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 های مبارزه با آنها و راهمشکالت ها،  مگس

شوند و بخشي از مديريت بهداشت در گاوداري را به  اي مي باشد كه باعث ايجاد مشكالت عديده ها مي ، گسترش روز افزون مگسها ل گرما، يكي از مشكالت دامداريبا شروع فص

 (، مگس اصطبلHouseها وجود دارند )بسته به محل جغرافيايي ممكن است فرق كند( شامل مگس خانگي ) هايي كه در گاوداري ترين مگس دهند. عمده خود اختصاص مي

(Stable مگس ،) صورت(Face )جغرافيايي شوند كه بسته به موقعيت  ها يافت مي هاي ديگري نيز در گاوداري ستند. مگسه هاي شاخ و تابانوس مگس ترداد محدودو به تع

 .زنند اقتصادي مي تر جدي هاي زنند و تعدادي آسيب خوارند و نيش مي آزار فيزيكي و بهداشتي دارند و برخي ديگر خون ها صرفا دا كنند. برخي از اين مگسممكن است اهميت پي

روز ديگر در حال جايگزيني  41برده در حالي كه نسل بعدي آنها كمتر از هاي بالغ را ار بين  پاشي تنها مگس هاي سم نكات اصلي در اين ارتباط آن است كه بسياري از روش

كنند كه از بين روند. چرا  هاي آنها اصال سمي مصرف نمي ها وجود دارد برخي از گونه اي كه بين مورفولوژي دهاني و نوع تغذيه مگس هستند. از سوي ديگر با توجه به تفاوت گونه

 كنند. ه ميكه آنها نيش زده و از خون تغذي

 

 ها مضرات مگس

  بالغ مگس فيزيكي اذيت و آزار •

 ها گوساله براي خصوصا بسترها داخل مگس الرو فيزيكي اذيت و آزار •

 مگس تابانوس عامل انتقال بيماري سورا است(هاي خوني ) ، انگلIBK سالمونلوز، ها، گوساله اسهال مثل هايي بيماري انتقال •

  جراحي و تزريق محلهاي در زنده دام روي مياز ايجاد •

 شير ميكروبيشمار  رفتن باال و شير آلودگي متعاقبا و شيردوشي هاي ظرف و ها دستگاه در ورود •

در يك نقطه و  ها اقدام به لگد زدن، حركات شديد دم و عضالت پوست، تجمع ، كم شدن اشتها و كاهش توليد شير: گاوها براي دور كردن مگسبالغ گاوهاي در استرس ايجاد •

 كنند. ها در شيردوشي بيشترين مشكل را براي گاوها ايجاد مي مگس تواند تبديل به يك عادت در تمام طول سال شود. كنند كه مورد اخير مي پاشيدن مواد غذايي روي پشت خود مي

 كل و خسته كننده است.كنند بسيار مش ها مي هاي شديد دم سعي در دور كردن مگس تكان شيردوشي گاوهاي ناآرام كه با



 

 سيکل زندگي

گذاري ميكنند. الرو خارج شده از  ، خاك آلوده به كود دامي، روي بسترها، كف آخورها زير مواد غذايي و در محل تجمع فاضالب در خارج گاوداري تخمها روي كود تازه مگس

شود. سيكل زندگي، بسته به نوع مگس و درجه حرارت  پس از مدتي حشره بالدار از داخل پوپا خارج مي شود و يمتخم از اين منابع آلي تغذيه كرده و بعد از مدتي تبديل به شفيره 

گذارد. در مناطق گرمسير سيكل زندگي مگس در تمام طول  تخم مي 111تا  411كند و در اين مدت  روز عمر مي 01 تا 41كشد. مگس بالغ حدود  روز طول مي 41از يك هفته تا 

 كنند. حفظ مي را ها در طول زمستان نيز به هر حال بقاي خود كند و در مناطق سردسير مگس ا ميسال ادامه پيد

 

 های كنترل راه

 بهداشت
توليد مثل هاي  هاي اطراف، محل اهميت زيادي دارد. برداشتن صحيح كود از بهاربندها و محيط بهداشت است. مديريت كود گاوداري ها رعايت اولين و مؤثرترين راه كنترل مگس

اي وسيع مؤثر است. ترميم ها در منطقهشود( در كنترل تكثير مگس هاي كشور انجام نمي كند. مديريت فاضالب گاوداري و دفع صحيح آن )كه در اكثر گاوداري ها را كم مي مگس

هاي هاي مزاحم را كم كند. بدون رعايت بهداشت در گاوداري، روشتواند مگساتصاالت شيرهاي آب و جلوگيري از مرطوب شدن بستر و خشك نگه داشتن مواد غذايي نيز مي

 ديگر مبارزه اثر چنداني نخواهد داشت. 

 علت آغشته بودن گوساله به ترشحات زايماني است. با شستن اين ترشحات بالفاصله بعد از تولد ،ه اين عالقه ب هاي تازه متولد شده دارند. ظاهراها عالقه زيادي به گوسالهمگس

 كند. داني پيشگيري مي ها در گوساله ها نيز از تجمع مگس ها كم كرد. تميز كردن روزانه بستر گوساله ها را در اطراف گوساله توان تجمع مگس مي

 

 مبارزه شيميایي

باشد. امروزه استفاده از  اثرات و مضرات هر كدام از آنها نميها، سموم هستند كه انواع مختلفي دارند و در اينجا مجال پرداختن به آنها و  ترين مواد شيميايي در كنترل مگس مهم

 رود. داليل اين امر  سموم براي كنترل مگس رو به محدود شدن مي

 باقيمانده داشتن در آب آشاميدني و محصوالت كشاورزي 

 مؤثرهاي غيرضروري و غير هزينه زياد براي استفاده 

 بكاهش يافتن قدرت انتخاب براي يك حشره كش مناس 

 ايجاد مقاومت سريع روي آفات 



تر از آن باعث آلودگي محيط زيستي و محصوالت  كند و مهم ها را غير فعال مي كش ها ارزش چنداني ندارد چون اسيديته محل، حشره گذاري مگس سمپاشي روي محل تخم

ها كمترين تحرك را دارند )شب هنگام،  سمپاشي بايستي وقتي انجام شود كه مگسها تماس مستقيم با سم داشته باشند  در سمپاشي مستقيم، چون بايد مگس گردد. كشاورزي مي

 روند الزم است يك يا دو هفته بعد سمپاشي تكرار شود.  معموال در اين سمپاشي از بين نمي ها شفيرهكه الروها و  ، هنگام غروب( و بخاطر اينصبح زود

 كنند كه به ترتيب مصرف در بهداشت عبارتند از:  اصوال سموم را به چهار دسته تقسيم مي

   ارگانو كلره 

 ارگانو فسفره 

 كارباماتها 

 پايروتروئيدها

 الف: سموم كلره 

از آنها استفاده  هاي چربي جانوران كمتر اين دسته سموم بيشتر در بهداشت مصرف داشته ولي امروزه به دليل خاصيت ابقايي بيش از حد در طبيعت و نيز قابليت تجمعي در بافت

  شود. مي

 ب: سموم فسفره

ها به سموم ميكروكپسولي به نام دياكاپ و اين سموم بيشتر در كشاورزي كاربرد داشته ولي امروزه با تغيير در فرموالسيون برخي از اين سموم مانند ديازينون و دورسبان و تبديل آن

برابر معمول در كشاورزي در بهداشت  41اصوال داراي سميت باال براي پستانداران بوده و بيشتر با غلظت  اند. اد نمودهتحولي در استفاده از اين سموم در بهداشت ايج 41امپاير 

كه  از اين دسته سموم بهتر است در مواقعي برابر دوز پيشنهادي كارخانه جهت كنترل حشرات كشاورزي است. 41شوند. به عبارت ديگر غلظت پيشنهادي در بهداشت  مصرف مي

 دهند استفاده نمود. حشرات به ساير سموم مصرفي در بهداشت جواب نمي

 ج: سموم كاربامات

 . ستا ترين ايرادي كه برخي از اين سموم دارند دير اثر بودن تاثير آنها اين دسته سموم نيز بيشتر در بهداشت مورد استفاده داشته ولي مهم

 د: سموم پايروتروئيد

 باشد.  ي در بهداشت به دليل كم خطر بودن آن براي انسان و ساير پستانداران از دسته سموم پايروتيروئيدي ميامروزه بيشترين سموم مصرف

 

 ي خوراكيها افزودني



از بين رفتن تخم يا الرو شوند و در مدفوع باعث  شده و با مدفوع دفع مي هاها هستند. اين مواد با غذاي گاو وارد دستگاه گوارش آن هاي خوراكي راه ديگر كنتل مگس افزودني

 گردند. با اين وجود اين مواد اثر موقتي دارند. اين روش در مناطق مرطوب اثر بخشي زيادي ندارد. مگس مي

 

 كنترل بيولوژيكي

و انتقال دارند و اثر بخشي آنها در  در چند سال اخير محصوالت بيولوژيكي براي مبارزه با مگس بصورت تجاري در دسترس قرار گرفته است. اكثر اين محصوالت محدوديت نقل

 ايران هنوز مشخص نشده است.

 

 كنترل الرو: -الف

 ( و مفيد است كه در تمامnon-segmentedدر دسترس است. اين نماتد يك كرم ميكروسكوپي غير سگمانته ) steinernema spهاي گونه يك محصول تجاري حاوي نماتد

ها در محل آزاد  كنند. از وقتي كه اين كرم ذاري مگس رها سازي مي هاي تخمگ بوسيله اسپري يا با حل كردن در آب و پاشيدن در محلها را نقاط دنيا وجود دارد. اين نماتد

اين فراورده  شوند. ساعت منجر به مرگ الرو مگس مي 14پردازند و از طريق منافذ بدن آنها وارد شده با توليد يك اندوتوكسين در عرض  ها مي شوند به جستجوي الرو مگس مي

ها، هزار پا، موريانه، انواع  كند. اين نماتد همچنين براي كنترل الرو ساير آفات مثل الرو كك بايد تحت زنجيره سرد حمل و نقل شود كه استفاده از آن را مقداري محدود مي

ها با هضم مواد آلي،  اين باكتري .باشد هاي تجزيه كننده پهن گاوي مي ريمحصول ديگري بصورت تجاري در دسترس است كه شامل باكت ها و آفات ديگر مناسب است. سوسك

 شوند. مانع تغذيه الرو مگس از اين منابع مي

 

 كنترل شفيره -ب

ضرر است. زنبور  حيوانات و انسان بيزند و براي  ، شكارچيان طبيعي آنها هستند. يكي از آنها زنبور كوچكي است كه زندگي انگلي دارد، نيش نميها هاي كنترل مگس يكي از روش

دهد ولي بعلت تفاوت  كاهش مي موقتيها را بطور  كند. يك دوره رهاسازي اين زنبور جمعيت مگس گذاري مي ن تخمآگردد و درون  ماده براي تخمگذاري بدنبال شفيره مگس مي

. بهترين نقاط شود تا كنترل مناسبي صورت بگيرداي رهاسازي بايد انجام  كنترل، يك برنامه دورهها از نقاط ديگر به منطقه تحت  سيكل زندگي مگس با اين زنبور و مهاجرت مگس

بندي شده و در طي مدت  هاي اسب است. بسته تجارتي حاوي الروهاي زنده زنبور داخل شفيره مگس است كه بسته اصطبل و ها ، مرغداريها ، گاوداريقابل استفاده از اين زنبورها

اي هستند كه براي انسان مضر نيستند و مگس  زننده زي و نقب . نمونه آنها حشرات شبهستند ز هستند كه بصورت تجاري در دسترسهاي ديگري ني انگل مصرف شود.معيني بايد 

ها و  هاي آغل و چراگاه آبشخورها، زير بسترها، گوشههفته روي پهن، در  1تا  4ها بصورت تجاري موجود است. مقدار كمي از آن را هر  كشند. شفيره اين انگل اش مي را در شفيره



ها روي مگس بالغ تاثيري  گردند تا آنها را نابود كنند. اين انگل دنبال شفيره مگس ميه فوتي ب 01ها تا شعاع  پوشانند. اين انگل ريزند و با كود دامي يا خاك مي هاي تغذيه مي محل

 شود بنابراين موقع رهاسازي بايد از سمپاشي اجتناب كرد. ها نيز مي رفتن اين انگل ندارند. توجه شود كه سم پاشي باعث از بين

 

 كنترل مگس بالغ -ج

از اين دسته هستند. محصول تجاري محتوي اين قارچ به دو  Beauveria bassianaهاي گونه  ها را از بين ببرند. قارچ توانند مگس ها مي هاي قارچ ها: بعضي گونه قارچ -4

ها  هاي مگس توانند انگل ها مي ميرند. توجه شود كه اين قارچ ها مي مگس بعدشود. هفت روز  ها ماليده مي هاي استراحت مگس شود كه روي مكان صورت پودر و محلول عرضه مي

 از دو روش بطور همزمان استفاده شود.را نيز از بين ببرند بنابراين نبايستي 

 كنند. اندازند. برخي داراي طعمه هستند و بعضي بدون طعمه عمل مي هاي بالغ را در دام مي انواع مختلف در دسترس هستند كه مگس در ها هاي بدام اندازي مگس: اين تله تله -4

 به شكار حشرات نيز تمايل دارند ولي پرندگان قادر به كم كردن جمعيت فراوان مگس نيستند. دگان بسياري وجود دارند كه اكثراها پرن در گاوداري -0

 

 دور كننده هاي حشرات -د

 است كه و چوب سدر ، اوكاليپتوسcitronellaيك نمونه از اين اسپري حاوي  .براي اسب( بيشتر مصارف انفرادي دارد )مثالهايي بصورت تجارتي در دسترس است كه  اسپري

  شوند. باعث دفع حشرات مي

 

 حميدرضا همتي متين
 پيشگامان سپند گستر
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