
بخصوص در  (جرب قرمز) ١هنيگال سوسيدرمان تيدر حال حاضر اهم 
استفاده از سموم  .استكامال روشن  رانيتخمگذار در ا يفارم ها

 نيو آسان تر نيآفت اگرچه جزو معمولتر نيدر مبارزه با ا ييايميش
 تواندي كه م يبه علت مشكالت يشود، وليم يمبارزه تلق يها روش

 د،ينما جاديا ان،يو مقاومت در بندپا يو دام يانسان ستيز طيمح يبرا
 رفتهنظر قرار گ ديمورد تجدها  روش نيرسد كه جا دارد ا يبه نظر م
  . شود مورد عمل واقع يشتريب اطيو با احت

كنترل  ايها مانند خوراندن بازدارنده ن،يگزيكنترل جا يها روش
قرار  يدر اروپا مورد بررس وريآفات ط تيريمد نهيدر زم يكيولوژيب

نظر  توان از يرا نم ييايميكنترل ش تيحال اهم نيبا ا يگرفته اند ول
  داشت.دور 

  جرب و ساختار طبقه بندي
رده شامل  ينشده اند، ا يطبقه بند ٢يداجرب ها و كنه ها در رده آراكن

از جرب ها وجود  يگسترده ا طيف و عقرب ها هستند. يانعنكبوت
  آزاد دارند.  يدارند كه اغلب آنها زندگ

در  ليذ يكه انگل شناسان انجام داده اند قسمت ها ييها يدر بررس
قابل مشاهده  كروسكوپيم با نهيگال سوسيساختمان جرب درمان

  است.

                                                 
١ Dermanyssus gallinae (Red Mite) 

٢ Arachnid 
٣ Integument 

 ينشوند. ا يم يدهنام ٣ينتگومنتكنه ها و جرب ها ا يخارج پوشش
 يداخل يهال يكضد آب و مقاوم و  يكولكوت يهال يكپوشش شامل 

 شود. يم يدهنام يدرميسزنده است كه اپ
 يگردد. ضمائم دهان ينم يمتقس يواضح يقسمت ها يابه بندها  بدن

 ينشود. ا يم يدهنام ٤گناتوزما يا يتولومبدن قرار گرفته، كاپ يكه رو
قسمت  يچشم ها اگر وجود داشته باشد رو يسر است ول يهقسمت شب

 بدن قرار دارد.  ياصل
 يسرضمائم دو شل يندهند. در ا يم يلرا تشك يلوله ا يدهان ضمائم

. سوراخ مي كندرا  يزبانست ماست و پو يزآن ت يقرار دارد كه انتها٥
 فاقد شاخك هستد.  يناراسته آكار ياعضا

 يدارند و بررو يعمل حس يتولوم،كاپ يرو يوجود پالپ ها ينا با
 ين(اندام هالر) وجود دارد. از ا يحس يكنه ها، اندام ها يقدام يپاها

شود.  يحشرات استفاده م يپاها عالوه بر راه رفتن مشابه شاخك ها
رسد  يبه نظر م يسهك يكبه  يهشب يبدن به صورت قسمت واحد يهبق

قسمت معموال صفحات  ينا يشود. بر رو يم اميدهن يديوزوماكه ا
در هنگام  ياديز يزانكه ممكن است به م دارد وجود يسخت

سه جفت  يناآكار نوزادهاي .يابدجرب ها و كنه ها اتساع  يخونخوار
  .جفت پا دارند چهار غينبال ياپا دارند و نوچه ها 

بوده و از سطح  يقطعه ا يكسركاذب كوچك و بدن  يجرب دارا
باشند. آنها فاقد بال، آرواره و شاخك  يمسطح م يباتقر يـ شكم يپشت

 يلتشك يپوستومه ي،فك يپالپ ها يسر،از شل يبوده و ضمائم دهان
 ه اند. دش

در سطح، درون  يشهپرنده ها بوده و هم يجرب ها انگل دائم بعضي
 يانگل ها ينا اغلب كنند. يم يخود زندگ يزبانم يپوست يهدر ال يا

از  يزاد داشته و تعدادآ يزندگ يزن يبرخ ،هستند يجثه كوچك يدارا
 يسطح چمنزارها، مزارع و ... زندگ يا يانبار ييآنها در درون موارد غذا

لب غانگل شوند. جرب ها ا يكنند و ممكن است به طور اتفاق يم
نوزاد،  م،شامل تخ ي،بوده و تمام مراحل نوزاد ياختصاص يزبانم يدارا

  .كنند يم يخود سپر يزبانم ينوچه و بالغ را رو
قرمز  هيرنگ و پس از تغذ ديكه غذا نخورده سف يهنگامجرب ها 

  باشند.يم

٤ egnethosom 
٥ Chelicera 

  جرب قرمزمبارزه با 
  دكتر رضا برزگري نائيني

بهداشت و بيماري هاي طيور دانشگاه  رزيدنت



  نهيگال سوسيساختمان بدن درمان ١-١ ريتصو  

 يجادا يدر اثر ابتال به جرب، زخم ها و جراحات پوست يطور كل به
ها قرار  يكروبدر معرض حمله م يشترگونه زخم ها ب ينگردد و ا يم

  دارند. 
از  يشوند. انواع يو به سرعت منتشر م يمسر ياربس يجرب امراض

 ي) مثل كنه هايورجرب قرمز ط يا ينهگال يسوسدرمانجرب ها مانند (
محل  يو شكاف ها يواررا ترك كرده و در د خود يزباننرم روزها م

كنند و  يحمله م يزبانبرند و شب ها به م يبه سر م يوانح يزندگ
كاهش گوشت و تخم مرغ و  ي،مختلف از جمله كم خون يعاتضا

له، مانند آب ييها يماريمولد ب امجرب ها اجرشوند.  يرا سبب م يرهغ
رب ها كنند. در مجموع ابتال به ج يرا منتقل م يورط يروكتوزوبا، اسپ

  .شود يم يباعث صدمات فراوان اقتصاد و بهداشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
٦ Wood 

  جرب ها و عاليم باليني در ميزبان -١-١جدول 
  وضع آلودگي  ميزبان  نوع جرب

ارنيتونيسوس 
  سيلوياروم

ترك خوردن و پوسته پوسته   طيور
شدن پوست، بيشتر در ناحيه 

  ران و مخرج
كنميدوكپتس 

  موتانس
پر ريزي، خارش، فلج و تغيير   طيور

حالت پا، در مكان هايي كه پر 
  وجود ندارد فعاليت 

  مي كند ( جرب نقب زن)
طيور، سگ،   تورومبيكوال ( نوزاد)

  گربه، گوسفند
  تورم و خارش پوست

كم خوني شديد، روزها طيور را   طيور  درمانيسوس گالينه
ترك كرده و شب خونخواري 

  مي كنند.
  وريب قرمز طرج يتكامل ريس

ح يشرت) ١٩١٧( ٦وود بار توسط نياول وريجرب قرمز ط يتكاملسير 
 يبدن پرنده زندگاز جرب قرمز اكثرًا عمر خود را خارج  شد. گرديده

پرندگان را  يكيتنها در تار خوردن. جرب قرمز به منظور غذا كندي م
تسمه  ريها ز جرب ،يقفس ستميبا س ييهاي . مرغداركندآزرده مي
 يمخفت هاي شياردار مو تمامي قسها  قفس ريها و ز مرغنقاله تخم

 ريها ز بستر مضاعف، جرب ستميبا س يهاي شوند. در مرغداريم
ي هاناودان ريز يتخمگذار يبستر، در النه ها يها چوب اريش

 يمرغدار واريكوچك د يها ها و شكاف و داخل ترك يغذاخور
  .شونديم يمخف

به  يلينرها خ كهي در حال مكندي جرب خون م يها و ماده ٧نمف
 سوسيدرمان كنند. ينم هيو الروها اصالً تغذ خوار هستندندرت خون

  .ماند يم يپرنده باق يساعت رو ٥/٠-٥/١ غذا خوردن تنها يبرا
 تيلدوره كوتاه عدم فعا كياز پرنده پس از  نبعد از جدا شد نيبالغ
كن سرد كند و مم يها فصل مثل در ديكنند. تول يم يريجفت گ عاًيسر

ا ر يگذار متوقف شود. بعد از بارور شدن، ماده ها تخم ياست به كل
ذا غساعت بعد از تغذيه آغاز مي كنند. آنها چندين بار  ١٢در خالل 

 يزندگ طولمي خوردند و تخم گذاري مي كنند. هر ماده قادر است در 
 يو محل زندگ وارهايد شكاف در يگذار تخم بگذارد. تخم ٣٠خود 

  شود. يمختلف عمل م واناتيح
٧ Nymph 



  سير تكاملي جرب قرمز ١-٢تصوير 

 ديسف ديصاف و مانند مروار ،يضي) ب270μ×400تخمها كوچك (  
 ٢ در  الروها درجه سانتي گراد ٣٠تا  ٢٨گرم  يهوا طي. در شرااست

پا دارد و  ٦و  ديسف وند. الرو جوانروز از تخم خارج مي ش ٣تا 
بدون غذاخوردن وارد مرحله  روز كيو بعد از  كنديآهسته حركت م

 وانيمرحله به ح نيپا دارد و در ا ٨. پروتونمف شوديم ٨پروتونمف
ساعت  ٤٨تا  ٤٥ مكند و دوباره بعد از يآن را م خون حمله كرده و

دوم  به مرحله ليتا تبد افتهيانجام  گريد يپوست انداز كي گريد
در اين مرحله بعد از يك تغذيه ديگر  گردد ومي ٩يا دوتونمف اينوچه

به انگل بالغ  ليتبد گريساعت د ٤٨پوست اندازي انجام يافته و بعد از 
ر عرض تخم) د به (از تخم يچرخه زندگ نهيبه طيگردند. در شرا يم
 ماه زنده ٩بدن پرنده تا  زا خارج انگل در نيا .شود يم كاملروز  ٧

توانند تا  يهم م وريطالي خ يهاي در مرغدار نتيجه در  ،مانده است
ي در شكاف هاي ديوارها و محل زندگي دام ها و در النه پرندگان مدت

مخفي مي شوند و به هضم غذاي بلع شده مي پردازند در شرايط 
و ممكن است  افتهي شيها به سرعت افزا تيتعداد ما يناسب زندگم

 يديشد يراحتناو  يم خونكو  دگردن يخطرناكت آفت وانايح يبرا
تواند  ينم مقاوم است اما يرا موجب شوند. جرب قرمز در برابر خشك

 .ا تحمل كندرطوبت باال ر

                                                 
٨ Protonymph 
٩ Deutonymph 

  
  وريجرب قرمز ط ييزايماريبنقش 

 گاهيجا طيدر مح وريط يانواع جربها هيبر خالف بق وريجرب قرمز ط
 انيپنهان آش يها خود را در محل يدوران زندگ شتريبرد و ب يبسر م

 كندي حمله م زبانيمعموالً هنگام شب به مگذرانند.  يم منگاهينش اي
 كيتار يها پردازد و در هنگام روز به مكان يم يخوار و به خون

مرغ و كبوتر و خود مرغان تخمگذار  ي، معموالً جوجه هابرد يپناه م
 داًيشوند. بر اثر گزش انگل، مرغ شد يانگل واقع م نيمورد حمله ا

باشد، مقدار  اديكند و هرگاه تعداد آنها زيمي قرار يناراحت شده، ب
 ك،يتحر جاديخواهد بود و منجر به ا ادتريكه بلع خواهد كرد ز يخون

 يموارد حت يو در بعض كيپوكروميه ك،يتياز نوع ماكروس يكم خون
بر سطح آنها  يبا لكه خون ها مرغ شود و ممكن است تخميمرگ م

  .شوند ديتول
ثر اند ممكن است بر ا دهيها خواب تخم مرغ يكه در رو چكر يها مرغ

در  يعيطب يكش جوجه ها تخم مرغ را ترك كرده و جرب نيگزش ا
  .شود ينامساعد انجام م طيشرا

در دستگاه گوارش جرب قرمز  يمرغان مدت دراز يوبا كروبيم
 وريط نيبا در بو يماريماند و محتمل است كه انتقال ب يزنده م وريط

در استراليا انتقال  .گردد يحشرات توسط مرغ عمل نيبلع ا لهيبه وس
انگل گزارش  نيا لهيبه وس وريروكتوز طيعامل اسپ ١٠نايبورليا آنسر
تخمدان به نسل  قيماده از طر يها در انگل روسيانتقال و شده است.

وجود دارد.  زين انسان ياست و امكان خطر برا ريامكان پذ يبعد يها
 يگريد واناتيح زين و شوند يمتاثر م  جرب نياز گزش ا زينها اسب

- ربه ممكن است مورد حمله اين انگلو گ مثل گاو، بز، خرگوش، سگ
  .ها واقع شوند

مانيسوس گالينه با چشم غير مسلح ديده مي شود؛ مخصوصًا جرب در
  خارش ديانگل تول شين انسان،هنگامي كه تازه غذا خورده باشد. در 

. دينما يشكل م ييجراحات اگزما ديتول يكرده و گاه يديشد اريبس
در معرض گزش  شتريها سروكار دارند  ب كه با مرغ ياشخاص معموالً

سطح بدن  يرو درمانيسوس گالينهشوند. جرب  يجرب واقع م نيا
تعداد جرب رسان باشد،  بيآس اريتواند بسيو م كنديم يپرنده زندگ

عدد برسد،  ٢٥٠٠٠٠هر پرنده ممكن است به  بدني رو وريقرمز ط
١٠ Borrelia anserine 



 ديشدي حالت ها چون جرب خونخوار است باعث كم خون نيدر ا
 %٤ به يحت تيهنگام هماتوكر نيشود كه در ا يو مرگ در مرغ م

حالت كم ه ب وريط قرمز از جرب يدرصد تلفات ناش .دابي مي كاهش
تا  ٥ نيمختلف ب طيدر شرا كيپوكروميه - كيتياز نوع ماكروس خوني

 جرب را از نيبه علت ا ديتولكاهش  و است شده عنواندرصد  ٥٢
در مزارع مرغ مادر كه مرغ ها و خروس  .اند كرده عنوان %٧٥ به %٩٥

ها با هم نگهداري مي شوند به علت گزارش هاي مداوم جرب ها 
 ديمسئله شاهد كاهش تول نيا رويكم شده و پ يريگ جفتميزان 
  .بود ميخواه

  كنترل و مقابله با جرب
امروزه عالوه بر سموم حشره كش براي مقابله روشش هاي ديگري 

  نيز براي كنترل جرب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ح سموم باقي مانده در گوشت و تخم مرغ در اثر سم پاشي سطو

 وهاي مكرر مي تواند به حد زيان آور و غيرمجازافزايش پيدا كند 
يح در استفاده از سموم شيميايي امري طراحي يك برنامه صح

  ضروري است.
خطاهاي برنامه هاي سم پاشي كه سبب افزايش جمعيت مواردي از 

  جرب مي شود:
  . ميزان دوز مصرفي سم١
  . زمان نامناسب سم پاشي٢
  . مديريت ضعيف كودكشي٣
  . كنترل ناكافي رطوبت٤
  . عدم رعايت بهداشت٥
  . استفاده از سموم مقاوم٦
  آماده سازي مناسب سالن قبل از ورود پرنده. عدم ٧

ي پاشهاي سمدرصورت عدم رعايت موازين استاندارد و صحيح، برنامه
  با موفقيت روبه رو نخواهد بود.

كنترل  به منظور مقابله با انگل ها بايد برنامه هاي مزارع تركيبي از
  فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك باشد.
  رزه جرب:تركيبات مورد استفاده در مبا

  . تركيبات با تاثيرات تماسي١
  سيليكا -

                                                 
١١ Propoxur 

پودرهاي سيليكا توانايي تخم گذاري جرب را از بين مي برد و 
هاي مكانيسم تاثير سيليكا به صورت فيزيكي بوده است. يكي از ويژگي

سيليكا اين است كه جرب در مجاورت اين ماده خشك مي شود. از 
از آن مي باشد و همچنين جمله معايب اين ماده غبار ايجاد شده 

  رطوبت تاثير آن را كاهش مي دهد.
  . مبارزه بيولوژيك٢

 تاثيرات مفيد برخي از باكتري ها در كنترل جرب در حال بررسي و
  مطالعه است.

  . سموم٣
  :الف)سايپرمترين

 اين تركيب امروزه به دليل مقاومت در جرب ها كارايي خود را از
در هزار به صورت  ٢تا  ١ن دست داده است. دوز مورد مصرف آ

  اسپري بر روي بدن پرنده مي باشد.
  :١١ب) پروپوكسور

ر از اين تركيب براي كنترل جرب استفاده شده است و از پودر آن ب
  روي بدن پرنده پاشيده مي شود

  ج) اينسكتيور پي
م ساز عصاره پايروتروم ساخته شده كه يك فرآورده گياهي است. اين 

  تم عصبي را دارد.قابليت فلج كردن سيس
  سي –د) باي تيكول اي 

  حاوي فلومترين است و به صورت نيم در هزار مصرف مي شود.
  درصد ٥٠ه) آزانتول 

  حاوي كومافوس است و موثر بر جرب قرمز عنوان مي شود.
  . تركيبات و فرآورده هاي گياهي٤
  ١٢عصاره هاي گياهي -

اي روي عصاره ه عصاره هاي گياهي: امروزه مطالعات بسيار زيادي بر
گياهان انجام گرفته است و تاثيرات متفاوتي از آنها ديده شده 
است.يكي از مزيت هاي عصاره هاي گياهي عالوه بر تاثير بر روي 
جرب اين است كه بقا طوالني مدتي در طبيعت ندارند و همچنين 

 ست.اسميت آنها در پستانداران به مراتب كمتر از فراورده هاي ديگر 
 نوع تركيبات محصوالت تجاري معدودي در بازار موجود است از اين

كه يا به صورت اسپري و يا به صورت پرميكس مخلوط در دان مورد 
 استفاده قرار مي گيرد.

١٢ Essential Oil 
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