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گزارش شپش جونده فیلوپتروس اوسِالتوس ) (Mallophaga: Ischnoceraاز کالغ سیاه
( )Carrion Crow: Corvus coroneدر منطقه میاندوآب ،استان آذربایجانغربی در سال
9831
عباس ایمانی باران
استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتa.imani@tabrizu.ac.ir :
(دریافت مقاله 13/7/88 :پذیرش نهایی)13/33/38 :

چکیده
در طول تابستان  ،9831برای بررسی انگلهای خارجی در مجموع  91قطعه کالغ سیاه از منطقه میاندوآب گرفته شدند .در مجموع،
 81شپش ( 91ماده و  98نر) از روی پرهای  7کالغ آلوده جمعآوری و پس از طی فرآیند آزمایشگاهی تهیه نمونه ،ابعاد قسمم همای
مختلف بدن اندازهگیری شدند .شناسائی نمونهها نشان داد که تمامی شپشها متعلق به گونۀ فیلوپتروس اوسِالتوس هستند .بمه لاما
ریخ شناسی ،بدن کشیده ،قهوهای رنگ ،بهطول  1-8میلیمتر ،بهعرض  ≥9میلیمتر بود .سر مثلثی شکل ،بهطول  0/7-0/3میلیمتمر و
بهعرض  0/8-0/4میلیمتر بود .قسم

خلفی سر اتساع یافته بود .آنتن  5بندی خیلی کوتاه با اولین قطعه بلند در عقب اندامک کونوس

قرار داش  .یک حفرۀ دهانی بزرگ داش
موها در قدام و تعدادی دیگر در قسم

که در هر طرف  8-4جف

موی حساس جانبی خیلی برجسته وجود داش

که تعمدادی از

خلفی اندامک کونوس قرار داشتند .پاها کوتاه و به یک چنگال قوی منتهی میشمدند .جفم

پای سوم نسبتاً قوی و طویلتر از بقیه بود .شکم دارای  1قطعه همراه با ابریشمهای فراوان در هر بنمد و سمورا همای تنفسمی خیلمی
مشخص بر روی صفاات پاراترگال بود .در مادهها ،اویپوزیتور و در نرها جنیتالیا با مشخصات خاص مربوط به گونمه گمزارش شمده
بهوضوح دیده میشدند .مطابق با نتایج بدس

آمده ،دامنه آلودگی از  8تا شپش در کمترین تا  3تا شپش در بیشترین تعمداد در تیییمر

بود .میزان شیوع آلودگی به شپش  %53/88مشخص شد .با توجه به فقدان مطالعه جامع و هدفمند در خصوص شپشهای پرنمدگان در
این نقطه از ایران مطالعاتی وسیع از هر حیث ضروری بهنظر میرسد.
کلید واژهها :انگلهای خارجی ،شپش ،کالغ ،فیلوپتروس اوسِالتوس ،میاندوآب.
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مقدمه

عباس ایمانی باران

از محققین بر دسب عالقهمندی و یا بره هرر دهیلری در

شپشهای جوندۀ پرندگان به دو زیر راستۀ آمبلیسررا

استانهای شرقی ( ،)Moodi et al., 2013شرزاهی ( Dik

و ایسکنوسرا تقسیم میشوند .تقریباً  0044گونره شرپش

 )and Halajian, 2013; Eslami et al., 2009و

تاکنون در سرتاسرر دنیرا توفرید شرد انرد .در دردود

شزالغربی ایران (هاشمزاد فرهنس و هزکاران)2031 ،

 0444گونه از آنها بر روی پرندگان مشاهد شد اند کره

بهطور نسبتاً جامع و هدفزند و یرا برهفرورت گرزار

 0444گونرۀ آن متللرره برره زیرر راسررتۀ ایسکنوسراسر

مروردی ( Alborzi and Naddaf, 2008; Azizi et al.,

( .)Price et al., 2003ایسکنوسراها منحصرراً از پرهرا و

 )2013; Tavassoli et al., 2011روی شررپشهررای

بقایای پوستی (فلسها ،پوستهها) میزبان تغذیه مریکننرد

پرندگان اهلی و ودشی مطاهلاتی را انجام داد اند.

مترابوهیز

با جستجوی وسیع منابع علزی و جزعآوری اطالعات

و این مواد در دضور باکتریهرای هززیسر

میشوند ( .)Eichler et al., 1972ایسکنوسراها به هحاظ

پیرامون پژوهشهرای فرورت گرفتره روی شرپشهرای

بررر روی پرهررا و خیلرری

پرندگان اهلی و ودشی ایران از ساهیان گذشته تا بهدال

میزبران اختصافری

آمد  ،قریرب بره

ریخر شناسرری برررای درکر

بهندرت در سطح خرارجی پوسر

شد اند .برعکس ،آمبلیسرراها خیلری زرنرس هسرتند و
روی پوس

و پرها دید مریشروند و از پرهرا و خرون

مشخص شد که مطابه با نتایج بهدس

 04گونه شپش از پرندگان مورد مطاهله پیدا شرد اسر
و اکثری

قریب به اتفاق گونههای پیدا شد برای اوهرین

میزبان تغذیه مریکننرد (.)Ash, 1960; Marshal, 1981

بار در هزان مقطع زمانی مطاهلره توسر پژوهشرگر یرا

را دارنرد،

فون شپشهای

آمبلیسراها توانائی ترک میزبان در دال مرر
بنابراین مزکن اس

نسب

بره ایسکنوسرراها در تزرا

مستقیم بین میزبانها به منظور انتقال وابستگی کزتری از
خود نشان دهند (.)Azizi et al., 2013
در ایران ( 024منصروری )2032 ،ترا Lepage, ( 002

پژوهشگران مربوطه شناسائی و به هیس
پرندگان ایران اضافه شد اند.

نظر به اینکه تنها تلداد ملدودی مطاهلات از دیر براز
توسر دنررد تررن از محققررین در خصررو
جزلی

آهررودگی و

شپشهای پرندگان ایران فق در برخی منراطه

 )2012گونه پرند اهلی و ودشی شناخته شرد وجرود

جغرافیای وسیع ایران با دنان تنروع کثیرری از پرنردگان

غنی از پرندگان ،تنوع آب

اهلی و ودشی فورت گرفته و در اکثر موارد به هحراظ

و هوائی و مناطه جغرافیائی منحصر بفرد به هحاظ انواع

کزی  ،محققین تنها یک بار دنین مطاهلهای را در دوزۀ

زیستگا هرای پرنردگان مهراجر و غیرمهراجر در ایرران،

فلاهی

پژوهشری خرویش روی دنرد گونرۀ ملردود از

مطاهلات اندکی در ارتباط با آهودگیها و فون شپشهای

پرندگان عزدتاً اهلی یا زیتنی انجام داد اند و در مجزوع

پرندگان در ساهیان گذشته بهطور پراکنرد و نره دنردان

 04گونه شپش پرندگان را تابهدال گرزار

نزرود انرد،

جامع در مناطه غربی و جنوبی ایران انجام شرد اسر

بنابراین دنین بهنظر میرسد که فون شپشهای پرندگان

( ;Ardalan, 1971,1972,1975; Rafyi et al., 1968

ایران با توجه به تلداد فراوان گونههای شرپش پرنردگان

دارد .علیرغم وجود جزلی

 )Rak, 1974; Rak et al., 1975و اخیراً تلداد ملدودی
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و فافلۀ زیادی برای کشد ناشناختههرا

وجود دارد.

متوس در منطقه  233میلیهیتر ثب
ذکر اس

با توجه به خألهای پژوهشی قابل تصرور و اینکره در
ارتباط با شپشهای پرندگان در نادیۀ شزالغرب ایرران
با دارا بودن ویژگیهای اقلیزری و زیسر
مللوم بررای جزلیر

برومی کرامالً

شد اس  .الزم بره

که شهرستان میاندوآب با روستاهای تابلش از

نظر کشاورزی و دامپروری هزیشره یکری از مهرمتررین
قطبهای شناخته شد در سطح اسرتان و کشرور اسر
(محبوبی.)2033 ،

پرنردگان ،هری مطاهلرۀ جرامع و

در طول فصل تابستان سال  ،2033به منظرور بررسری

هدفزند انجام نشد اس  .بنابراین مطاهله داضرر گرامی

انگلهای خارجی ،در مجزوع  22کالغ سیا از باغات و

هر دند کوتا بره منظرور جزرعآوری اطالعرات

مزارع کشاورزی منطقۀ مورد مطاهله توسر فریادان برا

شپشهای پرندگان در نادیرۀ مرورد

استفاد از تفنسهای شکاری سرادزهای فرید شردند و

نخس

جدید در خصو
مطاهله جهر
شپشهای یاف

افرزایش شرناخ

پراکنردگی جغرافیرائی

شد و تلیین میزان آهودگی آنهرا فررفاً

بهطور انفرادی در داخل کیسههای پالستیکی زیپ کی
در کزتررین فافرله زمرانی و بررا رعایر

تزرام جوانررب

در کالغهرای سریا ()Carrion crow: Corvus corone

ادتیاط برای اجتناب از تغییر در نتایج واقلی ،بالفافرله

میباشد.

به آزمایشگا انگلشناسی دانشکدۀ دامپزشرکی دانشرگا
ارومیه منتقل شدند .در آزمایشگا  ،تزام قسز های بدن

مواد و روشها

کالغها ،اعمّ از پوس

و پرها ،بره دقر

مرورد بررسری

منطقرره مررورد مطاهلرره درروزۀ میانرردوآب ،یکرری از

قرار گرفتند و در فورت آهودگی شپشهای موجرود در

شهرستانهای واقع در جنوب استان آذربایجانغربری در

هر نقطه از بدن با پنس ،بدون اینکه به ساختار بدن آنهرا

شزالغرب ایران برود .شهرسرتان میانردوآب بره هحراظ

آسیبی وارد شرود ،جزرعآوری و بره هوهرههرای فراهکون

جغرافیائی در جنوب شرقی دریاده ارومیه برین

داوی اهکل اتیلیک  %14منتقل شدند و تا زمان شناسائی

عرض  03دقیقه و  00درجه و طول  0دقیقه و  00درجه

در آزمایشگا نگرهداری شردند .در مجزروع 02 ،شرپش

جغرافیایی قرار گرفته اس  .ارتفاع آن از سطح دریرا بره

( 23ماد و  20نر) از  1کالغ آهرود جزرعآوری شردند.

 2234متر میرسد .آب و هوای این منطقه متغیرر برود ،

دامنه آهودگی از  0تا شپش در کزترین تا  3تا شرپش در

دارای تابستانهای نسبتاً گرم و زمستانهای مختصر سرد

بیشترین تلداد در تغییر بود .پس از اتزام مردلۀ نزونره-

می باشد .دمای آن ملزوالً در مرداد مرا درداکثر بره 00

برررداری ،در مردلررۀ آزمررایش میکروسررکوپی نخسرر

درجه باالی ففر و در دی ما به دردود  3درجره زیرر

در محلررول پتررا

موقلی

ففر میرسد .دون موقلیر

شررپشهررا برره مرردت  20سرراع

ایرن منطقره در مجراورت

( %24)KOHهضم شدند .سپس در آب مقطر بره مردت

دریاده ارومیه و بین دو رود زرینه و سیزینه واقع شرد

یک روز قرار داد شدند .متلاقب آبگیری در سریالهای

و بره طرور

درجهبندی شد اهکل اتیلیک ( 34 ،34 ،14و  33درفرد

اس  ،بنابراین رطوب

در منطقه براال اسر

متوس در موقع ظهر به  %04-04میرسد .میزان برار

در روزهای متواهی) و پس از شرفا سرازی برا محلرول
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الکتوفنل ،نزونهها روی المهای شیشهای مونتره ( Palm,

 )1978و بررا اسررتفاد از میکروسررکون نرروری تزررام
مشخصات ریخر شناسری شرپشهرا یادداشر

عباس ایمانی باران

(شکل  .)0دفرۀ دهانی کامالً بزر
دارای  0-0جف

هر طر

و واضرح برود و در

مو یا ابریشم ( )Setaدسا

شردند.

جانبی خیلی برجسته بود که تلردادی از موهرا در قردام

اندازۀ ابلاد مختلد بدن نزونههای مونته شد با اسرتفاد

خلفری

( )Preconal Setaو تلرردادی دیگررر در قسررز

از عدسررری دشرررزی  10xپرررس از کررراهیبر کرررردن

( )Postconal Setaاندامک کونو

میکروسررررکون در درشررررتنزاییهررررای  10xو 20x

 .)2موها یا ابریشمهایی کره در قسرز

قرار داشتند (شرکل
خلفری انردامک

انداز گیری شدند .همدنرین تلردادی کرافی عکرس بره

کونو

قرار داشتند از نظر طوهی ،طویرلترر از موهرای

برا اسرتفاد از

قسز

بودند .پاها کوتا بودند و

منظور تشخیص تهیه شردند و در نهایر

کلیدهای تشخیصی ملتبرر ( Price et al., 2003; Price

قدامی اندامک کونو

هر کدام به یک دنگال قوی ختم میشدند ،وهری جفر
دیگرر نسربتاً قروی و

)and Graham, 1997; Price and Hellenthial, 1998

پای خلفی در مقایسه با دو جفر

شناسائی نزونهها انجام شد.

طویلتر بودند (شکل  .)2محوطۀ شکزی دارای  3قطلرۀ
مشخص هزرا با خارهای فراوان و سوراخهای تنفسری

یافتهها

کررامالً واضررح در داشرریۀ فررفحات پاراترگررال بررود .در

به هحاظ شیوع ،در کل میزان شریوع آهرودگی %03/00

جنسهای نر اندام جنیتاهیا با خارهای دیسرتال مشرخص

( 1مورد از  22مورد) در بین پرندگان مورد مطاهله برود.

روی مزوزوم جنیتاهی به وضوع مللوم بود و انتهای بنرد

پس از شناسائی شپشها تا سطح گونه ،مشخص شد که

آخر شکم کامالً باریک بود (شکل  .)2در مراد هرا نیرز،

تزامی شپشهای جزعآوری شرد از کرالغهرای آهرود

مجرای تخمگرذار ( )Ovipositorو ترمیناهیرای از وسر

فرفاً متلله به گونۀ فیلوپترو

اوسِالتو

میباشند .از

باریک شد بهخوبی مشاهد میشد (شکل .)0

نظر ریخ شناسی ،بدن آنها کشید  ،کامالً پهن ،به رنرس

بررا اسررتفاد از خصوفرریات مورفوهوکیررک مررذکور،

قهو ای تا تیرر برود .ابلراد بردن در فررمهرای براهد در

مقایسههایی که با کلیدهای تشخیصی ملتبر ( Price and

دداکثر اندازۀشان ،بهطول  0میلریمترر و برهعررض ≥ 2

 ،)Hellenthial, 1998مطاهلرات مشرابه ( Rahemo and

میلیمتر بود .سر مثلثی شکل در ابلادی بهطول 4/1-4/3

 )Al-Dabbagh, 2009و راهنزرررائیهرررای یکررری از

میلیمتر و بهعرض  4/0-4/0میلیمتر بود (شکل  .)2سر

انگلشناسان مطرح در زمینه شپش پرندگان به عزل آمرد

خلفری کرامالً اتسراع یافتره برود (شرکل .)0

برا ادتزرال قروی شرپشهررای داضرر متللره بره گونررۀ

در قسز

شاخکها دارای  0بند خیلی کوتا و فشرد بودند و بند
اول آنها در مقایسه با بقیه نسبتاً طویل بود (شکل  .)0در
قسز
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قدامی بند اول اندامکی بهنام  Conusقرار داش

فیلوپترو

اوسِالتو

هستند.

دوره  ،8شماره  ،3پیاپی  ،33پاییز 3313

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

شکل 1

شکل 2

شکل  -1گونۀ فیلوپتروس اوسالتوس حفره بزرگ دهانی ( ،)1پای سوم ()2
شکل  -2جنیتالیای نر(فلش) ،سوراخهای تنفسی در لبۀ قطعات شکمی و موهای سطح شکم

شکل 4

شکل 3

شکل  -3مجرای تخمگذار ماده (( )Ovipositorفلش)
شکل  ،)1( Conus -4شاخک  5بندی ( ،)2اتّساع خلف رأسی ()3

بحث و نتیجهگیری
شپش جوندۀ جنس فیلروپترو

جررنس خررانوادۀ فیلوپتریررد از راسررتۀ ایسکنوسرررا قرررار
( )Nitzschدر درال

میدهد .اگرر دره دو جرنس دیگرر موضروع مطاهلرات

اختصافری

تاکسونومیک برود انرد وهری هری تحقیره افرالدی در

که در ایرن جرنس گنجانرد شرد انرد .اکثرر ایرن

بهکار گرفته نشد اسر  ،در

داضر دارای  224اسامی اختصافی و تح
اس

ارتباط با جنس فیلوپترو

شپشها مربوط به میزبانهای شراخهنشرین ()Passerine

نتیجرره ایررن جررنس از جنبررههررای مختلررد مطاهلررات

هسررتند .دنررین وضررلیتی ایررن جررنس را در ردیررد

انگلشناسی کزتر مورد توجه قرار گرفتره اسر

جرررنسهرررای بوریلیرررا ( )Kelerو کوادراسرررپس (Clay

.)and Hellenthial, 1998

( Price

و  )Meinertzhagenبه عنوان یکی از سره ترا بزرگتررین
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در ارتباط با گونههای مختلد کالغها ،تلرداد زیرادی
از گونههای فیلوپترو
پرند گزار

در نقراط مختلرد دنیرا از ایرن

گزار

شد از جنس فیلوپترو

برای اوهین بار گزار

بودنرد کره گونرۀ اول

مریشرد ( .)Rak et al., 1975در

شد اند که مجال بیان تزامی آنهرا در ایرن

مطاهلۀ اخیر توس مودی و هزکراران در سرال  2420در

مقاهرره وجررود نرردارد ،امررا در اکثررر مطاهلرراتی کرره روی

شرررق ایررران بررر روی شررپشهررای جونرردۀ پرنرردگان

گونرۀ

 ،Passerineدر مجزوع  22گونره شرپش جونرد از سره

از انررواع کررالغهررا برره دشررم

شردند

شپشهای پرندگان ودشی انجرام شرد گرزار

اوسِررالتو

فیلرروپترو

خانواد منوپونید  ،ریسینید و فیلوپترید گزار

پاههسرنس از  ،Parus majorفیلروپترو

میخورد .در کاپن این گونره از  223کرالغ الشرهخروار

که فیلوپترو

شررقی ( Eastern Carrion Crow: Corvus corone

مونتانی از  Passer montanusو فیلوپترو
xanthocollis ،Fringilla

فرینگیله از
 Petroniaو

 )orientalisو  22کررالغ جنگلرری کاپنرری ( Japanese

coelebs

 Passer domesticusو گونۀ نامشرخص فیلروپترو

از

(Jungle Crow: Corvus macrorhynchos japonensis
( )Mizuno, 1985و در استان  Newfounlandکانرادا از

petronia

lugens ،Petronia

،Oenanthe

 14کرررالغ ملزررروهی ( Common Crow: Corvus

collybita

 Phylloscopusو obsoleta

Carduelis

)Andrews and Threlfull, 1975( )brachyrhynchos

گونررههررای متللرره برره جررنس فیلرروپترو

از خررانوادۀ

گزار

شد اس .

فیلوپترید بودند که به اذعان محققین این مطاهله تزرامی

در ایران طی سه مطاهلرۀ مجرزا برر روی شرپشهرای
گونههای مختلد پرندگان در برخی منراطه ایرران دنرد

گونه از جنس فیلوپترو

و اکثرر آنهرا بررای

گرزار

اوهین برار در هرر مطاهلره بره هیسر

فرون شرپشهرای

این گونهها برای اوهین برار از پرنردگان ایرران مشراهد
میشدند (.)Moodi et al., 2013

آسررکیو در سررال  2312دهررار گونرره فیلرروپترو
آتراتو

از کالغ زاغی ( ،)Rookفیلوپترو

کروروی از

پرندگان ایران اضافه شد انرد .اردالن در سرال  2312در

غررراب ( ،)Ravenفیلرروپترو

مطاهله خود روی ماهوفاگرای ایرران از مجزروع  0گونره

بغرردادی یررا کورکررور ( )Carrion Crowو فیلرروپترو

شپش یافر

شرد  0 ،گونرۀ فیلروپترو

 ،)Corvus corax( Ravenفیلوپترو

کروروی را از

اوسِرالتو

را از

 )Corvus corone( Carrion Crowو فیلررروپترو
التیفرو

را نیز از کالغ الشرهخروار ()Corvus corone

گررزار

کرررد ( .)Ardalan, 1971راک و هزکرراران در

سال  2310برا بررسری گونرههرای ماهوفاگرای پرنردگان
ودشی ایران ،از مجزوع  20گونره شپشری کره گرزار

نزودنررد گونررههررای فیلرروپترو
فیلرروپترو

اوسِررالتو

نررامللوم فیلرروپترو
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جیتررراتو

اوسِررالتو

از زاغچررره ( )Jackdawرا گرررزار

از کررالغ
کررررد

( .)Askew, 1971بررا مقایسررۀ نزونررههررای داضررر بررا
گونههای توفید شد توس محقه مرذکور ترا دردود
زیادی بهنظر میرسد که شپشهای مطاهلۀ داضر خیلری

شبیه به فیلوپترو

اُسِالتو

میباشد.

علیرغم تلداد اندک از نظر جزلی

آماری کالغهای

مورد مطاهله ،میزان شیوع نسبتاً براال برود ( .)%03/00بره

پیکائرره از ،Pica pica

نظر میرسد این میزان شیوع در فورت باال بودن تلرداد

از  Athene noctuaو گونررۀ

نزونهها ،و کانونهرا و فصرول مختلرد نزونرهبررداری،

از  Turdus ruficollisسرره گونررۀ

3313  پاییز،33  پیاپی،3  شماره،8 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

سپاسگزاری
Ahmet Onur از مسرراعدت برریدریررد آقررای دکتررر

 متخصص انگرلشناسری دامپزشرکی دانشرگاGirisgin
 ترکیه در تأئید شناسائی گونۀ شپش و هزچنینUludag

گونهها و سنین مختلد قطلراً متفراوت از میرزان شریوع
 درا که سطح آهرودگی مریتوانرد برر.داضر خواهد بود
 میرزان، میزان آهودگی گلههای پرندگان، دسب زیستگا
عزومی پرندگان و سایر شرای

از جناب آقای علی دقی بهخاطر زدزات بیمنتی که در
عاهی از نزونهها کشیدند تشکر

تهیه عکسهای با کیفی
.و قدردانی میشود

 بهداش،آهودگی آشیانه

.)Poulin, 1991( محیطی متفاوت باشد
با توجه به نبود هی نوع مطاهلۀ جرامع و هدفزنرد در
شرپشهرای پرنردگان در ایرن نقطره از ایرران

خصو

.مطاهلاتی وسیع از هر دیث ضروری بهنظر میرسد
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