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بررسی میزان ابتالی گراز،کل و بز و مارالهای منطقه حفاظتشده آینالوی استان
آذربایجانشرقی به آلودگیهای انگلی دستگاه گوارش
2

رقیه نوروزی ،*1علی اوزبندی

 .1استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2تکنسین دامپزشکی ،منطقه حفاظتشده آینالو ،کلیبر ،آذربایجانشرقی ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتr.norouzi@tabrizu.ac.ir :

(دریافت مقاله 59/4/2 :پذیرش نهایی)59/9/4 :

چکیده
آلودگیهای انگلی با به خطر انداختن سالمت حیوانات حیات وحش میتواند بهعنوان تهدیدی برای حیات آنها محسوب گردد و نیز به
دلیل نقش آنها در حفظ عفونت در طبیعت بهعنوان مخزن و سپس انتقال آن به حیوانات اهلی و ان سان حائز اهمیت میبا شند .علیرغم
انت شار گراز ( ،)Sus scrofaکل و بز ( )Capra aegagrusو مارال ( )Cervus elaphusدر دنیا ،اطالعات اندکی از آلودگیهای انگلی آنها
وجود دارد .شناخت فون انگلی حیوانات ساکن در مناطق حفاظت شده ،شاید قدمی در راستای حفظ گونه این جانوران باشد .هدف از
مطالعه حا ضر ،تعیین میزان آلودگی د ستگاه گوارش گراز ،کل و بزها و مارالهای منطقه حفاظت شده آینالو شهر ستان کلیبر ا ستان
آذربایجانشرقی به انگلها میباشد .در بهار سال  1۹۳۱تعداد  ۹۳نمونه مدفوعی از گراز ۹۳ ،نمونه از کل و بز و  ۹۳نمونه از مارالهای
منطقه نامبرده جمعآوری و به روش الم م ستقیم و روش تغلیظی کلیتون لین مورد برر سی قرار گرفت .از نمونه مدفوعی گرازها 5 ،گونه
کرم شامل :تری شیوریس سوئیس ،ا سترونژیلوئیدس سوئیس ،فیزو سفالوس سک ساالتوس ،آ سکاریس سووم و الرو د ستگاه تنف سی
متاسترونژیلوس اپری جدا گردید .از بین این گونهها استرونژیلوئیدس سوئیس برای اولین بار از ایران گزارش شد ولی هیچ تکیاختهای
مشاااهده نگردید .در نمونه کل و بز 1 ،گونه نماتود اوزوفاگوسااتومم کلمبیانوم 1 ،گونه الرو ریوی مولریوس کاپیالریس و یک مورد
ایمریا مشاهده گردید و از نمونه مارالها  1گونه الرو ریوی و یک گونه ایمریا جدا شد.
کلیدواژهها :آلودگیهای انگلی ،گراز ،کل و بز ،مارال ،آینالو ،آذربایجانشرقی.
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مقدمه

رقیه نوروزی و علی اوزبندی

اطالعات دقیقی از تعداد جمعیت آنها در دسترس نیست

آلودگی های انگلی از شاااای ترین امراض حیوا نات

( .)Joslin, 2015گراز ها در ایران بهدل یل آسااا یه به

حیات وحش محسوب میگردد .از طرفی شرایط اقلیمی

محصوالت کشاورزی و نیز استفاده از گوشت آن توسط

و آب و هوایی ،نحوه تغذیه حیوانات و پوشش گیاهی از

اقلیتها شکار می گردند (.)Bush et al., 1997

جمله عوامل تاثیرگذار بر آلودگیهای انگلی محسااوب

کَل و بُز ( )Capra aegagrusگو نه ای از بز کوهی

می شوند ( .)Khan et al., 1996مطالعه و برر سی فون

اسااات که نرها کَل نامیده میشاااوند .این حیوان جد بز

انگلی یك منطقه خاص ما را در جهت شااناسااایی بهتر

اهلی ا ست که سالهای پیش در ایران د ستههای بزرگی

انگلهای آن منطقه در میزبان مورد نظر رهنمون میسازد

از این حیوان در اکثر مناطق کوه ستانی م شاهده می شد

ودر پی آن اقدامات پیشاااگیرانه و یا درمانی در زمینه

ولی بهعلت شکار بیرویه در سالهای اخیر جمعیت آن

مبارزه با آلودگیهای انگلی آن ناحیه به نحو مؤثرتری

در اکثر زیستگاههای کشور به شدت روبه کاهش گذاشته

اعمال خواهد گردید .مطالعه روی بیماری های انگلی

و در بسااایاری از مناطق تحت حفاظت کشاااور نظیر

ح یات وحش به دل یل نقش آن ها در حفظ عفو نت در

جن گل های آی نالو از این حیوا نات م حاف ظت میشاااود

طبیعت به عنوان مخزن و ساااپن انتقال آن به حیوانات

(.)Weinberg et al., 2008

اهلی و انسان حائز اهمیت می باشد ()Soulsby, 1986

مااارال یااا گوزن قرمز ( )Cervus elaphusیکی از

منطقه گردشگری آینالو( )Aynalooیا آینالی()Aynali

بزرگترین انواع گوزن اسااات که بومی اروپا ،آسااایای

در گویش محلی ،در شااهرسااتان خداآفرین در اسااتان

صغیر ،غرب آسیا و آسیای میانه و شمال آقریقا میباشد.

آذربایجانشرقی ،از معدود مناطق کشور است که طبیعت

در گذشته جمعیت بسیار زیادی در اغله نواحی جنگلی

زیبای آن دسااتنخورده باقی مانده اساات .این منطقه که

سواحل دریای خزر ،ارتفاعات البرز و دامنههای زاگرس

دارای اقلیمی معتدل و کوه ستانی ا ست در ناحیه شمال

داشااات ولی امروزه تنها در برخی از ارتفاعات دور از

غربی شهر ستان کلیبر و در فا صله  99کیلومتری شهر

دسترس پیدا میشود (.)Firouz, 2005

کلیبر و در  19کیلومتری روستای عاشقلو (ساحل ارس)

بااا توجااه بااه بااا ارزش بودن حیوانااات مناااطق

قرار دارد .سه نقطه گرد شگری کلیبر شامل :قلعه بابك،

حفاظتشاااده ،تاکنون مطالعات قابل توجه و نظانمندی

دره مکیدی و آینالو هستند که آینالو در بکرترین قسمت

در رابطه با میزان آلودگی های انگلی آنها در کشاااور و

از بخشهای جنگلی ارسااباران قرار گرفته اساات و یکی

اسااتان صااورت نگرفته اساات .مطالعه حاماار به منظور

از چ ند زیسااات بون غنی بر روی کره زمین اسااات

بررسااای وماااعیت آلودگی گراز ،کل و بز و مارالهای

(.)Mohseni and Roostaei, 2012

منطقه حفاظت شده آینالو-کلیبر ا ستان آذربایجان شرقی

گراز یا خوک وحشاای اورآساایا ( )Sus scrofaنوعی
خوک اساات که نیای بیشااتر خوکهای اهلی بهشاامار
میرود و در اکثر اکوسیستمهای ایران یافت میشود ولی
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وساایله کلیدهای تشااخیصاای موارد انگلی به صااورت

مواد و روشها

جداگانه شناسایی شد.

در این بررسااای نمونهگیری به صاااورت خوشاااهای
تصااادفی از  ۰۳گراز ۰۳ ،بز وحشاای و  ۰۳مارال تحت

یافتهها

پوشااش منطقه حفاظتشااده آینالو واق در شاامالغرب
شااهرسااتان کلیبر اسااتان آذربایجانشاارقی انجان شااد.

از نمو نه مدفوعی گراز ها  4گو نه کرن شااااا مل:

حیوانات ،تحت نظر گرفته شاااده و بعد از دف مدفوع،

تریشاایورین سااوئین ،اسااترونلیلوئیدس سااوئین،

به م حل مراج عه و از قسااا مت فو قانی آن،

فیزوسفالوس سکساالتوس و آسکارین سوون و  1گونه

نمونهبرداری شاااد .نمونه در ظرف حاوی فرمالین 1۳

الرو د ستگاه تنف سی متا سترونلیلوس اپری جدا گردید

در صد به آزمای شگاه انگل شنا سی منتقل و مورد برر سی

ولی هیچ تكیاختهای م شاهده ن شد .در نمونه کل و بز،

قرار گرفت .در آزمایشاااگاه جهت بررسااای اولیه ،الن

 1گونه نماتود نادر اوزوفاگوساااتومم کلمبیانون 1 ،گونه

م ستقیم تهیه شد ،سپن برای برر سی دقیق تكیاختهها

الرو ریوی مولریوس کاپیالرین و یك گو نه ایمر یا

از محلول شناورسازی شیتر ( )sheatherو جهت بررسی

مشااااهده گردید و از نمونه مارالها  1گونه الرو ریوی

و ارزیابی تخمها و الروها از روش شناورسازی کلیتون-

دیکتیوکالوس و یك گونه ایمریا جدا گردید که درص اد

لین با ا ستفاده از محلول کلر و روی ا ستفاده گردید و به

شیوع آنها در جدول  1نشان داده شده است.

ساااری

جدول  -1شیوع آلودگیهای انگلی در نمونه مدفوعی  ۹۳گراز ۹۳ ،کل و بز و  ۹۳مارال منطقه حفاظت شده آینالوی استان آذربایجانشرقی
نوع حیوان

نان انگل

درصد

نوع آلودگی انگلی

تریشیورین سوئین

٪ 9 /9

استرونلیلوئیدس سوئین

٪2۰/4

فیزوسفالوس سکساالتوس

٪4۳

آسکارین سوون

٪1۰/۰

متاسترونلیلوس اپری

٪19/7

-

-

اوزوفاگوستومم کلمبیانون

٪ 9 /9

مولریوس کاپیالرین

٪4۳

آلودگی تكیاختهای

ایمریا

٪4۰/۰

آلودگی کرمی

الرو دیکتیوکالوس

٪99/9

آلودگی تكیاختهای

ایمریا

٪29/9

آلودگی کرمی
گراز
آلودگی تكیاختهای
کل و بز

مارال

آلودگی کرمی
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شااکل  -1تخم تریشاایورین سااوئین لیموئیشااکل با دو قطه توپیدار

شااکل  -4تخم آسااکارین سااوون دیواره خارجی مااخیم و چالهدار

مشاااهدهشااده در مدفوع گرازهای منطقه حفاظتشااده آینالوی اسااتان

مشاااهدهشااده در مدفوع گرازهای منطقه حفاظتشااده آینالوی اسااتان

آذربایجانشرقی با عدسی ×.4۳

آذربایجانشرقی با عدسی ×.4۳

شکل  -2تخم استرونلیلوئیدس سوئین بیضیشکل با جدار نازک حاوی

شکل  -9الرو متاسترونلیلوس اپری با  ۳/۰میلیمتر طول و انتهای خلفی

نوزاد مخیم مشاهده شده در مدفوع گرازهای منطقه حفاظت شده آینالوی

شدیدا خمیده و گرد و دارای سه له در ق سمت قدامی م شاهده شده در

استان آذربایجانشرقی با عدسی ×.1۳

مدفوع گرازهای منطقه حفاظتشااده آینالوی اسااتان آذربایجانشاارقی با
عدسی ×.1۳

شکل  -۰تخم فیزوسفالوس سکساالتوس بیضی شکل با پوسته مخیم و

شکل  -9الرو مولریوس کاپیالرین با دو انتهای پیچخورده م شاهده شده

حاوی نوزاد مشاهده شده در مدفوع گرازهای منطقه حفاظت شده آینالوی

در مدفوع کل و بزهای منطقه حفاظتشده آینالوی استان آذربایجانشرقی

استان آذربایجانشرقی با عدسی ×.4۳

با عدسی ×.4۳
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شاااکل  -7گونه ایمریا مشااااهدهشاااده در مدفوع کل و بزهای منطقه

شکل  -5گونه ایمریا مشاهد ه شده در مدفوع مارال های منطقه حفاظت

حفاظتشده آینالوی استان آذربایجانشرقی با عدسی ×.4۳

شده آینالوی استان آذربایجان شرقی با عدسی

×.4۳

شکل  -8الرو ریوی مشاهدهشده در مدفوع مارالهای منطقه حفاظتشده
آینالوی استان آذربایجانشرقی با عدسی ×.4۳

و متااسااترونلیلوس سااالمی را از ایران گزارش نمودند

بحث و نتیجهگیری

(.)Eslami and Farsad-Hamdi, 1992

در ایران در مورد آلودگی انگلی حیوا نات ساااااکن

در سال  2۳۳۰سلیمانی محمدی و همکاران  7گونه

حیات وحش تحقیقات کمی انجان شده ا ست .گرازهای

کرن را  12گراز وحشی از استان لرستان جدا نمودند که

وحشااای در  5کرن بااا خوکهااای اهلی 9 ،کرن بااا

شامل سی ستی سرکوس تنیوکولوس ،سی ستی سرکوس

ن شخوارکنندگان و  ۰کرن با ان سان م شترک ه ستند .در

سااا لو لوزا ،متااااسااا ترو نل ی لوس پودناادو ت ک توس،

مطالعهای که توسااط اسااالمی و حمدی در سااال 1552

متااساااترونلیلوس آپری ،متااساااترونلیلوس ساااالمی،

انجان شد ،تعداد  97گراز از مناطق مختلف حفاظت شده

تریشااا یور ین ساااو ئ ین و مااا کراکااا ن تور ی ن کوس

مورد بررسااای قرار گرفت و  1۳گونه ن ماتود 1 ،گونه

هیرودناسئوس بودند و هیچگونه ترماتودی مشاهده نشد.

آکانتوساافال 2 ،گونه ترماتود و  ۰الرو سااسااتود گزارش

سااه گونه از کرنهای گزارششااده قابل انتقال به انسااان

گردید و برای اولین بار متاا سترونلیلوس پودندوتکتوس

بوده و از اهمیاات بهااداشاااتی برخوردار هساااتنااد
( .)Solaymani-Mohammadi et al., 2003در مطالعهای
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که در سااال  2۳14قرهداغی و همکاران در شااهرسااتان

گونه نماتود و از روده آنها  4گونه نماتود جدا نمودند

تالش انجان دادند ،از یك گراز شااکارشااده  7گونه کرن

(.)Davidson et al., 2014

شامل :متااسترونلیلوس آپری ،دیکروسلیون دندریتیکون،

در مطالعه حامر ،برای اولین بار الرو اوزوفاگوستومم

ماکرا کانتورینکوس هیرود ناسااائوس ،فیزوسااا فالوس

کلمبیانون گزارش شااد که تفریق آن از اوزوفاگوسااتومم

سکساالتوس ،تریشیورین سوئین و مرحله نوزادی تنیا

ونولوزون

بر اسااااس ا ندازه غالف دن ( ”sheath “tail

هیداتیلنا را جدا نمودند (.)Garedaghi et al., 2014

 )measurementsو فاایااالمااناات انااجااان شااااد کااه

داسااایلوا و مولر در ساااال  2۳1۰از جنوب برز یل

اوزوفاگوساااتومم کلمبیانون دارای فیالمنت اسااات ولی

انگلهای دسااتگاه تنفن  4۳گراز وحشاای را بررساای

اوزوفاگوسااتومم

ونولوزون فاقد فیالمنت اساات ( Van

نمودند و ساااه گونه متااساااترونلیلوس پودندوتکتوس،

.)Wyk et al., 2004

آپری و سالمی

را جدا نمودند ( Da Silva and Müller,

با توجه به مطاله و تحقیقات ذکر شاااده ،متفاوت

 .)2013تفاوت این مطالعه با مطالعات ذکرشاااده در این

بودن آب و هوا ،اقلیم ،نحوه تغذیه حیوانات ،پوشاااش

اسااات که تمان مطالعات مذکور بر روی الشاااه مرده یا

گیاهی و ساااایر عوامل در ایجاد اختالف بین انگل های

شااکارشااده گرازها انجان شااده اساات و بنابراین تعداد

د ستگاه گوارش دخیل می با شد .مطالعه روی انگلهای

انگلهای جداشده زیاد است ،ولی مطالعه حامر بهدلیل

حیات وحش مخصوصا تریشنال اسپیرالین به دلیل نقش

قوانین مربوط به ممنوع یت شااا کار ،روی مدفوع تازه

این حیوا نات ،در حفظ عفو نت در طبی عت به عنوان

حیوان انجان شده است و لذا تنوع کرنهای مشاهده شده

مخزن و ساااپن انتقال آن به حیوانات اهلی و انساااان

کمتر میباشد.

مخ صو صا شکارچیان ،محیطبانان و اقلیتهای مذهبی

گبیه و همکاران در سال  2۳1۰مدفوع  241بز وحشی

که از گوشااات گراز اسااات فاده میکن ند ،حائز اهم یت

در کشور کره را مورد بررسی قرار دادند که  95/۰درصد

میباشد .همانطور که ذکر شد ،بهدلیل قوانین من شکار

آنها به یك نوع انگل گوارشاای آلوده بودند که بیشااترین

حیوانات در این بررسی ،از نمونه مدفوعی استفاده شد و

آلودگی مربوط به گو نه ایمر یا بوده اسااات که با این

نمونه مدفوعی خود نشااندهنده تمان آلودگیهای انگلی

مطال عه مطابقت دارد و  94رأس از آنها به ن ماتود و 9

حیوان نمیباشااد .بنابراین ،تنوع انگلهای جداشااده از

رأس به سستود آلوده بودند (.)Gebeyehu et al., 2013

سااایر مطالعات کمتر بوده اساات ،ولی بهدلیل اینکه در

کووال و همکاران در سال  2۳19از جنوب لهستان 9

منطقه آینالوی ارسااباران مطالعهای در این راسااتا انجان

مارال را مورد برر سی قرار دادند که  9تا از آنها شکار و

نشده است ،این مطالعه در نوع خود منحصربهفرد بوده و

یکی مرده بود و از آنها دو گونه ایمریا و  4گونه نماتود

میتوا ند نق طه آ غازی برای م طال عات ب عدی در منط قه

جدا کرد ند ( .)Kowal et al., 2015در م طال عهای از

باشد.

نروژ ،دیویدسااون و همکاران در سااال  ،2۳14تعداد 1۰
گوزن قرمز (مارال) را انتخاب نموده و از شیردان آنها ۰
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1316  تابستان،22  پیاپی،2  شماره،11 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

دان شکده دامپز شکی دان شگاه تبریز کمال تقدیر و ت شکر
.را دارند

سپاسگزاری
نمونههای کارشاااده در این مقاله توساااط ساااازمان
حفاظت محیط زیست استان آذربایجانشرقی تأمین شده

تعارض منافع
نویسندگان اعالن میدارند که هیچگونه ت ضاد منافعی
.ندارند

اساااات و کار های عملی و تحقی قاتی آن در بخش
انگل شنا سی دان شکده دامپز شکی دان شگاه تبریز انجان
 نویسااندگان از کلیه دسااتاندرکاران، لذا.شااده اساات
سازمان حفاظت محیط زی ست استان آذربایجان شرقی و
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