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ديكروسليوم در گوسفندان كشتارشده استان خراسان رضوي و رابطه آن با  شيوع انواع  بررسي
  GIS پارامترهاي هواشناسي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي
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هاي عوامل محيطي با انگل را با توليد نقشه ي است و مي تواند ارتباطمكان هايداده با كار براي رتمنديقدابزار  GIS زمينه مطالعه: 
 دهد.هوشمند نشان 

و بررسي ارتباط آن با پارامترهاي هواشناسي با  ديكروسليومبه ز بررسي حاضر تعيين ميزان شيوع آلودگي گوسفند هدف ا هدف:
 بود.  ان رضويدر استان خراس GISاستفاده از 

شهرستان داراي ايستگاه سينوپتيك  14در مطالعه گذشته نگر با انتخاب دو نوع مطالعه گذشته نگر و مقطعي انجام شد.  روش كار:
) به روش اسنادي و مراجعه به سامانه هاي 1396-1392ساله( 5استان، اطالعات شيوع ديكرو سليوم و پارامترهاي هواشناسي طي دوره 

) دركشتارگاه محلي 1396آوري و ارزيابي ها در سطح استان صورت گرفت، همچنين در مطالعه مقطعي دوره يك ساله (آماري جمع 
  انجام گرديد، با  Krigingبه روش درونيابي  GISطرقبه، ارزيابي ها در سطح محدودتردر سطح شهرستان مشهد با تهيه نقشه هاي 

 استفاده شد. ،  SPSS 16.0زار جهت تعيين رابطه اماري معني دار از نرم اف

درصد) به ديكروسليوم آلوده بودند، در بين شهرستان هاي  9/5كبد( 470404راس گوسفند كشتارشده  7327011از تعداد  تايج:ن
ه از مورد مطالعه، نيشابور، چناران و قوچان به ترتيب داراي بيشترين درصد آلودگي بودند، نقشه هاي درونيابي حاصل نشان مي دهند ك

روزهاي بارندگي و ميزان رطوبت  تعداد ،هابارشاز ميزان  همچنان كهسمت شمال و شمال غرب به سمت جنوب و جنوب شرق استان 
نسبي كاسته شده است از آلودگي ترماتودها نيز كاسته شده است (رابطه مستقيم)  و برعكس با كاهش دما به ميزان آلودگي افزوده 

 (P<0.05)نيز رابطه معني دار بين پارامترهاي هواشناسي فوق و آلورگي كبد به ديكروسليوم وجود داشت  شده است و از لحاظ آماري
و همچنين در مطالعه مفطعي يكساله، نقشه درونيابي الودگي در سطح روستاهاي شهرستان مشهد تهيه شد كه تقريباً از همان الگوي 

 استاني پيروي مي كند. 

بيشتر از قبل با استفاده  ضرورت دارده به نتايج اين مطالعه و ارتباط آلودگي با پارامترهاي محيطي و فصلي با توج گيري نهايي:نتيجه
 پيش بيني ها و برنامه هاي كنترلي بر اين اساس انجام گردد.      GISاز تكنولوژيهاي نوين مانند 

  ، خراسان رضوي GIS  شيوع، گوسفند،، ديكروسليوم  :هاي كليديواژه  

 


