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چکید ه 
آلودگــی طیور بومی به گونه های مختلف تک یاخته ایمریا از آلودگی های متداول در دنیا و ایران اســت. در این مطالعه فراوانی و 
تنوع گونه ای ایمریا در طیور بومی روســتاهای اطراف شهرستان خوی تعیین گردید. از 130 قطعه طیور بومی به روش نمونه برداری 
تصادفی خوشــه ای از چهار منطقه جغرافیایی از تابستان 1392 تا تابستان 1393 نمونه برداری شد. شدت آلودگی در طیور بومی 
به اووسیســت های ایمریا بر اساس تعداد اووسیست در گرم مدفوع با اســتفاده از روش شناورسازی کلیتون-لین و مک ماستر 
تعیین شــد. تنوع گونه های ایمریا نیز به روش اسپروالسیون توسط بیکرومات پتاســیم )2%( تعیین گردید. از طیور بومی تحت 
مطالعه، 28 قطعه طیور بومی )21/53%( آلوده به اووسیســت ایمریا بودند. بیشــترین فراوانی آلودگی در منطقه شــمالی )%50( 
شهرستان خوی با بیشترین شــدت آلودگی )102×5/66( بود. فراوانی آلودگی در طیور بومی با توزیع جغرافیایی آن ها در مناطق 
آلوده ارتباط معنی داری داشت. از طیور بومی آلوده، گونه های ایمریا نکاتریکس )20%(، ایمریا تنال )24%(، ایمریا ماکسیما )32%( و 
ایمریا اســرولینا )48%( شناسایی شدند. آلودگی توام با دو گونه )22%(، سه گونه )16%( و چهار گونه )6%( در طیور بومی آلوده بود. 
نتایج این تحقیق نشــان داد که گونه های مختلف ایمریا در طیور بومی روستاهای اطراف شهرستان خوی شایع بوده و می تواند در 

اپیدمیولوژی انتشار آلودگی به مرغداری های صنعتی و مادر واقع در منطقه حایز اهمیت باشد.
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Eimeria infection in native chickens is common throughout the world and Iran, and causes remarkable infection in 
broiler chickens of the same geographic region. This study was aimed to determine prevalence and diversity of Ei-
meria species in native chickens of suburban villages of Khoy municipality, Iran. A total of 130 indigenous chickens 
from four geographic regions were sampled using cluster sampling method from summer 2013 to summer 2014. The 
intensity of infection was determined on the basis of Eimeria oocyst per gram of feces (OPG) using Clayton-Lane 
and McMaster methods. Eimeria species diversity and prevalence were also determined by using oocyst sporulation 
in 2% potassium dichromate. Of all examined native chickens, 28(21.53%) chickens were infected with Eimeria spe-
cies. The highest prevalence was found in north part of the region (50%) with the highest intensity (5.66×102). There 
was a significant association between prevalence and geographic distribution in the infected regions. Of all examined 
native chickens, four Eimeria species were identified, i.e. E. necatrix (20%), E. tenella (24%), E. maxima (32%) and 
E. acervulina (48%). Mixed infections with 2 (22%), 3 (16%) and 4 (6%) Eimeria species were also identified. The 
results of the current study elucidated that different Eimeria species were prevalent in native chickens of the suburban 
villages of Khoy municipality, which could be important in epidemiology of infection spreading to the neighboring 
broiler and broiler breeder farms of the region.
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مقدمه
پرورش طیور بومی معموال یک سیســتم پرورشی با تولید کم توصیف 
می شــود که طیور در گله های کوچک به جســتجوی مواد غذایی از محیط 
پیرامــون خــود می پردازنــد. در این سیســتم در طیور بومی به واســطه 
بیماری های انگلی، مدیریت پرورشــی ضعیف و عدم استفاده از مکمل های 
تغذیه ای، تولید کم می باشــد )6،27(. امــروزه گرچه جایگزینی روش های 
نوین پرورش طیور به جای روش های ســنتی موجب افزایش تراکم طیور و 
بازدهی تولید شده است، ولی موجب شیوع آلودگی های انگلی کوکسیدیایی 
در طیور نیز گردیده اســت. بــه طوری که امروزه در کشــور های در حال 
توســعه کوکســیدیوزیس یکی از عوامل مطرح در بروز تلفات بوده و تاثیر 
منفی بر میزان رشــد طیور دارد )26، 19(. بنابراین شناســایی این نوع از 
آلودگی کوکســیدیایی در طیور بومی هم از نظر اپیدمیولوژی آلودگی و هم 
خســارت های ناشی از انتشار آلودگی به مرغداری های صنعتی حائز اهمیت 

می باشد )29(. 
   طیــور بومی بدلیل ارتباط آزاد با محیط اطراف خود، در معرض ابتال 
به انواع انگل ها می باشــند )7(؛ از جمله رشد و تکثیر گونه های انگل ایمریا 

در دســتگاه گوارش پرندگان موجب بروز بیماری کوکسیدیوزیس می شود 
)12،3۰(. تاکنــون 9 گونــه ایمریا در طیور اهلی شــامل گونه های ایمریا 
آســرولینا، ایمریا تنال، ایمریا نکاتریکس، ایمریا برونتی، ایمریا ماکســیما، 
ایمریا میتیس، ایمریــا میواتی، ایمریا هاگانــی و ایمریا پریکاکس گزارش 
شــده اند )14،33(. از بین گونه های شناخته شــده ایمریا در ماکیان اهلي، 
هفت گونــه آن ها اهمیت بیشــتري دارند )18(. به طــوری که گونه های 
ایمریــا تنال، ایمریا نکاتریکس، ایمریا ماکســیما و ایمریــا برونتی در طیور 
بیماری زا هســتند. در حالی که گونه های ایمریــا میتیس، ایمریا میواتی و 
ایمریا آســرولینا بیماری زایی متوسطی داشته و گونه های ایمریا پاراکوکس 
و ایمریا هاگانی کمتر بیماری زا می باشــند )11(. امروزه به واســطه معرفی 
داروهای ضد کوکسیدیایی در درمان و پیشگیری از کوکسیدیوزیس بالینی 
و استفاده مکرر از آن ها، شکل تحت بالینی در اغلب مرغداری ها شایع شده 

است )7،24،5(. 
گزارش هــای متعــددی از کوکســیدیوزیس در مرغداری های صنعتی 
آرژانتین )2۰ ،19(، انگلســتان )16(، پاکستان )3( و ایران از جمله مشهد 
)28(، استان گلستان )7(، تبریز )24(، لرستان )36( و همدان )21( وجود 
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جدول 1- فراوانی و میانگین OPG در طیور بومی آلوده در روستاهای اطراف شهرستان خوی.

شکل 1- گونه های ایمریا جدا شده از مدفوع طیور بومی روستاهای اطراف خوی )بزرگنمایی 400×(:
الف( ایمریا آسروولینا ب( ایمریا تنال ج( ایمریا ماکسیما د( ایمریا نکاتریکس 

میانگین  OPG )×210(تعداد طیور آلوده )درصد( تعداد طیور بومیمناطق تحت مطالعه

341۰/775/66شمال

326/923/2جنوب

-32۰شرق

323/852/1غرب

21/542/74 13۰جمع کل

فراوانی آلودگی گونه های ایمریا در طیور بومی روستاهای ...
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دارد. در ایران آلودگی طیور بومی به گونه های ایمریا در برخی نقاط کشــور 
نیز گزارش شده است )8،9،23( ولی تاکنون از شمال غرب ایران گزارشی از 
وضعیت آلودگی ایمریایی در طیور بومی نشده است. بنابراین تحقیق حاضر 
بــه منظور مطالعه وضعیت آلودگی و فراوانــی و نیز تنوع گونه ای ایمریا در 

طیور بومی روستاهای اطراف شهرستان خوی انجام شد.

مواد و روش  کار
محل و روش نمونه برداری

در این مطالعه که از تیر ماه ســال 1392 تا شــهریور ماه سال 1393 
انجام شد، با در نظر گرفتن فراوانی احتمالی آلودگی به ایمریا به میزان 3۰ 
درصد )بر اساس مطالعه اولیه (Pilot study) جهت محاسبه تعداد نمونه های 
تحت مطالعه(، با ســطح اطمینان 95 درصد و دقت 5 درصد، از 13۰ قطعه 
طیور بومی روســتاهای اطراف شهرستان خوی به روش تصادفی خوشه ای 
در چهار منطقه جغرافیایی  )تعداد نمونه های شــمال 34 و هریک از سایر 

مناطق 32( نمونه برداری شد )34(. 

تعیین میزان OPG مدفوع
نمونه های مدفوع تازه به آزمایشــگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی 
ارومیــه انتقال یافــت و به طور جداگانه از نظر آلودگــی ایمریایی به روش 
شناورســازی کلیتون-لین مــورد آزمایش قرار گرفتند )1۰،21(. شــدت 
آلودگی نیز براســاس تعداد اووسیست در گرم مدفوع (OPG) به روش الم 

مک مستر اصالح شده تعیین گردید )15،17(. 

روش اسپروالسیون اووسیست ها
از نمونه مدفوع آلوده به اووسیســت ایمریا برای انجام اسپروالســیون 

اســتفاده گردید. به این منظور هر نمونه مدفوع آلوده به طور جداگانه با آب 
مخلوط گردید و به مدت 24 ســاعت در دمای اتاق نگهداری شــد. پس از 
صاف کردن، ml 1۰ از سوسپانسیون صاف شده در پتری دیش حاوی محلول 
بیکرومات پتاسیم 2 درصد ریخته شد و در دمای 28-26 درجه سانتی گراد 
به مدت دو هفته انکوبه گردید. هر 24 ساعت یک بار محیط کشت هم زده 
می شد و با پیپت پاســتور هوادهی می گردید. محتویات پتریدیش جداگانه 
تا زمان شناســایی گونه های ایمریا در دمای C4+ درجه سانتی گراد یخچال 

نگهداری شدند )1،28(.

روش تعیین گونه ایمریا
تنــوع گونه هــای ایمریا در هر مرغداری با اســتفاده از شــاخص های 
ریخت شناســی )شکل، ساختار جداره اووسیســت، رنگ، میکروپیل، جسم 
استیدی، باقیمانده اووسیســتی و باقیمانده اسپوروسیستی( و میکرومتری 
)طول اووسیســت، عرض اووسیست، شاخص شکلی اووسیست( و به کمک 
 )1982(  Soulsby با اســتفاده از کلید تشخیص (Image focus) نرم افزار

تعیین گردید )31(. 

ارزیابی آماری
در این مطالعه از آزمون t برای ارزیابی ارتباط آماری یافته ها اســتفاده 

.)p > ۰/۰5( سطح معنی داری آزمون ۰/۰5 بود .)SPSSشد )نرم افزار

نتایج و بحث
پرورش طیور بومی به منظور تامین پروتئین غذایی مورد نیاز در جوامع 
روســتایی و برخی از شهرهای ایران انجام می شود )8(. پرورش طیور بومی 
در محیط طبیعی صورت می گیرد. بنابراین مصرف کنندگان نیز اســتفاده از 

جدول 2- فراوانی و تنوع گونه ای ایمریا در طیور بومی روستاهای اطراف شهرستان خوی.

فراوانی آلودگی )درصد(تعداد طیور بومی آلوده )درصد(گونه ایمریا
آلودگی توام )درصد(

2 گونه 3 گونه4 گونه

ایمریا آسرولینا
2۰

48

22166

)15/38(

ایمریا تنال
11

24
)8/46(

ایمریا ماکسیما
16

32
)12/3۰(

ایمریا نکاتریکس
6

2۰
)4/61(
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گوشت طیور بومی را چون سالم تر و خوشمزه تر از طیور پرورشی می دانند، 
ترجیح می دهند )22(. آلودگی طیور بومی با تک یاخته ایمریا اثرات منفی 
به صورت مخفی با کاهش وزن و کاهش تولید تخم مرغ به همراه دارد و به 
عنوان منبع بالقوه انتشار آلودگی در مرغداری های صنعتی مجاور نیز مورد 

توجه می باشد )7(. 
از 13۰ نمونه مدفوع جمع آوری شده 28 نمونه مدفوع )21/53 درصد( 
آلوده به اووسیســت های ایمریا بودند. میانگین تعداد اووسیســت ایمریا در 
هر گرم مدفوع طیور آلوده 1۰2×2/74 بود. به طوری که بیشــترین میزان 
OPG )1۰2×5/66( مربوط به طیور بومی روستاهای شمال )1۰/77 درصد( 
و کمترین میزان OPG )1۰2×2/1( مربوط به طیور بومی روســتاهای غرب 
)3/85 درصد( شهرستان خوی بود )P>۰/۰5( )جدول 1(. فراوانی آلودگی 
طیور بومی روســتاهای اطراف شهرســتان خوی نظیر گزارش قاســمیان-
کاریاک در ســال 2۰14 از طیور بومی )15 درصد( بهبهان پایین بود )8(.

Ashenafi  و همکاران در ســال 2۰۰4 فراوانــی آلودگی را در طیور بومی 
اتیوپی 25/8 درصد گزارش کردند )2(. میزان شیوع آلودگی در طیور بومی 
کنیا 27/۰4 درصد )13( و در روســتاهای مناطق مرطوب جنوب شــرقی 
نیجریه 35/5 درصد )25( گزارش شــده اســت. در حالــی که حیدرپور و 
همکاران در ســال 2۰11 فراوانی آلودگی ایمریا در طیور بومی )64 درصد( 
اطراف شهرستان شــیراز را خیلی بیشتر گزارش کردند )25(. این اختالف 
در فراوانی آلودگی می تواند ناشــی از میزان رطوبت، شرایط نگهداری، زمان 
نمونه برداری، وضعیت بهداشــتی، اســتفاده از داروهای ضد آیمریا و زمینه 
ژنتیکــی طیور تحت مطالعه باشــد )8،35(. البته مقاومت ژنتیکی و تماس 
مکرر طیور بومی با اووسیســت گونه های ایمریا موجب ایمن شدن آنها در 
برابر آلودگی مجدد شــده و در نتیجه به عنــوان میزبان حامل آلودگی به 
مدت طوالنی اووسیســت دفع می کنند که می تواند در انتشــار آلودگی به 
مرغداری های صنعتی نزدیک به مناطق نقش داشته باشند )2،7(. میانگین 
شــدت آلودگی در طیور بومی روســتاهای اطراف شهرستان خوی کمتر از 
میانگیــن آن )1۰4×4-2( در طیور بومی شهرســتان بهبهان بود )8(. ولی 
نظیر طیور بومی شهرســتان بهبهان در طیور بومی شهرستان خوی عالیم 

بالینی ابتال به کوکسیدیوزیس وجود نداشت )8(.
   فراوانی آلودگی ناشــی از گونه های مختلف ایمریا از طیور پرورشــی 
نقاط مختلف دنیا گزارش شــده است که با شرایط عمومی و ایمنی میزبان، 
مدیریت بهداشتی مرغداری ها، میزان تراکم طیور در واحد سطح، نوع جیره 
غذایی، نــوع تهویه، نوع دانخوری و آبخوری، میزان رطوبت بســتر و رژیم 
دارویی در پیشــگیری ارتبــاط دارد )4،32(. در مطالعه حاضر از نمونه های 
مدفوع طیور بومی آلوده به اووسیســت ایمریا، چهارگونه شناسایی شدند و 
گونه غالب ایمریا آسرولینا )48%( در 2۰ پرنده )15/38%( بود. سپس گونه 
های ایمریا ماکســیما )32 %( در 16 پرنده )12/3۰ %(، ایمریا تنال )24 %( 
در 11 پرنــده )8/46 %( و ایمریا نکاتریکس )2۰ %( در 6 پرنده )4/61 %( 
شناسایی شد  )جدول 2( )شکل 1(. آلودگی توام با دو گونه ایمریا ) ایمریا 
آســرولینا و ایمریا ماکســیما( در 22 %، با 3 گونه ایمریا )ایمریا آسرولینا، 
ایمریــا ماکســیما و ایمریا تنــال( در 16 % و با چهار گونــه ایمریا ) ایمریا 
آســرولینا، ایمریا ماکسیما، ایمریا تنال و ایمریا نکاتریکس( در 6 % از طیور 
بومی آلوده شناســایی گردید )جدول 2(. گونه های گزارش شــده ایمریا از 
طیور بومی شهرستان بهبهان پنج گونه بودند. ولی حیدرپور و همکاران در 

ســال 2۰11 از طیور بومی اطراف شهرستان شیراز چهار گونه ایمریا تنال، 
ایمریا آســروولینا، ایمریا نکاتریکس و ایمریا ماکسیما را گزارش کردند )9(. 
زکیان و همکاران در سال 2۰15 ســه گونه ایمریا تنال، ایمریا آسروولینا و 
ایمریا ماکسیما را گزارش کردند )36(. در گزارش قائمی و همکاران در سال 
2۰۰9 و نظربیگی و همکاران در سال 2۰13 از بستر طیور بومی استان های 
گلســتان و ایالم اووسیست های ایمریا گزارش نشد )7،23(. آلودگی توام با 
2 )4۰%(، 3 )46/6%( و 4 )6/6%( گونــه ایمریا در طیور بومی شهرســتان 
بهبهان و بیش از یک گونه انگلی در طیور بومی در اســتان لرستان گزارش 
گردید )36،8(. گونه غالب در طیور بومی شهرستان بهبهان، شیراز و استان 
لرستان به ترتیب ایمریا آسروولینا )8۰%(، ایمریا  تنال )24%( و ایمریا  تنال 

)1۰%( بود )7،23(. 
   نتایــج مطالعه حاضر در طیور بومی روســتاهای اطراف شهرســتان 
خوی بیانگــر حضور گونه های ایمریا به ویژه گونــه بیماری زای ایمریا تنال 
بود. بنابراین درمان های دارویــی دوره ای به صورت افزودنی به دان، بهبود 
مدیریت بهداشــت و پــرورش و نیز رعایت فاصله مناســب بین مکان های 

پرورش طیور بومی و صنعتی توصیه می گردد. 
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