. اين نوزادان در حين مهاجرت در داخل بدن 

ممكن است مرده و از بين بروند. به علت جذب مايعات مربوط به نوزاد مردة مگس در طي 

آلودگيهاي مكرر، نوعي حالت آمادگي  براي ظهور حساسيت در بدن دامها بروز مي  كند و 

در صورتيكه مجددًا نوزاداني از اين مگس ها وارد بدن دامهاي مبتال شوند و در آنجا بميرند 

واكنش هاي مربوط به حساسيت مي  تواند ظاهر گردد.

6- مياز )كرم زدگي(
مياز از كلمه يوناني »ميا« به معني مگس گرفته شده و بطور خالصه عبارت است از آلوده 

شدن اندام ها و بافت هاي مختلف بدن انسان و حيوانات به نوزاد حشرات دو بال. اين نوزادان 

ممكن است بافت هاي زنده، مرده يا نكروزه را مورد تهاجم قرار دهند. گاهي نيز آلودگي هاي 

داخلي در اثر خوردن غذاهاي آلوده به نوزاد بعضي مگس ها به وجود مي  آيد كه مياز احشايي 

ناميده مي  شود. اين وضعيت را در زبان عاميانه به »كرم زدگي« تعبير كرده اند.
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در  مگس ها  گونه  اين  نوزادان 

صورت حمله به حيوانات اغلب زخم هاي 

سطحي و پوستي را آلوده مي  نمايند. اين 

عارضه بيشتر در هواي گرم و مرطوب و 

در روي پوست دامهايي كه پشم كثيف و 

خيس و پوست ترك دار يا چين خورده 

بالغ  مگس هاي  مي آيد.  وجود  به  دارند 

گذارند  مي   تخم  دام ها  پوست  روي  بر 

پس از چندي نوزادان از تخم ها خارج 

بافت هاي  از  تغذيه  به  شروع  و  شده 

فعاليت  اثر  در  و  مي كنند  ميزبان  بدن 

آنها پوست تخريب مي شود. دسته اي از 

مگس ها هم به زخم هاي روي بدن دام حمله مي كنند و در آنجا تخم ريزي مي كنند كه پس از 

مدتي نوزادان از تخم ها خارج و شروع به تغذيه از خونا به و بافتهاي اطراف زخم كرده باعث 

افزايش جراحات و به تعويق افتادن بهبودي آنها و توليد عوارض موضعي و عمومي ديگر مي  

شوند. حيوانات مبتال كم اشتها و افسرده شده، از زخم هاي آلوده آنها خونابه جاري مي شود.

بعضي مگس ها هم نوزاد خود را در حفرات بيني گوسفند و ساير حيوانات قرار مي دهند. 

نوزادان به طرف داخل حفرات بيني و سينوسها مهاجرت كرده، تغذيه نموده و باعث ناراحتي  

هاي تنفسي مي گردد. حيوانات مبتال اغلب به طور دائم سر خود را تكان مي  د هند.

7- انتقال امراض مختلف
در اثر آلودگي حشرات دوبال به انواع اجرام بيماريزا، اين بندپايان مي توانند باعث انتقال 

انتشار تعداد زيادي از بيماريهاي انسان و دام گردند.

روش	هاي	مبارزه	با	انگل	هاي	خارجي
استفاده از سموم شيميايي به روش هاي مختلف و استعمال آن در روي سطح بدن دامها 

يا خورانيدن آنها و نيز سمپاشي اماكن نوع متداول مبارزه است. سموم را برحسب نوع آنها و 

آلودگي گو سفند به مياز پوستي
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دستورات سازنده مربوطه بايد استفاده كرد كه به صورت اسپري، دوش، گردپاشي، خميرمالي 

و حمام دادن يا غوطه ور كردن و.. است. در هنگام استفاده از سموم بايد توجه كرد كه وقتي 

سم وارد بدن دام شد تا مدتي باقي مي ماند. پس هر قدر بقاياي سم در مايعات و بافت هاي 

بدن دامها از جمله در گوشت و شير آنها كمتر باشد و سريعتر دفع شود، فرآورده هاي مربوط 

را مي  توان سريعتر و با اطمينان بيشتري به مصرف خوراك انسان رسانيد. همچنين سموم 

نبايد براي انسان و دام خطر زيادي داشته باشد. و بايد در محيط سريع تجزيه شده و تغيير 

ماهيت دهد تا باعث آلودگي محيط زيست نگردد.

يكي از روش هاي متداول استفاده از سموم ضد انگل خارجي حمام دادن يا غوطه ور كردن 

است. حمام دادن بهترين روش استعمال سم، شناخته شده است. ولي دفعات حمام دادن 

بسته به سير تكاملي و نوع انگل فرق مي كند. بهتر است قبل از حمام دادن پشم دامها چيده 

شود و بعد مدتي صبر كرد تا پشه  ها 2 تا 3 سانتي متر  رويش نمايند و سپس حمام داده شود. 

دامهاي زخمي، ضعيف، تشنه، آبستن سنگين و غيره را نبايد حمام داد. دامهاي تشنه را بايد قبل 

از حمام دادن سير آب نمود تا از 

محلول سمي ننوشند و حيوانات 

استراحت  بايد  نيز  را  خسته 

داد. هر دام بايد به مدت كافي 

غوطه ور  حوضچه  محتويات  در 

شود )2 تا 3 دقيقه(. 

هواي  در  بايد  دادن  حمام 

تا  صبح   9 ساعات  و  ماليم 

گيرد.  انجام  ظهر   از  بعد   3

بهتر  هم  گرم  بسيار  هواي  در 

است دام ها را صبح زود حمام 

نبايد  دام ها  حمام  از  بعد  داد. 

هوا  جريان  و  باد   معرض  در 

حمام ضد كنه و ساير 
انگلهاي پوستي
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قرار گيرند. همچنين نبايد دامها را به مدت طوالني در زير تابش مستقيم آفتاب نگه داشت. 

زيرا ممكن است باعث بروز عوارض پوستي و مسموميت گردد.

بعد از حمام دادن آب آشاميدني كافي در اختيار دامها قرار گيرد و همزمان با آن اصطبل 

و اماكن دامي هم سمپاشي شود.

راههاي ديگر براي كنترل انگلها  ايجاد مرزهاي قرنطينه اي است. اين مرزها بايد دقيقا 

مورد توجه و بازرسي قرار گيرند و حمل و نقل دامها كامال با نظارت انجام گيرد.

بهتر است تمام حيوانات ريز و درشت وحشي منطقه اعم از موش، خرگوش و غيره كه 

ممكن است به عنوان ميزبانهاي واسط مورد حمله انگل ها قرار گيرند از بين بروند يا از منطقه  

خارج گردند.
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