تقویی و یخچالی  -مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی ،دوره  ،12شماره 1

فراوانی ،توزیع جغرافیایی و فصلی بندپایان انگل ماکیان بومی در استان اردبیل در سال 1396
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خالصه
آلودگی انگلهای خارجی ماکیان بومی از منابع آلودگی طیور صنعتی محسوب میشوند که موجب خسارات اقتصادی میشوند .هدف از این
تحقیق مطالعه فراوانی ،توزیع جغرافیایی و فصلی انگلهای خارجی در ماکیان بومی استان اردبیل بود .از  1241قطعه ماکیان بومی  17روستا
در شمال ،مرکز و جنوب استان اردبیل به روش خوشه ای در سال  1396نمونه برداری انجام شد .شیوع آلودگی در  72قطعه ( )%5/88با
بیشترین آلودگی در مرکز ( )%2/27و در فصل پاییز ( )%2/09بود .شپش ( )%3/18با بیشترین آلودگی از جنوب ( ،)%0/89کنه ( )%1/63از
مرکز ( )%0/32و مگس خانگی ( )%1/07از شمال ( )%0/33بود .تنوع گونه ای شامل گونه های مونوپون گالینه ( )%1/72و لیپوروس کاپونیس
( ،)%1/46آرگاس پرسیکوس ( )%1/63و موسکا دومستیکا ( )%1/07بود .نتایج مطالعه بیانگر پایین بودن فراوانی آلودگی انگلهای خارجی در
ماکیان تحت مطالعه بود.
واژه های کلیدی :شیوع ،انگل خارجی ،ماکیان بومی ،اردبیل.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ایران.
 .2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،پردیس نازلو ،جاده سرو ،ارومیه ،آذربایجان غربی،ایران.
*نویسنده مسؤولm.yakhchali@urmia.ac.ir :

مقدمه
در ایران یکی از مشکالت مطرح در صنعت پرورش طیور آلودگی با
بندپایان انگل خارجی است که سبب بروز خسارات اقتصادی میشود.
به عالوه به دلیل تماس نزدیک این پرندگان با انسان ،بهداشت و
سالمتی ماکیان تأثیر مستقیمی بر سالمت افراد مرتبط با آنها نیز
دارد .گزارشهای کمی از آلودگی ماکیان به جرب از مرغداریهای
ایران و سایر کشورها گزارش شده است ( Razmiو همکاران،
2008؛  Eslamiو همکاران2008 ،؛  Rahbariو همکاران،
2009؛  Tavasoliو همکاران2011 ،؛  Hobbenaghiو
همکاران2012 ،؛  Othmanو همکاران2012 ،؛ Yakhchali
و همکاران .)2013 ،بندپایان انگل طیور در انتقال اتواع عوامل
بیماریزای ویروسی (نیوکاسل) ،باکتریایی (کلی باسیلوزیس) ،کرمی
(نماتودها نظیر دیسفارنکس نازوتا و تترامرس و سستودهای انگل
ماکیان نظیر کوانوتنیا اینفاندیبلوم و گونه های رایه تینا) و تک یاخته
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ای (نظیر هموپروتئوس ،لکوسیتوزون ،پالسمودیوم) نیز به صورت
بیولوژیک و یا مکانیکی به ویژه در فصول گرم سال دارند (شایقی
و همکاران1390 ،؛ زکیان و همکاران1394 ،؛  Barinو همکاران،
.)2010
انتشار جغرافیایی بندپایان و طیور میزبان آنها تحت تأثیر شرایط
منطقه جغرافیایی و آب و هوا می باشد .استان اردبیل در منطقهای
سردسیر در شمال غربی فالت ایران قرار دارد .تقریبا  %80از ماکیان
در کشورهای در حال توسعه به صورت روستایی و عشایري پرورش
داده میشوند ( .)1988 ،Okaemeدر ایران نیز بخشی از جمعیت
کشور روستانشین بوده و به صورت سنتی ،آزاد و یا در بستر اقدام
به پرورش و نگهداری ماکیان به منظور تولید گوشت و تخم مرغ
میکنند و حتي برخي از افراد شهرنشين نيز مبادرت به اين كار دارند.
بنابراین ،شناسايي عوامل انگل خارجی و بيماريزا در اين دسته از
طيور مهم بوده و به مبارزه و پيشگيري از بيماريها و خسارات
اقتصادي ناشی از آنها كمك ميکند .مطالعه حاضر نیز به منظور
تعیین میزان شیوع ،تنوع گونه ای ،توزیع جغرافیایی و فصلی بندپایان
انگل خارجی در ماکیان بومی در این منطقه از کشور انجام شد.
مواد و روش کار
در این تحقیق از تعداد  1241قطعه طیور بومی در  17روستا از هشت
شهرستان در سه منطقه جغرافیایی شمال ( 260قطعه) ،مرکز (484
قطعه) و جنوب ( 497قطعه) استان اردبیل از فروردین  1394تا بهمن
ماه  1394به روش تصادفی خوشهای از نظر آلودگی به بندپایان
انگل خارجی نمونه برداری گردید (جدول .)1
برای نمونه برداری ،ابتدا هر پرنده روی یک سینی فلزی با مقوای
سفید رنگ به طور جداگانه قرار داده شدند و تمام سطح بدن شامل

پوست و پر در ناحیه سر ،گردن ،تاج ،ریش و ساق پا با عدسی دستی
در نور کافی مورد جستجو قرار گرفتند.
برای جدا کردن جرب کنمیدوکوپتس موتانس از پا ،از روش هضمی
استفاده شد ( Mathisonو  .)2014 ،Prittbبرای جدا کردن
جرب درمانیسوس گالینه ،درز و شکاف بستر و دیوار مرغداری با
خراشیدن و عدسی دستی در نور چراغ قوه جستجو شد.
برای جمع آوری شپش و کک ،البالی پوش پرها و پرها به کمک
عدسی دستی و در نور کافی جستجو گردیدند .جستجوی کک ها با
بررسی سر ،تاج ،ریش ،پوش پرها و پرهای بدن توسط عدسی دستی
و در زیر نور انجام شد .در مواردی هم با خیس کردن سطح بدن
و شانه کردن به جستجوی کک ها پرداخته شد ( Mathisonو
 Prittbدر سال  .)2014مگس های جمع شده در اطراف و فضای
داخلی النه توسط توری دسته دار صید شده و در اتانول  70درجه
نگهداری شدند.
در این مطالعه از آزمون غیرپارامتریک مربع کای ( )χ2و One
 way-ANOVAبرای ارزیابی ارتباط آماری یافتهها استفاده شد
(نرم افزار  .)SPSSسطح معنی داری آزمون  0/05بود.

نتایج
از مجموع  262قطعه ماکیان بومی ،تعداد  72قطعه ( )%27/48آلوده
به انگل خارجی بودند .به طوری که میزان این فراوانی در مرکز
استان اردبیل ( )%2/27بیش از سایر مناطق تحت مطالعه بود ولی
ارتباط معنی داری نداشت (جدول.)P>0.05, χ2 =5.371( )2
بیشترین فراوانی آلودگی به انگل خارجی نیز در فصل پاییز ()%2/09
و در مرکز استان اردبیل ( )%0/92بود که معنی دار نبود (جدول )3
(.)P>0.05
آلودگی با شپش ( )%3/18با بیشترین آلودگی از جنوب استان (نیر،
 ،)%0/89کنه ( )%1/63با بیشترین آلودگی از مرکز استان (مشکین
شهر )%0/32 ،و مگس خانگی ( )%1/07با بیشترین آلودگی از
شمال استان (گرمی )%0/33 ،بود .تنوع گونه ای نیز شامل دو گونه
شپش مونوپون گالینه ( )%1/72با بیشترین آلودگی از جنوب استان
( )%0/86و لیپوروس کاپونیس ( )%1/46با بیشترین آلودگی از جنوب
استان ( ، )%0/59کنه نرم از آرگاس پرسیکوس ( )%1/63با بیشترین
آلودگی از مرکز استان ( )%0/58و مگس خانگی گونه موسکا
دومستیکا ( )%1/07با بیشترین آلودگی از مرکز استان ( )%0/38بود.
آلودگی با دو گونه ( )%12/51و سه گونه ( )%9/77از بندپایان در
ماکیان بومی تحت مطالعه به ترتیب با بیشترین فراوانی در مرکز
استان ( )%3/7و در مرکز استان ( )%3/69ثبت گردید (جدول.)2

شمال ()260

مرکزی ()484

جنوب ()497

تازهکند ،اصالندوز

130

مورات ،انگوت

130

هیر ،نوشهر ،سرعین

162

ارشق ،پریخان ،مرادلو

162

عنبران ،خانقاه

160

نیر

162

شاهرود ،خوشرستم

165

فیروزآباد ،کوثر

170

جدول .1تعداد نمونه و توزیع جغرافیایی آنها در روستاهای تحت مطالعه در استان اردبیل
انگل (درصد)
منطقه (درصد)

شمال ()1/49

مرکزی ()2/27

جنوب ()2/15

شهرستان

پرنده آلوده (درصد)

پارس آباد

0/65

گرمی

0/81

اردبیل

0/73

0/08

مشکین شهر

0/81

0/08

0/24

نمین

0/73

0/22

0/08

0/22

نیر

0/89

0/53

0/36

0

0

کوثر

0/45

0/23

0/22

0

1/21

خلخال

0/81

0/33

0/24

0/24

2/35

1/17

5/8

1/72

1/63

1/07

12/51

9/77

جمع کل
.

آلودگی توام (درصد)
مگسخانگی

 2گونه

 3گونه

0/14

0/15

0/12

1/87

1/53

0/16

0/08

0/33

1/53

1/53

0/25

0/4

0

1/85

1/23

0/32

0/17

1/23

1/23

0/21

0/62

1/25

1/85

1/23
0/6

مونوپون گالینه لیپوروس کاپونیس آرگاس پرسیکوس
0/24
0/24

0

0
1/46

جدول  .2فراوانی آلودگی ،توزیع جغرافیایی و تنوع گونه ای بندپایان انگل خارجی در ماکیان بومی روستاهای مناطق مختلف استان اردبیل

منطقه(درصد)

شهرستان

شمال ()1/49

پارس آباد
گرگي

مركز ()2/27

جنوب ()2/15
جمع كل

اردبيل
مشكين شهر
نمين
نير
كوثر
خلخال

فصل (درصد)
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

0/16
0/32

0/16
0/16

0/25
0/25

0/08
0/08

0/16
0/16
0/16
0/17
0/08
0/32

0/17
0/16
0/16
0/24
0/08
0/17

1/53

1/3

0/24
0/25
0/33
0/24
0/21
0/32
2/09

0/16
0/24
0/08
0/24
0/08
0
0/96

جدول  .3توزیع فصلی فراوانی بندپایان انگل خارجی در ماکیان بومی روستاهای مناطق مختلف استان اردبیل
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منطقه جغرافیایی (تعداد نمونه)

روستا

تعداد طیور بومی
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بحث
در این مطالعه فراوانی آلودگی بندپایان در ماکیان بومی پایین بود
و در مجموع با گزارشات از نقاط مختلف ایران مشابهت نداشت .در
مطالعه هاشم زاده فرهنگ و همکاران در سال  1387از ماکیان بومی
مناطق مختلف شهرستان تبريز  %88واجد آلودگي به انگلهاي
خارجي بودند .فراوانی آلودگی بندپایان انگل خارجی در ماکیان بومی
شهرستان ایالم  %93/3بود ( Nazarbeigyو همکاران.)2013 ،
در مطالعه  Eslamiو همکاران در سال  %96 ،2008از ماکیان
بومی مناطق مختلف استان گلستان را واجد آلودگي به انگلهاي
داخلی و خارجی گزارش کردند .زکیان و همکاران در سال  1394نیز
شیوع آلودگیهای انگلی را در ماکیان استان لرستان  %74گزارش
نمودند .در مطالعه  Ebrahiminiaو همکاران در سال 2012
آلودگی به بندپایان انگل خارجی در ماکیان بومی شهرستان نجف
آباد  %75/6گزارش شد Radfar .و همکاران در سال 2011
فراوانی آلودگی بندپایان را در ماکیان بومی منطقه سیستان %93/22
گزارش نمودند.
در بررسی حاضر ،تنوع گونه ای شپشها در ماکیان بومی شامل
دو گونهی منوپون گالينه (گونه غالب) و ليپوروس کاپونيس بود.
شپشهای انگل خارجي يافت شده در ماکیان بومی شهرستان
تبريز شامل چهار گونه شپش كوكلوتوگاستر هتروگرافوس (،)%86
گونيودس ديسيميليس ( ،)%62ليپوروس كاپونيس ( )%36و منوپون
گالينه ( )%29از ماکیان بومی شهرستان تبریز بودند (هاشم زاده
فرهنگ و همکاران .)1387 ،آلودگي به شپش ليپوروس كاپونيس
از ماكيان ،خصوصا از پرهاي ناحيه سر جوجه مرغ هاي بومي جدا
شده است .گونههای ليپوروس كاپونيس ( ،)%32منوپون گالينه
( ،)%40مناکانتوس استرامینئوس ( ،)%40ديسيميليس ()%38
و كوكلوتوگاستر هتروگرافوس ( )%8در ماکیان بومی استان
گلستان نیز گزارش شده است ( Eslamiو همکاران .)2008 ،در
بررسی زکیان و همکاران در سال  1394شیوع آلودگیهای انگلی
كوكلوتوگاستر هتروگرافوس ( )%5و منوپون گالينه ( )%5را در ماکیان
استان لرستان  %74گزارش نمودند .در مطالعه  Radfarو همکاران
در سال  2011بیشترین شیوع آلودگی در ماکیان بومی سیستان را

با شپش منوپن گالینه ( )%55/93گزارش کردندEbrahiminia .
و همکاران در سال  2012آلودگی ماکیان بومی شهرستان نجف آباد
را به دو گونه منوپون گالينه ( )%64/4و مناکانتوس استرامینئوس
( )%73/3گزارش کردند که دارای آلودگی توام در  %62/2از ماکیان
آلوده بودند .آلودگی توام ماکیان با بیش از یک گونه از شپشها در
سایر مطالعات نیز از ماکیان آلوده گزارش گردیده است (Belihu
و همکاران Zumani .)2009 ،در سال  2011در مطالعهای بر
روي انگلهاي خارجی جوجههاي بومی ماالوي ،شیوع آلودگی
با شپشهای منوپون گالینه ،مناکانتوس استرامینئوس ،لیپوروس
کاپونیس ،گونیوکوتس ژیگاس و گونیوکوتس هلوگاستر عنوان
کردند Amede.و همکاران در سال  2011آلودگی با شپشها
( )%35/1را دومین آلودگی در ماکیان با سیستم پرورشی متراکم
گزارش نمودند Sabuni .و همکاران در سال  2010نیز میزان
شیوع آلودگی شپشها را در کنیا  %14/5گزارش کردندBelihu .
و همکاران در سال  2009میزان شیوع شپشها را در ماکیان اتیوپی
 %84/3گزارش نمودند .این اختالف در فراوانی آلودگی شپشها
در ماکیان میتواند به دلیل اختالف درمدیریت بهداشتی و روش
پرورش و نگهداری ماکیان باشد ( Amedeو همکاران.)2011 ،
در این تحقیق فراوانی آلودگی آرگاس پرسیکوس در النه ماکیان
بومی پایین بود .در بررسي هاشمزاده فرهنگ و همکاران در سال
 1387آلودگي به كنه آرگاس پرسيكوس در  %18از ماكيان گزارش
گردید .در بررسی زکیان و همکاران در سال  1394شیوع آلودگی
آرگاس پرسيكوس را در ماکیان استان لرستان  %4گزارش کردند.
 Radfarو همکاران در سال  2011آلودگی ماكيان به كنه آرگاس
پرسيكوس را در منطقه سیستان  %18/4گزارش کردند .در ماکیان
تحت مطالعه ،آلودگی با جرب ،کک و نوزاد مگس وجود نداشت
ولی آلودگی با مگس خانگی موسکا دومستیکا ( )%14/4مطرح
بود .در مطالعه  Khoobdelو  Davariدر سال  2011فراوانی
مگس های صید شده از خانواده موسیده  %52/9بودند .نتایج مطالعه
بیانگر پایین بودن فراوانی آلودگی انگلهای خارجی در ماکیان تحت
مطالعه بود.
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Abstract
Ectoparasite infestation of poultry is one of the sources of infestation for industrial poultry,
thereby constituting economic losses. The study was aimed to determine prevalence and species
diversity of ectoparasites infestation of poultry in Ardabil province, Iran. A total of 1241 native
chickens from 17 villages were randomly investigated. The feathers and skin were investigated
using the scraping method. The fissures and crevices inside walls were searched for soft ticks.
Body surface and feathers were also searched for mites and lice. Flies were trapped in nests.
The overall prevalence was 5.88% with the highest infestation in fall (2.09%) and the central
part (2.27%) of the region. There was no significant difference between prevalence and both
geographic and seasonal distribution. Lice (3.18%), soft ticks (1.63%) and flies (1.07%) had
the highest prevalence in south (0.89%), center (0.32%) and north (0.33%), respectively. The
species diversity of ectoparasites with the highest prevalence was for Monopon galinae (1.72%)
followed by Argas pesrsicus (1.63%) and Musca domestica (1.07%). All infested chickens had
also mixed infestation with two (12.51%) and three (9.77%) species of ectoparasites. Results
of this study uncovered the low prevalence of ectoparasites; however, it may be an important
source of infestation for industrial poultry in the region.
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