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چكید ه 
آلودگی  های انگلی ماکیان بومی، منبع آلودگی برای طیور صنعتی و انسان است، بنابراین این آلودگی  ها می  توانند معضل اقتصادی و 
بهداشتی باشند. هدف از این بررسی، تعیین شیوع و گونه  های انگل  های داخلی و خارجی ماکیان بومی در استان لرستان بود. تعداد 
100 قطعه مرغ بومی از مناطق مختلف اس�تان لرس�تان به صورت تصادفی انتخاب ش�دند. انگل های داخلی و خارجی با آزمایشات 
میكروس�كوپی مورد شناس�ایی قرار گرفتند. چهارده گونه انگلی از کانال گوارشی، ریه  ها و پرها جمع آوری گردید. میزان آلودگی 
ب�ه رایلیه  تین�ا تتراگونا 22%، کوانوتنیا اینفاندیبولوم 1%، آس�كاریدیاگالی 16%، هتراکیس گالیناروم 17%، س�وبولورا پرومپتی %2، 
تریكوس�ترونژیلوس تنوئیس 3% و کاپیالریا آناتیس 3% تعیین ش�د. 8% طیور به س�ینگاموس تراکئا آلوده بودند. آلودگی ماکیان 
بومی به انگل  های آیمریا تنال 10%، آیمریا ماکس�یما 4% و آیمریا آس�رولینا 3% بود. 5% از ماکیان به منوپون گالینه و کوگلوتوگاستر 
هتراگرافوس و 4% به آرگاس پرس�یكوس آلوده بودند. پیش�نهاد می  گردد آموزش  های الزم به روستاییان و دامپزشكان درخصوص 

انجام درمان  های دوره  ای ضدانگلی ارائه شود. 

کلمات کلیدي: انگل  های داخلی، انگل  های خارجی، ماکیان بومی، لرستان.
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Parasitic infections of native chickens are among sources of infection for people and industrial poultry, thereby consti-
tuting health and economic problems. The purpose of this study was to determine the prevalence and the identification 
of species of internal and external parasites of native chickens in Lorestan Province. One hundred native chickens 
selected randomly. Endoparasites and ectoparasites were identified using microscopic examination. Fourteen species of 
parasites were collected from alimentary canals, lungs and feathers of chickens. Infection rates were as follows: Rail-
lietina tetragona 22%, Choanoataenia infandibulum 1%, Ascaridia galli 16%, Heterakis gallinarum 17%, Subulura 
brumpti 2%, Trichostrongylus tenuis 3% and Capillaria anatis 3%. Out of 100 chickens, 8% were infected with Synga-
mus trachea. Native chickens were infected with Eimeria tenella (10%), Eimeria Maxima (4%) and Eimeria Acervulina 
(3%). Five percent of native chickens were infected with Menopen gallinae and Cuclotogaster heteragraphus. From the 
100 native chickens examined, 4% were infected with Argas persicus. It is suggested that educational programs about 
periodical anti-parasitic treatments are necessary for veterinarians and rural people.  
    
  Key words:  Endoparasite, Ectoparasite, Native chickens, Lorestan.   

مقدمه
ماکيان بومی به خاطر تأمين پروتئين ارزان به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه )4( نقش مهمی در اقتصاد خانواده   های روستایی دارند )3(. مطالعات 
مختلفی در زمينه تعيين آلودگی های انگلی ماکيان بومی در ایران )1، 5، 
6، 7، 8، 9( و سایر کشورها انجام شده است )2، 3، 4، 10، 11(. مطالعه 
بومی در  ماکيان  و خارجی  انگل   های داخلی  تعيين شيوع  با هدف  حاضر 
مناطق روستایی استان لرستان انجام شد. تعداد 100 مرغ بومی از 5 ناحيه 
صورت  به  لرستان  استان  معتدل  و  گرمسير  سردسير،  نواحی  از  مختلف 
و  خارجی  انگل   های  کليه  و  شدند  ذبح  پرندگان  شدند.  انتخاب  تصادفی 
داخلی جمع   آوری شده و با روش های استاندارد )12، 13( مورد شناسایی 

قرار گرفتند. ميزان آلودگی    به انگل ها در بررسی حاضر، در جدول 1 و 2 
نشان داده شده است. در مجموع 74% ماکيان حداقل به یکی از انگل   ها و 

22 درصد از ماکيان نيز به  بيش از یک انگل آلوده بودند.
شيوع باالی هتراکيس گاليناروم و آسکاریدیا گالی با سایر مطالعات انجام 
با  مطالعه  این  در  رایليه   تينا  شيوع   .)8  ،7  ،6  ،5  ،( دارد  خوانی  هم  شده 
گزارشات اسالمی و همکاران )1(، نایب زاده و همکاران )8( مشابهت دارد. 
در تحقيق حاضر، هيچ ترماتودی یافت نشد. اقدامات کنترل و پيشگيری از 
بيماری   های انگلی و اجرای سيستم مدیریتی نوین برای پيشرفت توليدات 
ماکيان بومی مورد نياز است. لذا پيشنهاد می گردد عالوه بر انجام اقدامات 
سطح  در  بومی  طيور  سایر  و  ماکيان  انگل  ضد  دوره      ای  درمان   های  فوق، 

روستاها انجام شود.

درصد آلودگیتعداد پرنده آلودهنام انگلنوع انگل

بندپا

5%5منوپون

5%5کوکلوتوگاستر

4%4آرگاس پرسيکوس

تک یاخته

10%10ایمریا تنال

4%4ایمریا ماکسيما

3%3ایمریا آسرولينا

جدول 1-  میزان آلودگی  100 قطعه از ماکیان بومی استان لرستان به بندپایان وتک یاخته ها
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پاورقی ها
1- Eimeria acervulina
2- Cuclotogaster heteragraphus
3- Raillietina tetragona
4- Subulura brumpti

تشكر و قدرداني
این پژوهش با اس��تفاده از اعتبارات پژوهشی مرکز تحقيقات کشاورزی 
و منابع طبيعی اس��تان لرستان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی انجام شده 

است.
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درصد آلودگیتعداد پرنده آلودهنام انگل

22%22رایليه تينا تتراگونا

1%1کوانوتنيا اینفاندیبولوم

16%16اسکاریدیا  گالی

17%17هتراکيس گاليناروم

2%2سوبولورا پرومپتی

3%3تریکوسترونژیلوس تنوئيس

3%3کاپيالریا آناتيس

8%8سينگاموس تراکئا             

 جدول 2-  میزان آلودگی 100 قطعه از طیور بومی استان لرستان به کرم های گوارشی




