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بررسی انگلهای دستگاه گوارش گوسفندان نژاد بلوچی در منطقه سیستان و نقشهبرداری از
آن با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
امید برگزیدهتونهیی ،1داریوش سعادتی ،*2رضا نبوی ،3میالد مرادی ،4مهدی

راسخ5

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -2استادیار گروه تغذیه و اصالح نژاد دام ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -3دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
-4دانشجوی دکترای گروه نقشهبرداری ،دانشکده نقشهبرداری ،دانشگاه الوال ،کبک ،کانادا.
-5استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
* نویسنده مسئول مکاتبات:

saadatdariush@uoz.ac.ir

(دریافت مقاله 96/11/12 :پذیرش نهایی )97/10/30

چکیده
آلودگی به انگلها میتواند باعث کاهش وزن ،کاهش تولید و حذف ارگانها در گوسفندان پرورشی ذبحشده گردد .مطالعهه اییهر بهه
منظور بررسی وضعیت آلودگیهای انگلی دستگاه گوارش در گوسفندان منطقه سیسهتان انجها گرفهت .در مجعهوز از  395گوسهفند
بهصورت تصادفی نعونه مدفوز ایذ شد .مختصات محل نعونهگیری به کعک دستگاه  )global positioning system( GPSثبت گردید .آزمایش مهدفوز بهه-

روش شناورسازی کلیتون-لین انجا گرفت .در این مطالعه تنها تخمهای سستود از جنس مونیزیا و اووسیسهتهای تکیایتههای از جهنس آیعریها در
دایل مدفوز مشاهده شد .شیوز انگل مونیزیا  21درصد ( 83مورد) و شیوز انگل آیعریا  39درصد ( 154مورد) بود .در طهی مطالعهه
حاضر هیچ گونه تخم نعاتود و ترماتودی مشاهده نشد .آزمون مربع کای نشان داد که شیوز مونیزیا در فصول گر و سرد سال تفهاوت
آماری معنیداری ندارد ،اما شیوز آیعریا در فصول گر سال بهطور معنیداری بیشتر از فصول سرد سال بود ( .)p=0/008نتایج مطالعه
نشان داد که فون انگلی دستگاه گوارش گوسفندان در منطقه سیستان با اکثر مناطق دیگر ایران متفاوت است .دلیل این امر میتواند آب
و هوای گر و یشک منطقه سیستان باشد .بهعالوه بادهای  120روزه ،که حجم زیادی از یاک را در دشت سیستان جابهجا میکننهد،
باعث پراکنده شدن مدفوز گوسفندان در بیابان میشود و این امر مانع تکعیل شدن سیر تکاملی انگلها میگردد.
کلیدواژهها :انگلهای گوارشی ،گوسفند ،سیستان ،سیستم اطالعات جغرافیایی.
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سیسننننتم اقالعننننات جغرافیننننایی (

مقدمه

geographical

آلودگی به انگلها نقش تعیینکنندهای در صننعت

 )information systems; GISراهی را برای اسنتداده از

پننرورش گوسنندند دارد .در میننان آلودگیهننای انگلننی،

کامپیوتر در ایجاد ،بخینره و تجزینه و تحلینل دادههنای

انگلهای داخلی بیشترین آسیب را به سنالمت گوسندند

مکننانی در اپی ندمیولوژی و ترکی نب آنهننا بننا دادههننای

و بز وارد میکنند .انگلهای رایج در گوسدند و بز شامل

محیهی که از نقشههای ماهوارهای بهدست میآید ،ایجاد

کوکسیدیاها ،نماتودها ،سسنتودها و ترماتودهنای کبندی

کرده است .نقشههای مورد استداده در سیستم اقالعات

هستند ( .)Gadahi et al., 2009پیامد عدونتهای انگلی

جغرافینایی بنه دو ننوع بدنرداری ( )vectorو شنهرنجی

و مینر حیواننات آلنوده،

( )rasterتقسیم میشوند .در نقشههای بدرداری از نقهنه،

بننودن

خننط و چننند ضننلعی بننرای نشننان دادن ویژگیهننای

از ببنم میباشند ( Tsotetsi and

جغرافیایی استداده میشود .نقشههنای شنهرنجی هنم از

 .)Mbati, 2003در میننان بیماریهننای انگلننی دسننتگاه

تعداد زیادی نقهه تشکیل شدهاند که از کننار هنم دنرار

گننوارش ،کوکسننیدیوز از اهمیننت ادتصننادی بنناالیی

گرفتن آنها یک تصویر کامنل ایجناد میشنود .قنول و

برخوردار اسنت .اینن بیمناری در شنکل بنالینی باعن

عرض جغرافیایی مکان ودوع بیماریها توسنط سیسنتم

در صنعت پنرورش دام ،منر

کنناهش وزن و تولینندات آنهننا و بیمصننر
ارگانهای آلوده پن

میشنود و در شنکل تحنتبنالینی

مودعیتی ناب جهننانی( ;global positioning system

کناهش وزنگینری دام میگنردد ( Chartier and

 )GPSمشخص میشود .این سیستم شنامل  24مناهواره

 .)Paraud, 2012همچنننین ترماتودهننای کبنندی ،نظیننر

زمین در گردش هستند.

اسهال و گاهی مر
باع

است که در  24مدار در اقرا

کاهش وزن ،زبنر و شکنندهشندن

دسننتگاه  GPSهمزمننان بننا  3منناهواره از منناهوارههننای

پشم ،کمخونی ،آسنیت و اسنهال میشنوند ( Mitchell,

مذکور تماس حاصل کرده و قول و عرض جغرافیایی و

 .)2002همچنین برخی از کرمهای نواری نظینر مونیزینا

ارتدنناع محننل مننورد نظننر را اعننالم میکننند .نقشننههای

گرچنه ضنرر کمتنری بنرای گوسندند دارنند ( Elliott,

ایجادشده توسنط  GISدر برنامنههای کنتنرل بیماریهنا

 ،)1986با این وجود این دبیل کرمها نیز ردینب ذنذایی

مورد استداده درار میگیرنند (.)Malonea, et al., 1998

دام محسوب میشوند و در منناققی نظینر سیسنتان کنه

در تحقیقات متعدد ،توزینع مکنانی و عوامنل خهرسناز

دارای مراتع فقیر هسنتند و دامهنا از سنو تغذینه رننج

بیماریهای دامی و همچنین بیماریهنای مشنتر

بنین

میبرند ،بنه سنالمت دام لهمنه میزننند ( Jankovská,

انسان و دام با اسنتداده از سیسنتم اقالعنات جغرافینایی

 .)2011شیوع آلودگیهنای کرمنی دسنتگاه گنوارش بنا

بررسی شده است .از جمله شیمِر و همکاران با اسنتداده

شرایط آبوهوایی و خنا منهقنه در ارتبناط اسنت .از

از سیستم اقالعات جغرافیایی به بررسنی منبنع عدوننت

جمله کیدیت و کمیت چراگاه ،دما ،رقوبت و نیز نحنوه

در اپیدمی تب کیو در هلنند پرداختنند ( Schimmer et

استداده از چراگاهها در شیوع آلودگیهای کرمی دستگاه

 .)al., 2010نیکلسون و مناتر در بنا اسنتداده از سیسنتم

گوارش دامها تأثیر گذار هستند (.)Qayyum, 1993

اقالعات جغرافیایی عوامل خهر ساز بیماری الیم را در

فاسیوال هپاتیکا ،باع
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رود آیلند (ایاالت متحنده آمریکنا) مندل سنازی کردنند

قوفننان گننرد و خننا

( .)Nicholson and Mather, 1996دوتنرا و همکناران

.)1997

بیماری فاسیولوز را در گاوان جنوب برزیل با استداده از

 -روش نعونهگیری :حجم نموننه بنا اسنتداده از فرمنول

سیستم اقالعات جغرافیایی نقشهبرداری کردند ( Dutra

کوکران با در نظنر گنرفتن حندود اقمیننان  95درصند،

.)et al., 2010

شننیوع  20درصنند و ددننت  4درصنند محاسننبه گردینند

هد

وجننود دارد ( Hosseinzadeh,

از انجنام مهالعنه حاضنر ،بررسنی وضنعیت

( .)Cochran, 1977قی سالهای  1392و  1393تعنداد

آلودگیهای انگلی دستگاه گوارش در گوسدندان منهقنه

 171نمونه در فصول سرد سال و  224نمونه در فصنول

سیستان بود .یکی از نقاط دوت تحقیق حاضر استداده از

گرم سال (در مجموع  395نمونه مندفوع) از گوسندندان

سیستم اقالعات مکانی برای پردازش و تحلینل دادههنا

اخننذ گردینند .همچنننین مختصننات جغرافیننایی محننل

میباشند .نمننایش دادههننا در سیسننتم اقالعننات مکننانی

نمونهگیری به کمک دستگاه  GPSثبت گردید .به هنگام

بهتر مکانی میشود و مخاقب تحقیق

نمونهگیری مقدار  10گرم مدفوع تازه مستقیماً از داخنل

باع

ایجاد ادرا

یکبار مصر

میتواند به صورت بصری پخش عوامل روی محنیط را

رکتوم هر گوسدند گرفته شد و به ظرو

مورد بررسی درار دهد.

منتقل گردید .برای جلوگیری از تشکیل نوزاد در داخنل
تخننم ،نمونننهها در همننان روز بننه روش شناورسننازی
کلیتون-لین آزمایش شدند .در این مهالعه متغیرهای سن

مواد و روشها
 مشخصات محل مطالعه :از بخشهای مختلف سیستانشنامل شهرسننتانهای زابننل ،زهنک ،هیرمننند ،هننامون و
نیمروز نمونهگیری انجام شد .منهقه سیسنتان دارای آب
و هوای منحصر به فردی در ایران است ،بهقوریکه این
منهقننه دارای آب و هننوای گننرم و خشننک میباشنند.
میانگین دمای هوای ساالنه در زابل (مرکز سیسنتان) 23
درجه سنانتیگنراد و مینانگین بنارش در اینن شنهر 59
میلیمتر در سال میباشد .خشنک شندن بسنتر دریاچنه
هامون و وجود بادهای  120روزه سیستان باعن

ایجناد

گرد و ذبار در این منهقه شده است .همچننین مینانگین
ساالنه روزهای همراه با قوفان گرد و خا

در زابل بنه

 173/2روز میرسد .بادهنای منهقنه سیسنتان اذلنب در
فصول گرم سال (بهار و تابستان) وزش دارند و به قنور

دام ،جنسیت دام ،شهرستان محل نگهداری و فصل سنال
بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و همزمنان
با نمونه برداری ،به قور جداگانه برای هنر نموننه ثبنت
گردیدند.
 روش انجا آزمایشات :ابتدا یک گرم مدفوع تنازه بنا 14میلیلیتر آب مقهر داخل هاون چینی مخلوط شده و
سپ

مخلوط حاصنله بنا اسنتداده از النک  100صنا

گردیده و در ادامه با سرعت  1500دور در ددیقنه و بنه
مدت  2ددیقه سانتریدیوژ شند .پن

از آن بنر روی هنر

لوله آزمایش المل گذاشته شنده و بنه مندت  20ددیقنه
بدون حرکت نگهداری گردید .در نهایت سنهم زینرین
المل به کمنک ینک الم و بنا اسنتداده از میکروسنکو
نوری مورد بررسی درار گرفت (.)Esalmi, 2008

میانگین  129/2روز در بهار و تابستان در منهقه سیستان
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الزم به بکر است که برای شناورسازی تخم ترماتودها و

مدت زمان بیشتری در گله نگهداری میشنوند ،بننابراین

برخی نماتودها که وزن سنگینتنری داشنتند از محلنول

ترکیب سنی دامهای نر و ماده در گلهها متدناوت اسنت.

کلرور روی استداده شد ولی سایر مراحل مثل روش باال

برای کنترل تأثیر سن ،ودوع بیماری بین جن

نر و ماده

انجام گردید (.)Esalmi, 2008

در دو گروه زیر یک سال و بناالی ینک سنال بنه قنور

 -روش رسههم نقشهههها بهها  :GISاز سیسننتم اقالعننات

جداگانه مقایسه شد .برای انجام تجزیه و تحلیل آمناری

جغرافیایی بنرای بخینره ،پنردازش و نمنایش دادههنای

دادههننا از نننرم افننزار  SPSSنسننخه  18اسننتداده شنند.

مربوط به شیوع انگلهای دستگاه گوارش گوسدندان در

همچنین سهم معنیداری  p< 0/05در نظر گرفته شد.

منهقنه سیسننتان اسنتداده شنند .بنرای نمننایش شننیوع در
محدوده منورد مهالعنه در ننرم افنزار  ArcGISاز روش
انحرا

معیار دادهها ( )standard deviationsبنرای

کالسهبندی دادهها و تعیین منرز بنین کالسهنا اسنتداده
شد .اینن روش بنرای دادههنای بنا پخنش کنم مناسنب
میباشد (.)Ralphs and Wyatt, 2003
 تحلیل آمهاری دادههها :تنأثیر متغیرهنای مسنتقل بنرآلودگی انگلی با استداده از آزمون مربع کای بررسی شد.
از آنجا که متغیر سنن بنه صنورت کیدنی رتبنهای (زینر
یکسال/یک تا سه سال /باالی سه سال) اندازهگیری شد،
بنابراین برای بررسنی ارتبناط آن بنا آلنودگی انگلنی از
آزمنون خنط بنه خنط مربنع کنای ( linear by linear

 )association likelihood chi squareاسنتداده گردیند.
همچنین از آنجاییکه اذلب دامهای نر در سنین کمتر از
یک سالگی کشتار میشوند ،درحنالیکنه دامهنای مناده
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یافتهها
در مشاهدات ریزبیننی هنی گوننه تخنم نمناتود و
ترمنناتودی مشنناهده نشنند و از میننان سسننتودهای لولننه
گوارش فقط تخم مونیزیا مشاهده گردید (شکل  ،)1کنه
میزان آلودگی به آن  21درصد ( 83منورد) بنود .شنیوع
مونیزیا در فصول سرد سال  18/1درصند ( 31منورد) و
در فصول گرم سال  23/2درصد ( 52منورد) ثبنت شند.
شکل  2چگونگی پراکندگی شیوع مونیزیا در گوسدندان
مناقق مختلف سیستان را نشان منیدهند .آزمنون مربنع
کای هم نشان داد که شیوع مونیزیا بین گوسدندان منورد
آزمایش ،در فصول گرم و سرد سال تدناوت معننیداری
ندارد (.)p>0/05
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شکل  -1الف) تخم مونیزیا اکسپانزا با دهر  60میکرومتر و ب) تخم مونیزیا بنهدنی با دهر  65میکرومتر ()40x

شکل  -2شیوع مونیزیا (بر حسب درصد) در مناقق مختلف سیستان

الزم به بکر اسنت کنه بنه ترتینب  114 ،201و 80

حسب سن و جنسیت را نشان میدهد .آزمون مربع کای

رأس از گوسدندان مورد آزمایش زیر یک سال ،ینک تنا

نشان داد که تداوت شیوع مونیزیا در گروههای مختلنف

سه سال و باالی سه سال سن داشنتند .همچننین  259و

سنی نیز معنیدار نیست .همچنین این آزمنون نشنان داد

 136رأس از گوسنندندان بننه ترتیننب منناده و نننر بودننند.

که شیوع مونیزینا در گوسندندان ننر و گوسندندان مناده

نمودار  1شیوع مونیزیا در گوسدندان تحنت مهالعنه بنر

تداوت آماری معنیداری ندارد (.)p>0/05
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نمودار  -1شیوع مونیزیا در گوسدندان منهقه سیستان بر حسب سن و جنسیت (نوار خها در هر گروه خهای معیار برای شیوع آلودگی را نشان میدهد)

همچنین از میان تکیاختههای انگلنی ،اووسیسنت

فصول گرم سال بهقور معنیداری بیشتر از فصول سنرد

آیمریا مشاهده گردید (شکل  ،)3که میزان آلودگی به آن

سال میباشد ( .)p=0/008ازقر

دیگر مشخص شد که

 39درصد ( 154مورد) بود .همچنین مشخص گردید که

بننا افننزایش سننن گوس ندندان ،شننیوع آیمریننا بننه قننور

شیوع آیمرینا در فصنول سنرد سنال  31/6درصند (54

معنیداری کاهش پیدا میکنند ( ،)p<0/001امنا تدناوت

مورد) و در فصول گرم سال  44/6درصند ( 100منورد)

شیوع آیمریا بین گوسندندان ننر و مناده معننیدار نبنود

بود .شکل  4چگنونگی پراکنندگی شنیوع آیمرینا را در

( .)p>0/05نمودار  2شیوع آیمریا در گوسندندان تحنت

مناقق مختلف سیستان نشان میدهد .آزمون مربنع کنای

مهالعه را بر حسب سن و جنسیت نشان میدهد.

هم نشان داد کنه شنیوع آیمرینا در مینان گوسندندان در
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شکل  -3اووسیستهای آیمریا ()40x

شکل  -4شیوع آیمریا (برحسب درصد) در مناقق مختلف سیستان
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نمودار  -2شیوع آیمریا در گوسدندان منهقه سیستان بر حسب سن و جنسیت (نوار خها در هر گروه خهای معیار برای شیوع آلودگی را نشان میدهد).

شیوع مونیزیا و آیمرینا در شهرسنتانهای مختلنف

آماری معنیدار میباشد ( ،) p<0/001اما شنیوع آیمرینا

منهقه سیستان نیز در جندول  1نشنان داده شنده اسنت.

در شهرستانهای مذکور تداوت آماری معنیداری نندارد

تحلیل آماری این جندول نشنان داد کنه تدناوت شنیوع

(.) p>0/05

مونیزیا در شهرستانهای مختلف منهقه سیسنتان از نظنر
جدول  -1توزیع شیوع آلودگی به انگلهای مونیزیا و آیمریا در میان گوسدندان در شهرستانهای مختلف منهقه سیستان
آلودگی به مونیزیا
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آلودگی به آیعریا

شهرستان

تعداد نعونه ایذشده

زابل

89

29

زهک

123

16

%13

هیرمند

87

25

%29

32

هامون

48

3

%6

21

%44

نیمروز

48

10

%21

19

%40

کل سیستان

395

83

%21

154

%39

تعداد نعونه مثبت

شیوز آلودگی

تعداد نعونه مثبت

شیوز آلودگی

%33

31

%35

51

%41
%37
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در مهالعه حاضر از بین سستودها ،آلودگی با مونیزینا در

بحث و نتیجهگیری
در مهالعه حاضر از میان انگلهای دستگاه گنوارش

بین گوسدندان مشاهده شد ،بهقوریکه از مجمنوع 395

گوسدندان ،تنها مونیزیا و آیمرینا شناسنایی شندند و در

نمونه مدفوع مورد آزمایش 81 ،مورد ( 21درصد) آلوده

مجمننوع از  395نمونننه منندفوع اخذشننده از گوسنندندان

بننه مونیزیننا بننود .در مهالعنناتی کننه در کشننتارگاههای

منهقه سیستان هی گونه تخم نماتودی مشاهده نگردید.

کرمانشناه ،بانننه و فرینندونکنار روی انگلهننای دسننتگاه

در مهالعننهای کننه در سننال  2011در  3منهقننه مختلننف

گوارش گوسدندان انجام شد ،شیوع آلودگی با مونیزیا به

ایران شامل اسنتانهای مازنندران ،اصندهان و خوزسنتان

ترتیب  14درصد 5 ،درصد و  14درصند بنود ( Rasuli

(بهعنوان نماینده آب و هوایی ایران) بر روی نماتودهای
شیردان گوسدند انجام گرفنت 6 ،گوننه نمناتود در اینن
مناقق دیده شد .شیوع کلی عدونت نینز در اینن منناقق
 30/98درصد بود .همچننین هنی ارتبناقی بنین شنیوع
عدونت با سن ،جنسیت ،فصل و منهقه وجنود نداشنت،
گرچه میزان شیوع در استان مازنندران انندکی بیشنتر از
منناقق دیگنر بنود ( .)Nabavi et al., 2011در بررسنی
دیگری که بنه روش کشنتارگاهی در اسنتان خوزسنتان
انجام گرفت ،میزان آلودگی به نماتودهنای گوارشنی 65
درصد گزارش گردید کنه بیشنترین مینزان آلنودگی بنه
کرمهای بالغ در فصول بهنار و پناییز و کمتنرین مینزان
آلودگی به فصل تابستان اختصاص داشت (Najafzadeh

 .)and Nabavi, 2010مشاهده میشود که نتایج تحقینق
حاضر با یافتههای مهالعات بکرشنده همخنوانی نندارد.
دلیل این امر میتواند آب و هوای گرم و خشک منهقنه
سیستان باشد .تخم و الرو نماتودها به خشنکی و گرمنا
حساس هستند و به سرعت از بنین میرونند .بنهعنالوه
نماتودها در تمام قول سال تخم دفع نمیکننند و تعنداد
تخم دفعشده توسط بعضی از آنها اند

است .بنابراین

اذلننب نماتودهننا در شننرایط نامسنناعد منهقننه سیسننتان
فرصت رشد و تکثیر پیدا نمیکنند.

and Khorram, 2009; Chaleh chaleh and Karimi,
 )2010; Naem and Gorgani, 2011کنه مینزان شنیوع

آلودگی با مونیزیا در مهالعه اخیر بیشتر از مقدار بهدست
آمده در تحقیقات منذکور اسنت .بنهنظنر منیرسند کنه
تداوت در مینزان شنیوع سسنتودها در منناقق مختلنف،
احتماالً مربوط به اختال

در شرایط ادلیمی ،راهبردهای

مقابله با بیماریهای انگلنی و مینزان مقاومنت نژادهنای
مختلف به عدونتهای انگلی میباشد .همچنین از آنجنا
که انگل مونیزیا بیماریزایی اندکی دارد ،بننابراین اکثنراً
مورد توجه درار نمیگینرد .در تحقینق حاضنر فقنط در
یکی از گلههای مورد مهالعه (شامل  14رأس گوسندند)
داروی ضد انگل مصر

شده بود ،کنه اینن میتوانند از

دالیل مشاهده وفور انگل مونیزیا در این مهالعه باشد .از
قر

دیگر از مهمترین دالیل شیوع کرمهای ننواری در

نقاط مختلف دنیا آن است که جربهای میزبنان واسنط
این انگلها (جربهای اریباتیده) آزادزی بوده و در همه
جا یافت میشوند و بنابراین تمامی دامهای چراکننده در
معرض آلودگی دنرار دارنند (.)Radostits et al., 2006
همچنین یافتههای بررسی حاضر مهابق نمودار  2نشنان
داد که آلودگی به مونیزیا بین گوسدندان نر و مناده و در
فصننول سننرد و گننرم سننال تدنناوت آمنناری معنننیداری
نداشت .قبق مهالعات انجام گرفتنه در اینران ،تغیینرات
فصلی آلودگی گوسدندان به مونیزیا در منناقق مختلنف
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ایران تقریباً یکسان میباشد ،بنه قنوریکنه بنالغ شندن

درصد و دیکروسلیوم  0/1درصد بود ( Anvari Tafti et

کرمها و خروج بندها همراه با خروج مدفوع ،از اواسنط

 .)al., 2008همچنین در مهالعنه دیگنری کنه در منهقنه

بهار شروع شده و در اواخنر اینن فصنل بنه اوج خنود

شمال ذرب کشور در سال  2008انجنام شند ،مشنخص

میرسد و از اواسط تابستان بنه بعند از مینزان آلنودگی

گردینند کننه شننیوع آلننودگی بننه فاسننیوال هپاتیکننا و

کاسته میشود ( .)Skerman et al., 1970منهقه سیستان

دیکروسلیوم دندریتیکم در دامهای کشتارشده به ترتینب

دارای فصننل سننرمای کوتنناه میباشنند .بنننابراین فصننل

برابر بنا  8/57و  20درصند میباشند ( Ghazani et al.,

زمستان کوتاه سیستان نمیتواند تأثیری بنر چرخنه اینن

 .)2008در مهالعه دیگری هم در سنال  1388در منهقنه

انگل داشته باشند .همچننین در بررسنی حاضنر مهنابق

صحنه ،کنگاور و سنقر از استان کرمانشاه شیوع ابتال بنه

نمودار  2مشخص گردید کنه شنیوع مونیزینا در سننین

انگننل فاسننیوال در گوسنندندان  14/1درصنند گننزارش

مختلف تداوت آمناری معننیداری نداشنت ،گنرچنه در

گردیدهاست ( .)Falah et al., 2009این تحقیقات نشنان

سنین زیر یکسال اندکی باالتر بنود .اینن نتیجنه مشنابه

میدهند در مناققی که گنرم و خشنک هسنتند و مینزان

یافتههنای تحقیقنی اسنت کنه در سنال  2012در منورد

بارندگی و رقوبت آنها پایین است (نظیر منهقنه ینزد)

انگلهننای دسننتگاه گننوارش گوسنندندان در هننند انجننام

شیوع ترماتودهای کبدی کمتر از سایر منناقق منیباشند

گرفتنهاسنت ( .)Amin and Wani, 2012همچننین در

که با نتایج حاصله از تحقیق حاضر همخوانی دارد .ادلیم

بررسی حاضر با استداده از نرم افزار  GISمشخص شند

گرم و خشک سیستان ،کمبنود مراتنع قبیعنی و کناهش

که یک کانون آلودگی به انگل مونیزیا در نزدیکنی شنهر

آبهای سهحی بنه دلینل خشکسنالیها ،موجنب شنده

زابل درار دارد که میتواند به علت تراکم بیشتر گلنههای

زیستگاههای حلزون میزبان واسط کاهش یابد .بننابراین،

گوسدند در اقرا
از قر

شیوع فاسیولوزی

این شهر باشد.

در منهقه سیستان بسیار کم میباشد.

دیگر در بررسی حاضر هی گونه آلودگی به

همچنین تعداد کم تخمهای دفعشده توسط این ترمناتود

تخم ترماتودها مشاهده نگردید .در این ارتبناط ،در ینک

و دفع پریودیک تخمها نیز باع

میشود کنه شناسنایی

مهالعه کشتارگاهی که در سال  1390در اهواز قی ینک

این انگل با آزمایش مدفوع مشکل باشد.

سال انجام گرفت ،میزان شیوع فاسیولوزی

در گوسدند

در مهالعه حاضر میزان آلودگی گوسدندان به اننواع

 0/4درصد و مینزان شنیوع دیکروسنلیوزی

هنم 0/17

گونههای آیمریا  39درصد ( 154رأس) ثبت گردیند .در

درصد ثبنت گردیند (.)Gharibmombini et al., 2011

این ارتباط در مهالعهای که حیدری در سال  1390روی

همچنین در یک بررسی کشنتارگاهی در سنال  1383در

گوسدندان حومه همدان انجام داده ،مشخص شده اسنت

خرم آباد ،شیوع ابتال به انگلهای فاسیوال و دیکروسلیوم

که  43درصد گوسدندان مورد مهالعه ،آلنوده بنه آیمرینا

در گوسننندند بنننه ترتینننب  2/6و  4/5درصننند بنننود

بودهاند ( .)Heidari, 2011همچنین در تحقیقنی کنه در

( .)Sabzevari Nezhad, 2004در یزد هم در مهالعنهای

سال  2014در ذنرب اینران انجنام شنده از  410نموننه

در سال  ،1387شیوع ابتال بنه انگنلهنای فاسنیوال 1/47

مورد آزمایش  375نمونه ( 91/5درصد) آلوده به آیمرینا
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بودنند ( .)Hashemnia et al., 2014از قنر
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دیگنر در

از آنجا که شیوع آیمریا در سنن زینر ینک سنال بیشنتر

مهالعه حاضر مشنخص گردیند کنه شنیوع آلنودگی بنه

است ،بنابراین به قور کنابب شنیوع آلنودگی بنا انگنل

آیمریا با افزایش سن به قور معنیداری کناهش مییابند

ماده ثبت شد .امنا بنا

که این یافته مشابه با نتایج مهالعه رشی و تا

آیمریا در جن

نر بیشتر از جن

در سنال

تعدیل اثر سن مشخص گردید که جنسنیت تنأثیری بنر

 2013میباشنند .در مهالعننه مننذکور میننزان آلننودگی

میزان شیوع این انگل ندارد .از قر

دیگر نتنایج نشنان

گوسدندان به انواع گونههای انگل آیمریا  54/68درصند

داد که در تحقیق حاضر شنیوع کوکسنیدیوز در فصنول

بود که در گروه سنی کمتر از ینک سنال  75درصند ،در

گرم بیشتر از فصول سرد سال منیباشند .عقینده بنراین

گروه سنی  1-2سال  50درصد و در گروه سننی بناالی

اسننت کننه درجننه حننرارت محننیط بننر اسپوروالسننیون

دو سال  34/4درصد گزارش گردید ( Reshi and Tak,

اووسیستها تأثیر میگنذارد ،بنه قنوری کنه در درجنه

 .)2013همچنین در مهالعه یخچالی و زارعنی در سنال

حننرارت  28-31درجننه سلسننیوس اووسیسننتها بننه

 2008که روی  240رأس گوسدند در حومه شهر تبرینز

سرعت اسپوروله میشوند اما درجه حرارت  0-5درجنه

انجننام گرفتننه 40 ،رأس از گوسنندندان مننذکور (16/7

سلسیوس باع

به تاخیر افتادن اسپوروالسیون میگردد.

درصد) آلوده بنه انگنل آیمرینا بودنند .نتنایج پنژوهش

بنابراین ،اسپوروالسیون زمانی اتداق میافتند کنه درجنه

مذکور مشخص کرد که تعداد اووسیت آیمرینا در ینک

حننرارت محننیط افننزایش یابنند ( .)Foreyt, 1986لننذا

گرم مدفوع در دامهای زیر  6ماه 6 ،مناه تنا ینکسنال و

میتوان نتیجه گرفت که اووسیستها در قنول زمسنتان

باالی یکسال به ترتیب بنیش از  ،5000بنین  1000تنا

که هوا سرد است ،زنده ماننده و در اواینل بهنار باعن

 5000و کمتنر از  1000بنود ( Yakhchali and Zarei,

شیوع کوکسیدیوز میگردند .در این ارتباط در مهالعهای

 )2008که در آن تحقیق نیز مشابه بنا مهالعنه حاضنر بنا

کننه در سننال  2006روی بزهننا در اسننپانیا انجننام شننده،

افزایش سن ،آلودگی به آیمریا کاهش نشنان داده اسنت.

مشخص گردید که دفع اووسیست آیمریا در فصول گرم

در توجیه این امر بهنظنر منیرسند کنه گوسندندان بنالغ

سال افزایش پیدا میکنند و اینن افنزایش همزمنان بنا از

اذلب در مقابل انگل آیمرینا ایمنینت دارنند ،امنا ایمننی

شیرگیری بزذالهها اتدناق میافتند (،)Ruiz et al., 2006

برهها در مقابل این انگل ضعیف است .برههنا بنه وینژه

که نتیجه مذکور مشابه یافتنه تحقینق حاضنر منیباشند.

زمانی که از شیر گرفته میشوند به دلیل تغذینه بنا منواد

همچنین در مهالعنه حاضنر ،حندادل آلنودگی بنا انگنل

علوفهای آلوده به این انگل و نیز استرس ناشی از تغیینر

آیمریا مربوط به شهرستان زابل ( 35درصند) و حنداکثر

رژیم ذنذایی ،بنه انگنل منذکور بیشنتر مبنتال میشنوند

آن مربننوط بننه شهرسننتان هننامون ( 44درصنند) بننود.

( .)Chartier and Paraud, 2012امنا نکتنه دابنل بکنر

شهرستان هامون در مجاورت دریاچه هامون درار دارد و

اینکه ،چون اذلب گوسدندان ماده در گله بادی میماننند

علیرذم خشکشندن دریاچنه منذکور ،در منوادعی کنه

ولی اکثنر گوسندندان ننر کشنتار میشنوند ،بننابراین در

بارندگی شندیدی در کشنور افغانسنتان صنورت گینرد،

تحقیق حاضر سن اکثر گوسدندان نر زیر یکسال بنود و

سیالب آن از قریق رودخانه هیرمنند وارد اینن دریاچنه
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افزایش رقوبت در این منهقنه

شدن آب و ذذای دام با مدفوع ،تمیز و ضدعدونی بودن

میگردد .گزارش شده که تغییر در شرایط محیهی نظینر

محل زایمان دام و استداده از داروهنای ضند کوکسنیدیا

دما و رقوبت بر اسپورولهشدن اووسیسنتها تأثیرگنذار

برای درمان دامهای مبتال به فرم بالینی بیماری ،ضروری

منیباشند ( .)Chartier and Paraud, 2012امنا بنا اینن

میباشد .از قر

دیگر بر اساس یافتههای اینن مهالعنه،

وجود ،تحلیل آماری دادهها مشنخص کنرد کنه تدناوت

چنین نتیجهگیری میشود که میزان آلنودگی نماتودهنا و

شیوع آلودگی به انگل مذکور در شهرستانهای مختلنف

ترماتودها در منهقه سیستان بسیار کم میباشد .با توجنه

سیستان معنیدار نیست .بنهقنور کلنی ،وضنعیت آب و

به اینکه در مورد برخی از انگلهای گوارشی دفع تخنم

هوایی و شرایط جنوی ینک منهقنه میتوانند بنر بنروز

همواره صورت نمیگیرد ،بنابراین به نظنر میرسند کنه

آلودگیهای انگلی تنأثیر گنذار باشند ( Meshgi et al.,

جهت اظهار نظر ددیقتر ،انجام مهالعات بیشتری در این

 .)2006به نظر میرسد که شرایط جغرافینایی و ادلیمنی

زمینه با رویکرد کشتارگاهی در منهقه سیستان ضنروری

خاص منهقه سیستان از جمله وجود آب و هوای گرم و

است.

خشک ،وزش بادهای  120روزه و کم و پراکننده بنودن
مراتع باع

شده که وضعیت بیماریهای انگلی در اینن

منهقه منحصر به فرد باشد.
در مهالعننه حاضننر وضننعیت آلودگیهننای انگلننی
گوسدندان منهقه سیستان مشخص شد و معلنوم گردیند
که از مینان بیماریهنای انگلنی تنکیاختنهای ،بیمناری
کوکسیدیوز در بنین گوسندندان منهقنه سیسنتان وجنود
دارد .بنابراین ،توصیه میشود که کنترل اینن بیمناری در
منهقه سیسنتان منورد توجنه دنرار گینرد .بنرای کنتنرل
بیماری کوکسیدیوز ،رعایت بهداشت ،پیشگیری از آلوده
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Abstract
Parasitic infestation of breeding sheep can cause weight loss, production loss and condemnation
of edible organs at slaughter. This study was designed to evaluate gastrointestinal parasitic
infections in sheep of Sistan region. Fecal samples from 395 sheep were collected randomly.
Coordinates of the sampling locations were recorded using a GPS device. Fecal tests were
conducted using the Clayton-Lane floatation method. In this study only cestode eggs of the
genus Moniezia and protozoan oocysts of the genus Eimeria were found in the faeces.
Prevalence of Moniezia was 21 percent (83 cases) and prevalence of Eimeria was 39 percent
(154 cases). There was no nematode or trematode eggs in the selected fecal samples. Chi-square
test showed that there was no significant difference between the prevalence of Moniezia in cold
and warm seasons but the prevalence of Eimeria in the warm season was significantly greater
than the cold season (p=0.008). The results showed that gastrointestinal parasitic fauna of sheep
in Sistan region is different from other regions of the country. This may be due to hot and dry
weather of Sistan. In addition, the 120 days' winds of Sistan displace a large volume of soil in
this region that can cause scattering of sheep stool in the desert, preventing completion of the
life cycle of parasites.
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