بررسی میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد استان
چهارمحال و بختیاری در سال های  1396تا 1397
3
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چکیده
بررسی میزان شیوع و بروز شپش در گله های مرغ بومی به عنوان منبع تغذیه روستاییان و مناطق کمتر توسعه یافته یکی از
مهمترین دغدغه های بهداشتی برای کاهش ضریب تبدیل غذایی و بهبود راندمان تولید در این نوع پرندگان می باشد .هدف مطالعه
حاضر بررسی میکروسکوپیک میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد و مناطق حومه این
شهرستان در سال  1396تا  1397می باشد .جمع آوری داده ها از آبان ماه  1396تا اردیبهشت ماه  1397از  200پرنده بومی
شهرستان شهرکرد و شهرهای حومه در استان چهار محال و بختیاری بصورت گشت در مراکز و نمونه های ارجاعی به کلینیک
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد صورت گرفت .روش شناسایی به کمک میکروسکوپ نوری و کلیدهای تشخیصی صورت
گرفت .نتایج بررسی های انجام شده نشانگر آلودگی  60درصدی ( 120نمونه آلوده) به شپش و  40درصد عدم آلودگی در بین
پرندگان بومی می باشد .میزان آلودگی به هر گونه شپش بر اساس تعداد جدا شده شامل مناکانتوس استرامینوس به تعداد 42
مورد ،منوپونون گالینه به تعداد  55مورد ،گونیودس دیسیمیلیس  30مورد و مگنینیا کوبیتالس  10مورد می باشد.
کلمات کلیدی :شپش ،شهرکرد ،مرغ بومی ،تشخیص میکروسکوپیک

 1رزیدنت بهداشت و بیماری پرندگان ،دپارتمان تخصصی بهداشت و بیماری پرندگان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد-
ایران.
 2استادیار ، ،دپارتمان تخصصی بهداشت و بیماری پرندگان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد-ایران.
 3دانشجوی دکتری حرفه ای ،دپارتمان تخصصی بهداشت و بیماری پرندگان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد-ایران.
4دانشجوی کارشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد-ایران
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مقدمه
بروز بیماری های انگلی در سطح گله ها و پرندگان

این عوامل می باشد تا سیاست های مورد نظر در این

بومی که بصورت آزاد با محیط بیرون در تماس اند به

مورد اعمال گردد .درگیری پرندگان به شپش سبب

مراتب بیشتر از گله های صنعتی است و از جمله

بروز بیماریهای پوستی و به دنبال آن خارش ،بی

چالشهای مهم در بحث پرورش و نگهداری این نوع

قراری ،کم خونی ،کاهش تولید و افزایش ضریب تبدیل

پرندگان می باشد که به عنوان منابع تغذیه ای

غذایی و به دنبال آن کاهش تولید گوشت و تخم می

روستاییان و مناط ق کم تر توسعه یافته مطرح می باشد

گردد .هر دو شپش نر و ماده زندگی خود را بر روی

و از دیر باز نگهداری از این نوع پرندگان در بین مردم

میزبان می گذرانند و برای ادامه حیات نیازمند میزبان

ایران رواج داشته است ( .)5عدم نیاز به خوراک

می باشند و بدون میزبان توانایی ادامه حیات ندارند.

اختصاصی و قابلیت نگهداری آسان در محیط باز بدون

انتقال شپش ها از طریق تماس پرنده ها صورت می

محدویت های خاص پرورش پرندگان بومی را در سطح

گیرد و شپش های سطحی عالقه بسیاری به مناطق

کشور رایج گردانده است( .)5به دلیل اهمیت باالی

شکم ،زیر بال و سینه پرندگان دارند .تغذیه شپش اغلب

پرندگان بومی در بحث معیشت و تامین هزینه های

از بقایای پوست و قاعده نرم بال ها صورت می گیرد و

زندگی روستاییان و مناطق با توسعه کمتر ،پرداختن به

به جهت ایجاد حساسیت سبب خارش شدید و آسیب

این مساله از اهمیت باالیی برخوردار می باشد .اولین

پوستی می گردد( .)11هدف مطالعه حاضر بررسی

قدم برای شناسایی و مبارزه علیه این انگلها شناسایی و

میکروسکوپیک میزان شیوع و بروز گونه های مختلف

تعیین میزان بروز آلودگی این نوع پرندگان در سطوح

شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد و مناطق

مختلف پرورشی و بررسی میزان آلودگی این گله ها به

حومه این شهرستان در سال  1396تا  1397می باشد.

مواد و روش کار
جمع آوری نمونه
جمع آوری داده ها از آبان ماه  1396تا اردیبهشت ماه

با فاصله زمانی و مکانی انجام شد .امکان دسترسی به

 1397از  200پرنده بومی شهرستان شهرکرد و

پرندگانی که از طرف صاحب دام اجازه نمونه برداری

شهرهای حومه در استان چهار محال و بختیاری صورت

داده نشد در این تحقیق وجود نداشت.جهت نمونه

گرفت .جمع آوری نمونه ها به دو صورت گشت در شهر

برداری به کمک سینی های پالستیک سفید رنگ و

و نمونه برداری از پرندگان موجود و پرندگان ارجاعی به

برس ابتدا با داروی سایپرمترین سطح بدن پرنده

کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهر

اسپری گردیده و سپس تمامی سطح بدن پرنده برس

کرد بعد از اخذ تاریخچه و ثبت اطالعات آن ها صورت

کشیده شد .محتویات سینی و انگلهای سطحی در الکل

پذیرفت .نمونه ها بصورت تصادفی و از مناطق مختلف

 70%در داخل لوله آزمایش جمع آوری گردیدند.
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آماده سازی نمونه
ابتدا نمونه مورد نظر یا قطعاتی از بدن آن از الکل خارج

داده و سپس در مخلوط الکل –گزیلول به نسبت

گردیده و در یک لوله آزمایش محتوی پتاس  % 10به

مساوی وارد گردید و سرانجام در گزیلول خالص قرار

مدت  24ساعت قرار داده شد  .لوله آزمایش حاوی

داده شد .در نهایت نمونه را روی الم که ماده مانت

نمونه و پتاس را در ظرفی که حاوی آب بود قرار داده و

کانادابالزام ریخته شده بود قرار داده و با یک الم تمیز

به کمک حرارت جوشانیده شد .بعد از شفاف شدن

پوشش داده شد .در انتها به کمک کلید های تشخیصی

نمونه را در آب قرار داده شد تا پتاس اضافی ازآن خارج

در زیر میکروسکوپ نوری تشخیص گونه صورت گرفت

گردد. .سپس نمونه را در ظروف حاوی الکل با غلظتهای

(.)1

رو به افزایش (  50-70-80-96و الکل مطلق )قرار

نتایج
نتایج بررسی های انجام شده نشانگر آلودگی 60

شپش بر اساس تعداد جدا شده شامل مناکانتوس

درصدی ( 120نمونه آلوده) به شپش و  40درصد عدم

استرامینوس به تعداد  42مورد ،منوپون گالینه به تعداد

آلودگی در بین پرندگان بومی شهرستان شهرکرد

 55مورد ،گونیودس دیسیمیلیس  30مورد و مگنینیا

استان چهارمحال و بختیاری می باشد .در این مطالعه

کوبیتالس  10مورد می باشد .از برخی پرندگان بیش از

 4گونه شپش مناکانتوس استرامینوس ،منوپونون

یک مورد شپش جدا سازی گردید .داده ها در جدول

گالینه ،گونیودس دیسیمیلیس و مگنینیا کوبیتالس

شماره  1درج گردیده است.

جداسازی و شناسایی گردید .میزان آلودگی به هر گونه

جدول )1میزان آلودگی پرندگان بومی شهرستان شهرکرد به تفکیک نوع گونه شپش در سال  1396تا  1397در نمونه های مثبت
ردیف

گونه شپش جداسازی شده

فراوانی

درصد فراوانی

1

مناکانتوس استرامینوس

42

35%

2

منوپون گالینه

55

45.83%

3

گونیودس دیسیمیلیس

30

25%

4

مگنینیا کوبیتالیس

10

8.33%
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بحث
در تحقیق انجام شده میزان پرندگان آلوده نسبت به

کنمیدوکوپتس موتانس از شهرستان تبریز جدا

پرندگان پاک میزان باالتری را نشان می دهد .در بحث

گردید( .)7در مطالعه راضی جاللی و همکاران در سال

میزان بروز آلودگی های انگل سطحی پرندگان در ایران

 1387انگل های خارجی در بوقلمون های شهرستان

مطالعات اندکی وجود دارد .در مطالعه ای که توسط

اهواز مورد بررسی قرار گرفت و شپش های مناکانتوس

مشاوری نیا و همکاران در سال  1389در شهرستان

استرامینوس و گونیودس دیسیمیلیس جداسازی

نجف آباد استان اصفهان انجام گردیده بود  75.6درصد

گردید( .)4در مطالعه ابراهیمی و همکاران در سال

از نمونه ها دارای آلودگی انگل خارجی بودند که

 2016در آذربایجان غربی به میزان  %65.4آلودگی به

مناکانتوس استرامینئوس  %73.5و منوپون گالینه

منوپون گالینه و

 37.2درصد به مناکانتوس

 64.7%برآورد شد( .)5مطالعه انجام شده توسط

استرامینوس گزارش گردید( .)9در مطالعه میرزایی و

مشاوری نیا و همکاران با مطالعه حاضر تایید کننده

همکاران در استان کرمانشاه در سال  2016منوپون

شیوع باالی شپش در این دو استان همجوار می باشد.

گالینه و مناکانتوس استرامینوس جداسازی گردید(.)10

داده های بدست آمده از مطالعه ما با اطالعات حاصل از

در مطالعه اسالمی و همکاران در سال  2009بر روی

مشاوری نیا و همکاران مطابقت دارد .در مطالعه

پرندگان بومی استان گلستان منوپون گالینه ،

مرزناکی و شجاعی در سال 1396در شهرستان رودسر

مناکانتوس استرامینوس و گونیودس دیسیمیلیس به

میزان بروز منوپون گالینه  ،%38مناکانتوس

ترتیب  %40 ،%40و  %38جداسازی گردید( .)8در

استرامینوس  %22و گونیودس دیسیمیلیس  %31و در

مطالعه ممشلی و همکاران در سال  1388بر روی طیور

کل میزان آلودگی  %66گزارش گردید( .)3در مطالعه

بومی استان گلستان میزان آلودگی انگلی %97.2

دیگری که توسط مرزناکی در سال  1395در شهرستان

گزارش گردید( .)6حضور باالی انگلهای خارجی به ویژه

لنگرود صورت گرفت میزان آلودگی منوپون گالینه

جرب ها از جمله موارد بازدارنده در رشد و تولید طیور

 ،22%گونیودس دیسیمیلیس  %19و مگنینیا کوبیتالس

بومی و محلی به شمار می آید .مقایسه نتایج بدست

 8.3%گزارش گردید( .)2در مطالعه هاشم زاده و

آمده با مطالعات مختلف از سرتاسر کشور میزان باالی

همکاران در سال  1384شپش هایکوکلوگاستر

آلودگی به شپش را در پرندگان محلی نشان می دهد

هتروگرافوس ،منوپون گالینه ،گونیودس دیسیمیلیس،

که می توان با رعایت اصول کنترلی و پیشگیری مانع

لیپوروس کاپونیس  ،آرگاس

پرسیکوس و

بروز آن گردید.

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از همکاری استاد دکتر عبدالکریم زمانی مقدم مدیر گروه محترم علوم درمانگاهی و عبداهلل کیانی سلمی کارشناس
محترم بخش طیور و کلیه مسئولین کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در اجرای این پروژه قدردانی می گردد.
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