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استان  نژاد قزلگوسفندان در  تریکوسترونژیلیده خانواده هایانگل بررسي آلودگي

 با استفاده از آزمایش مدفوع شرقيآذربایجان

 
 1علیزاده، رحمان حاجي4اللهي، احمد نعمت3، غالمعلي مقدم2، سیدعباس رأفت*1زادهشهرام حسین

 
 ، تبریز، ایران.دانشگاه تبریز ،شاورزیدانشکده ک علوم دامی، کارشناسی ارشد آموختهدانش -0

 ، تبریز، ایران.دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی،دانشیار  -2
 ، تبریز، ایران.دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گروه علوم دامی،استاد  -7
 ، تبریز، ایران.دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریزگروه پاتوبیولوژی، استاد  -4

 shahram.91@ms.tabrizu.ac.ir یسنده مسئول مکاتبات:ون*
 (5/7/15پذیرش نهایی:  71/1/14)دریافت مقاله:     

 
 
 
 
 

 چکیده
 

اضور بوه منروور    شووند  بررسوی    اقتصادی و انتقال آلودگی به انسان می کاهش تولیدهای گوارشی در گوسفندان باعث انگل   

انجام شد  در اين  شرقیقزل منطقه استان آذربايجانها در گوسفندان نژاد های گوارشی و وضعیت آلودگی به آنشناسايی فون انگل

نژاد قزل از  ماهه 6تا  4 رأس بره 021بررسی قرار گرفت  بدين منرور از   های کرمی موردنرر آلودگی های مدفوع ازمطالعه، نمونه

هوا  طور مستقیم از رکتوم برههای مدفوع بهشرقی استفاده شد  نمونهرأس( در استان آذربايجان 21متفاوت )از هر گله تعداد  هگل 6

، های نماتوديروسانگلهای شمارش شده، تخم لین انجام شد  از تعداد تخم انگل آوری و شمارش تخم انگل به روش کلیتونجمع

درصود از آلوودگی را بوه  وود      04و  29، 24 ،93و تريکوسترونژيلوس بوه ترتیو     س کنتورتوسهمونکو، مارشاالژيا مارشالی

های گوارشی، بايد اقدامات کنترلی و درمانی در ايون موورد صوورت    توجه به آلودگی گوسفندان به انگل با داده بودند ا تصاص 

 شود صیه میهای پیشگیری و کنترل آلودگی نیز توگیرد  تحقیقات بیشتر در  صوص روش
 

  گوسفند، نژاد قزل، کلیتون لین ،تريکوسترونژيلیده  انواده :هاواژه کلید

 

 

 مقدمه
و کشف    هاهای ناشی از نماتدوجود تأثیر از بیماری با

عوامل درمانی جدید، پیشرفت نسبتاً محدود در توسعه 

 هامیولوژی از نماتدزارهای کاربردی برای مطالعه اپیداب

 ،کنتفر  انلفل   ،شفیی  اتتاایفی  ود داشفته و ت وج

در  هفا تشیی  و نظارت بفر مااومفت دارویفی انلفل    
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، در حا  حاضر یف  نلرانفی عمفدر در سراسفر     هادام

(. Roeber et al., 2013) شفود محسفو  مفی  جهفا   

دار اسفت کفه   قز  یكی از نژادهفای دنبفه   نژاد گوسفند

و منفاق    شفرقی آذربایجفا   استا زیست آ  در  منطاه

در  بفودر و  غربفی و اسفتا  آذربایجفا    کوهستانی تبریز

  مرکز ایفح  نفژاد گوسففند قفز      آشهرستا  میاندو

ای بفی  قهفور  قفز    گوسففند رنگ بفد    .باشددایر می

کند. شكل دنبه که یكی یمای تیرر تغییر روش  تا قهور

هسفت کفامحً گفرد و     از وجور تمایز تاص ایف  نفژاد  

ای بفه شفكل گحبفی بفودر و از نیمفر       دارای دنبالچه

شود. هر چه دنبه از حالفت ففو    دیدر می Sیورت به

به هما  اندازر از مطلوبیفت گوسففند    ،شدر باشدتارج

شود. اکثر گوسفندا  ای  نژاد در زیفر گفرد    کاسته می

. وز  بفد  قفوو و مفیژ نفژاد قفز  بفه       دارند منلوله

 باشفد کیلفوگرم مفی   58تفا   88و  09تا  58ب بی  ترتی

 (.8855 نایریا ،)

در مففدفو  انلففل تعففداد تیفف  تعیففی   ،یقففورکلبففه   

در انلفل  وجفود   یفت کم یی تع یابزار برا ی عنوا  به

 ;Singleton et al., 2011) شفود یاستفادر مف گوسفند 

Hayward et al., 2011). های گوارشفی  و کرم هاانلل

ع ایلی کاهژ تولیفد گوسففند در سراسفر    یكی از مناب

 Halliday et al., 2012; Riggio et) دنباشف میجها  

al., 2014 ) .زایفی نمفاتودیرود دارای   از نظر بیماری

اسففففت و بیشففففتر در  یزایففففی متوسففففطبیمففففاری

انلففل  . باشففدمففینشففیوارکنندگا  کوچفف  مطففر   

تری  نماتودهای شیردا  شایع ءجز مارشاالژیا مارشالی

مطالعات نشا  دادر  و باشدیوارکنندگا  کوچ  مینش

در غدد شفیردا  باعفا ایجفاد تغییفرات     انلل رشد که 

میتل  و افت تولید  كیهیستولوژی   وپاتوفیزیولوژی

 .(Moradpour et al., 2004) شففوددر گوسففند مففی 

 یف  عنفوا   بفه  همونكود کنتورتفود انلل  ،همچنی 

 یردا ش در ر عمدرقوبه ودر گاو، بز  ،توارتو  نماتد

 Roberts and)د کنف یم یهتغذ یزبا تو  ماز  گوسفند

Schmidt, 2000) .مفار نسفبت بفه     5های کمتفر از  برر

 یهفا عفونفت تر بیشتر مستعد ابتح بفه  گوسفندا  مس 

ضرر اقتاادی ناشی  (.Schallig, 2000)هستند  انللی

میلیفو    099در استرالیا برابفر بفا    گوارشی یهاانللاز 

الر و هزینه درما  در کنیا و افریاا جنوبی و هنفد بفه   د

 ,.Sackett)میلیو  دالر هست  898و  05و  65ترتیب 

 50حفدود  در انللستا  ضرر و زیا  به ارزش  .(2006

 Halliday et)میلیو  یورو در سا  برآورد شدر است 

al., 2012های کرمی لولفه گفوارش   بررسی انلل (. در

ا  شهرکرد میفزا  آلفودگی در   گوسفند و بز در شهرست

 گفزارش دریفد   5/88و  5/05 یببه ترتگوسفند و بز 

آلفودگی   ،. در هر دو نو  دام تحت آزمایژاست شدر

تعفداد مفوارد    نظفر  از تنهفا نه استرتاژیا اکسیدنتالیسبه 

نسفبت بفه    جداشفدر های تعداد کرم نظر ازبلكه ، آلودر

اسفت  اشفته  های کرمفی در اولویفت قفرار د   سایر انلل

ی انللفی در  هفا عفونفت  .(8858 ،مشكی و همكفارا  )

هفای  کشاورزی زیفا   ینعت پرورش احشام و جامعه

 آ  پیامفد گذارنفد کفه   اقتاادی فراوانی را بر جای مفی 

و  وز حیوانفات آلفودر، کفاهژ     یفر وممرگ یورتبه

های آلودر پفس  مارف بود  ارگا و بی هاآ  اتتولید

  (.Tsotetsi and Mbati, 2003)باشد از ذبح می

 

 هامواد و روش 
نفژاد   ماهه 5تا  0 نر برر رأد 869از  مطالعهدر ای     

کفه از هفر گلفه     شفد  اسفتفادر متففاوت   گله 5از  قز  
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-بفرر  همه .انتیا  شد رأد 69قور تاادفی، تعداد به

در  عمفومی هفای  گلهاز گوش بودر و  ها دارای شمارر

تحت پوشژ سازما  جهفاد   شرقی کهاستا  آذربایجا 

 انتیا  شدند. ،ی بودندشرقیجا آذرباکشاورزی استا  

آزمایژ میكروسكوپی مدفو  و شمارش تعفداد تیف    

شناسفی دانشفكدر   آزمایشلار انلفل  در انلل در مدفو 

هفدف از ایف     .شفد  انجفام دامپزشكی دانشفلار تبریفز   

شفدت   عمفدتاً آزمایژ تعیی  وجود آلودگی انللفی و  

تعداد تیف  انلفل   ها بر اساد شمارش ه کرمآلودگی ب

جهفت شفمارش تعفداد تیف       .بود در ی  گرم مدفو 

 ،گیفری انلل موجود در مفدفو ، در هفر نوبفت نمونفه    

گفرم و   8به میفزا   برر  رأد 69از  های مدفوعینمونه

و در داتفل   آوریها جمفع قور مستای  از رکتوم برربه

. جهفت  شدندف میاوص نمونه مدفوعی رییته وظر

هففا، جلففوگیری از تشففكیل الرو در داتففل تیفف  انلففل

 بفه  روزاالمكفا  در همفا    یحتف هفای مفدفوعی   نمونه

و  منتافل دامپزشفكی   شناسی دانشفكدر آزمایشلار انلل

از روش  مطالعفه در ایف    .گرفتنفد مورد آزمایژ قفرار  

برای شمارش تعداد تی  انلفل در مفدفو     کلیتو  لی 

شناسایی و شمارش تعفداد   سیبرردر ای   .شد استفادر

نففو  تیفف  انلففل گوارشففی از قبیففل تیفف  انلففل     0

همونكفففود  ،یمارشفففال ژیامارشفففاال، نمفففاتودیرود

 یورت گرفت. تریكوسترونژیلودو  کنتورتود

 

 ها یافته
و  ی مفورد مطالعفه  هفا گلفه آلفودگی در  میزا  شیو     

هف  متففاوت    نسفبت بفه   هاانلل تعداد شیو همچنی  

میزا  آلودگی به انلفل نمفاتودیرود در   . بیشتری  بود

 ،8 میزا  آلودگی به ای  انلل در گلفه و کمتری   8گله 

در  ژیا مارشفالی مارشاالبیشتری  میزا  آلودگی به انلل 

، بیشتری  میزا  آلفودگی  5در گله آ  و کمتری   0 گله

آ  و کمتری   5در گله  همونكود کنتورتودبه انلل 

 آلفففودگی بفففه انلفففل، بیشفففتری  میفففزا  8در گلفففه 

 0در گلفه  آ  و کمتفری    8در گله  تریكوسترونژیلود

انلفل  به مربوط آلودگی میزا  ها بیشتری  ل گلهکو در 

آلودگی مربوط به انلفل   میزا  نماتودیرود و کمتری 

دریفد آلفودگی بفه دو انلفل      .بود تریكوسترونژیلود

 تاریباًنیز  همونكود کنتورتودو  مارشاالژیا مارشالی

نشفا  دادر   8در جفدو    آمفدر دستبهنتایج  .ر بودبراب

 هفففایای از تیففف  انلفففل نمونفففه .اسفففت شفففدر

در مدفو  گوسفند نژاد قز   تریكوسترونژیلیدر تانوادر

 آوردر شدر است. 8در شكل 

 
 است( شده بیاندرصد  صورتبه)اعداد  گوسفند نژاد قزل ی مورد مطالعههاها در گلهمیزان شیوع آلودگی به انگل -1جدول 

 تریکوسترونژیلوس همونکوس کنتورتوس مارشاالژیا مارشالي نماتودیروس گله

8 05 65 0 81 

6 08 61 85 85 

8 88 80 61 80 

0 85 65 65 5 

8 09 61 69 88 

5 85 81 88 80 

 80 68 60 80 کل گله
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 قز  نژاد گوسفند در مدفو  تریكوسترونژیلیدر تانوادر هایانللای نمونه -1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
 آلفودگی از ابتح بفه  رد بیشتری  مودر بررسی حاضر    

انللففی دسففتلار گففوارش گوسفففندا  قففز  اسففتا      

 80انلفل نمفاتودیرود بفا     مربوط بهشرقی آذربایجا 

هفا  آلفودگی  از درید 60 . همچنی ،بودفراوانی درید 

بفه انلفل    آ دریفد   68و مارشاالژیا مارشالی به انلل 

 یکففه انللفف  تعلفف  داشففت  همونكففود کنتورتففود 

را  قابل تفوجهی  اقتاادی  ضررهای بودر و توارتو 

نیفز  دریفد(   80)کمتری  میفزا  آلفودگی   . دارد در پی

ایف    هاییافته  بود تریكوسترونژیلود به انللمربوط 

ی کرمففی آلففودگبففر روی  مطالعففهنتففایج بففا بررسففی 

شفتری   کفه بی  کاشا  مطابات داشفت  منطاهگوسفندا  

کردنففد گففزارش مربففوط بففه نمففاتودیرد را آلففودگی 

توسفف  کفه  ای در مطالعفه  (.8850 اربفابی،  قفاالری و )

در مفورد آلفودگی    8850در سفا    و کریمی چاله چاله

انجام شفد،  کرمانشار  دستلار گوارش گوسفندا  انللی

 05 مارشفالی مارشفاالژیا   هفای انلفل میزا  آلودگی بفه  

 و دریفففد 89نكتا سفففترتاژیا سیرکومسفففی ا ،دریفففد

کفه   گفزارش گردیفد   درید 6 کونتورتود همونكود

چالفه چالفه و   ) با نتفایج مطالعفه مفا مطابافت نداشفت     

 .(8850 ،کریمی

بیشفتری  مففوارد  نیز  8015در سا   میدانیسحمی و ا 

 ای در گوسفففندا  و بزهففا را رآلودگفففی انللفففی رود 

 Eslami) کفردند نماتودیفرود گزارشانلل  مربوط به

and Meydani, 1976.)   بفا  نتفایج مطالعفه مفا     همچنفی

 ا گوسففند آلودگی انللفی   در موردانجام شدر  بررسی

 را آلفودگی میفزا   بیشتری  که عربستا  سعودی  کشور

مارشفاالجیا  و  همونكود کونتورتودانلل  مربوط به
-el) گزارش کفردر بودنفد، مطابافت نداشفت     مارشالی

Azazy, 1995) ،ایف  دو انلفل    ما در بررسی هرچند که

بفه تفود اتتافاص    درید آلودگی را  01در مجمو  

آلفودگی  میفزا   بیشفتری    نیز در هندوستا  .دادر بودند

گفزارش شفدر   مربوط به انلل همونكود کنتورتفود  

و همكفارانژ در تورینا  (.Gupta et al., 1987است )

در انللی ری  آلودگی تبیشایتالفیا در کشور  6990سا  

نسفبت   (درید 15) تریكواسترونژیلود هب راگوسفند 

  .(et al Torina ,.0042اند )دادر
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در سفا   در گامبیفا  همكفارا    فریتشفه و قی مطالعفه   

 ،گوسففففند انجففام گردیففد رأد  880کففه روی  6998

 همونكففود کونتورتففود  و هففا تریكوسففترنژیلود

 ندبودمیزا  آلودگی را به تود اتتااص دادر  بیشتری 

(Fritsche et al., 2003.)  

بفاالتری    ،در توگو 6998در سا   زینستیجو بونفور    

مربففوط بففه را  ا ندانللففی در گوسفففآلففودگی  میففزا 

 همونكفففود کونفتورتفففود و هففاتریكوسففترنژیلود

مطالعه . (Bonfoh and Zinsstag, 2001اند )گزارش کردر

 6998 فا اسففففپانیا در سفففدر و همكففارا  یوریارتففه 

در گوسفففندا   انللی بیشتری  آلودگی  هداد کفا  نشف

همونكففود  به انلل  اتفا  افتادر وفافل تابسفتا  در 
در  (.Uriarte et al., 2001باشد )میمربوط  ورتودکونت

 کففففه روی 8056در سففا   فففوردو بوریففدج  بررسففی

گوسفففند   رأد 815 دسفتلار گفوارشآلودگی انللی 

انجفففام گرفففت،  از منففاق  میتلفف  جنففو  اسففترالیا 

 آلودگی مربفوط بفه تریكوسفترنژیلود    میزا بیشتری  

 ش شدر اسفت گزار یرکومسینكتاس استرتاژیا ای وهآکس

(Beveridge and Ford, 1982) و ربففی  بررسفففی . در

سففففند در فونففای گو رأد 885همكفففارا  کففه روی 

 ناحیفه انللفی  بیشفتری  آلفودگی    ،آلما  انجام گرففت 

 نفد گزارش کردو نلاری را مربوط به استرتاژیا  شكمبه

(Rehbein et al., 1999.) 

در بررسففی یففورت گرفتففه روی بزهففای اسففتا        

 استرونژیلید ففرم غربی میزا  آلودگی به تی  ایجا آذرب

دریفد، نمفاتودیرود    80/0یا مارشاالژ درید، 88/88

 دریفففد، 80/80 تریكوسفففترونژیلود، دریفففد 01/6

 ،دریففد 1/8یففا زیونم دریففد، 18/9 یسففتوکولودس

 گونفه هفای ایمریفا    یسفت اووس و دریفد  8 یوالفاس

 ،)توسففلی و همكففارا  شففد گففزارشدریففد  10/60

8809).   

در  الفذکر، وجفود اتفتحف   با توجه به مجموعه فو    

ی میتلف  دسفتلار گفوارش    هفا بفه انلفل   ابفتح میزا  

متفاوت  بهتواند میدر مطالعات انجام شدر،  گوسفندا 

و یفا متففاوت    ی مناق  مفورد آزمفایژ  وهواآ بود  

و هفا  انلل به بود  میزا  توجه به پیشلیری از آلودگی

هفای انللفی   ه آلفودگی ها نسبت بدامت یا میزا  مااوم

هفا در  با توجه بفه نافژ احتمفالی انلفل     باشد.مرتب  

تسففارات  همچنففی  وانفففتاا  آلودگفففی بففه انسففا   

در ای  باید اقدامات کنترلی و درمانی ها انلل اقتاادی

 یتحایافات بیشفتر   . همچنفی ، یورت گیردتاوص 

آلفودگی   هفای پیشفلیری و کنتفر    در تاوص روش

-راهكارهایی که می ،در هر یورت .شدباضروری می

، به شفر   داد های انللی ارائهدر مبارزر با آلودگیتوا  

 گردد:ذیل پیشنهاد می

ایجففاد  -6 ،مفدیریت و کنتفر  آلفودگی محفی      -8

هفای  تغییرات در ترکیب جیرر و استفادر از مكمفل 

مففدیریت شففیمیایی و اسففتفادر از    -8 ،ایتغذیففه

ا  حیوانات مااوم بفا  انتی -0 ،داروهای ضد انلل

انتیففا   -8 و فنوتیفف  معیارهففای اسففتفادر از

ژنتیكفی و  معیارهفای  حیوانات مااوم با اسفتفادر از  

QTL (کنندر یفت کمیکنتر ژنی های جایلار). 

 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


اران همک...                                                                                                        شهرام حسین زاده و  گوسفنداندر تریکوسترونژیلیده  خانواده هایانگل بررسی آلودگی  

11 

 منابع
های دستلار گوارش و تارجی در مطالعه بررسی آلودگی به انلل(. 8809،  . )سهندی  و  . ،دلیر  ، م.،توسلی 

 .11-10 ات:، یفح8، شمارر 55دورر  مجله تحایاات دامپزشكی، .ایرا  –بزهای استا  آذربایجا  غربی

بررسی کشتارگاهی آلودگی کرمی دستلار گوارش گوسفندا  در شهرستا  (. 8850)  ، ا.کریمی و ،  .چاله چاله

 .81-66 ات:یفح ،0 شمارر، 0 دورر ،)دامپژشكی( های بزرگهای بالینی داموهژپژ .کرمانشار

بزهای ذبح شدر  بررسی فراوانی تریكوسترونژیلود در لوله گوارش گوسفند و(. 8850) م. اربابی، . وقاالری، ص

 .80-85 ات:، یفح88، شمارر 80 دورر، فالنامه علمی پژوهشی فیض .کاشا در کشتارگار 

های کرمی لوله گوارش گوسفند و بررسی فو  انلل (.8858ا. ) ،و مرتضوی ، د.محمودپور ا.، سرائیا ،  .، ی،كمش

 .56-51 یفحات: ،6شمارر  ، 6دورر  ،مجله دامپزشكی ایرا  .بز در شهرستا  شهرکرد

، انتشارات غحمی ،جها . چاپ او . اقلس نژادهای دام )گاو، گوسفند، بز و اسب( ایرا  و (8855). نایریا ،  

 .59تهرا ، یفحه: 
 Beveridge, I. and Ford, G.E. (1982). The trichostongyloid parasites of sheep in South Australia and 

their region distribution. Australian Veterinary Journal, 59: 177-179. 

 Bonfoh, B. and Zinsstag, J. (2001). A livestock-based international Agricultural Research Institute 

dedicated to serve the West-African Region. Infection in Medical, 4: 201-203. 

 el-Azazy, O.M. (1995). Seasonal changes and inhibited development of the abomasal nematodes of 

sheep and goats in Saudi Arabia. Veterinary Parasite, 58: 91-98. 

 Eslami, A. and Meydani, M. (1976). Gastrointestinal nematodes of wild sheep (Ovis orientalis) from 

Iran. Journal of Wildlife Diseases, 158: 263-265. 

 Fritsche, T., Kaufmann, J. and Pfizer, K. (2003). Parasite spectrum and seasonal epidemiology of 

gastrointestinal nematodes of small ruminants in The Gambia. Veterinary Parasitology, 49: 271-283.  

 Gupta, R.P., Yader, C.L. and Chaudhri, S.S. (1987). Epidemiology of gastrointestinal nematodes of 

sheep and goat in Haryana India. Veterinary Parasitology, 24: 117-127. 

 Hayward, A.D., Wilson, A.J., Pilkington, J.G., Clutton-Brock, T.H., Pemberton, J.M., Kruuk, L.E. 

(2011). Natural selection on a measure of parasite resistance varies across ages and environmental 

conditions in a wild mammal. Journal of Evolutionary Biology, 24: 1664-1676. 

 Halliday, A.M., Lainson, F., Yaga, R., Inglis, N.F., Bridgett, S., Nath, M., et al. (2012). Transcriptional 

changes in Teladorsagia circumcincta upon encountering host. Journals Cambridge, 19: 1556-1574. 

 Moradpour, N., Borji, H., Razmi, G., Maleki, M. and Kazemi, H. (2013). Pathophysiology of 

Marshallagia marshalli in experimentally infected lambs. Parasitology, 140(14): 1762-1767. 

 Rehbein, S., Kollmansberger, M. and Visser, M. (1999). Helminth burden of slaughter sheep in upper 

Bovaria. Species spectrum, infestation extent and infestation intensity. Berliner und 

Münchener tierärztliche Wochenschrift, 109: 161-167. 

 Roeber, F., Jex, A.R. and Gasser, R.B. (2013). Impact of gastrointestinal parasitic nematodes of sheep, 

and the role of advanced molecular tools for exploring epidemiology and drug resistance-an Australian 

perspective. Parasites and Vectors, 6(1): 153. 

 Roberts, L.S. and Schmidt, G.D. (2000). Phylum Apicomplexa: gregarines, coccicidia, and related 

organisms. Parasitology. 6th ed., New York: McGraw-Hill Companies; pp: 15. 

 Riggio, V., Pong‐Wong, R., Sallé, G., Usai, M., Casu, S., Moreno, C., et al. (2014). A joint analysis to 

identify loci underlying variation in nematode resistance in three European sheep populations. Journal 

of Animal Breeding and Genetics, 131(6):  426-436. 

 Singleton, D., Stear, M. and Matthews, L. (2011). A mechanistic model of developing immunity to 

Teladorsagia circumcincta infection in lambs. Parasitology, 138(03): 322-332.  

www.SID.ir

Archive of SID

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=116354&_au=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C++%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=151641&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85++%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=151642&_au=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2++%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/issue_2227_3812_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+66%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1390%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-93.html
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=46652
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=71466
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4355
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4355
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4355
https://journals.ut.ac.ir/issue_2227_3812_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+66%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1390%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-93.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayward%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21658142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilson%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21658142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pilkington%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21658142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clutton-Brock%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21658142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pemberton%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21658142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kruuk%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21658142
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbg.2014.131.issue-6/issuetoc
www.sid.ir


5071 بهار، 73، پیاپی 0، شماره 01دوره                           ی                                                                                                        شناسی درمانگاهی دامپزشکآسیب  

13 

 Sackett, D. (2006). Assessing the economic cost of endemic disease on the profitability of Australian 

beef cattle and sheep producers. Meat of Livestock Australia, 122(03): 221-222. 

 Schallig, H.D. ( 2000). Immunological responses of sheep to Haemonchus contortus. Parasitolology, 

120: 63-72. 

 Torina, A., Dara, S. and Marino A.M.F. (2004) Study of gastrointestinal nematodes in Sicilian sheep 

and goats. Annals of the New York Academy of Scenes, 1026: 187-194. 

 Tsotetsi, A.M. and Mbati, P.A. (2003). Parasitic helminthes of veterinary importance in cattle, sheep 

and goats on communal farms in the northeastern Free State, South Africa. Journal of South Africa 

Veterinary Association, 74: 45-48. 

 Uriarte, J., Liorente, M.M. and Valderrabano J. (2003). Seasonal changes of gastrointestinal nematode 

burden in sheep under an intensive grazing system. Veterinary Parasitology, 118: 79-92. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

Archive of SID

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044017
www.sid.ir


اران همک...                                                                                                        شهرام حسین زاده و  گوسفنداندر تریکوسترونژیلیده  خانواده هایانگل بررسی آلودگی  

16 

 

 

 
Evaluation of trichostrongylidae parasites infestation of Ghezel sheep 

in East Azerbaijan Province using fecal eggs test 

 
1., Hajializadeh, R4, Nematollahi, A.3, Moghaddam, Gh.2*, Rafat, S.A.1Hosseinzadeh, S. 

 

1- Graduate of Animal Science (M.Sc.), Department of Animal Science, Faculty of 

Agricultural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

2- Associate professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, 

University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

3- Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of 

Tabriz, Tabriz, Iran. 

4- Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of 

Tabriz, Tabriz, Iran. 

*Corresponding author’s email: hahram.91@ms.tabrizu.ac.ir  

(Received: //Accepted: //) 

 
 

 

 

 

Abstract 
   Economical production of sheep is reduced by gastrointestinal parasites; and they can also be 

transmitted to humans. The present study was carried out to determine the gastrointestinal nematode 

parasites fauna and infestation rate in Ghezel sheep of East Azerbaijan province and stool samples 

were examined for helminthes infections. In this study, 120 lambs with 4-6 months’ age were selected 

from 6 herds (20 lambs from each herd). Fecal samples were collected directly from the rectum of 

lambs and parasites were counted by Clayton Lane method. The number of counted parasites eggs of 

Nematodirus, Marshallagia marshalli, Haemonchus contortus and Trichostrongylus were 39, 24, 23 

and 14 percent respectively. Due to the contamination of sheep, control and treatment measures 

should be carried out and further research is recommended regarding prevention and control of 

infestation. 
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