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 چکیده

 بسياری مخزن عنوان به  پستانداران سایر جمعيت کل از بيش جمعيتی با  که می باشند پستانداران راسته بزرگترین جوندگان

 متفاوت شيوع به توجه با. شوند می جامعه در اقتصادی و بهداشتی مشکالت بروز باعث نانسا با مشترک های بيماری از

 به خانگی و صحرایی های موش آلودگی ميزان تعيين جهتحاضر تحقيق ایران، مختلف نقاط در ها موش انگلی های آلودگی

 روش به تحقيق این.گرفت صورت کالت واقع در شمال استان خراسان رضوی شهرستان در 59 سال در ای روده های انگل

 گير زنده تله با تصادفی طور به ها موش. گرفت صورت کالت شهرستان خانگی و کوهستانی منطقه موش 68 روی بر توصيفی

و در فرمالين  گردیدند جدا گوارش دستگاه های کرم وشدند   تشریح ،گونه جونده شناسایی و بيهوشی از پس وشدند  صيد

 ،سستودها با کارمن اسيد آميزی رنگ شفاف سازی نماتودها با الکتوفنل و از پس اسایی نگهداری شدند.درصد تا زمان شن 11

 .دیگرد ارایه توصيفی آمارهای از استفاده با نتایج. شدند شناسایی تشخيصی کليدهای کليه کرمها با استفاده از

گونه های . شد تعيين %5959 مطالعه، مورد منطقه در کرمی گوارشی های انگل به خانگی و صحرایی های موش آلودگی ميزان

( %1.55)آپادموس،  (%1951) پایکا، (%1555)موسکولوس موس ،  (%9.55) ميکروتوسجونده صيد شده در این منطقه شامل 

 گلان به ها موش آلودگی ميزان. گردید شناسایی سستود گونه یک و نماتود گونه 8 تحقيق این در( بودند.%151) آگاالکتا و

 )تتراپترا اسپيکوالریس ،%.6 با (Syphacia obvelata) ابوالتا سيفاسيا: از بودند عبارت جوندگان و انسان مشترک های

Aspicularis tetraptera) فوسور تریشوریس ،%1659 با(Trichuris fossor) هيمنوليپس ،%1855 با 
 %1155( با   Heligmosomoides polygyrus)هليگموزوموئيدس پولی ژیروس  ،(851%)  (Hymenolepis nana)نانا

 با(  Capillaria spp) کاپيالریا های گونه،  %159( با Nipostrongyus braziliensis) نيپوسترونژیلوس برازیلينسيسو 

  مطالعه مورد منطقه در مشترک های انگل بخصوص ای روده های انگل به خانگی و صحرایی های موش آلودگی ميزان.159%
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 به بهداشت آموزش و ها آن با جدی مبارزه ها بيماری از برخی مخزن عنوان به جوندگان نقش به توجه با رو، این از. ستباال

 .است الزامی ها بيماری از پيشگيری و کنترل جهت مردم

 اپيدميولوژی خانگی، و صحرایی موشهای کرمی گوارشی، های انگل: کلیدی هایواژه

 


