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چکيد ه 

با افزایش پرورش مرغان بومی به دالیل تولید پروتیین ارزان، خوداتکا یی، اشتغالزا یی روستایی ومقاومت نسبی بیشرت به تنش ها، توجه به 
مسائل بهداشتی آنها بیش از پیش الزم است؛ لذا به منظور بررسی و مقایسه انگل های گوارشی مرغان بومی )Gallus domesticus( در دو 
اقلیم رسد-مرطوب و گرم-خشک استان اصفهان، تعداد 900 قطعه جوجه بومی50-45 روزه در60 خانوار روستایی توزیع و مبدت یکسال 
نگهداری شد؛ برای آزمون های EPG و OPG در هفته های 8، 32 و 56 منونه های مدفوعی جمع آوری و در پایان نیز یک قطعه مرغ و 
یک  قطعه خروس در هر خانوار کالبدگشایی و انگل های دستگاه گوارش آنها بررسی شد؛ طبق نتایج میزان آلودگی با افزایش سن و میزان 
 )H. gallinarum( هرتاکیس گالیناروم ،)%33( )A. galli(رطوبت، افزایش داشت؛ میزان و گونه مناتودها به ترتیب شامل آسکاریدیا گالی
 )C. hamulosa( هامولوزا  کیلوسپیرورا   ،)%7/5(  )C. anatis( آناتیس  الریا  کاپی   ،)%7/5(  )A. spirailis(اسپیرالیس اکواریا   ،)%18(
اکینوبوتریدا  تینا  رایلیه  شامل  ترتیب  به  سستودها  گونه  و  میزان  بود.   )%3/5(  )T. tenouous( تنوئیس  تریکوسرتونژیلوس  و   )%3/75( 
 ،)%10(  )R. cesticillus( سیلوس  تینا سستی  رایلیه   ،)%12(  )R. tetragona( ترتاگونا  تینا  رایلیه   ،)%15/5(  )R. echinobutheridae(
 )S. brompti( و  سوبولورا برومپتی)%7( )C. dignopora( کوتوگنیا دیگونوپورا ،)%8/5( )C. infundibulum( کوانوتنا اینفاندیبولوم
 )E. tenella( آیمریا تنال  ،)%38/5( )E. maxima( بود، اواوسیست های مشاهده شده به ترتیب مربوط به گونه های آیمریا ماکسیام )%3(
بود. درآزمون مربع کای )p<0/05( میزان   )%5/5( )E. acervulina( آیمریا آرسوولینا  )E. necatrix( )7%(و  نکاتریکس  آیمریا   ،)%28(
آلودگی در خروس ها بیشرت بود. بر این اساس آلودگی به انگل های گوارشی از مشکالت اصلی پرورش مرغ بومی بوده و نیازمند اقدامات 

بهداشتی و تغذیه ای مناسب است.

كلامت كليدی: اقلیم، انگل گوارشی، مرغ بومی،ایران، اصفهان
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The Iranian poultry industry is developing and Isfahan province is the first or second producer of chicken meats and 
commercial eggs which rearing millions of native chickens simultaneously, the study aimed to investigate the abun-
dances of gastro intestinal (GI) parasites of native chickens (Gallus domesticus) in two dominant climates of center 
of Iran-Isfahan for a year. Therefore  900 native chickens diffused in 60 rural households in a warm-dry climate and a 
cold-wet climate without any treatment. Stool samples collected at weeks of 8, 32 and 56 for EPG (Egg Per Gram) and 
OPG (Oocyste Per Gram) examination, finally a female and a male bird in each households were dissected and examined 
for GI parasites. The EPG and OPG values and prevalence rates increased with aging and wetness in both climate; the 
identified nematodes were Ascaridia galli 33%, Hetterakis gallinarum 18%, Acuaria spirailis 7.5%, Cappillaria anatis 
7.25%, Cheilospirura hamulosa 3.75% and Trichostrongylus tenouous 3.5%. The diagnosed cestodes were  Raillietina 
echinobutheridae  15.5%; R. tetragona 12%; R. cesticillus 10%; Choanotaenia infundibulum 8.5%; Cotugnia dignopora 
7%; and Subulura brompti 3%. The detected eimeria were Eimeria maxima 38.5%; E. tenella 28%; E. necatrix 7%  and 
E. acervulina 5.5% . In chi square test (p>0.05) the abundance of GI parasites in males was higher than females. It is 
concluded that GI parasites are a serious problem of native chickens and reduce the yields of productions and productiv-
ity, also would be a source of infection for other birds and need an appropriate nutrition, hygiene and medication.
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مقدمه
مرغ خانگی،  )مرغ روستایی،  بومي  خروس  و  مرغ  نگهداري  و  پرورش 
مرغ محلی، مرغ رنگی( در ایران به عنوان  یکی از منابع مهم تامین سبد 
پروتیینی خانوارهای روستایی به شامرمی رود، در كشورهای هند و فرانسه 
نیز نزديك به 30 درصد توليد تخم مرغ  وگوشت مرغ توسط مرغان بومي 
روستايي انجام مي شود، عالوه برخود اتکایی پرورش مرغ بومی، مواردی 
از  تنش ها  به  نسبی  مقاومت  و  روستایی   اشتغال   چیز خواری ،  همه  چون 
مزایای دیگر پرورش مرغ و خروس بومی به شامر می رود )3(، مرغان بومی 
دارای توان باالیی برای تطابق با اقلیم های مختلف هستند، اما حساسیت 
دائم  بطور  باید  اقلیم ها  این  در  عفونی  مختلف  عوامل  به  نسبت  آن ها 
مورد بررسی قرار گیرد، بویژه آنکه آن ها به دلیل طول عمر زیاد و ارتباط 
از  برخی  ویا وحشی می توانند مخزن  اهلی  و حیوانات  پرنده ها  انواع  با 
استان  در   )12( باشند  صنعتی  وطیور  سایرپرندگان  برای  عفونی  عوامل 
واحد   250 از  بیش  و  گوشتی  مرغ  پرورش  واحد   2200 از  بیش  اصفهان 
پرورش مرغ تخم گذار تجارتی وجود دارد، در عین حال ساالنه میلیون ها 
قطعه مرغ بومی در مناطق روستایی و عشایری آن پرورش می یابند، مرغان 

منوده  گردش  مزرعه  و  اصطبل   حیاط،  در  آزادانه  روستایی  مناطق  بومی 
وباخوردن دانه و مواد غذایی آلوده به تخم کرم ها و اواوسیست ها و نیز 
آلوده  انگل های گوارشی  انواع  به  نرم تنان می توانند  و  بندپایان  از  تغذیه 
شوند، انگل های گوارشی، عملکرد مرغ بومی را کاهش داده و باعث زیان 
یا غیرمستقیم می شود )16(، مطالعه فراوانی کرم های گوارشی  مستقیم 
به  بومی  طیور  باالی  آلودگی  زامبیا  جمله  از  کشورها  سایر  در  طیور 
انگل های گوارشی و تاثیر باالی آن در کاهش وزن گیری و عملکرد آنها ر ا 

نشان داده است )14(. 
پژوهش حارض در سال 1394-1395با هدف شناسایی تنوع و تعین شيوع و 
شدت فراوانی انگل های گوارشی  مرغ بومی (Gallus domesticus( در 
دو اقلیم غالب استان اصفهان که دارای مزارع پرورش طیور صنعتی و مرغ 
بومی بیشرتی هستند انجام پذیرفت، لذا به این منظور شهرستان های برخوار و 
نجف آباد به ترتیب با دمای متوسط ساالنه 17/8 سانتی گراد، 20/5 سانتی گراد 
و میانگین بارش ساالنه 130/4 میلیمرت  مکعب و 115/8 میلیمرت  مکعب در 
شهرستا ن های  همچنین  گردید،  انتخاب  و خشک  گرم  هوایی  و  آب  اقلیم 
و  با دمای متوسط ساالنه 11/66 سانتی گراد  ترتیب  به  خوانسار و سمیرم 
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13/8 سانتی گراد و میانگین بارش ساالنه 432 میلیمرت مکعب و 480/7 میلیمرت 
 مکعب در آب و هوای رسد و مرطوب )جدول یک( انتخاب شد )18(.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

تراکم  و  ایران  مرکز  در  باران  بارش  و  ساالنه  دمای  میانگین  به  توجه  با 
مزارع پرورش طیور صنعتی و بومی، دو اقليم غالب استان اصفهان برای 
روزه   45-50 بومی  جوجه   900 حدود  بنابراین  گردید،  انتخاب  مطالعه 
بین  در  توزیع  جهت  اصفهان  بومی  مرغ  پرورش  و  تکثیر  مرکز  تولیدی 
)شهرهای  گرم -خشک  هوای  و  آب  دراقلیم  واقع  روستایی  خانوارهای 
نجف آباد و برخوار( ونیز خانوارهای روستایی مستقر در اقلیم آب و هوای 
هر  در  شد،  بینی  پیش  سمیرم(  و  خوانسار  )شهرستان های  رسد-مرطوب 
شهرستان به طور تصادفی سه روستا و در هر روستا پنج خانوار روستایی 
انتخاب و در هر خانوار  تعداد14 تا 15 جوجه مرغ بومی  توزیع وبرای مدت 
یک سال نگهداری شد، در طی این مدت اطالعات کلی آن ها ثبت می  شد.

بررسی انگل های روده ای
یاخته ای  تک  و  کرمی  انگل های  به  آلودگی  وضعیت  بررسی  منظور  به 

مدفوع  از  تصادفی  طور  به  هفتگی   56 و   32  ،  8 سنین  در  گوارشی 
ظروف  در  و  منونه گیری  خانوار  هر  پرندگان  از   %30 حدود  کلواکی 
مطالعه منتقل  شد،  آزمایشگاه  به  و  نگهداری   %10 فرمالین   حاوی 
)EPG )Egg Per Gram of feces به روش شناور سازی در محلول اشباع 
شده NaCl و ZnCl و مطالعه )OPG )Oocyste Per Gram با استفاده از 
روش شناور سازی بامحلول آب شکر اشباع و در ادامه مطالعه میکروسکوپی 
اسالیدها انجام گرفت )16(. بعد از تهیه گسرتش از منونه ها بر روی اسالید 
لنزهای  از  استفاده  با  میکروسکوپ  زیر  در  و  انجام  رنگ آمیزی  اسرتیل، 
شیئی X10 و X100 مشاهده شد.در پایان 56 هفته، یک قطعه خروس و 
یک قطعه مرغ  در هر خانواده کشتار و بخش های مختلف دستگاه گوارش 
هر یک به صورت جداگانه در محلول اتانول 70% و گلیسیرین 30% برای 
مطالعات بعدی نگهداری شد )7, 17( در بررسی دستگاه گوارش با کالبد 
پیش معده، روده  دان، سنگدان،  معاینه سیستمیک مری، چینه  و  گشایی 
کوچک )دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم(، سکوم، روده بزرگ و کلواک محتویات 
نهایت،  در  )2(؛  شد  صاف  و  شستشو   M  100 غربال  مش  وسیله  به  آن 
محتویات صاف شده توسط اسرتیومیکروسکوپ با بزرگنامیی ×10 مشاهده 
و کرم ها با استفاده از کلید شناسایی گردید )17(، به منظور تعیین گونه 
اواوسیت  ها اساس تشخيص بر مبناي خصوصيات و مشخصات آنها صورت 

شهرستاناقلیم
میانگین دمای ساالنه سانتی 

گراد
میانگین بارش ساالنه میلیمتر 

مکعب
طول جغرافیاییعرض جغرافیایی

گرم و
خشک 

N51.7361 °E° 17/8130/432.8134برخوار

N 51.3680 °E° 20/5115/832.6324نجف آباد

 سرد و
مرطوب

N51.6413 °E° 11/6643231.2788سمیرم

N50.3172 °E° 13/58480/733.2812خوانسار

جدول 1-میانگین دما و بارش ساالنه شهرستان های مورد مطالعه در سال 94-95

56 هفتگی32 هفتگی8 هفتگیشهرستاناقلیم
EPGOPG EPGOPGEPGOPG

 گرم و خشک
9%15/7%5/5%9/50%00برخوار

6%7%5%4%00نجف آباد

سرد و مرطوب
44/5%53/3%25%29%00سمیرم

17/5%24/2%13/8%17%00خوانسار

جدول 2-میزان فراوانی آلودگی به تخم کرم های مناتود و سستود )EPG( و اواوسیست )OPG( در سنین  8 ،32 و 56 هفتگی

تنوع و فراوانی انگل های گوارشی مرغان ...
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اواوسیست در یک پرتي  گرفت؛ بدین صورت که منونه های مثبت حاوی 
ديش و در كنار پنبه آغشته به محلول دو درصد يب کرومات پتاسيم جهت 
)بیش  زمان هاگ گذاري  تعيني  قرارداده شد، سپس جهت  اسپوروله شدن 
در  و  نگهداری  سانتي گراد  درجه   28 انكوباتور  در  ديش ها  پرتي   )%50 از 
زمان هاي مشخص )از 24 ساعت دوم به بعد هر دو ساعت( از آنها بازديد 
باقیامنده  استیدی،  جسم  )میکروپیل،  ریخت شناسی  مطالعه  آمد،  بعمل 
اواوسیست و اسپروسیست( اواوسیت ها با الم ميكرومرتي و چشمي مدرج 

انجام پذیرفت )8(.

 تحلیل آماری
گروه های جنيس  در  شيوع  میزان  مقايسه  و  آماری  تحلیل  و  تجزیه  برای 
مستقر در دو اقليم مختلف، با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون مربع 

کای )χ2( انجام شد )15(.

نتايج  
مطالعه  مورد  پرندگان  در  را   OPG و   EPG نتایج  دو  شامره  جدول 

نشان می دهد، جدول های سه و چهار نتایج مربوط به فراوانی مناتودها، 
سستود ها و آیمریاهای شناسایی شده را منایش می دهند و در نهایت در 
جدول پنچ نسبت آلودگی در مرغ و خروس مقایسه شده است؛ بر اساس 
نزدیک  مزارع   OPG و   EPG میزان  هفتگی   8 سن  در  دو  جدول  نتایج 
روستایی  اماکن  در  پرندگان  استقرار  و  زمان  گذشت  با  اما  بود،  صفر  به 
این میزان روند افزایشی را نشان داد، ضمن اینکه در هر دو اقلیم میزان 
آلودگی در 56 هفتگی به بیشرتین مقدار رسید، برای هر دو مقادیر EPG و 
OPG  کمرتین میزان شیوع مربوط به شهرستان نجف آباد مستقر در اقلیم 
گرم-خشک و بیشرتین میزان شیوع مربوط به شهرستان خوانسار مستقر در 

اقلیم رسد-مرطوب بوده است.
به طور کلی از تعداد 120 قطعه پرنده کالبدگشایی شده، تعداد 20 قطعه 
حد اقل به یک گونه کرم، تعداد 37 قطعه همزمان به دو تا سه گونه کرم 
و تعداد 16 قطعه نیز همزمان به بیش از سه گونه کرم آلوده بودند، تعداد 
47 قطعه )حدود 40%( نیز در مدت مطالعه هیچ نوع آلودگی کرمی نشان 

ندادند.
طبق نتایج جدول سه، گونه های مناتود تشخیص داده شده و میزان شیوع 

اسم علمی
در صد شیوع درصد  شیوع اقلیم سرد و مرطوبدرصد  شیوع دراقلیم گرم و خشک

در کل سمیرمخوانسارنجف ابادبرخوار

 نماتود

31/5226/533آسکاریدیا گالی

2111418هتراکیس گالیناروم

1141/57/5اکواریا اسپیرالیس

1/5131/757/25کاپیالریا آناتیس

0/750/51/513/75کیلوسپیرورا هامولوزا

0/750/251/513/5تریکوسترونژیلوس تنوئیس

سستود

21/2583/7515/5 رایلیه تینا اکینوبوتریدا

1/516/5312رایلیه تنا تتراگونا

1/250/756210رایلیه تینا سستی سیلوس

114/528/5کوانوتنا اینفاندیبولوم

1/250/753/51/57کوتوگنیا دیگونوپورا

002/50/53سوبولورا پرومپتی

آیمریا

5418/51138/5آیمریا ماکسیما

33/5156/528آیمریا تنال

20327آیمریا نکاتریکس

1130/55/5آیمریا آسرولینا

جدول 3-میزان فراوانی انگل ها در محتوای گوارشی 120 قطعه مرغ بومی کالبد گشایی شده در اقلیم های مختلف
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آسکاریدیا  بود:  ترتیب  بدین  مطالعه  تحت  آلوده،   بومی  مرغان   در  آنها 
کاپی   ،)%7/5( اسپیرالیس  آکواریا   ،)%18( گالیناروم  )33%(، هرتاکیس  گالی 
الریا آناتیس )7/25%(، کیلوسپیرورا هامولوزا )3/75%( و تریکوسرتونژیلوس 
در  مستقر  روستاهای  بومی  مرغان  در  انگلی  آلودگی   .)%3/5( تنوئیس 
شهرستان خوانسار بیشرتین مقدار بوده ومیزان آلودگی در مرغان بومی 
شهرستان های سمیرم، برخوار و نجف آباد به ترتیب در رده های بعدی قرار 
داشت. میزان فراوانی و گونه سستودهای مشاهده شده  نیزدر لوله گوارش 
پرندگان در جدول سه نشان داده شده است، که به طور کلی عبارت بود از: 
رایلیه تینا اکینوبوتریدا )15/5%(، رایلیه تنا ترتاگونا )12%(، رایلیه تینا سستی 
 )%7( دیگونوپورا  )8/5%(، کوتوگنیا  اینفاندیبولوم  کوانوتنا   ،)%10( سیلوس 

آلودگی در شهرستان ها، میزان  میزان  نظر  از   .)%3( پرومپتی  و سوبولورا 
شیوع در خوانسار بیشرتین و در نجف آباد کمرتین مقدار بوده است، ضمن 
نجف آباد  و  برخوار  شهرستان های  در  پرومپتی  سوبولورا  سستود  اینکه 
مشاهده نشد؛ همچنین انگل های تک یاخته گوارشی مشاهده شده شامل 
به  متعلق  آیمریا  اووسیست  شایع ترین  کلی  طور  به  و  بود  آیمریا  جنس 
آیمریا   ،)%28( تنال  آیمریا  آن  از  و پس  بود   )%38/5( با  نکاتریکس  آیمریا 
نکاتریکس )7%( و آیمریا آرسوولینا )5/5%( قرار داشت. در پرندگان مستقر 
ضمن  شد،  مشاهده  آیمریا  شیوع  میزان  بیشرتین  خوانسار  شهرستان  در 
شهرستان  در  شد،  داده  تشخیص  آیمریا  گونه  چهار  هر  به  آلودگی  اینکه 
نجف آباد کمرتین میزان آیمریا مشاهده شد و ضمنا هیچ موردی از آیمریا 

میانگین تعداد کرمدرصد آلودگی)شیوع(اسم علمی
تعداد)حد اقل - حد 

اکثر(

 نماتود

4-333656آسکاریدیا گالی

3-183861هتراکیس گالیناروم

1-7/5319اکواریا اسپیرالیس

1-7/252/510کاپیالریا آناتیس

2-3/7528کیلوسپیرورا هامولوزا

1-3/526تریکوسترونژیلوس تنوئیس

سستود

4-15/51850  رایلیه تینا اکینوبوتریدا

2-121547 رایلیه تنا تتراگونا

1-102032 رایلیه تینا سستی سیلوس

2-8/51831  کوانوتنا اینفاندیبولوم

1-71129کوتوگنیا دیگونوپورا

1-3917 سوبولورا پرومپتی

نوع انگل گوارشی
در صد آلودگی در اقلیم سرد و مرطوبدر صد آلودگی در اقلیم گرم و خشک

خروسمرغخروسمرغ

68/2520/2538/50نماتود

4/7571821سستود

10730/5031/50آیمریا

جدول 4-میزان فراوانی و شدت آلودگی کلی مناتودها و سستودهای گوارشی در 120قطعه مرغ بومی بررسی شده

جدول 5-مقایسه  میزان فراوانی انگل های گوارشی در مرغ و خروس 56 هفته

تنوع و فراوانی انگل های گوارشی مرغان ...
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نکاتریکس گزارش نشد.
با توجه به  جدول چهار فراوانی و شدت آلودگی در مناتودهای گوارشی 
نشان  کرم  تعداد  حداکرث  و  حداقل  و  پرنده  هر  در  کرم  تعداد  میانگین 
داده شده است، بدین ترتیب حداقل تعداد کرم مشاهده شده در پرندگان 
و  آناتیس  کاپیالریا  تریکواسرتنژیلوس،  مناتود  به  مربوط  آلودگی  شدت  یا 
شدت  بیشرتین  بود،  گوارش  لوله  در  کرم  عدد  یک  با  اسپیرالیس  آکواریا 
و سپس  کرم  عدد   61 با  گالینارم  مناتود هرتاکیس  به  مربوط  نیز  آلودگی 
مناتودآسکاریدیا گالی با 56 عدد کرم گزارش شد، میانگین تعداد هر کرم 
در پرندگان آلوده نیز محاسبه شد و بر این اساس میانگین آلودگی ناشی از 
مناتود هرتاکیس گالینارم با میانگین عددی 38 بیشرتین میزان بود، همچنین 
شدت آلودگی به سستودهای گوارشی بررسی و نشان داد که کمرتین شدت 
تینا  ورایلیه  دیگونوپورا  کوتوگنیا  پرومپتی،  به  سوبولورا  مربوط  آلودگی 
سستی سیلوس با یک عدد کرم در لوله گوارش و بیشرتین شدت آلودگی 
مربوط به سستود رایلیه تینا اکینوبوتریدا با 50 عدد در لوله گوارش گزارش 
تینا  به رایلیه  با 20 عدد کرم  لیکن بیشرتین میانگین آلودگی  شده است، 

سیستی سیلوس مربوط می شد.
به طور کلی از 120 قطعه پرنده کالبدگشایی شده تعداد 20 قطعه فقط به 
یک گونه کرم، تعداد 37 قطعه همزمان به دو تا سه گونه و تعداد 16 قطعه 
نیز به بیش از سه گونه کرم آلوده بودند، تعداد 47 قطعه )حدود %40( 
نیز در مدت مطالعه هیچ نوع آلودگی کرمی نشان ندادند. در جدول پنج 
میزان فراوانی انگل های گوارشی در مرغ و خروس منایش داده شده است، 
آزمون مربع کای )p>0/05( بیشرتین میزان آلودگی کلی را به خروس ها 
نسبت می دهد. بیشرتین آلودگی به انگل های گوارشی در خروس های اقلیم 
در  آلودگی  میزان  وکمرتین  بود  مناتود  از  ناشی   )%38/5( -مرطوب  رسد 
مرغان اقلیم گرم-خشک )4/75%( ناشی از سستود  بود، ضمنا در هر دو 

اقلیم آلودگی در خروس ها بیشرت از مرغان بوده است.

بحث 
مطالعه  صنعتی  مزارع  و  بومی  مرغ های  در  بیامری  مدیریت  منظور  به 
انجام  کشور  مختلف  استان های  در  بومی  مرغ های  گوارشی  انگل های 
پذیرفته است. عفونت انگلی مرغ های بومی در استان گلستان با میانگین 
دادکه 96 درصد  نشان  و  بررسی  بارندگی 454 میلی مرت مکعب در سال 
از طیور مورد آزمایش دارای حداقل یک مورد آلودگی به انگل گوارشی 
هستند، فراوانی این انگل ها بدین ترتیب بوده است: رایلیه تینتا ترتاگونا 
کوانوتنا   ،)%24( گالیناروم  هرتاکیس   ،)%56( گالی  آسکاریدیا   ،)%58(
اینفاندیبولوم )8%(، رایلیه تینا اکینوبوتریدا )6%(، کاپیالریا آناتیس)4%( و 

کیلوسپیرورا هامولوزا )%4( )5(.
بررسی شیوع و شدت انگل های داخلی و خارجی مرغ بومی و کبوترهای 
و  مرغان بومی   )%93/22( که  داد  نشان  سیستان  منطقه  در  روستایی 
)84/78%( کبوتر ها حداقل دارای آلودگی به یک انگل هستند، انگل های 
مشاهده شده به ترتیب فراوانی عبارت بود از: آسکاریدیا گالی )%16/9(، 
رایلیه   ،)%67/79( برومپتی  سوبولورا   ،)%23/72( گالیناروم  هرتاکیس 
رایلیه  تینا  و   )%27/11( اکینوبوتریده  تینا  رایلیه   ،)%35/59( ترتاگونا  تینا 

سیستی کولوس )15/25%( و کوانوتنیا اینفاندیبولوم )%40/67( % )15(.
مرغ،  جمله  از  مختلف  پرندگان  در  گوارش  دستگاه  انگلی  عفونت های 

پرندگان  زینتی شهرستان خرم آباد نشان  بوقلمون، سار، گنجشک، کبوتر، 
است،  بوده  آلوده   )%34/8( شده  آزمایش  مدفوع  منونه   451 از  که  داد 
یاخته  این مطالعه دو گونه مناتود، دو گونه سستود و پنج گونه تک  در 
تشخیص داده شد، ضمنا آلودگی با گونه های رایلیه تینا )4/2%( و گونه های 
آیمریا )7/1%( از دیگر موارد شایع تر بود. در )2/7%( از کل موارد، دو نوع 
عفونت و در )1/3%( موارد سه نوع عفونت همزمان وجود داشت )4(؛ 
اپیدمیولوژی و آسیب شناسی انگل های کرمی در مرغان  بومی شهر تربیز 
به روش میکروسکوپی در 100 منونه گوارشی مورد بررسی قرار گرفت 
و )37%( از آنها آلوده تشخیص داده شد، در این مطالعه بیشرتین شیوع 
مربوط به مناتود ها )68%( و به دنبال آن سستودها )32%( قرار داشتند، 
هرتاکیس  سپس  و   )%16( شيوع  با  گالی  آسکاریدیا  گونه ها  شایع ترین 
گالیناروم با )64%( قرار داشت، همچنین سستود رایلیه تینا ترتاگونا  با %32  
شیوع، شایع ترین سستود بود، در این مطالعه  هیچ  گونه ترماتود در میان 

پرندگان آلوده شناسایی نشد )6( .
در  زراعی  منطقه  سه  به  مربوط  مرغ بومی   190 در  گوارشی  انگل های 
مرکز اتیوپی مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داد )86/32%( از عفونت 
با  سستودها و )75/79%( نیز از آلودگی با مناتود ها رنج می برند. همچنین 
مرغان بومی  در  جدی  بسیار  مشکل  یک  گوارشی  انگل های  به  آلودگی 
در   .)2( منودند  راتوصیه  کنرتلی  راهکارهای  و  بوده  مرکزی  اتیوپی  در 
مناطق خشک  در  بومی  مرغ  قطعه   1038 روی  بر  مطالعه مقطعی  یک 
به  آلودگی  دارای  پرندگان  از   )%35/5( نیجریه،  و مرطوب جنوب رشقی 
کرم گوارشی و آیمریا  وبیشرتین میزان آلودگی ناشی از آسکاریدیا گالی 

)17/2%( بود )13(.
منطقه  در  بومی  در جوجه های  گوارش  دستگاه  کرم های  تراکم  و  شيوع 
از  نکروپسی  روش  به  هند  در  جامو  ایالت  مرطوب  و  استوایی  تحت 
نتیجه چهار  در  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  125 جوجه  گوارش  دستگاه 
گونه شامل آسکاریدیا گالی، هرتاکیس گالیناروم، کاپیالریا و کیلوسپیرورا 
هامولوزاو چهار گونه سستود شامل رایلیه تینا سیستی سیلوس، رایلیه تینا 
شد.  داده  تشخیص  کواناتا  وآموبوتانیا  ترتاگونا  تینا  رایلیه  اکینوبوتردیدا، 
شیوع  بیشرتین  گالی  آسکاریدیا  گونه  و   )%72( کرم ها  کلی  شیوع  میزان 
را نشان داد، پس از آن هرتاکیس گالیناروم، رایلیه تینا سیستی سیلوس و 

رایلیه تینا اکینوبوتریدا قرار داشت )10(. 
شيوع انگل های گوارشی جوجه های بومی در سال های 2012 تا 2013)1( 
در بنگالدش مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع 320  قطعه مرغ بومی 
کرمی  انگل  گونه  قرارگرفت؛ شش  بررسی  مورد  ماه  چهار  تا  دو  با سن 
کاپیالریا،  گالیناروم،  هرتاکیس  گالی،  آسکاریدیا  انواع  از  گونه  پنج  شامل 
آکواریا هامولوزا و دیسفارینکس  اسپیرالیس و نیز یک گونه سستود رایلیه 
تینا ترتاگونا تشخیص داده شد. بيشرتين ميزان شيوع  مربوط به آسکاریدیا 
گالی )41/56%( وسپس رایلیه تینا ترتاگونا )19/68%(،  هرتاکیس گالینارم 
، آکواریا هامولوزا )8/75%(، کاپیالریا )4/68%( ودیسفارینکس   )%15/62(

اسپیرالیس )1/56%( بود.
از  که  داد  نشان   )11( اوتاراکاند هند  و  پرادش  اوتار  در  دیگری  مطالعه 
بررسی  تحت  گوارشی  انگل های  برای  که  بومی  مرغ  پرورش  مزارع   58
همچنین  بودند،  آیمریا  با   آلودگی  دارای   )%81/03( بودند،  گرفته  قرار 
)15/52%( به آسکاریدیا گالی، )3/45% ( به هرتاکیس گالیناروم، )5/17%( به 
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سینگاموس تراکئی، )1/72%( به کاپیالریا، )1/72%( به رایلیه تینا، )%1/72( 
به تریکوسرتنژیلوس تنئوس، )1/72%( به کوانتینا اینفاندیبولوم و )%1/72( 
شايع ترين  گايل  مناتودآسکاریدیا  بودند،  آلوده  اویوم  اسرتانژیلوس  به 
آزاد و هم در سيستم هاي پرورش مرتاکم گوشتي  پرندگان  انگل هم در 

وتخمگذار بود.
در   )Gallus domesticus) بومی  جوجه   359 در  گوارشی  انگل های 
مناطق مختلف سائوپائولو برزیل در 69 مزرعه مستقر در 17 شهرداری 
مورد مطالعه قرارگرفت و در نتیجه مناتودهای آسکاریدیا گالی، کاپیالریا، 
مانسونی  اکسیپیرورا  گالیناروم،  هرتاکیس  هامولوزا،  کیلوسپیرورا 
شناسایی  سستود های  همچنین   شد،  داده  تشخیص  اسرتانزیلوس  و 
اینفاندیبولوم،  کوانتونیا  آتا،  کونه  آموابوتینه  از:   بودند  عبارت  شده 
هایمونولپیس، رایلیه تینا سیستی سیلوس، رایلیه تینا اکینوبوتریدا و رایلیه 
تینا ترتاگونا؛ ترماتودهای تشخیص داده شده عبارت بودند از: زایگوکوتیل 
 250 تعداد  مطالعه  یک  در   .)16( کاموتاتوم  پوستارموستوموم  و  لوناتا 
دستگاه گوارش از مرغان پرورشی بومی در منطقه مرطوب هند)9( برای 
تعین میزان آلودگی  انگل های گوارشی مورد بررسی قرار گرفت که 183 
منونه )73/2%( مثبت بود، بر این اساس 94 مورد )51/36%( دارای آلودگی 
رایلیه   )%9/6( ترتاگونا،  تینا  رایلیه   )%77/6( شامل  که  بودند  سستود  به 
تینا اکینوبوتریدا و )9/6%( رایلیه تینا سیستی سیلوس بود، از کل آلودگی 
)28/96%( مربوط به آلودگی با مناتود بود که شامل )62/3%( آسکاریدیا 
توام  عفونت  موارد  در)%15/1(  و  گالیناروم  هرتاکیس   )%22/6( گالی، 
 )%19/67( در  بود،  شده  مشاهده  گالیناروم  هرتاکیس  و  گالی  آسکاریدیا 

پرندگان نیز عفونت توام  با هر دو  جنس سستود و مناتود مشاهده شد.
بررسی انگل روده ای 152 مرغ بومی در فروشگاه های مرکزی آکرا در غنا 
)12( آلودگی با انگل های کاپیالریا، هرتاکیس گالیناروم و آسکاریدیا گالی 
به ترتیب )46/1%(، )39/5%( و )36/9%( بود، همچنین در )63/63%( موارد 
ترماتود  گونه  هيچ  مطالعه  این  در  شد،  داده  تشخیص  عفونت مشرتک  

شناسايي نشد.
مطالعات انگل های گوارشی طیور و مرغ بومی در سایر کشورها با تاکید 
بر اقلیم و رشایط آب و هوایی موضوعی تایید شده بوده و نگاه ویژه ای 
حارض   مقاله   ،)16 است)10,  منوده  ایجاد  آن  مدیریت  و  کنرتل  برای  را 
برای اولین بار توزیع و تنوع انگل های گوارشی مرغ بومی را در دو اقلیم 
غالب استان اصفهان بررسی منوده است و در عین حال از برجسته ترین 
بومی  نگرانه جوجه های   آینده  و  تصادفی  توزیع  مطالعه حارض  ویژگی 
در خانوارهای روستایی بدون هرگونه واکسیناسیون و مداخالت بهداشی 
است. نتایج تحقیق حارض با یافته های دیگر مطالعات همخوانی داشته و 
آسکاریدیا گالی  شایع ترین و رایلیه تینا اکینوبوتریده شایع ترین سستوده 
بود، همچنین آیمریا ماکزیام شایع ترین عامل کوکسیدیوز در مرغ بومی در 

همه اقلیم ها بود)10, 16(.  
مستقیم  اثرات  مختلف،  اقلیم  دو  در  پرندگان  انگل های  فراواين  مقايسه 
رطوبت و دما بر شيوع و ابتال به بيامري های انگيل گوارشی مرغ بومی 
و  سستود  گونه  مناتود، شش  گونه  حارض شش  مطالعه  در  داد،  نشان  را 
انگلی دستگاه  چهار گونه آیمریا شناسایی و معرفی شد. فزونی آلودگی 
گوارش در مرغان بومی نسبت به مرغان صنعتی بیشرت به دلیل وضعیت 
تغذیه ای ضعیف، عادت مدفوع خواری و خوردن غذای آلوده به تخم و 

اواوسیست انگل های گوارشی است، در عین حال چرخه زندگی مستقیم 
بیشرت  شیوع  باعث  سستودها  زندگی  غیرمستقیم   چرخه ی  و  مناتودها 
OPG در  EPG و  آلودگی به مناتودها بوده است، )15( افزایش مقادیر 
طول مطالعه نشان دهنده وضعیت بهداشتی و تغذیه نامناسب در پرندگان 
مورد مطالعه است؛ در شش ماه اول زندگی، بیش از 50 درصد از پرندگان 
آلوده شده و این میزان با افزایش سن باال رفت، سطح پایین OPG در هر 
دو اقليم می تواند ناشی از تراکم پایین مرغان بومی باشد )16(، در حدود 
از آلودگی های دستگاه گوارش در متام پرندگان مورد مطالعه  30 درصد 
آلودگی با دو تا سه مناتود و یا سستود به طور همزمان بود. بقای بیشرت 
تخم انگل و اواوسیست ها در آب و هوای رسد و مرطوب می تواند آلودگی 
بیشرت مرغان بومی در شهرستان های خوانسار و سمیرم که در اقلیم رسد و 

مرطوب مستقر هستند را توجیه مناید.

نتیجه گیری
به طور كيل  می توان بیان داشت  که  میزان شيوع و توزيع فراواين انگل های 
گوارشی در مرغان بومی در دو رشايط مختلف اقليمي مشابه  نبوده و از 
الگوی مشابه پیروی منی کند، به علت بقاء تخم های کرم و اواوسیست  در 
مناطق رسد و مرطوب میزان آلودگی در این مناطق بیشرت است، در عین 
حال افزایش سن باعث افزایش مقدار EPG و OPG گردیده است. میزان 
آلودگی باالتر در خروس ها نسبت به  مرغ ها در هر دو رشایط آب و هوایی 
ناشی از فعالیت  بیشرت پرندگان نر و خوردن تعداد بیشرت تخم یا اواوسسیت 
انگل بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. عفونت های انگلی در مرغ بومی 
باعث کاهش تولید در تولید تخم مرغ، تولید گوشت و بهره وری می شود، 
همچنین می تواند منبع عفونت برای دیگر پرندگان، دام و حتی برای انسان 
باشد )10(. بهداشت بسرت و سالمت تغذیه می تواند آلودگی های دستگاه 
گوارش را در مرغان بومی کاهش دهد، بنابراین در رشایط موجود استفاده 
و  النه   پیش بینی  همچنین  آنتی کوکسیدیوزها،  و  ضد انگلی  دار وهای  از 
تغذیه مناسب می تواند در کنرتل عفونت های انگلی مرغان بومی مخصوصا 

در اقلیم رسد و مرطوب موثر باشد.
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