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چکیده
انگلهای گوارشی در گوسفندان باعث کاهش تولید اقتصادی و انتقال آلودگی به انسان میشووند بررسوی اضور بوه منروور
شناسايی فون انگلهای گوارشی و وضعیت آلودگی به آنها در گوسفندان نژاد قزل منطقه استان آذربايجانشرقی انجام شد در اين
مطالعه ،نمونههای مدفوع از نرر آلودگیهای کرمی مورد بررسی قرار گرفت بدين منرور از  021رأس بره  4تا  6ماهه نژاد قزل از
 6گله متفاوت (از هر گله تعداد  21رأس) در استان آذربايجانشرقی استفاده شد نمونههای مدفوع به طور مستقیم از رکتوم برههوا
جمعآوری و شمارش تخم انگل به روش کلیتون لین انجام شد از تعداد تخم انگلهای شمارش شده ،تخم انگلهای نماتوديروس،
مارشاالژيا مارشالی ،همونکوس کنتورتوس و تريکوسترونژيلوس بوه ترتیو

 29 ،24 ،93و  04درصود از آلوودگی را بوه وود

ا تصاص داده بودند با توجه به آلودگی گوسفندان به انگلهای گوارشی ،بايد اقدامات کنترلی و درمانی در ايون موورد صوورت
گیرد تحقیقات بیشتر در صوص روشهای پیشگیری و کنترل آلودگی نیز توصیه میشود
کلید واژهها :انواده تريکوسترونژيلیده ،گوسفند ،نژاد قزل ،کلیتون لین

مقدمه
با وجود تأثیر از بیماریهای ناشی از نماتدها و کشف
عوامل درمانی جدید ،پیشرفت نسبتاً محدود در توسعه

ابزارهای کاربردی برای مطالعه اپیدمیولوژی از نماتدها
وجود داشفته و تشفیی
تشیی

اتتاایفی ،کنتفر انلفل،

و نظارت بفر مااومفت دارویفی انلفلهفا در
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دامها ،در حا حاضر یف
جهفا محسفو

نلرانفی عمفدر در سراسفر

مفیشفود (.)Roeber et al., 2013
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در گوسففند مففیشففود (.)Moradpour et al., 2004
همچنی  ،انلل همونكود کنتورتفود بفهعنفوا یف

گوسفند نژاد قز یكی از نژادهفای دنبفهدار اسفت کفه

نماتد تو توار ،در گاو ،بز و بهقور عمدر در شیردا

منطاه زیست آ در استا آذربایجفا شفرقی و منفاق

گوسفند از تو میزبا تغذیه میکنفد ( Roberts and

کوهستانی تبریز و اسفتا آذربایجفا غربفی بفودر و در

 .)Schmidt, 2000بررهای کمتفر از  5مفار نسفبت بفه

شهرستا میاندوآ

مرکز ایفح نفژاد گوسففند قفز

گوسفندا مس تر بیشتر مستعد ابتح بفه عفونفتهفای

دایر میباشد .رنگ بفد گوسففند قفز بفی قهفور ای

انللی هستند ( .)Schallig, 2000ضرر اقتاادی ناشی

روش تا قهورای تیرر تغییر میکند .شكل دنبه که یكی

از انللهای گوارشی در استرالیا برابفر بفا  099میلیفو

از وجور تمایز تاص ایف نفژاد هسفت کفامحً گفرد و

دالر و هزینه درما در کنیا و افریاا جنوبی و هنفد بفه

دارای دنبالچه ای بفه شفكل گحبفی بفودر و از نیمفر

ترتیب  65و  05و  898میلیو دالر هست ( Sackett.,

بهیورت  Sدیدر میشود .هر چه دنبه از حالفت ففو

 .)2006در انللستا ضرر و زیا به ارزش حفدود 50

تارجشدر باشد ،به هما اندازر از مطلوبیفت گوسففند

میلیو یورو در سا برآورد شدر است ( Halliday et

کاسته می شود .اکثر گوسفندا ای نژاد در زیفر گفرد

 .)al., 2012در بررسی انللهای کرمی لولفه گفوارش

منلوله دارند .وز بفد قفوو و مفیژ نفژاد قفز بفه

گوسفند و بز در شهرستا شهرکرد میفزا آلفودگی در

ترتیب بی  58تا  09و  88تفا  58کیلفوگرم مفیباشفد

گوسفند و بز به ترتیب  05/5و  88/5دریفد گفزارش

(نایریا .)8855 ،

شدر است .در هر دو نو دام تحت آزمایژ ،آلفودگی

بففهقففورکلی ،تعیففی تعففداد تیف انلففل در مففدفو
بهعنوا ی

به استرتاژیا اکسیدنتالیس نهتنهفا از نظفر تعفداد مفوارد

ابزار برای تعیی کمیفت وجفود انلفل در

آلودر ،بلكه از نظر تعداد کرمهای جداشفدر نسفبت بفه

گوسفند استفادر مفیشفود ( ;Singleton et al., 2011

سایر انللهای کرمفی در اولویفت قفرار داشفته اسفت

 .)Hayward et al., 2011انللها و کرمهای گوارشفی

(مشكی و همكفارا  .)8858 ،عفونفتهفای انللفی در

یكی از منابع ایلی کاهژ تولیفد گوسففند در سراسفر

ینعت پرورش احشام و جامعه کشاورزی زیفا هفای

جها میباشفند ( Halliday et al., 2012; Riggio et

اقتاادی فراوانی را بر جای مفیگذارنفد کفه پیامفد آ

 .)al., 2014از نظر بیماریزایفی نمفاتودیرود دارای

بهیورت مرگ ومیفر حیوانفات آلفودر ،کفاهژ وز و

بیمففففاریزایففففی متوسففففطی اسففففت و بیشففففتر در

تولیدات آ ها و بیمارف بود ارگا های آلودر پفس

نشففیوارکنندگا کوچفف

مطففر مففیباشففد .انلففل

از ذبح میباشد (.)Tsotetsi and Mbati, 2003

مارشاالژیا مارشالی جزء شایعتری نماتودهای شیردا
نشیوارکنندگا کوچ

میباشد و مطالعات نشا دادر

مواد و روشها
در ای مطالعه از  869رأد برر نر  0تا  5ماهه نفژاد

که رشد انلل در غدد شفیردا باعفا ایجفاد تغییفرات
پاتوفیزیولوژی

12

و هیستولوژیكی میتل

و افت تولید

قز

از  5گله متففاوت اسفتفادر شفد کفه از هفر گلفه
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بهقور تاادفی ،تعداد  69رأد انتیا

شد .همه بفرر-

ها دارای شمارر گوش بودر و از گلههفای عمفومی در

نمفففاتودیرود ،مارشفففاالژیا مارشفففالی ،همونكفففود
کنتورتود و تریكوسترونژیلود یورت گرفت.

استا آذربایجا شرقی که تحت پوشژ سازما جهفاد
کشاورزی استا آذربایجا شرقی بودند ،انتیا

شدند.

آزمایژ میكروسكوپی مدفو و شمارش تعفداد تیف

یافتهها
میزا شیو آلفودگی در گلفههفای مفورد مطالعفه و

انلل در مدفو در آزمایشلار انلفلشناسفی دانشفكدر

همچنی شیو تعداد انللها نسفبت بفه هف متففاوت

دامپزشكی دانشفلار تبریفز انجفام شفد .هفدف از ایف

بود .بیشتری میزا آلودگی به انلفل نمفاتودیرود در

آزمایژ تعیی وجود آلودگی انللفی و عمفدتاً شفدت

گله  8و کمتری میزا آلودگی به ای انلل در گلفه ،8

آلودگی به کرمها بر اساد شمارش تعداد تیف انلفل

بیشتری میزا آلودگی به انلل مارشاالژیا مارشفالی در

در ی

گرم مدفو بود .جهفت شفمارش تعفداد تیف

گله  0و کمتری آ در گله  ،5بیشتری میزا آلفودگی

انلل موجود در مفدفو  ،در هفر نوبفت نمونفهگیفری،

به انلل همونكود کنتورتود در گله  5و کمتری آ

نمونههای مدفوعی از  69رأد برر به میفزا  8گفرم و

در گلفففه  ،8بیشفففتری میفففزا آلفففودگی بفففه انلفففل

بهقور مستای از رکتوم بررها جمفعآوری و در داتفل

تریكوسترونژیلود در گله  8و کمتفری آ در گلفه 0

ظروف میاوص نمونه مدفوعی رییته شدند .جهفت

و در کل گلهها بیشتری میزا آلودگی مربوط به انلفل

جلففوگیری از تشففكیل الرو در داتففل تیف انلففلهففا،

نماتودیرود و کمتری میزا آلودگی مربوط به انلفل

نمونههفای مفدفوعی حتفیاالمكفا در همفا روز بفه

تریكوسترونژیلود بود .دریفد آلفودگی بفه دو انلفل

آزمایشلار انللشناسی دانشفكدر دامپزشفكی منتافل و

مارشاالژیا مارشالی و همونكود کنتورتود نیز تاریباً

مورد آزمایژ قفرار گرفتنفد .در ایف مطالعفه از روش

برابر بود .نتایج به دست آمفدر در جفدو  8نشفا دادر

کلیتو لی برای شمارش تعداد تی انلفل در مفدفو

شفففدر اسفففت .نمونفففهای از تیففف انلفففلهفففای

استفادر شد .در ای بررسی شناسایی و شمارش تعفداد

تانوادر تریكوسترونژیلیدر در مدفو گوسفند نژاد قز

 0نففو تیفف انلففل گوارشففی از قبیففل تیفف انلففل

در شكل  8آوردر شدر است.

جدول  -1میزان شیوع آلودگی به انگلها در گلههای مورد مطالعه گوسفند نژاد قزل (اعداد بهصورت درصد بیان شده است)
گله

نماتودیروس

مارشاالژیا مارشالي

همونکوس کنتورتوس

تریکوسترونژیلوس

8

05

65

0

81

6

08

61

85

85

8

88

80

61

80

0

85

65

65

5

8

09

61

69

88

5

85

81

88

80

کل گله

80

60

68

80
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شکل  -1نمونهای انللهای تانوادر تریكوسترونژیلیدر در مدفو گوسفند نژاد قز

بحث و نتیجهگیری
در بررسی حاضر بیشتری مورد از ابتح بفه آلفودگی

با نتفایج مطالعفه مفا مطابافت نداشفت (چالفه چالفه و
کریمی.)8850 ،

انللففی دسففتلار گففوارش گوسفففندا قففز اسففتا

اسحمی و میدانی در سا  8015نیز بیشفتری مففوارد

آذربایجا شرقی مربوط به انلفل نمفاتودیرود بفا 80

آلودگفففی انللفففی رودرای در گوسفففندا و بزهففا را

درید فراوانی بود .همچنی  60 ،درید از آلفودگیهفا

( Eslami

مربوط به انلل نماتودیفرود گزارش کفردند

به انلل مارشاالژیا مارشالی و  68دریفد آ بفه انلفل

Meydani, 1976

همونكففود کنتورتففود تعلفف داشففت کففه انللففی

بررسی انجام شدر در مورد آلودگی انللفی گوسففندا

تو توار بودر و ضررهای اقتاادی قابل تفوجهی را

کشور عربستا سعودی که بیشتری میفزا آلفودگی را

در پی دارد .کمتری میفزا آلفودگی ( 80دریفد) نیفز

مربوط به انلل همونكود کونتورتود و مارشفاالجیا

مربوط به انلل تریكوسترونژیلود بود یافته های ایف

مارشالی گزارش کفردر بودنفد ،مطابافت نداشفت

بررسففی بففا نتففایج مطالعففه بففر روی آلففودگی کرمففی

 ،)Azazy, 1995هرچند که در بررسی ما ایف دو انلفل

گوسفندا منطاه کاشا مطابات داشفت کفه بیشفتری

در مجمو  01درید آلودگی را بفه تفود اتتافاص

آلففودگی را مربففوط بففه نمففاتودیرد گففزارش کردنففد

دادر بودند .در هندوستا نیز بیشفتری میفزا آلفودگی

(قفاالری و اربفابی .)8850 ،در مطالعفهای کفه توسف

مربوط به انلل همونكود کنتورتفود گفزارش شفدر

چاله چاله و کریمی در سفا  8850در مفورد آلفودگی

است ( .)Gupta et al., 1987تورینا و همكفارانژ در

انللی دستلار گوارش گوسفندا کرمانشار انجام شفد،

سا  6990در کشور ایتالفیا بیشتری آلودگی انللی در

میزا آلودگی بفه انلفلهفای مارشفاالژیا مارشفالی 05

گوسفند را به تریكواسترونژیلود ( 15درید) نسفبت

دریفففد ،اسفففترتاژیا سیرکومسفففینكتا  89دریفففد و

دادراند (.)Torina et al., 2004

همونكود کونتورتود  6درید گفزارش گردیفد کفه
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قی مطالعفه فریتشفه و همكفارا در گامبیفا در سفا

سیسففتوکولود  9/18دریففد ،مونیزیففا  8/1دریففد،

 6998کففه روی  880رأد گوسففففند انجففام گردیففد،

فاسیوال  8دریفد و اووسیسفت گونفه هفای ایمریفا

تریكوسففترنژیلودهففا و همونكففود کونتورتففود

 60/10دریففد گففزارش شففد (توسففلی و همكففارا ،

بیشتری میزا آلودگی را به تود اتتااص دادر بودند

.)8809

(.)Fritsche et al., 2003

با توجه به مجموعه فو الفذکر ،وجفود اتفتحف در

بونفور و زینستیج در سا  6998در توگو ،بفاالتری

میزا ابفتح بفه انلفلهفای میتلف

دسفتلار گفوارش

میففزا آلففودگی انللففی در گوسفففندا را مربففوط بففه

گوسفندا در مطالعات انجام شدر ،میتواند به متفاوت

تریكوسففترنژیلودهففا و همونكفففود کونفتورتفففود

بود آ وهوای مناق مفورد آزمفایژ و یفا متففاوت

گزارش کردراند ( .)Bonfoh and Zinsstag, 2001مطالعه

بود میزا توجه به پیشلیری از آلودگی به انللهفا و

یوریارتففه و همكففارا در اسففففپانیا در سففففا 6998

یا میزا مااومت دامها نسبت به آلفودگیهفای انللفی

نشفا داد کفه بیشتری آلودگی انللی در گوسفففندا

مرتب باشد .با توجه بفه نافژ احتمفالی انلفلهفا در

در فافل تابسفتا اتفا افتادر و به انلل همونكففود

انفففتاا آلودگفففی بففه انسففا و همچنففی تسففارات

کونتورتود مربوط میباشد ( .)Uriarte et al., 2001در

اقتاادی انللها باید اقدامات کنترلی و درمانی در ای

بررسففی بوریففدج و فففورد در سففا  8056کففففه روی

تاوص یورت گیرد .همچنفی  ،تحایافات بیشفتری

آلودگی انللی دسفتلار گفوارش  815رأد گوسفففند

در تاوص روشهفای پیشفلیری و کنتفر آلفودگی

اسففترالیا انجفففام گرفففت،

ضروری میباشد .در هر یورت ،راهكارهایی که می-

از منففاق میتل ف

جنففو

بیشتری میزا آلودگی مربفوط بفه تریكوسفترنژیلود

توا در مبارزر با آلودگیهای انللی ارائه داد ،به شفر

آکسهای و استرتاژیا سیرکومسینكتا گزارش شدر اسفت

ذیل پیشنهاد میگردد:

 .)Beveridgeدر بررسفففی ربففی و

 -8مفدیریت و کنتفر آلفودگی محفی  -6 ،ایجففاد

(and Ford, 1982

همكفففارا کففه روی  885رأد گوسففففند در فونففای

تغییرات در ترکیب جیرر و استفادر از مكمفلهفای

آلما انجام گرففت ،بیشفتری آلفودگی انللفی ناحیفه

تغذیففهای -8 ،مففدیریت شففیمیایی و اسففتفادر از

شكمبه و نلاری را مربوط به استرتاژیا گزارش کردنفد

داروهای ضد انلل -0 ،انتیا

حیوانات مااوم بفا

(.)Rehbein et al., 1999

اسففتفادر از معیارهففای فنوتیفف

و  -8انتیففا

در بررسففی یففورت گرفتففه روی بزهففای اسففتا
آذربایجا غربی میزا آلودگی به تی استرونژیلید ففرم

حیوانات مااوم با اسفتفادر از معیارهفای ژنتیكفی و
( QTLجایلارهای ژنی کنتر کنندر یفت کمی).

 88/88درید ،مارشاالژیا  0/80دریفد ،نمفاتودیرود
 6/01دریفففد ،تریكوسفففترونژیلود  80/80دریفففد،
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Abstract
Economical production of sheep is reduced by gastrointestinal parasites; and they can also be
transmitted to humans. The present study was carried out to determine the gastrointestinal nematode
parasites fauna and infestation rate in Ghezel sheep of East Azerbaijan province and stool samples
were examined for helminthes infections. In this study, 120 lambs with 4-6 months’ age were selected
from 6 herds (20 lambs from each herd). Fecal samples were collected directly from the rectum of
lambs and parasites were counted by Clayton Lane method. The number of counted parasites eggs of
Nematodirus, Marshallagia marshalli, Haemonchus contortus and Trichostrongylus were 39, 24, 23
and 14 percent respectively. Due to the contamination of sheep, control and treatment measures
should be carried out and further research is recommended regarding prevention and control of
infestation.
Keywords: Trichostrongylida parasites, Sheep, Ghezel breed, Clayton Lane.
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