صادقی دهکردی ،ز ،*1 .بهرامی ،ب ،2.سلطانی الوار ،م ،2.رسولی ،م.ر ،3.کردی ،ب.4.
دریافت1396/07/20 :

پذیرش1399/06/23 :

خالصه
نظارت بر بهداشت و سالمت پرندگان بومی ،از آن جهت که در تماس نزدیک با انسانها هستند ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در طی سال
 ،1395 1396برای انجام این مطالعه توصیفی  -مقطعی ،با مراجعه به  27روستای استان همدان اقدام به جمعآوری نمونه های مدفوع 400قطعه پرنده بومی (مرغ ،خروس ،اردک و بوقلمون) شد و از هر پرنده  100 ،نمونه مدفوع جمعآوری گردید .نمونه گیری به روش خوشه گیری
مرکب از سه اقلیم مختلف شامل سرد و کوهستانی ،سرد و کم ارتفاع و معتدل و کم ارتفاع انجام شد ،قبل از نمونه گیری  ،سن و جنس
هرپرنده در فرم مشخصات ثبت گردید .سپس نمونه ها به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پیرادامپزشکی منتقل و با استفاده از روشهای
معمول (شناورسازی یا رسوبی بسته به مورد) به طریقه میکروسکوپی تحت آزمایش اندازه گیری تعداد تخم در هرگرم مدفوع قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که  100مرغها و خروسها23/8 ،بوقلمونها ،و  26/2اردکها آلوده به انگلهای گوارشی بودند .همچنین 17/96 ،اووسیت
آیمریا 77/26 ،تخم هتراکیس گالیناروم 95 ،تخم کاپیالریا ،و  1 5/49آلودگی همزمان هتراکیس گالیناروم و کاپیالریا تعیین شد.
انگلهای جدا شده در مرغهای بومی در این بررسی برای اولینبار از منطقه مورد مطالعه گزارش شدند .دراین مطالعه ،بین سن ،جنس و میزان
آلودگی انگلی ارتباط معناداری وجود نداشت ( .)p<0/05همچنین تفاوت معناداری در میزان شیوع انگلها ،در اقلیمهای مورد مطالعه مشاهده
نشد (.)p<0/05
واژههای کلیدی :انگلهای دستگاه گوارش ،پرندگان بومی ،همدان.
 .1گروه پاتوبیولوژی ،بخش انگل شناسی ،دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان .ایران
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات بروجرد  .ایران
 .3دامپزشک  ،رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان .ایران.
 .4دانشجوی دکترای انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد .مشهد .ایران.
*نویسنده مسؤولDehkordisz@gmail.Com :
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بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان
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مقدمه
تقریبا  80طیور بومی در کشورهای درحال توسعه به صورت سنتی
یا پرورش آزاد با کمترین امکانات و تجهیزات در منازل روستایی
و عشایری پرورش داده می شوند .طیور بومی بدلیل ارتباط آزاد
با محیط اطراف خود  ،در معرض ابتال به انواع انگل ها اعم از
تک یاخته ها ،بندپایان و کرم ها می باشند ( Peminو همکاران،
 .)1999یکی از ویژگی های این گروه از ماکیان تأمین بخشی از
غذایی خود از طریق دانه برچیدن از زمین می باشد که عالوه بر
مواد غذایی موجود ،از موجودات زنده محیط اطراف مانند سوسکها،
مگسها ،مورچهها ،کرم خاکی و حلزونها تغذیه می نمایند .این گروه
از موجودات عالوه بر ارزش غذایی ،میزبان واسط برخی از نماتود
ها ،سستودها ،ترماتودها و تک یاخته ها می باشندکه نقش زیادی در
آلودگی های انگلی ایفا می نمایند .در محیط های روستایی پرورش
ماکیان در محیط اکوسیستم طبیعی روستا ،بدون تحمیل هرگونه
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هزینه اضافی ،بخشی از نیاز های غذایی جوامع روستایی را تأمین می
نماید .معمو ًال بیشترین طیوری که نگهداری می شود شامل ماکیان
(گالوس دامستیکوس) اردک ،غاز و بوقلمون می باشد .در میان اینها
مرغ دارای بیشترین اهمیت است ( Poulsenو همکاران1999 ،؛
 Ssenyoungaو همکاران )1982 ،که در مناطق روستایی و
حتی شهری همدان هم پرورش داده میشود .استان همدان در غرب
ایران و در ناحیه ای کوهستانی و سرد و مرطوب قرار گرفته است.
هوای نسبت ًا سردی با زمستان طوالنی دارد .حداقل درجه حرارت
این مناطق در زمستان تا  18درجه زیر صفر و میزان بارندگی آن
بالغ بر  400میلیمتر در سال میرسد .هدف از این مطالعه بررسی
آلودگی های انگلی گوارشی طیور بومی استان همدان است ،به علت
اهمیت پرورش مرغ های بومی در میان روستائیان استان همدان و
ّ
عدم وجود آمار یا منبع موثّقی از میزان آلودگی های انگلی و درصد
مرگ ومیر و نحوه پرورش آنها در این استان ،این مطالعه برای اولین
بار انجام شد و در زمان انجام این مطالعه ،محل نگهداری آنها تا
حدودی مورد مشاهده قرار گرفت ،بررسیهای دقیقتر نشان داد که
بیشتر این مرغها در صندوق های چوبی با گونی پوشیده شده و
یا النه ها از مصالح کم ارزش ساخته شده و در بعضی از منازل
روستایی ،مرغ-های بومی در اصطبل دام_ها نگهداری و پرورش
داده میشدند.
مواد و روشها
جمعآوری نمونهها
این مطالعه توصیفی  -مقطعی در طی سال  1396-1395صورت
گرفت .برای این کار ،نمونه گیری به روش خوشه گیری مرکب و از

سه اقلیم مختلف شامل سرد و کوهستانی ،سرد و کم ارتفاع و معتدل
و کم ارتفاع انجام شد .ابتدا با مراجعه به  27روستای استان همدان
(از سه اقلیم مذکور) اقدام به جمعآوری نمونه های مدفوع از 400
قطعه پرنده بومی (مرغ ،خروس ،اردک و بوقلمون) شد بطوریکه از
هر روستا  33نمونه مربوط به هر پرنده و از هر روستا  100 ،نمونه
مدفوع جمع-آوری گردید .قبل از نمونه گیری  ،سن و جنس هرپرنده
در فرم مشخصات ثبت می گردید .برای نمونهگیری ،با جلب رضایت
دامدار روستایی ،پرنده هدف چند ساعت در کارتن های مقوایی که از
قبل تهیه شده بود و کف آن با صفحات کاغذی مناسب پوشانده شده
بود قرار میگرفت و از مدفوع ،نمونه برداری انجام میشد .سپس از
مدفوع تازه دفع شده حدود  10گرم به آزمایشگاه ارسال و برروی
نمونه مشخصات پرنده ،زمان نمونهبرداری و تاریخ نمونهگیری ثبت
میگردید .سپس نمونهها به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل گردید تا
از نظر آلودگی به انگل و تخم انگل با استفاده از روش های مرسوم
(شناورسازی و یا رسوب بسته به مورد) به طریقه میکروسکوپی مورد
بررسی و شناسایی قرار گیرند.
روشهای آزمایشگاهی جهت شناسایی انگلها
بهترین روش برای جداکردن تخم کرم ها از مدفوع پرندگان شناور
ساختن آنها است که با استفاده از اختالف وزن مخصوص تخم
کرمها (که کمی بیشتر از یک می باشد) با محلول های شناورسازی
صورت میگیرد .پس از مخلوط کردن محلولهای شناورسازی
و مدفوع ،برای شناورسازی تخمها از سانتریفیوژ استفاده میشود
(اسالمی و رنجبر بهادری .)1382 ،برای شناور ساختن تخم کرمها
از روش کلیتون -لین استفاده شد یعنی 3گرم از رسوب حاصله را با
 42سی سی آب معمولی همگن و از الک  100عبور داده شد .یک
سوم از مایع زیر الک را که نماینده  1گرم مدفوع است در داخل لوله
سانتریفیوژ ریخته شد و با دور  1800به مدت  3تا  5دقیقه سانتریفیوژ
شد .مایع رویی دور ریخته شد و رسوب حاصله به کمک شیکر از کف
لوله جدا و همگن شد .مایع شناورکننده (مخلوط آب نمک اشباع و
محلول شکر اشباع) با چگالی 1به  19برروی رسوب حاصله اضافه
شد تا حدي كه لوله کلیتون  -لین پرشود .لوله درمخزن سانتریفیوژ
قرار داده شد و تا حد محدب شدن سطح مایع قطره قطره مایع شناور
کننده را اضافه کرده و روی سطح محدب یک عدد المل متناسب
با قطر لوله قرارگرفت .نمونه ها به مدت  4تا  5دقیقه با دور 2000
سانتریفیوژ شدند .سپس المل بصورت عمودی برداشته و روی الم
قرار داده و از نظر وجود تخم انگل ها بررسی گرديد .نتایج بدست
آمده با کلیدهای تشخیص تخم کرمهای پرندگان مقایسه گردید
و به صورت جداگانه شناسایی شد (اسالمی .)1376 ،سپس آنالیز

نتایج
انگلهای جدا شده در پرندگان بومی در این بررسی برای اولینبار
از منطقه مورد مطالعه گزارش میشوند .نتایج نشان داد که 100

شکل .1تخم کاپیالریا
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آماری داده های مطالعه با نرم افزار آماری  SPSSویرایش  19و
آزمون مربع کای صورت گرفت.

مرغها و خروسها 23/8 ،بوقلمونها و  26/2اردکها آلوده به
انگلهای گوارشی هستند .در بررسی حاضر طیور بومی ،آلوده به
آیمریا  ،هتراکیس گالیناروم ،کاپیالریا و آلودگی توأم هتراکیس و
کاپیالریا بودند ( شکل 1و2و( )3جدول  .)1همچنین میزان آلودگی
انگلهای گوارشی پرندگان بومی بر حسب جنس نیز مورد مطالعه
قرارگرفت (جدول .)2
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شکل  .2اووسیست آیمریا

شکل  .3تخم هتراکیس گالیناروم

انگل

هتراكيس گاليناروم

كاپيﻼريا

آيمريا

آيمريا+كاپيﻼريا

مرغ

١٦%

٤٤%

٧%

٣%

خروس

٣٢%/٦٣

٣٠%/٥٢
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بوقلمون

٣٢%/٣٨

١٧%/١٤
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٥%/٧٢

اردك

٣٢%/٣٨

١٧%/١٤

٢%/٨٥

٥%/٧٢

جمع كل آلودگي

٧٧%/٢٦

٩٥%

١٧%/٩٦

١٥%/٤٩

پرنده

جدول  .1میزان آلودگی پرندگان مورد مطالعه به انگل های گوارشی (درصد)

ﺟﻨﺲ

ﻣاده

نر

ﻣرغ

١٠٠

-

خروس

-

١٠٠

بوقلمون
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جدول  .2میزان آلودگی پرندگان مورد مطالعه به انگل های گوارشی برحسب جنس (درصد)

بحث
در بررسی فریتاز و همکاران در سال  2002که در برزیل انجام شد
از  685پرنده وحشی اسیر  47/7( 320درصد) دارای حداقل یک
نوع کرم های انگلی و یا پروتوزوا بودند .کاپیالریا دارای بیشترین
شیوع انگلی بود ،همچنین درصدی از گونه های استرونژیلوئیدس و
گونه ی آسکاریدیا گالی و گونه ی هتراکیس گالیناروم و گونه هایی
از کرم های اسپیرورایدا و همچنین گونه هایی از ترماتودا و تخم
های سستودها در آن مشاهده شد ( Feritasو همکاران.)2002 ،
در مطالعه پیری و همکاران ( ،)2007آلودگی های طیور بومی
زامبیا به انواع انگل ها  95/2درصد اعالم شد(  Phiriو همکاران،

 .)2007در مطالعه دیگری 106 ،گروه از مدفوع پرندگان باغ وحش
کمال نهرو احمدآباد مورد آزمایش قرار گرفت که  48/11درصد
آلوده به انگل بودند و تخم آسکاریدیا  20/75درصد و اووسیست
آیمریا  17/92درصد گزارش شد (  Patelو همکاران.)2007 ،
بررسی سنیونگا در اوگاندا ( ) 1982نماتودهای آسکاریدیا گالی و
هتراکیس گالیناروم را به عنوان شایع-ترین انگل های پرندگان
بومی معرفی کرد ( .)1982 ،Senyongaبررسی پرندگان زینتی
شهرستان ارومیه در سال 1382نشان داد که  4قطعه مرغ عشق
(2/4درصد) و  5قطعه طوطی ( 4/71درصد) آلوده به تخم نماتود

کاپیالریا گونه نامشخص جدا شد و براساس مطالعات انجام گرفته
در پرندگان بومی ایران (توسلی و پاشایی1383 ،؛ نبوی و همکاران،
1387؛  )1973 ، Eslami and Anvarنوع بالغ این دو گونه
نیز گزارش شده است .عالوه بر آن در بررسی آلودگی های انگلی
طیور استان گلستان که بر مبنای کالبدگشایی بوده است بالغ این
دو گونه جدا شده است ( Eslamiو همکاران . )2009 ،در بررسی
های انجام گرفته در سایر نقاط دنیا از جمله اتیوپی (Ashenaf
و همکاران )2004 ،و دانمارک ( Peminو همکاران )1999 ،و
طیور خانگی ایالت میشیگان ( Nonakaو همکاران )1991 ،نیز
این انگل ها گزارش شده اند .بنابراین از نظر آلودگی به نماتودها ،
نتایج این بررسی با یافته های مختلف همخوانی دارد .نظربیگی و
همکاران ( )1392با بررسی آلودگی های انگلی ماکیان بومی ایالم
پنج نوع سستود و چهار نوع نماتود را گزارش کردند که از نظر
آلودگی هتراکیس گالیناروم با مطالعه حاضر همخوانی دارد (نظربیگی

بستر و محل پرورش ،مبارزه با میزبان های واسط و نیز رعایت
اصول بهداشتی الزم و ضروری است .محل نگهداری پرندگان یکی
از فاکتورهای مهم در ایجاد آلودگی اهای انگلی بهشمار میرود،
همچنین مجاورت النه پرندگان و یا بستر آنها بادیگر حیوانات مانند
سگ ،گوسفند و بز در ایجاد بیماریهای انگلی نقش بسزایی دارد.
پرندگان با برچیدن دانه از زمین و یا ورود به النه سایر حیوانات
آلودگی های احتمالی را از راه غذا بلعیده و دستگاه گوارش آلوده
میگردد .در این مطالعه با بررسی محل زندگی پرندگان دریافتیم که
النه اکثر آنها باگونی پوشیده شده و امکان تماس پرندگان با حیوانات
مجاور وجود داشته است .سگ و گوسفند و بز و بعض ًا االغ در نزدیک
النه پرندگان مورد مطالعه  ،نگهداری می-شده است و گاهی هم
پرندگان در اصطبل حیوانات پرورش داده میشد که به نظر میرسد
در ایجاد آلودگی انگلی آنها نقش مهمی ایفا کند.

تشکر و قدردانی
نویسندگان برخود الزم میدانند از کارشناس محترم آزمایشگاه انگل شناسی که در انجام این تحقیق مارا یاری کردند سپاسگزاری نمایند
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بودند ،همچنین  100قطعه قناری ( 47/6درصد) آلوده به اووسیست
آیمریا و یا ایزوسپورا گزارش شدند (توسلی و علیزاده  .)1383 ،نتایج
بدست آمده در مطالعه ما با نتایج مطالعات مشابه همخوانی دارد .با
توجه به آلودگی  95درصد از کل نمونه های گرفته شده نشان دهنده
این نکته است که شیوع آلودگی کاپیالریا بین انگل های دستگاه
گوارش پرندگان قابل توجه می باشد .دراین مطالعه ،بین سن،جنس
و میزان آلودگی انگلی ارتباط معناداری وجود نداشت (،)p<0/05
همچنین تفاوت معناداری در میزان شیوع انگلها ،در اقلیمهای مورد
مطالعه مشاهده نشد ( .)p<0/05باتوجه به پاسخ های دریافت شده
از صاحبان پرندگان در رابطه با عدم استفاده از داروهای ضد انگل،
می توان انتظار داشت در صورت استفاده از این داروها میزان آلودگی
انگلی دستگاه گوارش پرندگان به کمتر از این مقدار تقلیل یابد.
در بررسی حاضر از بستر ،دو نوع تخم کرم هتراکیس گالیناروم و

و همکاران .)1392 ،قائمی و همکاران ( )1389با مقایسه آلودگی
انگلی در بستر طیور سنتی و صنعتی ،تخم سه گونه نماتود را در
طیور سنتی و ااسیست آیمریاها را در طیور صنعتی گزارش کردندکه
با مطالعه حاضر مطابقت دارد .در بررسی حاضر ،در بستر طیور بومی
درصد آلودگی به اووسیست آیمریاها خیلی کمتر از نماتودها گزارش
شد ،زیرا کوکسیدیوز بیماری تجمع است و در محل های با پرورش
متراکم طیور همانند سیستم های پرورشی و صنعتی بیشتر دیده می
شوند .بهطور کلی ش ّدت آلودگی های کرمی در حد بیماریزایی نبود
ولی کوکسیدیوز می تواند فرم تحت درمانگاهی بیماری را ایجاد
کرده و موجب توقف رشد ،بی اشتهایی ،اسهال و کاهش تولید گردد
و به همین دلیل کنترل و پیشگیری این آلودگی ها با استفاده
از داروهای ضد کرمی و کوکسیدیوزاستات ها و اصالح روشهای
مدیریت پرورش طیور از قبیل جداسازی طیور مسن از جوان  ،اصالح
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Abstract
Supervision on bird's health Care is of great importance because of its close and direct contact with
people. For this descriptive cross-sectional study, by referring to 27 villages of around Hamedan province, fecal samples were collected from 400 domestic birds (100 chicken, 100 rooster, 100 duck, and 100
method consisting of three different climates including cold and mountainous, cold and low altitude,
temperate and low altitude. Before sampling, age and sex of each bird were recorded in the specification form, then the samples were transmitted to parasitology laboratory of Faculty of Para Veterinary
Science, and the samples were tested microscopically for detection of various parasites contamination
applying standard and regular floatation method.
The results showed that 17.96% contaminated with Oocyst of Eimeria, 77.26% contaminated with egg
of Heterakis gallinarum, 95% contaminated with egg of Capillaria and 15.49% percent coinfection with

Heterakis gallinarum and Capillaria.
In this study, isolated parasites have been reported in this area for the first time. There was also no
statistically significant difference between age, sex and parasitic infection (p˃0.05). No statistically significant difference was also observed in the prevalence of parasites in climate of the regions (p˃0.05).
Keywords: gastrointestinal parasites, poultry, Hamedan.
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turkey) and 100 fecal samples were collected from each bird.. Sampling was done by cluster sampling
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