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"مقاله پژوهشی"

بررسی گذشتهنگرفراوانی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان در استان آذربایجانشرقی و
محاسبه همبستگی تعداد تخم نماتودها در هر گرم مدفوع با رطوبت مناطق مذکور
احمد نعمتالهی ،*1مونا حبشیزاده ،2سيدعباس رافت ،3غالمعلی

مقدم3

 -1استاد گروه پاتوبیولوژي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه تبريز  ،تبريز ،ايران.
 -2دانشآموخته کارشناسي ارشد ،گروه علوم دامي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
 -3استاد گروه علوم دامي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
*نويسنده مسئول مکاتباتanemat@tabrizu.ac.ir :

(دريافت مقاله 95/12/23 :پذيرش نهايي)98/9/26 :

چکيده
استان آذربایجانشرقی به لحاظ جمعيت دامی مخصوصاً پرورش گوسفند یکی از استانهای مهم و غنی کشور بوده و به لحاااظ ميا ان
بارندگی مستعد آلودگیهای کرمی در جمعيت دامی آن میباشد .در این بررسی نمونههای مدفوع مربوط به  5934رأس گوسفند از 19
شهرستان استان آذربایجانشرقی از سال  1383-1390به منظور شناسایی آلودهترین منطقه بهروش کليتون-لين مااورد آزمااایش قاارار
گرفت و تعداد تخم نماتودهای دستگاه گوارش از قبيل نماتودیروس ،مارشااایگيا ،تریشااوریس و سااایرنماتودها و تعااداد کاال تخاام
نماتودها در این شهرستانها بررسی شدند .دادهها توسط نرماف ار  SASمورد تحليل آماری قرار گرفتند .شهرستان کليبر بيشترین مي ان
آلودگی و شهرستان ملکان کمترین مي ان آلودگی را به نماتودهای دستگاه گوارشی نشان دادنااد .در با ين نماتودهااای مشااخ

شااده

مارشایگيا بيشترین ميانگين آلودگی را از لحاظ تعداد تخم انگل در هر گرم مدفوع با مقدار  11/12±32/02به خود اختصاص داده بود
و تریشوریس با مقدار  2/23±13/78کمترین ميانگين آلودگی را داشت .محاسبه همبستگی تعداد کل تخم انگل نماتودها در هاار گاارم
مدفوع با مي ان رطوبت نشان داد که بين تخم انگلها و رطوبت ماه دوم و ميانگين مي ان رطوبت همبستگی مثبت و معنیداری وجااود
دارد .بنابر نتایج این بررسی ،بای بودن رطوبت میتواند زنگ خطری برای گسترش آلودگیهای کرمی باشد و بایستی تدابير مشااخ
جهت پيشگيری از گسترش آلودگیهای کرمی در مناطق مذکور متعاقب اف ایش بارندگیهای ساليانه اعمال شود.
کليدواژهها :گوسفند ،نماتود ،همبستگی ،رطوبت.
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مستعد ابتال به عدونفت هسفتند (.)Rehbein et al., 1999

مقدمه
گوسففدند و بففز بظففش ع یمف ي از دامهففاي منطقففه

نماتودهاي دستگاه گوارش يکي از دليل مهفم مفرگ و

شمالغرب کشور را تشکیل ميدهند و نقش اساسف ي در

میر و شیوع امرا

در میفان گوسفدندان مف يباشفند .در

زندگي دامداران دارنفد .بیمفاريهفاي عدفوني ،ازجملفه

آمريکا کشاورزان همواره کنترل انگلهاي داخلفي را بفه

نماتودهاي دستگاه گوارشف ي اثفرات سفوء شفديدي بفر

عنوان اولین موضوع در برنامههفاي سفالمت گوسفدندان

تولیدات دامي در مناطق مرتعي دارند .خسارت نماتودها

در ن ر ميگیرند (.)Umberger and Notter, 1987
وضعیت آب و هوائي و شراي جوي يف

بف ه صففورت تل ف شففدن دام ،کففاهش تولیف د بف ه خففاطر

منطقفه

بیماريهاي تحت حاد و هزينههفاي مسفتقیم مفرتب بفا

ميتواند بر بروز آلفودگيهفاي انگلفي تاثیرگفذار باشفد.

کنترل انگلها است .انگلها و کرمهاي دستگاه گفوارش

مدت زمان بقاي تظفم و مراحفل نفوزادي نماتودهفا در

يکي از منابع اصلي کفاهش تولیف د گوسفدند در سراسفر

محی  ،مهاجرت نوزادان روي ساقه علوفه و حتي وزش

جهان ميباشند (.)Eslami and Feyzi, 1987

باد و وقوع سیالب با تفاثیر آن بفر مراحفل عدونفتزاي

شیوع بالي آلفودگي انگلف ي در شفکمبه و نگفاري

انگلها از مفوارد حفائز اهمیفت هسفتند

(1998

.)Joshi,

دامها موجب عوارضي از قبیل بياشتهايي ،کاهش رشفد،

نتايج بررسي هاي قبلفي در ايفران حفاکي از گسفتردگي

اسهال ،کاهش وزن و کاهش ففرآوردههفاي دامف ي ن یف ر

آلودگيهاي کرمي در مناطق مظتل

ايران در گلف ههفاي

شیر و پشم ميشود .از طرفي کاهش آلبفومین خفون در

گوسدند و بز ميباشد .در بررسي انگلهاي کرمفي لولفه

برخي موارد و آلودگيهاي شديد با توجه به نفوع دام و

گففوارش گوسففدند و بففز در شهرسففتان شففهرکرد میففزان

جیره غذايي گاهي اوقات باعث مرگ دام ميشفود .لفذا،

آلودگي در گوسدند و بز به ترتیب  46/6درصد و 51/6

کشفور

درصد و تعداد کرم جداشده از لوله گفوارش بفین  1تفا

ميتواند در امفر پفرورش دامهفا مفثثر واقفع شفود و از

 1169عدد متغیفر بفود ( .)Meshki et al., 2001آلفودگي

زيانهاي اقتصادي ناشي از آلودگي دامها جلوگیري کند

کرمففي در کاشففان در گوسف دندان  87درصففد و در بزهففا

( .)Sharma et al., 1997عدونتهاي نماتودي تأثیر بسیار

 83/3درصد بود کفه بیشفترين مفوارد آلفودگي در روده

وسیعي در بهرهوري تولیف دات گوسفدندان دارد .بزهفا و

باريف

و در شففیردان

گوسدندان معمو ًل تحت شرايطي نگهداشته ميشوند کفه

مارشففالگیا بففود

شناخت آلودگيهاي انگلف ي در منفاطق مظتلف

آنهففا را در معففر

انگففلهففاي دسففتگاه گوارشف ي قففرار

گوسففدندان و بزهفا نمففاتوديرو
(and Ababi, 1995

 .)Talariدر ايففران

شفففیوع آلفففودگي بفففه انفففواع تريکوسفففترونجیلو

در

ميدهد که گاهي منجر به عدونفتهفاي مفزمن و تحفت

گوسدندان  17-58درصفد و در بزهفا  22-35/2درصفد

حاد و از دست رفتن تولید میزبان مف يشفود .تظمف ینهفا

آلودگي به نماتوديرو ها در گوسدندان  10-72درصفد

نشان ميدهد که رشد برههف اي جفوان مف يتوانفد تفا 25

و در بزها  2/3-76درصد و آلودگيهاي کرمي شکمبه و

درصد بدون وجود نشانههاي بالیني عدونت کاهش يابد.

نگاري در گوسدندان  86درصد و در بزها  3/88درصفد

برههاي کمتر از  6ماه نسبت به گوسدندان مسنتر بیشفتر

.)Eslami
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نقففش عمففده در

بهطورکلي تعیین تعداد تظفم انگفل در مفدفوع بفه

تغییففرات جففوي در فصففول مظتلفف

همهگیرشناسي نماتودهاي دستگاه گف وارش دارد .تعفداد

عنوان ي

ابفزار بفراي تعیفین کمیف ت وجفود انگفل در

نوزاد اکثر نماتودهفا در مرتفع متناسفب بفا فصفل تغییفر

گوسدند استداده ميشفود (.)Beveridge and Ford, 1982

ميکند .تغییرات فصلي آلودگي که بفه میفزان بارنفدگي،

با توجه به اهمیت بهداشتي و اقتصفادي آلفودگي انگلفي

درجه حرارت و رطوبت بستگي دارد ،دوره بقفاي تظفم

در دامها ،بررسي میفزان آلفودگي در منفاطق مظتلف

و

يا نوزاد در مرتع را افزايش و يا کاهش خواهد داد و بفر

يفف افتن ارتبففا بفف ین میفف زان آلففودگي و خصوصفف یات

مهاجرت نوزادها روي ساقه علوفه تاثیر خواهد گذاشت

جغرافیايي از جمله رطوبت حائز اهمیت اسفت .در ايف ن

 .)Eslami,چففون بیماريهففاي کرمففي نشففانيهففاي

بررسي فراواني نماتودهاي دستگاه گفوارش گوسفدندان

درمانگاهي واضحي ندارند ،براي تعیین شفدت آلفودگي

در استان آذربايجانشرقي و تعیین همبستگي تعداد تظم

حیوانات به انواع کرمهاي لوله گوارش ،کبد و ريه بايفد

انگل نماتودها در هر گرم مدفوع (،)egg per gram, EPG

مدفوع را مورد آزمايش قرار داد.

با رطوبت مناطق مذکور مورد توجه قرار گرفته است.

(1995

جدول  -1پراکندگي نژادهاي گوسدندان در  19شهرستان استان آذربايجانشرقي در سال 1383
شهرستانها

نژادها

اهر

غالباً مغاني و قزل خیلي کم

عجبشیر

قزل

آذرشهر

قزل

بناب

قزل

بستان آباد

قزل و مغاني

چاراويماق

قزل

هشترود

قزل

هريس

غالباً مغاني و قزل خیلي کم

جلدا

ماکوئي

کلیبر

مغاني

ملکان

قزل

مراغه

قزل

مرند

ماکوئي

میانه

مغاني و قزل

اسکو

قزل

سراب

مداني

شبستر

ماکوئي و قزل

تبريز

قزل

ورزقان

مغاني
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مطالعه اکثراً سنتي بوده و دارويهاي ضد انگفل عمومفاً

مواد و روشها

استداده نشده بود.

پراکندگي نژادهفاي گوسفدندان موجفود در منفاطق
مظتل

در اين بررسي نمونههاي مدفوع مربو بفه  5934رأ

استان آذربايجانشرقي با اسفتداده از آمفار ارائفه

شده توسف اداره کفل دامپزشفکي ايفن اسفتان در سفال

گوسدند از  19شهرستان استان آذربايجانشفرقي از سفال

 1383در جدول  1ارائه شده است .با توجه به آمارهفاي

 1390-1383اخذ گرديد .توضیح اينکه نمونفهبفرداري

موجود پراکندگي نژادها بهصورت زير بود:

از مففدفوع گوسففدندان در دو سف ال منتهففي بففه مطالعففه،

نژاد قزل بفا تعفداد  1894666رأ  47/5 ،درصفد،

مستقیماً از گوسدندان تهیه شد و در مورد سالهاي قبفل

نژاد مغاني با تعداد  1615350رأ  40/5 ،درصفد ،نفژاد

از آمار سازمان دامپزشکي استان استداده شفد .پراکنفدگي

ماکوئي با تعفداد  398877رأ  10 ،درصفد و نژادهفاي

تعففداد نمونففههففاي مففدفوعي اخذشففده بففرحسففب

آمیظته  2درصد جمعیت دامي استان آذربايجانشفرقي را

شهرستانهاي مظتل

استان آذربايجانشرقي در جفدول

تشکیل مف يدادنفد .سیسفتم پرورشف ي گوسفدندان مفورد

 2نشان داده شده است.

جدول  -2پراکندگي تعداد نمونههاي مدفوعي اخذشده از گوسدندان  19شهرستان استان آذربايجانشرقي
شهرستان
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تعداد نمونه مدفوع

درصد

()%

اهر

431

7/26

عجبشیر

223

3/76

آذرشهر

228

3/84

بناب

292

4/92

بستان آباد

290

4/89

چاراويماق

326

5/49

هشترود

240

4/04

هريس

337

5/68

جلدا

284

4/79

کلیبر

470

7/92

ملکان

217

3/66

مراغه

296

4/99

مرند

325

5/48

میانه

469

7/9

اسکو

215

3/62

سراب

342

5/76

شبستر

338

5/7

تبريز

292

4/92

ورزقان

319

5/38

جمع

5934
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نمونههاي مدفوع بهطور مستقیم از رکتوم حیف وان و

همچنین همبستگي و رگرسیون بین صدات مفورد ن فر،

يا از مدفوع تفازه دففعشفده حیف وان تهیف ه گرديف ده و در

يعني میزان تظم کل نماتودها در هر گرم مدفوع با دماي

ظروف مظصوص به آزمايشگاه فرسفتاده مفيشفد .لزم

ماه دوم ،رطوبت ماه دوم ،بارندگي ماه دوم ،میانگین دما،

بهذکر است که در روزهاي گرم سال از تکههاي يف خ در

میانگین رطوبت و میانگین بارنفدگي سفالهفاي -1390

کنار نمونههاي مدفوع ،براي جلفوگیري از تشفکیل لرو

 1383محاسبه شد .لزم به ذکر است که از  19شهرستان

در داخل تظمها استداده ميشد.

مورد ن ر فق  12شهرستان شفامل تبريف ز ،مرنفد ،اهفر،

آزمففايش میکروسففکوپي مففدفوع و شففمارش تظففم

بناب ،بستانآباد ،هريس ،جلدفا ،کلیبفر ،ملکفان ،مراغفه،

انگل در مدفوع در آزمايشفگاه انگفل شناسف ي دانشفکده

میانه و سفراب ايسفتگاه هواشناسف ي داشفتند و بنفابراين

دامپزشکي دانشفگاه تبريف ز انجفام پفذيرفت .نمونفههفاي

همبستگي و رگرسیون براي صدات مورد ن فر فقف بفا

مدفوع به روش شناورسازي کلیتون–لین مفورد بررسف ي

توجه بفه دادههفاي ايف ن  12شهرسفتان محاسفبه شفد و

قفرار گرفتنففد .در بررسففي بففا میکروسففکوپ تظففمهففاي

اطالعات شهرسف تانهفاي تبريفز ،آذرشفهر ،چاراويمفاق،

نماتوديرو  ،مارشالگیا و تريشیوريس بهطور مشظص

هشترود ،اسکو ،شبستر و ورزقان در آن دخالتي نداشتند.

شناسايي و شمارش شدند و تظمهاي نماتودهاي ديگفر
که صرفاً از طريق شکل ،جنس آنها شفناخته نمف يشفد،
تحت عنوان تظم ناشناخته مورد شمارش قفرار گرفتنفد.
همچنین میزان کلف ي تظفم نماتودهفا در هفر نمونفه نیف ز
محاسبه شد.
 تحليل آماری دادهها :واکفاوي آمفاري شفامل بررسف يتأثیر محی پرورش گوسدندان بر میزان آلودگي آنها بفه
نماتودها بود که بف ا اسفتداده از نفرم اففزار آمفاري

SAS

( )Version 9.4صورت گرفت.

یافتهها
در جدول  3آمارههاي توصف یدي مربفو بفه تعفداد
تظم انگل نماتوديرو  ،مارشالگیا ،تريشفوريس ،تظفم
نماتودهاي ناشناخته و کل نماتودها آمده است .همچنین
در نمودار  1میانگین تعف داد تظفم انگفل نمفاتوديرو ،
مارشالگیا ،تريشوريس ،تظم نماتودهاي ناشناخته و کل
نماتودها در کل شهرستانهاي استان آذربايجانشرقي بفه
تدکی

هر شهرستان آورده شده است .در نمودار  2نیفز

مدل آماري مورد استداده نیز بهصورت زير بود:

میفففزان رطوبفففت نسفففبي و دمفففاي شهرسفففتانهفففاي

در اين مدل  :Yijهر مشفاهده :μ ،میفانگین :Regioni ،اثفر

آذربايجانشرقي در طي بررسي نشان داده شده است.

Yij=μ + Regioni +ei

منطقه مفورد بررسفي و  :eijاثفرات بفاقيمانفده را نشفان
ميدهد .مقايسه میانگینها به روش دانکن انجام گرفت.
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جدول  -3آمارههاي توصیدي تعداد تظم انگل نماتوديرو  ،مارشالگیا ،تريشوريس ،تظم نماتودهاي ناشناخته و کل نماتودها
تخم نماتودها

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

کمينه

بيشينه

نماتوديرو

5934

5/18

19/98

0

300

مارشااگیا

5934

11/12

33/02

0

572

تريشوريس

5934

2/23

13/78

0

612

ناشناختهها

5934

38/28

147/5

0

6700

کل نماتودها

5934

55/72

131/75

0

2750

نمودار  -1میانگین تعداد تظم انگل نماتوديرو  ،مارشالگیا ،تريشوريس ،تظم نماتودهاي ناشناخته و کل نماتودها در کل شهرستانهاي استان
آذربايجانشرقي

بففا توجففه بفف ه جففدول  ،3تعففداد  5934رکففورد از

نماتودهاي ناشناخته شامل تظم چندين نماتود بودند که

گوسففدندان بففراي تعففداد تظففم انگففل نمففاتوديرو ،

از روي شففکل تظففم ،قابففل تشففظیص نبودنففد .بفف هجز

مارشالگیا ،تريشوريس ،تظم نماتودهاي ناشناخته و کل

شهرستانهاي اسکو و سراب که نمفاتوديرو

بیشفترين

نماتودها جمعآوري شفده بفود کفه در بف ین نماتودهفاي

میزان آلودگي را داشت ،در بقیه شهرستانهفا مارشفالگیا

مشظص ،مارشالگیا بیشترين میانگین را از لحاظ تعفداد

داراي بالترين میانگین آلودگي بود.

تظم انگل در هر گرم مدفوع بهمیزان  11/12±32/02بفه

نتايج محاسفبه همبسفتگي تعفداد کفل تظفم انگفل

خفففود اختصفففاص داده و تريشفففوريس بفففه میفففزان

نماتودها در هر گرم مدفوع با شاخصهاي دما ،رطوبفت

 2/13±23/78کمتفففرين میف ف انگین را داشفففت و تظفففم

و بارندگي نشان داد که بین تظم انگلها و رطوبفت مفاه
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دوم و میف انگین رطوبففت همبسففتگي مثبففت و معنف يدار

داراي بیشترين مقدار آلودگي به تظم انگل نماتوديرو

بهترتیب بهمقفدار  0/83و  0/71وجفود دارد (.)p<0/01

بودند و شهرستان هفريس کمتفرين آلفودگي را داشفت.

بین تظم انگلها و بارندگي مفاه دوم سفال  1388مقفدار

شهرسفتانهفاي هشفترود و چاراويمفاق داراي بیشفترين

همبستگي برابر با  0/56بود ( .)p<0/05نتايج رگرسیون

مقففدار آلففودگي بففه تظففم انگففل مارشففالگیا بودنففد و

نیز حاکي از اين بود که بف ین درصفد رطوبفت نسفبي و

شهرستانهفاي هفريس ،بسفتان آبفاد ،ورزقفان و اسفکو

میزان تظم انگل مدفوع رابطه معنيداري با ضريب تبیین

کمترين آلفودگي را داشفتند .شهرسفتانهفاي ورزقفان و

واحفد

آذرشهر داراي بیشترين مقفدار آلفودگي بفه تظفم انگفل

افزايش در رطوبفت میفزان تظفم در گفرم مفدفوع 3/61

تريشوريس بودند و شهرستانهفاي بسفتانآبفاد ،میانفه،

واحد افزايش مييافت .بهعبارت ديگر رابطفه رگرسف یون

جلدا ،چاراويماق ،اهر ،شبستر ،عجبشیر ،بناب ،هريس،

که توس روش گام به گام بهدست آمفد ،نشفان داد کفه

سراب ،هشترود ،مراغفه ،اسفکو ،مرنفد ،ملکفان و تبريف ز

فق رطوبت نسبي رابطه مثبت معنيداري با میزان تظفم

تقريباً از ن فر آلفودگي بفه تظفم انگفل تريشفوريس در

انگل مدفوع دارد:

وضعیت يکسان بوده و کمترين آلفودگي را داشفتند .در

 0/69وجود دارد ،بهطوريکفه بف هازاي هفر يف

-135/35 + 3/61 Hum
درصد رطوبت نسبي= ، Humتظم در گرم

=EPG

کل شهرستان کلیبفر داراي بیشفترين میف زان آلفودگي بفه

مدفوع=EPG

نماتودهاي دستگاه گوارشف ي بفوده و شهرسف تان ملکفان

بررسي میانگین تظم انگلها در کل شهرستانهفاي

داراي کمتفرين میف زان آلففودگي بفه نماتودهففاي دسففتگاه

مورد مطالعه نشان داد که شهرستانهاي سفراب و اسفکو

گوارشي بود (جدول .)4

نمودار  -2میزان رطوبت نسبي و دماي شهرستانهاي آذربايجانشرقي در طي بررسي
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جدول  -4آمارههاي توصیدي میانگین تعداد تظم در گرم مدفوع نماتوديرو  ،مارشالگیا ،تريشوريس ،تظم نماتودهاي ناشناخته و کل نماتودها در
شهرستانهاي استان آذربايجانشرقي
شهرستان

نماتودیروس

مارشایگيا

تریشيوریس

نماتودهای ناشناخته

سراب

11/23

11/02

1/04

25/76

اسکو

11/08

6/31

0/86

34/2

چهاراويماق

8/41

17/26

2/08

18/02

شبستر

7/48

9/93

1/84

9/45

ورزقان

6/49

6/68

7/79

72/37

کلیبر

6/01

12/77

4/59

90/67

بستان آباد

5/93

6/69

2/38

31/69

جلدا

5/72

14/06

2/16

35/58

میانه

5/18

10/14

2/25

50/81

تبريز

4/01

9/83

0/15

12/19

مراغه

3/75

10/17

0/96

11/96

بناب

3/55

15/71

1/4

1/95

هشترود

3/47

11/98

0/99

6/55

اهر

3/03

15/18

1/94

85/49

عجب شیر

3/10

10/4

1/83

17/18

آذرشهر

2/79

10/33

6/64

52/12

مرند

2/77

9/42

0/55

64/11

ملکان

2/47

7/9

0/29

0/82

هريس

1/18

6/78

1/25

30/46

بررسي موقعیف ت جغرافیف ايي  19شهرسفتان اسفتان
آذربايجانشرقي نشفان داد کفه در جنفوب اسفتان يعنف ي
شهرستان ملکان میزان آلفودگي بفه نماتودهفاي دسفتگاه
گوارشي کمتر از ساير شهرسفتانهفا و در شفمال اسفتان
يعني شهرسفتان کلیبفر میف زان آلفودگي در حفداکثر بفود
(نمودار .)1

بحث و نتيجهگيری
در طي اين بررسي نمونههاي مفدفوع مربفو بفه
 5934رأ

گوسفففففدند از  19شهرسفففففتان اسفففففتان

آذربايجانشرقي از سال  1383-1390به من ور شناسايي
آلودهترين منطقه به روش کلیتفون-لف ین مفورد آزمفايش
قرار گرفت و تعداد تظم نماتودهاي دستگاه گفوارش از
قبیفف ل نمففاتوديرو  ،مارشففالگیا ،تريشففوريس ،تظففم
سففايرنماتودها و تعففداد کففل تظففم نماتودهففا در ايفف ن
شهرستانها بررسف ي شفدند .شهرسفتان کلیبفر بیشف ترين
میزان آلودگي و شهرستان ملکان کمترين آلفودگي را بفه
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نماتودهففاي دسففتگاه گوارشفف ي نشففان دادنففد .در بفف ین

بالي نماتودهاي ناشناخته در آمارهفاي مربفو بفه ايفن

نماتودهففاي مشففظصشففده مارشففالگیا بیشففترين و

بررسي (جداول  1تا  )4به نوعي بال بودن میران آلودگي

تريشففوريس کمتففرين میفف انگین آلففودگي را بففه خففود

به تظفم اسفترتاژيا در ايفن بررسفي را نیفز نشفان دهفد

اختصاص داده بودند .محاسبه همبستگي تعداد کل تظفم

(.)Nematollahi et al.,1995

انگل نماتودها در هر گرم مدفوع با رطوبت نشان داد که

در مطالعه تالري و اربابي در سال  2006آلودگي کرمف ي

بین تظم انگلها و رطوبفت مفاه دوم و میف انگین میف زان

در شهر کاشفان در گوسفدندان  87/5درصفد و در بزهفا

رطوبت همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.

 83/3درصد بود .در اين بررسي ،بیشترين موارد آلودگي

بررسيهاي فراواني در ايران و جهان در ارتبفا بفا
میفففزان آلفففودگيهفففاي کرمفففي در دسفففتگاه گفففوارش
نشظوارکنندگان کوچ

در روده باريف

نماتوديرو

گوسففدندان و بزهففا ،متعلففق بففه انگففل

ئوآرتیانو

بهترتیب بفا شف یوع  73/7و 64

انجام گرفته است ،اما متاسفدانه

درصففد بففود .در شففیردان نیففز بیشففترين مف وارد آلففودگي

در اين بررسيها اشاره مشظصي به ارتبفا بفین میفزان

گوسدندان و بزها ،متعلق به انگفل مارشفالگیا مارشفالي

آلودگي و شراي اکولوژيکي منطقه مورد بررسفي نشفده

بهترتیب بفه میف زان  80و  83درصفد وکمتفرين آنهفا در

است .بنابراين نگارندگان اين مطالعه بفا اتکفا بفه منطقفه

گوسدندان مربو به انگل استرتاژيا استرتاژي بفه میف زان

ذکرشده در بررسفي بفه تحلیفل دادههفاي خفود و آنفان

 3/7درصففففد و در بزهففففا مربففففو بففففه انگففففل

تريکوسترونژيلو

ميپردازند.

کاپريکول بهمیزان  3/8بفود (

Talari

 .)andتنها نکته مشفتر ايفن بررسفي بفا

در طففي ايففن بررسففي مشففظص شففد کففه در بیشففتر

Arbabi, 2006

شهرستانهاي استان آذربايجانشفرقي مارشفالگیا داراي

مطالعه حاضر مربو بفه آلفودگي بفالي گوسفدندان بفه

بیشترين میزان الودگي و تريشفیوريس حفاوي کمتفرين

مارشالگیا ميباشد.

میزان آلودگي بود .اين نتايج با نتايج قبلي نعمت الهفي و

در طي بررسي مشابه در استان آذربايجانشرقي کفه

همکاران در سال  1385که استرتاژيا را در بین کرمهفاي

بر اسا

آزمايش مدفوع انجام گرفت ،بیشفترين مقفدار

جداشده از شیردان گوسفدندان اسفتان آذربايجفانشفرقي

آلففودگي از گوسففدندان قففزل منطقففه مربففو بففه کففرم

شايعترين کرم موجود اعفالم ميکننفد ،مطابقفت نفدارد.

و پس از آن مارشفالگیا مفيباشفد کفه بفا

يف

علففت مهففم تدففاوت در ايففن نتففايج بففه ايففن نکتففه

برميگردد که در بررسي حاضفر مشفاهدات بفر اسفا

نماتوديرو

يافتههاي اين بررسي مطابق اسفت (

Hosseinzade et al.,

.)2016

آزمايش مدفوع انجام پذيرفت که تشفظیص تظفم انگفل

در طي بررسي ديگري که در مورد آلفودگي انگلفي

اسففترتاژيا در آن مشففکل مففيباشففد ،امففا نتففايج بررسففي

دستگاه گوارش گوسدندان کرمانشاه صفورت پفذيرفت،

جفدا کفردن خفود کفرم از

مارشالگیا بیشترين سهم آلودگي کرمي دستگاه گفوارش

محتويففات دسففتگاه گف وارش انجففام پففذيرفت کففه در آن

گوسدندان منطقه را به خود اختصفاص داده بفود کفه بفا

تشظیص قطعي کرم میسر بود .شايد با توجفه بفه سفهم

( Chale Chale et al.,

اشارهشده بفه آن بفر اسفا

نتايج بررسي حاضر مطابقت داشت
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 .)2006شايد قرابت شراي اکولوژيکي دو منطقفه مفورد

آزمايش با میانگین  41کرم در هفر لشفه گفزارش شفده

بررسي در ايجاد چنین تطابقي نقش داشته است.

است .در مورد آلودگي به نماتودهاي رودهاي شايعترين

بررسي رادفر و همکفاران کفه روي  136گوسفدند

گونففه نمففاتوديرو

در کشففور ترکیفف ه نمفف اتوديرو

انجام گرفته ،بیشترين آلودگي در شفیردان را مربفو بفه

ابنورمالیس ميباشد که در  70لشه از مجموع  100لشه

استرتاژيا بفه میف زان  68/4درصفد گفزارش کفرده اسفت

تحت بررسي با میانگین  326کرم در هر لشفه گفزارش

( .)Radfar et al., 2011در اينجا نیز بايد متفذکر شفد ،بفا

 .)Umur,در بررسف ي ديگفري کفه در

توجه به اينکه اين بررسي بر اسا

جداکردن خود کرم

شده اسفت

(1991

سال  1982روي دستگاه گوارش  376رأ

بالغ از محتويات شیردان ميباشد ،لذا دقیقتر بوده اما بفا

مناطق مظتل

يافتههاي بررسي حاضر مطابقت ندارد.

موارد آلودگي مربو بفه تريکوسفترونژيلو

در بررسففي صففورتگرفتففه روي بزهففاي اسفف تان

گوسفدند از

جنوب اسفترالیا انجفام گرففت ،بیشفترين

تريکوسترونژيلو

آکسف ئي و

سیرکومسینکتا گفزارش شفده اسفت

آذربايجانغربي میزان آلودگي به تظم استرونژيلید ف ورم

( .)Beveridge and Ford, 1982مطالعه کولول و همکاران

 51/11درصد ،مارشفالگیا  9/19درصفد ،نمفاتوديرو

در سال  2002در لیبرتا نشان داد کفه در فصفل تابسفتان

 2/97درصفففد ،تريکوسفففترونژيلو
سیستوکولو

 14/39درصفففد،

 80درصد گوسدندان به کرمهاي رودهاي آلفوده هسفتند

 0/75درصد ،مونیزيا  5/7درصد ،فاسیول

 .)Collwell et al.,والکارسل و همکاران در سفال

(2002

 1درصد و اووسیست گونههفاي ايمريفا  29/79درصفد

 1999طي مطالعهاي در اسپانیا میزان آلفودگي بفه انفواع

 ،)Tavasoliکفه در اينجفا نیفز

نماتودها در بزها را  93درصد و بیشتر در فصل تابسفتان

گزارش شفد

(et al.,2008

(et al., 1999

.)Valcarcel

مارشالگیا بیشترين سهم تظم کرمهاي شناختهشده را به

و پففايیز گففزارش نمودنف د

خود اختصاص داده است که با يافتههاي بررسي حاضفر

اوريف ارت و همکففاران در سففال  2003در اسففپانیا نشففان

مطابقت دارد .در اينجا نیز قرابفت جغرافیفايي و يکسفان

دادند که  70درصد گوسدندان به همونکو

بودن اقلیم ميتواند در اين قرابت نقش داشته باشد.

آلودهاند و بیشفترين مفوارد آلفودگي در فصفل تابسفتان

همچنین نتايج مطالعه حاضر با بررسف ي انجفام شفده در

ميباشد (.)Uriarte et al., 2003

مورد آلودگي انگلي گوسدندان کشور عربستان سفعودي

که بیشترين میزان آلودگي را مربو به انگل همونکفو
کونتورتو

و مارشالجیا مارشالي گزارش کرده بودنفد،

مطابقت دارد (.)el-Azazy, 1995

کنتورتو

بررسي موقعیف ت جغرافیف ايي  19شهرسفتان اسفتان
آذربايجانشرقي در اين بررسفي نشفان فم يدهفد کفه در
جنوب استان يعني شهرستان ملکفان میف زان آلفودگي بفه
نماتودهاي دستگاه گوارشي کمتر از ساير شهرستانهفا و

در کشور ترکیه آلودگي به استرتاژيا تريدورکاتفا در

در شمال استان يعني شهرستان کلیبر میف زان آلفودگي در

 38لشه از مجموع  100لشه تحت بررسي بفا میف انگین

حداکثر است (نمودار  .)1بفا توجفه بفه گفرم و رطفوبي

 93کرم در هر لشفه و همچنف ین آلفودگي بفه اسفترتاژيا

بودن مناطق شمالي اسفتان آذربايجفانشفرقي نسفبت بفه

اکسیدنتالیس در  68لشه از مجمفوع  100لشفه تحفت

شهرستانهاي جنوبي آن ايفن موضفوع قابفل پفیشبینفي
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اقدامات پیشگیريکننده نمايند و بايستي تدابیر مشظصي

 البتفه شفايد تدفاوت عمفده در جمعیفت دام و.ميباشد

جهففت پیشففگیري از گسففترش آلففودگيهففاي کرمف ي در

گوسدندان پرورش دادهشفده در دو منطقفه نیفز يکفي از

مناطق مفذکور متعاقفب اففزايش بارنفدگيهفاي سفالیانه

.عوامل تاثیر گذار باشد

.اعمال شود

 مشفظص،در مجموع با توجه به نتايج اين بررسفي
و

سپاسگ اری
نويسندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه تبريفز بفه
.خاطر تامین هزينه اين تحقیق قدرداني مينمايند

تعارض منافع
نويسندگان اعالم مفيدارنفد کفه هفی گونفه تضفاد
.منافعي ندارند

ميباشد که با وجفود اعمفال درمفانهفاي اسفتراتژي

خوراندن داروهاي ضد کرم هنفوز میفزان آلفودگيهفاي
کرمي دستگاه گوارش دامهاي منطقه بالست و با توجفه
به نتايج اين بررسي که نشان داد بفین تظفم انگفلهفا و
رطوبت ماه دوم و میفانگین رطوبفت همبسفتگي مثبفت
 دامداران منطقه و مسئولین امفر در ابتفداي هفر،ميباشد
سال با توجه به میفزان بارنفدگي در مفاه دوم و میفانگین
رطوبت ميتوانند پیشبیني مشظصي از حجفم و میفزان
آلودگي احتمالي کرمي در آن سال داشته و مبفادرت بفه
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