
 بررسی توصیفی انگل های روده ای پرندگان  حیات وحش استان خوزستان

  4، ناصر ضيا علی3، جعفر مسعود2، محمد براتی 1عبدالرضا صالحی مقدم

مرکز تحقيقات بيماريهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی          -2گروه پاتوبيولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ايران             -1

گروه انگل    -4گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران                  -3آجا، تهران، ايران، نويسنده مسئول.     

 شناسی دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران.

پرندگان دارای اهميت زيادی در پراکنده سازی انگل ها و ساير بيماری های عفونی بوده  مقدمه: 

و مطالعه بر روی آنها نيز نقش مهمی در اطالع از اکولوژی انگل ها دارد. پـرنـدگـان وحشـی و          

مهاجر می توانند به عنوان مخازن حيوانی برای بيماری های مشترک انسان و حيوان عمل کننـد  

 و همچنين پايش بيماريهای پرندگان از لحاظ بهداشتی دارای اهميت می باشد. 

جسد پرنـده   46برای بررسی انگلهای موجود در پرندگان خوزستان، اين مطالعه روی  روش کار: 

ی يافت شده در اين منطقه صورت گرفت. نمونه ها پس از رنگ آميزی کارمن مـورد بـررسـی         

 مورفولوژيک قرار گرفتند و با استفاده از کليدهای تشخيصی تشخيص داده شد. 

حواصيل از لحاظ شدت آلودگی و از لحاظ تنوع آلودگی مهم ترين پرنده منطقـه مـی      يافته ها:

باشد. از لحاظ انگل شناسی نيز انواع ترماتود خصوصا نوعی اکينوستوما به عنوان پريوزوما شـايـع    

ترين کرم پرندگان خوزستان گزارش گرديد. سستودهايی چون توفبقيا، الريتنيا و ديورکيس نيـز   

الشه پرندگان آلوده به سستود ديده شد. آلودگی های نماتودی کمتر ديده   13الشه از  5و  4در 

الشه آلوده به آنيزاکيس مشـاهده شد و تعداد قابل توجـهی 2الـشه آلوده به نماتود  3شده و در 

 مورد( الرو رشد نيافته گزارش شد.4)

اين مطالعه تابلويی از آلودگی پرندگان وحشی خوزستان را نشان می دهد که در    نتیجه گیری: 

آن حواصيل بيش از بقيه پرندگان مهم به نظر می رسد. از ديدگاه انگل شناسی وفور زيـاد کـرم      

های اکينوستوميده و يافت شدن يک سستود الشخورها به نام توفبقيا ايرانيکا در چوب پا بـرای    

 اولين بار، از يافته های مهم اين تحقيق است.
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 مقدمه 

مطالعه بر روی انگل های پرندگان از سويی موجب شناخت فون 

انگلی کشور می شود تا در صورت لزوم برای کنترل بـيـمـاری      

های مهم دامی مورد استفاده قرار گيرد. اهميت حيات وحش در 

پخش عناصر انگلی و ميکروبی و آلودگی آب و خـاک نـبـايـد         

(. عوامل بيماريزای متعددی از قبيل بـيـمـاری        1فراموش شود)

نيوکاسل و آنفلوآنزای پرندگان که احتماال دارای قابليت کاربـرد  

به عنوان عوامل بيولوژيک می باشند، توسط پرندگان منتـقـل   

 می شوند.    

به دليل اهميت پرندگان در شيوع بيماری ها در مقيـاس زيـاد     

اطالع از بيماريهای پرندگان وحشی، باعث اشراف متخصصان بر 

بيماريهای احتمالی شايع در ساير نقاطی مـی شـود کـه در            

مهاجرت پرندگان، مقصد آنها محسوب می شود. هرچند ممکـن   

است تريشينوز در پرندگان اهميت نداشتـه بـاشـنـد امـا در            

(، در    2هرصورت بايد در اين راستا نيز پرندگان را مهم دانسـت)  

همين راستا در پرندگان وحشی عفونت توکسوپالسمايـی نـيـز      

( که در پخش بيماری در طبيعت مـی تـوانـد       3ديده می شود) 

اهميت داشته باشد. هرچند بابزيوز ممکن است اهميت بهداشتی 

( و سارکوسيستوز نبـايـد    4قابل توجهی نداشته باشد اما بابزيوز) 

 (. 5در پرندگان ناديده گرفته شود)

مطالعات انگل شناسی روی کرم های پرندگان وحشی در نقـاط  

مختلف دنيا با اقليم های مختلف و عمدتا در آفريقای جـنـوبـی    

( 8-6صورت گرفته و نتايج قابل توجهی به همراه داشته اسـت)    

در لهستان مطالعه روی پرندگان وحشی تابلو واضحی از انـگـل     

( ولـی   13,  3,  6های منطقه و رده بندی آنها بدست آورده است) 

پرندگان وحشی کشور ما از لحاظ انگل شنـاسـی بـه خـوبـی          

 شناخته شده نيستند. 

سال پيش متوجه اهميت انگل  43دانشمندان فرانسوی بيش از 

های حيات وحش در پيشرفت علوم و نقش احتـمـالـی آن در        

سالمت بوده و در همين راستا به بررسی الشخور های ايران در   

منطقه آکينلوهمدان پرداخته و موفق به کشف گونه های جديد 

(، مطالعات در اين زمينه محدود بوده و کمتر به اين  11شده اند)
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زمينه کاری پرداخته شده است. در اواخر دهه هفتـاد در پـی        

سرمای زودرس در استان اراک و مر  دسته جمعی درنـاهـای   

مهاجر، مولوی و همکاران انگل های کرمی اين پرندگان مهاجـر  

 (. 12را مورد بررسی قرار دادند)

 

 روش کار

پرنده وحشی که به داليل مـخـتـلـف      46در اين مطالعه اجساد 

مرده بودند، در سط  استان خوزستان جمع آوری شدنـد. نـام      

محلی پرندگان با استناد بر اطالعات مردم محلی ثبت شـده و      

پس از انتقال به ايستگاه تحقيقات اهواز احشا آن ها جدا و در     

  فيکس شدند. با مراجعه به سازمان حفاظت محيط 13فرمالين 

( برای هر نـمـونـه     13زيست نام علمی پرندگان تعيين می شد) 

مشخصات کلی مانند نوع پرنده ميزبان، تاريخ و محل يـافـتـن      

جسد نوشته شد و همراه با جدول کلی داده ها بـرای بـررسـی      

نهايی، به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انتقـال  

يافت. در دانشکده بهداشت ابتدا نمونه ها با لوپ مورد بـررسـی    

مقدماتی قرار می گرفت و در صورت لزوم از آزوکـارمـن بـرای      

بررسی های موقت استفاده می شد.نمونه های ناشناخـتـه کـد       

گذاری شده و تعداد انگل هر کد مورد شمارش قرار می گرفت و 

در جدولی به ثبت می رسيد. برای تشخيص کرم هـا از رنـگ        

آميزی نمونه ها استفاده گرديد. ابتدا از هر نمونه )کد( کـرم ،         

يک تا سه عدد انتخاب گرديد و سپس حالت )پوزيشن( مناسب   

برای کرم تعيين و در البالی دو الم يا شيشه بسته شـده و در      

مورد کرم های بزر  مانند سستود توفيقيا نمونه به اجبـار بـه     

ساعت در رنگ مـنـاسـب     24قطعات کوچک خرد شده و مدت 

قرار داده می شد. کرم های پهن با رنگ کارمن آلوم و کـارمـن      

اسيد و نماتودها با آزوکارمن رنگ آميزی شد، سپس نمونه هـا    

دقيقه در اسـيـد        23تا  13برای رنگبری به مدت الزم )حدود  

  اسيدکلريدريک قرار مـی گـرفـت.       1  الکل و  73الکل شامل 

دقيقه در ترتـيـب    15تا  13سپس نمونه ها برای آبگيری مدت 

  ـ    133  ــ       36  ـ    33  ـ  83  ـ  73در محلول های الکل 

گزيلل الکل ـ گزيلل قرار داده و در پايان پس از آنکه نمونه ها با 

ساعت در انکوباتور قرار گـرفـت تـا       48انتالن مونته شد حدود 

خشک شود.برخی از نمونه های بزرگی که خرد کـردن آن هـا        

تشخيص را مختل می کرد و رنگ آميزی آن ها ممکن نبود، بـا  

الکتوفنل شفاف گرديد. با استفاده از ميکروسکوپ و کامرالوسيدا 

اشکال الزم ترسيم شده و مشخصات کليدی ثبت شد در مـورد    

سستودها خصوصيات کليدی کرم در يک جدول ثـبـت و بـا          

(.  18-14استفاده از کليدهای تشخيصی نوع گونه ها معلوم شد )

در پايان با مطابقت تشخيص نمونه ها با کدهای هر کرم، تعـداد  

 کرم در هر پرنده معلوم شده و در جداول به ثبت رسيد.

 

 يافته ها

 در اين بررسی، پرندگان مورد مطالعه عبارت بودند از:

، حواصيل نـوک سـيـاه       (Egretta alba(حواصيل نوک زرد  

)Egtretta garzetta)  ماهی خورک کوچک ،)Alcedo athis) 

، چــوب پــا        (Ceryle rudis(مــاهــی خــورک ابــلــق       ،   

)Himantopus himantopus)  و اجساد برخی پرندگان نيز

خراب شده بودند و تشخيص آنها به همين دليل ممکن نشد اما 

از بقايای آنها با توجه به راهنمايی افراد بومی معلوم شـد ايـن       

 پرندگان تنوره، سواده و ساحر هستند.

نمونه جمع آوری شـده   25در مجموع از پرندگان مورد بررسی، 

از پرندگان مشکوک به آلودگی به ترماتودها بود اما تنوع انگل ها 

کم بوده و آلودگی به دو نوع ترماتود از گروه اکيـنـوسـتـومـاهـا       

 محدود شده است. 

(بـوده   Prionosomaشايع ترين ترماتود جنس پرايونوزوما )   

اسـت  (   Hypoderaeumو اکينوستومای دوم هايپودريوم )   

 (1)جدول 

 : آلودگی پرندگان به انواع ترماتودها1جدول 

 36فصلنامه پرستار و پزشک در رزم / شماره چهاردهم/ سال پنجم / بهار  24

 Laritaenia Taufikia Diorchis نوع پرنده شماره نمونه

 3 3 1 تنوره ژوس کولی 1

 1 3 1 سواده 2

 3 3 1 حواصيل 3

 3 1 3 چوب پا 4

 1 1 1 چوب پا 5

 1 3 3 سواده 6

 1 3 3 چوب پا 7

 3 3 1 حواصيل 8

 3 1 3 چوب پا 3

 3 1 3 چوب پا 13
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 : وضعیت آلودگی کرم های پرندگان به انواع سستودها2جدول 

در بررسی اين جدول ديده می شود چوب پا کمتـر از بـقـيـه         

پرندگان آلوده بوده است و در عو  به نـوع نـامـعـلـومـی از           

ترماتودها آلوده بوده است که ظاهرا چون ميزبان مناسبی بـرای  

آن نبوده است انگل در روده حيوان رشد نکرده و تشخيص آنهـا  

ممکن نشد. در عو  ساير پرندگان به طرز قابل تـوجـهـی بـه        

عدد در يک حواصيل  45پريوزوما آلوده بوده اند. به نحوی که تا 

عـدد در       56عدد در يک حواصيل نوک سياه و    63نوک زرد، 

عدد در تنوره ديده شده است. يـک مـورد سـواده          77ساحر و 

آلوده به شيستوزوما نيز ديده شده است که در جدول فوق مورد 

اشاره قرار نگرفته است. ده پرنده دارای آلودگی به انواع سستـود   

 بوده اند که اين سستودها عبارت بودند از:

( و    Taufikia ، تـو فـيـقـيـا )            ( Laritaeniaالريتنيا )   

 (   2( )جدول شماره Diorchis ديورکيس )

 Prionosoma Hypoderaeum نام پرنده شماره نمونه

 3 1 حواصل نوک زرد 1

 3 5 ماهی خورک 2

 3 3 حواصل نوک زرد 3

 3 63 حواصل نوک سياه 4

 3 3 حواصل نوک سياه 5

 3 3 دراسموج 6

 3 56 ساحر 7

 6 3 حواصل نوک زرد 8

 1 3 حواصل نوک زرد 3

 1 3 حواصل نوک زرد 13

 3 3 حواصل نوک سياه 11

 4 3 ماهی خورک ابلق 12

 3 45 حواصل نوک زرد 13

 3 25 تنوره 14

 3 4 سواده 15

 3 11 تنوره 16

 3 2 چوب پا 17

 4 3 حواصل نوک زرد 18

 3 77 تنوره ژوس کولی 13

 3 3 چوب پا 23

 1 3 حواصل نوک زرد 21

 3 3 حواصل نوک سياه 22

 1 3 حواصل نوک زرد 23

 3 3 حواصل نوک زرد 24

 2 2 حواصل نوک زرد 25

 مورد اشاره قرار گرفته است. 3مورد بوده است که در جدول شماره  3تعداد موارد آلودگی به نماتودها نيز 
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 : نتیجه شمارش پرندگان و تعداد انگل بطور عام )مجموع انگلها در نوع خاص پرنده(4جدول 

: نتیجه آلودگی پرندگان به انواع نماتود3جدول   

 نوع نماتود نوع پرنده شماره

 آنيزاکيس حواصيل نوک زرد 1

 سودوترانووا حواصيل نوک زرد 2

 آنيزاکيس حواصيل نوک زرد 3

 الرو نامعلوم حواصيل نوک زرد 4

 آکواسترانژيلوس حواصيل نوک سياه 5

 آنيزاکيس حواصيل نوک سياه 6

 الرو نامعلوم حواصيل نوک زرد 7

 الرو نامعلوم حواصيل نوک زرد 8

 الرو نامعلوم حواصيل نوک زرد 9

 ذکر شده است. 5و متوسط تعداد انگل در پرندگان در جدول شماره4همچنين نتيجه شمارش رقومی پرندگان و تعداد انگل بطور عام در جدول شماره

 جمع ساحر ماهی خور  چوب پا حواصیل سواده تنوره نام انگل

 5 3 3 1 2 1 13 الريتنیا

 4 3 3 2 3 2 3 ديورکیس

 4 3 3 4 3 3 3 توفیکیا

 3 3 3 3 3 3 3 آنیزاکیس

 1 3 3 3 1 3 3 آکواريده

 1 3 3 3 1 3 3 سودوترانووا

 4 3 3 3 4 3 3 الرو مجهول

 1 3 3 3 3 1 3 شیستوزوما

 333 56 5 2 123 4 113 پريوزوما

 23 3 4 3 16 3 3 هیپودروم

 343 56 3 3 147 8 114 جمع

 46 1 2 7 26 5 5 تعداد پرنده

 : متوسط تعداد انگل در پرندگان5جدول 

 ساحر ماهی خور  چوب پا حواصیل سواده تنوره نام انگل

 3 3 3/142 3/37 3/2 3/2 الريتنیا

 3 3 3/285 3 3/4 3 ديورکیس

 3 3 3,257 3 3 3 توفیکیا

 3 3 3 3/115 3 3 آنیزاکیس

 3 3 3 3/338 3 3 آکواريده

 3 3 3 3/338 3 3 سودوترانووا

 3 3 3 3/153 3 3 الرو مجهول

 3 3 3 3 3/2 3 شیستوزوما

 56 2/5 3/285 4/615 3/8 22/6 پريوزوما

 3 2 3 3/615 3 3 هیپودروم

 56 4/5 1/285 5/653 1/6 22/8 جمع
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فوق يکی از معدود تحقيقات در زمينه انگل های کرمی پرندگان 

وحشی جهان و خصوصا در منطقه است اين در حالی است کـه    

به راحتی می توان انگل های جـديد در پرنـدگان وحشی يافـت  

(. مولوی و همکاران در مطالعه مشابهی، تترامرس گروسی را     8) 

در درناهايی که در پی يخبندان زودرس استان اراک مرده بودند 

(. جنس توفيقيا از ناياب ترين سسـتـودهـای      12گزارش کردند) 

آنوپلوسفاليده است که تنها جنـس هـای ت.مـاگـنـيـزومـوم،             

( 1328ت.اينديکا و معروف ترين آنها ت.ادمونـدی )وودلـنـد           

در آکـيـنـلـو      1342شناخته شده است. توفيقيا ايرانيکا در سال 

 همدان و در نوعی الشخور  با نام علمی:

Aegypius monachus        (امــا    11گــزارش شــده اســت )

Taufikia edmondi   که انگل الشخورهای آفريقای مرکـزی

است و تا شرق آفريقا نيز ديده می شود، يکی از انـگـل هـای        

( لذا هر چند از لحاظ  23شناخته شده تر از جنس توفيقيا است) 

اقليمی يافتن اين انگل در منطقه آفروتروپيکال ايران  ير قـايـل   

پبش بينی نيست اما اين نخستين بار است که جنس توفيقيا از   

يک پرنده کوچک که از حشرات و نرم تنان دريايی تغذيه می کـنـد   

گزارش می شود و بقيه در الشخورهای ايران، هنـد و سـودان       

ديده شده اند. مورد ت.ماگنيزوموم در پرنده ای که ماهيـت آن      

(.  11قابل تشخيص نبوده است، از الهور گـزارش شـده اسـت)        

مطالعات حاکی از حضور کرمهای خانواده آسکاريده و آنيزاکيده، 

( اما در اين مطالعـه   6آکواريده در اردک های وحشی بوده است) 

 فقط در حواصيل ديده شد. 

 

 تشکر و قدردانی

مراحل آزمايشگاهی اين تحقيق با نظارت و ياری استاد گـرامـی   

جناب آقای دکتر ايرج موبدی صورت گرفته است بدين وسيله از 

 .الطاف ايشان تشکر می گردد

 بحث و نتیجه گیری

 26پرنده فوق، بيشترين جسد يـافـت شـده         46در مجموع از 

کرم از آنها جـدا     147مورد انواع حواصيل بوده است که جمعا 

کرم در هر جسد حواصيل( اين تعداد   5/6گرديد )بطور متوسط  

کرم جدا شده در آفريقای جـنـوبـی       2724در مقايسه با تعداد 

کـرم     123( از اين تعداد قابل تـوجـه     7زياد به نظر نمی رسد) 

پريوزوما بوده است که بيانگر حساسيت خاص حيوان بـه ايـن       

ترماتود است. متاآناليز داده ها گزارشی از پرايونوزما در منطـقـه    

آفروتروپيکال بطور گسترده نشان نمی دهد. اما مطالعه ای در      

تايوان نـشان دهنـده وجـود پرايونوزوما در شرق آسـيا می باشد

( و اين احتمال وجود دارد که پرندگان ايران آلودگی را از      13) 

نشـان     5و  4شرق آسيا آورده باشند. توجه به جداول شماره  

که حواصيل حساسيت زيادی به انواع نماتودهـا نـيـز      می دهد 

دارد و پرنده ای است که می تواند در سيرتکاملی آنيزاکيس در   

 منطقه اهميت داشته باشد.

جسد، که بيشترين آلودگی را به انواع سسـتـودهـا     7چوب پا با 

خصوصا توفبقيا داشته اند، می تواند مخزن مهم انواع سسـتـود   

باشد. تنوره و سواده که آنها نيز بيشترين آلودگی را به پريوزوما  

جسد در رتبه بعدی قرار دارند. ماهی خورک در   5داشته اند، با 

رديف ماقبل آخر و ساحر کمترين جسد را داشته است امـا بـا     

انگل پريوزوما احتماال مناسب ترين ميزبان برای آن    56داشتن 

نشـان مـی دهـد           5و  4ترماتود است. توجه به جدول شماره 

پريوزوما بطور عام انواع پرندگان را آلـوده کـرده و بـرخـالف           

نماتودها که بيشتر در حواصيل و سستودها که بيشتر در چـوب  

پا ديده می شوند، ترماتودها در انواع پرندگان ديده شده اند. از    

لحاظ انگل شناسی، در مجموع حواصيل در بين پرندگان ميزبان 

 و برای موارد انسانی مخازن مهمی محسوب می شود.

متاآناليز مقاالت در زمينه انگل های فوق نشان می دهد مطالعه 
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Descriptions of intestinal parasites of wild birds in Khuaestan province 
Salahi-Moghadam A (MD), Barati M (PhD)*, Masoud J (PhD), Zia-Ali N (PhD) 

 

Abstract 

Introduction: Wild birds have important pacts in distribution of parasites and other infectious dis-

ease. Their study has importance in ecology of parasites study. Wild and migratory birds may act as 

reservoir for zoonotic disease and monitoring of their disease has medically importance. 

Methods: For study of intestinal parasites of birds in Khuzestan province, this study was 

conducted on 46 dead birds found in the area. Specimens were stained by Carmen dye and were 

morphologically identified by diagnostic keys. 

Results: Herons (Egretta spp.) was heavily infected. They had highest prevalence of infection and 

were host of most variety of parasites. In parasitologic point of view Trematoda, mainly Priosoma sp 

(Family Echinostomidae) was most prevalent parasite. Cestoda like Taufiqia, Laritenia and diorchis 

were found in 4 and 5 carcasses of 10 cestod-infected birds respectively. Infection to Nematoda was 

seen less. In 9 cacesses which was infected with nematoda, 2 were infected with Anisakis sp. and in 4 

cases immature larva were seen. 

Conclusion: This study may show table of helminthic parasites in wild birds of Khuzestan, in which 

Herons (Egretta spp.) seems to be more important. This is the first report of Taufiqia iranica which is 

parasite of necrophagous birds in Himantopus himantopus 

Keywords: Wild Birds, Parasitology, Iran, Taufiqia 
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