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 آموزش و ترویج کشاورزی،  ، سازمان تحقیقات،سازی رازیسرم تحقیقات واکسن وموسسه : *سیدجالل میریان

 ، ایرانکرج

 کرجآموزش و ترویج کشاورزی،  ن تحقیقات،، سازماسازی رازیسرم تحقیقات واکسن وموسسه : احمدرضا محمدی ،

 ایران

 :کرجآموزش و ترویج کشاورزی،  ، سازمان تحقیقات،سازی رازیسرم تحقیقات واکسن وموسسه  محمدرضا اسدی ،

 ایران

 :آموزش و ترویج کشاورزی،  ، سازمان تحقیقات،سازی رازیسرم تحقیقات واکسن وموسسه  حمیدرضا فردوسی

 ، ایرانجکر

 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده

وری بهره الغری و عدم اسهال، مانند کاهش وزن، الغری، عدم رشد، دستگاه گوارش دارای اثرات سوء بسیاری انگلی هایبیماری 

به  متعلق اسب راس 294 مدفوع نمونه تحقیق این ارد. دردنبال دهای شدید کولیک و مرگ را بهکافی در اسب بوده و در شرایط آلودگی

 های مدفوعنمونه. گرفت قرار بررسی های کرمی دستگاه گوارش موردانگل به آلودگی از نظر از مناطق مختلف استان تهران باشگاه 15

 آزمایش ها درتخم انگل مشاهده ساسبرا آلودگی مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص نوع EPGآزمایش و از نظر  مورد کلینتون لین روشبه

نمونه دارای آلودگی  61های سوارکاری، آوری شده از باشگاهنمونه مدفوع جمع 294گرفت. از تعداد  صورت مدفوع میکروسکوپی

را نشان  (% 42/4نمونه آلودگی به استرونگل ) 13( و % 3/16نمونه آلودگی به پاراسکاریس ) 48( که از این بین % 7/20کرمی بودند )

بود. عدد  1-12ها بین مدفوع اسب میزان تخم کرم در مشاهده گردید. تخم اکسیور های اسکاچ نیزچسب %( از 68/0) در دو نمونه دادند و

ها نشان داد که الروهای مرحله . نتایج حاصل از کشت مدفوع این اسبندپارا آسکاریس بودو  هاهای مشاهده شده شامل استرونگلتخم

 بودند.مده از نوع استرونگل کوچک آدست هسوم ب

  اسب، مدفوع،کرم، پاراسکاریس، استرونگل، اکسیور کلمات کلیدی:

 mirian20010@gmail.com: الکترونیکی نویسنده مسئول * پست
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 مقدمه
ها و جامعه بشری دارای اهمیت ها در سالمت اسبانگل       

های انگلی مثل تریکوسترونژیلوس زیادی می باشند. برخی از کرم

هر دو میزبان موجب  ای بین انسان و اسب مشترکند و دراکسه

مراحل مختلف  به آلوده تماس با مواد اثر در شوند و انسانبیماری می

با  گردد.ها مبتال میها )تخم، نوزاد و ...( به آنسیر تکاملی انگل

تهران  های سوارکاری در استانتوجه به افزایش رو به رشد باشگاه

گیری از دنبال آن افزایش تعداد اسبان سواری، لزوم پیشهو ب

ها حتی در آن که بعضی از امراض انگلی های اسب خصوصاًبیماری

اصطبل و با تغذیه با علوفه دستی نیز در بدن اسب وجود دارند را 

کنی ریشه مختلف قابل دالیلانگلی به هایسازد. بیماریمی ضروری

های  ها  مطرح است. بیماریهای کنترل آنباشند و فقط جنبهنمی

باعث افت  %10والً بدون عالئم درمانگاهی هستند و تا انگلی معم

ها که انگلگردند. از سوی دیگر با توجه به اینتولید و راندمان می

در مواردی باعث تلف  است ویکی از علل مهم کولیک در اسب 

شوند، لذا بررسی و شناسایی وضعیت آلودگی و شدن اسب می

مک بزرگی به توسعه بهداشت تواند کها میارایه روش مبارزه با آن

هایی هستند آسکاریدها کرم. نماید سوارکاری مزارع و باشگاهای در

های بالغ نسبت به کنند و اسبهای جوان را آلوده میکه اسب

ها که برای ترین عضو این خانواده از کرممعروف. ها مقاومندآن

های کرم است کهسکاریس اکوئوروم آ ها بیماری زا است، پارااسب

ای طور فیزیکی مجرای رودههتوانند ببالغ و بزرگ با تعداد زیاد می

. درنظر گرفتن این نکته (1383 ،)اسالمی را مسدود کنند اسبان

مسیر گوارشی  هاکرم شدن این درمان با کشته هنگام زیرا مهم است،

های بالغ گردد. کرمشود و اسب دچار دل درد میمسدود می موقتاً

ها تخم اسب اینکنند و از طریق مدفوع ن را آزاد میهایشاتخم

های آسکاریدها شوند. پوشش تخمرها می یا اصطبل در چراگاه

سال یا گاهى مدت یک توانندهمین علت میضخیم است و به بسیار

 و بهداشت رعایت (.1383 ،)اسالمی تر در چراگاه دوام آورندبیش

 مانند کرمی به آلودگی زا پیشگیری برای اصطبل داشتن نگه تمیز

 گذارد،می تخم زیادی العاده فوق تعداد که پاراسکاریس اکوئوروم

 و آوریجمع را مرتباً مدفوع امکان صورت در. دارد زیادی اهمیت

 ایجاد حرارت اثر در تا داد قرار هااسب کره دسترس از دور محلی در

 هستند مقاوم بسیار هاتخم. بروند بین از هاتخم داخل آن، در شده

 معموالً  و سالیک حداقل مرطوب محیط یا و سایه در است ممکن و

 یک ها دراسب کره ها ومادیان چراندن از باید. بمانند زنده تربیش

در داخل کشور در  .کرد خودداری در پی پی هایسال در مرتع

های گوارشی اسب انجام های اخیر مطالعاتی بر روی انگلسال

 بکایی وای که حسینی در مطالعه .باشدمی شرح ذیلگردیده که به

 16آوری شده از اسبان نمونه مدفوع جمع 120بر روی  (1387)

 به آلودگی میزان اند،داده انجام کرج و تهران سوارکاری واحد

 و میزان آلودگی به اکسیوریس اکویی و %8/19پاراسکاریس را 

گزارش نموده  %8/29و  %35/8ب ترتیهای کوچک را بهاسترونگل

 (1383ابراهیمی ) و. در مطالعه دیگری که توسط سوزنی است

جام داده از جهت بررسی آسکاریازیس اسبان شهرستان شیراز ان

گزارش نموده  آلودگی %34 شده آوریجمعمدفوع اسب  نمونه 100

است. در بررسی آلودگی انگلی مدفوع تک سمیان شهرستان تبریز 

شده، میزان آلودگی  انجام (1386) رنجبربهادری و اسالمی توسط که

گزارش  %5/78و در تک سمیان بومی  %40را در اسبان سواری 

های دارینمونه مدفوع اسب در اسب 65 تعداد از بررسی در .اندنموده

انجام شد  (1387) برجی پاکزادشهابی واطراف مشهد که توسط 

وسط اعالم شده است. مطالعه دیگری ت %23میزان آلودگی را 

راس اسب  46بر روی نمونه مدفوع  (1389) همکاران وتاجیک 

گزارش نموده  %5/56ترکمن در خراسان شمالی، میزان آلودگی را 

 در اسب راس 183 مدفوع بررسی در (1392) انغالم است.

گزارش  %1/30های استان خوزستان میزان آلودگی را داریاسب

نیز مواردی مشابه بررسی گردیده درمطالعات خارجی  اند.نموده

گردد. در مطالعه انجام ها اشاره میکه در ذیل به تعدادی از آن

در بررسی آلودگی انگلی ( 2013و همکاران ) Tolaشده توسط 

سمیان اطراف شهر گوندار در تک شده از مدفوع اخذ نمونه 384

مطالعه  ها دچار آلودگی بودند.درصد نمونه 71/92اتیوپی 

در شهر ( 2016و همکاران ) Wondwossenتوسط  دیگری یمقطع

 2/73شده  بررسی سمیانمدفوع تک نمونه 384کامبولکا اتیوپی از 

 Mohamedو  Abdollahدر مطالعه  ها مثبت بودند.نمونه درصد

های غیراسترونگلی گوارشی اسبان بر روی بررسی انگل( 2011)

از کالبدگشایی  2006-2007های استان ریاض عربستان در سال

( دچار آلودگی بودند % 6/86الشه ) 39بررسی،  راس اسب تحت 45

 4/64گونه نماتد بود:  7که شامل دو نوع الرو گاستروفیلوس و 

درصد پاراسکاریس،  8/28وستری،  استرونژیلوییدس به آلوده درصد

ای، درصد تریکوسترونجیلوس اکسه1/11درصدهابرونیما، 8/28

درصد آلوده به گاستروفیلوس  6/86 اکویی و ساکسیوری درصد 8/8

گیری ها و فصل نمونهبوده است. طبق گزارش مذکور سن اسب

تاثیر مستقیم روی میزان شیوع به پاراسکاریس داشته است. چون 

سزایی در انتقال عوامل هسیستم پرورش اسب در عربستان تاثیر ب

 دارد. انگلی در پرورش در اصطبل و یا توسط حشرات در مرتع

( 2010و همکاران ) Ahmed Abdurahmanدیگری توسط  بررسی

های منطقه سمیراد سودان حاکی از آن است االغ بر روی
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نمونه  90راس االغ،  92آوری شده از که از نمونه مدفوع جمع

های گوارشی بوده است. درحیوانات درصد( آلوده به انگل7/97)

ای در یک تحقیق پرسشنامه است. بوده شدیدتر آلودگی سال 4 باالی

 Michaela و Roberto توسط ایتالیا که در پرورش اسب مرکز 225 از

درصد  6/54انجام گردید، نتایج حاکی از این بود که ( 2015)

ها را در مرتع های مبارزه با انگلدهندگان، بعضی از روشپاسخ

صورت روتین از داروهای ضدانگل درصد به 7/94دادند، انجام می

 68دادند، در سال ضدانگل می بارفقط یک %61کردند،ستفاده میا

درصد درمان  3/85دادند، ماه ضدانگل می 2-6درصد در فواصل 

درصد اظهار کردند  3/77 دادند،می بررسی آزمایشگاهی انجام بدون

درصد فقط از  76اند و های انگلی نداشتههیچ مشکلی با آلودگی

 اند.ستفاده کردهعنوان ضدانگل اهیک دارو ب
 

 هاشمواد و رو
استان تهران  در سوارکاری فدراسیون موجود در طبق اطالعات       

برای برآورد حجم  موجود بود. فعال صورتپرورش اسب به واحد 43

  فرمول از شده، زده تخمین شیوع میزان روی از نمونه

 Pکه در این صورت  (.1386، بهادری اسالمی و( دیاستفاده گرد

صورت اگر میزان  ینا مکمل شیوع. در  q شیوع مورد نظر است و

درصد خواهد  q=%90درصد در نظر گرفته شود، مقدار  10شیوع 

 (qو مکمل شیوع ) % 10 (P) که میزان شیوع مین ترتیبههبود و ب

 138که حداقل نمونه  شوددرصد درنظر گرفته می 5نیز  dو %  90

ها در چهار منطقه شمال، رکز باشگاهعدد خواهد بود. با توجه به تم

شرق، غرب و جنوب استان، بسته به تعداد باشگاه در هر منطقه 

باشگاه در  4باشگاه در غرب و  5باشگاه در ناحیه شمال تهران،  4

که در  ترتیبانتخاب گردید. بدین شرق در باشگاه 2جنوب تهران و 

ها، نمونه آوریهای ابتدایی فصول بهار و تابستان، جهت جمعهفته

 از های مدفوعآوری نمونهبه باشگاه مربوطه مراجعه شده و جمع

شد و در  انجام صورت تصادفیهای هر باشگاه بهاسب درصد 20

ها و تعدادی اسب فصول پاییز و زمستان دوباره از همان اسب

 در ابتدا ضمن مقیدکردن اسب، با گیری انجام شد.جدید، نمونه

برداری از پوست اطراف مخرج نموده به نمونه روش گراهام اقدام

ظرف پالستیکی  یک داخل و چسبانده الم یک را روی مربوطه چسب و

گرم( 200تا100گیری از مدفوع )شد. سپس نمونهقرار داده می

از رکتوم و یا مدفوع تازه دفع شده )سطح فوقانی مدفوع  مستقیماً

 پالستیکی قاشق و دستکش با باشد( دارا را خاک با آلودگی ترینکم که

شده و  داده قرار پالستیکی درب با ظروف در داخل و آوریجمع

 ظروف درب روی ضمناً شد.یخ به آزمایشگاه منتقل می مجاورت در

 کد باشگاه، کد اسب، نام شده، های اخذنمونه حاوی پالستیکی

 ثبت شده، گرفته نمونه شماره چنینهم و مورد آزمایش منطقه

  شناسیانگل آزمایشگاه به هانمونه تمام آوری،جمع از عدب گردید.

 اخذ جهت ایویژه هایفرم برداری،نمونه با زمانهم. شدند منتقل

 نوع جنس، نژاد، سن، نام، درخصوص اسب صاحبان از اطالعات

 ورود به تاریخ برداری،نمونه زمان در تولیدمثلی وضعیت کاربری،

 رفتن عدم یا رفتن گله، به ورود زا قبل اسب دارینگه محل گله،

 فصل هر برداری درنمونه تاریخ درمان، یا پیشگیری سابقه گشت، به

درخصوص  اطالعاتی چنینهم و شده خورانده ضدانگل داروی نوع و

 تحصیالت باشگاه، مدیر مالک، نام آدرس، اسبداری، نام ازجمله باشگاه

 نوع سیلمی، و کره ،مادیان از اعم تعداد اسب کارگر، تعداد مدیر،

. دریافت شد کاربه مشغول متخصص نیروی تعداد باشگاه، کاربری

 برداری جدیدنمونه تاریخ و شده دارینگه هافرم در اسب هر اطالعات

ها در آزمایشگاه پس از شد. نمونهاضافه  هافرم به فصل هر در

 امکان چهچنان گردید. بررسی لین کلینتون روش با سازیآماده

 انتقال از پس هانمونه نداشت، وجود روز در همان هانمونه آزمایش

 دارینگه گراد(سانتی درجه 4 دمای) یخچال در آزمایشگاه، به

 المل اتمام، از بعد شرح زیر بود:به آزمایش انجام روش. شدندمی

 آلودگی تشخیص. داده شد قرار میکروسکوپ زیر مشاهده جهت

 توجه با و 40 و 10 نماییبزرگ با نوری میکروسکوپ استفاده از با

های نمونه از. فتگر انگل صورت تخم شناسیریخت هایویژگی به

 کرده برداریعکس مونیتورینگ، میکروسکوپ از استفاده با آلوده،

 برداری،نمونه فصل و باشگاه اسم منطقه، به توجه با و اطالعات

رش شده در هر =تعداد تخم شماEPGواز رابطه  شدند. بندیطبقه

تخم شمارش شده در یک گرم مدفوع،  تعداد ششم یک + مدفوع گرم

، بهادری اسالمی و( آمددست تعداد تخم در هر گرم مدفوع به

(. در مورد تعداد تخم اکسیور نیز تعداد تخم شمارش شده 1386

هایی که برای گرفت. در مورد تخم انگلدر هر الم مد نظر قرار 

 گردید.کشت بود از روش برمن استفاده شناسایی نیاز به 
         

   نتایج

باشگاه  15آوری شده از نمونه مدفوع جمع 294از تعداد        

نمونه  48که  (% 7/20) آلودگی کرمی بود دارای نمونه 61 سوارکاری

( % 42/4نمونه استرونگل ) 13( % 3/16آلودگی به پاراسکاریس )

های اسکاچ نیز، تخم اکسیور از چسبرا نشان داده و در دو نمونه 

طور ها بهمیزان تخم کرم در مدفوع اسب (.% 68/0) مشاهده گردید

و  هاهای مشاهده شده شامل استرونگلبود. تخم 1-12متوسط 

ها  نشان پارا آسکاریس بود. نتایج حاصل از کشت مدفوع این اسب
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گل کوچک مده از نوع استرونآدست هکه الروهای مرحله سوم ب داد

سال  2تا  0های د. به تفکیک سن میزان تخم در اسبنباشمی

و در  5طور متوسط سال به 2-5های در اسب ،4طور متوسط به

مورد اسبانی که  عدد بود. در 7طور متوسط سال به 5اسبان باالی 

گیری انجام شد نیز در میزان آلودگی تغییر در مرحله دوم نمونه

  .چندانی مشاهده نگردید
   

 

 

 
 : تخم استرونگ2شکل   تخم پاراسکاریس: 1شکل 

   

گیری شده و تعداد اسب آلوده و میانگین و انحراف معیار تعداد تخم در اسبان هر باشگاه: تعداد باشگاه و تعداد اسب نمونه1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 : وضعیت آلودگی اسبان با توجه به جنسیت اسبان2جدول 

 یارانحراف مع میانگین تخم تعداد اسب آلوده گیری شدهتعداد اسب نمونه شماره باشگاه
 2/2 5 4 راس22 1باشگاه 
 2/3 6 5 راس21 2باشگاه 

 1/2 5 4 راس20 3باشگاه 
 2/2 6 3 راس22 4باشگاه 

 2/3 4 4 راس22 5باشگاه 
 2/2 5 6 راس21 6باشگاه 
 2/2 4 4 راس22 7باشگاه 
 2/3 6 3 راس15 8باشگاه 
 1/4 5 5 راس18 9باشگاه 
 7/4 7 4 راس22 10باشگاه 
 3/2 6 3 راس22 11باشگاه 
 3/3 5 5 راس20 12باشگاه 
 1/2 6 4 راس15 13باشگاه 
 2/3 6 3 راس14 14باشگاه 
 2/2 5 4 راس18 15باشگاه 

 شماره
 باشگاه

تعداد کل نمونه 
 مثبت در باشگاه

تعداد مادیان 
 مثبت

تعداد نریان 
 مثبت

 شماره 
 باشگاه 

تعداد کل نمونه 
 مثبت در باشگاه

تعداد 
مادیان 
 مثبت

تعداد نریان 
 مثبت

 3 2 5 9باشگاه شماره   1 3 4 1باشگاه شماره 
 1 3 4 10باشگاه شماره   3 2 5 2باشگاه شماره 
 1 2 3 11باشگاه شماره   2 2 4 3باشگاه شماره 
 2 3 5 1 2باشگاه شماره  2 1 3 4باشگاه شماره 
 2 2 4 13باشگاه شماره   2 2 4 5باشگاه شماره 

 1 2 3 14باشگاه شماره   2 4 6 6باشگاه شماره 
 2 2 4 15باشگاه شماره   3 1 4 7باشگاه شماره 
 28 33 61 جمع  1 2 3 8باشگاه شماره 
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 های تحت بررسیها در باشگاه: پراکنش سنی آلودگی به انگل3جدول 

 سال 5رده سنی باالی  سال 2-5رده سنی  سال 0-2رده سنی داد نمونه مثبت در باشگاهتع شماره باشگاه

 3 1 0 4 1باشگاه شماره 
 3 1 1 5 2باشگاه شماره 
 3 1 0 4 3باشگاه شماره 
 2 1 0 3 4باشگاه شماره 
 3 1 0 4 5باشگاه شماره 
 3 2 1 6 6باشگاه شماره 
 2 2 0 4 7باشگاه شماره 

 3 0 0 3 8ه باشگاه شمار
 3 2 0 5 9باشگاه شماره 
 3 1 1 4 10باشگاه شماره 
 2 1 0 3 11باشگاه شماره 
 2 2 1 5 12باشگاه شماره 
 3 1 0 4 13باشگاه شماره 

 1 2 0 3 14باشگاه شماره 
 3 1 0 4 15باشگاه شماره 

 38 19 4 61 جمع

 

   بحث

عنوان هر کشور بپرورش اسب و ورزش سوارکاری از دیرباز د       

توجه قرار داشته  مورد شده و همواره عالیق ایرانیان محسوب یکی از

صاحبان  به دالر هزار صدها سالیانه مختلف هایانگل و هابیماری است.

ریزی طرح . تغذیه و مدیریت صحیح،آورندخسارت وارد می هااسب

الت ها بسیاری از مشکسازی و برنامه کنترل انگلو اجرای ایمنی

نمونه  61در این بررسی  .نمایدرا قبل از وقوعشان پیشگیری می

  پاراسکاریس به آلودگی نمونه 48 که (% 7/20) بود کرمی آلودگی دارای

Parascaris eqourum)) (3/16،) 13 استرونگل نمونه (Strongyls spp) 

  های اسکاچ نیز تخم اکسیوریس(، در دو نمونه از چسب% 42/4)

Oxyuris equi)) این نتایج با نتایج مطالعه  %( 68/0) گردید مشاهده

 سمیانهای تکبر روی آلودگی (1386) جبربهادریرنو اسالمی 

دست آمده بود، اختالف دارد. علت هدرصد ب 40تبریز انجام شده و

سمیان بومی منطقه نیز مورد مذکور، تک مطالعه در که این است

ها، رایط ضعیف بهداشتی آنبررسی قرار گرفته بود که باتوجه به ش

 تریشوریس تخم گونههیچ مطالعه ایندر است.باالتر هاآن آلودگی میزان

درصد  14/7 ،(1383) اسالمی مطالعه در ولی نشد، دیده آزمایشات در

از تک سمیان بومی تبریز آلوده به تریشوریس بودند و با نتایج 

ها در دستگاه گوارش اسب کرمی آلودگی بررسی در (1392) انغالم

درصد و  4/22استان خوزستان که آلودگی به پاراسکاریس را 

مطابقت  درصد عنوان کرده، تقریباً 3/10ها را به استرونگل آلودگی

 دارد. اما با نتایج بررسی آسکاریازیس اسبان شیراز که توسط

درصد اعالم شده تطابق ندارد و با  34 (1383) ابراهیمی و سوزنی

در بررسی آلودگی کرمی ( 1387بکایی )ایج مطالعه حسینی و نت

 8/19اسبان سواری اطراف تهران که آلودگی به پاراسکاریس را 

 8/29ها را درصد و استرونگل 2/8آلودگی به اکسیور را  درصد و

به پاراسکاریس مطابقت دارد  آلودگی درخصوص کرده عنوان درصد

با نتایج بررسی  ضمناً ف است.و در مورد دو گروه دیگر دارای اختال

 آلودگی اسبان ترکمن منطقه جرگالن که توسط تاجیک و

و نیز با  خوانی ندارددرصد اعالم شده هم 62 (،1389) همکاران

های دارینمونه مدفوع اسب در اسب 65نتایج بررسی از تعداد 

انجام شد ( 1387پاکزادشهابی و برجی )اطراف مشهد که توسط 

چنین با هم اعالم نموده است تطابق دارد.  %23ی را میزان آلودگ

درصد  71/92 که اتیوپی در (2011) و همکاران  Tolaمطالعات نتایج

در ( 2016)و همکاران   Wondwossenبررسیچنین با نتایج هم

درصد اعالم  1/73استان دیگری در اتیوپی که درصد آلودگی را 

 Mohamedو   Abdullahطالعهم نتایج با چنینهم ندارد. تطابق نموده

های غیراسترونگلی گوارشی اسبان بر روی بررسی انگل (2011)

راس اسب تحت بررسی  45استان ریاض عربستان از کالبدگشایی 

با  خوانی ندارد و اصالً( دچار آلودگی بودند هم% 6/86الشه ) 39

بر روی  (2015)و همکاران   Ahmed Abdurhmanنتایج بررسی

درصد( آلوده به 7/97منطقه سمیراد سودان حاکی از )های االغ

که در مطالعات با توجه به این های گوارشی بود، تطابق ندارد.انگل
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سمیان از نظر انجام شده در  اتیوپی و سودان وضعیت پرورش تک

باشد، لذا انتظار آلودگی کم از نظر بهداشتی بسیار ضعیف می

به مقایسه نتایج این مطالعه  توجه با داشت. نباید را گوارشی هایانگل

در یک دهه قبل در استان  (1387بکایی )با بررسی حسینی و 

کرد که با توجه به افزایش نیروی متخصص  توان استنباطمی تهران

اسب و چه در زمینه دامپزشکی  پرورش زمینه در چه آموختهو دانش

رورش داران و سایر افراد دخیل در پباعث افزایش معلومات اسب

کیفیت بهداشتی در مراکز  دنبال آن راندمان وهاسب گردیده و ب

که نتیجه ملموس  گردیده بهتر تهران استان در خصوصاً اسب پرورش

 باشد.های انگلی گوارشی در اسبان استان میآن کاهش آلودگی

باال بودن میزان آلودگی به انگل پاراسکاریس در مطالعات فوق 

ان باروری کرم ماده است که هر کرم ماده دلیل باال بودن میزهب

هرکره اسب آلوده  آن دنبالهب و کندمی تولید تخم هزار100روزانه تا 

از سوی دیگر  ها تخم را در محیط رها کند وروزانه میلیون تواندمی

ها به نیز مقاومت باالی تخم دلیل سیر تکاملی مستقیم انگل وبه

مواد شیمیایی  و یخبندان شرایط نامساعد محیطی مثل خشکی و

دالیل فوق هب سال زنده بمانند و 5ممکن است تا  بسیار مقاومند و

رسد نظر میبه ها در همه فصول وجود دارد.امکان آلودگی اسب

عدم سالم  عدم تغذیه مناسب و چرای آزاد، عدم درمان ضدانگل،

های بومی موجب افزایش آلودگی سمیسازی محیط در مورد تک

 شود.می هاآن در EPGباال بردن میزان  های استرونگل ونهبه گو

تر ها بیشآسکاریس ها در مقایسه با اکسیورها وچرا که استرونگل

در مورد اختالف با نتایج  شوند.در اسبان با چرای آزاد دیده می

ها  ها نیز باید اذعان نمود در اکثر استانمطالعات در سایر استان

پرورشی صنعتی و بومی انجام  واحدهای از توام تصورهب گیرینمونه

سطح بهداشتی پرورش پایین  شده که در واحدهای بومی معموالً

دست آمده گردیده هب نتایج در آلودگی میزان افزایش به منجر که است

توان می لذا با توجه به کاهش آلودگی اسبان در این مطالعه است.

 ها، نوع وکیفیت تغذیه،با انگلکه برنامه مبارزه  کرد چنین استنباط

با موفقیت همراه  هااجرا شده درباشگاه ای وهای قرنطینهسیستم

گردد جهت بهبود شرایط بهداشتی اماکن پیشنهاد می بوده است.

اندر کاران دست آموزش افراد و گردد: انجام ذیل موارد اسب دارینگه

 ،مدتهای کوتاهدوره دار ومقطع بلندمدت هایدوره در اسب پرورش

پرورش  موزی برای مهندسان دامپروری وآهای بازبرگزاری دوره

های نوین ارائه روش نیز دامپزشکان فعال در صنعت اسب و اسب و

اجباری شدن انجام آزمایشات ، هاکنترل بیماری پرورش اسب و

سپس دادن داروی انگل با توجه  ماه و 6انگلی اسبان با فواصل هر 

 .به نتایج آن
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