
 

 

 کشتار شده ی دام هادر کایوال هپاتی انگل فاسوعیش
   1380-1381اسوج ی یدر کشتارگاه صنعت

 : چکیده
 

ین به عنوان یکی از گروههای غذایی مهم است که از منابع اصلی آن  پروتئ:مقدمه و هدف
آلودگی انگلی این دامها تهدیدی برای منابع گوشتی و همچنین معضلی برای . دام می باشد

لذا میزان آلودگی دامها به بیماریهای . سالمت انسان مصرف کننده به حساب می آید
می تواند شاخصی برای سالمت افراد آن مشترک انگلی بین انسان و دام در هر منطقه 

 باشد ی فاسیوال هپاتیکا می به ترماتود کبدی از این بیماریها آلودگییک. منطقه به حساب آید
با توجه  . کندی گردد انسان را نیز آلوده میو به همان صورت که باعث آلوده شدن دام م

 در این منطقه، احتمال به موقعیت جغرافیایی شهر یاسوج و زندگی عشایری و دامپروری
بنابراین مطالعه حاضر به  .شیوع آلودگی های انگلی مشترک بین انسان و دام وجود دارد

 به این منظور بررسی وضعیت آلودگی دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی یاسوج
 .صورت گرفت انگل

 

همه         گر با بررسی ورت توصیفی و گذشته نـــــن مطالعه به صــــــــ  ای:کار مواد و روش
 موجود در کشتارگاه صنعتی 1381 و 1380 کشتار سالهای ) ذبح 190861(  های پرونده

اطالعات موجود در . یاسوج و اداره دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گردید
پرونده ها به جداول طراحی شده بر اساس متغیرهای مورد نظر که شامل نوع دام، تعداد 

، ماه ، فصل و سال بود، منتقل گردید و سپس با استفاده از  دام آلودهدام کشتار شده، تعداد
 .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و آزمون های آماری توصیفی SPSSنرم افزار 

 

، 1381 و1380ی سال های کشتار شده طیدر دام ها فاسیوال هپاتیکا  شیوع انگل: یافته ها
و ) درصد7/14 (80  زمستانبیشترین شیوع آلودگی مربوط به. اشد بی م درصد26/9
 گاوهاشیوع آلودگی در .  باشدیم)  درصد6/7 (81رین آن مربوط به تابستان کمت

 .بود) درصد16/7(و بزها ) درصد75/11 ( گوسفندانبیشتر از) درصد5/12(
 

ارگاه یاسوج قابل  در دامهای کشتار شده در کشتن انگل ایمیزان آلودگی به: نتیجه گیری
ر  مردم از سییو آگاه آلودگی ن ایلذا پاکسازی دامهای موجود در منطقه از.توجه می باشد

می تواند نقش مهمی در ارتقای بهداشت عمومی داشته  انسان ی ابتالی انگل و چگونگیتکامل
  که با توجه به چرخه زندگی انگللودگی ها بیشتر مربوط به فصل زمستان بودهآ. باشد

 . حاکی از عفونی شدن دام در فصول بهار و تابستان استاحتماالً
 

   کشتارگاهدام،  ،  شیوع، فاسیوال هپاتیکا:واژه های کلیدی

 * مشفع یعبدالعل
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 مقدمه 
پروتئین به عنوان یکـی از گروههـای غـذایی          

ژه در  ــــــــ ویه  بـ  مهم همواره مورد توجه بشر بوده،     
ه به دلیل افزایش روز افزون جمعیـت،        دهه های اخیر ک   

از منابع  . منابع آن از تنوع زیادی برخوردار شده است       
بـا عنایـت     مهم و اصلی این گروه غذایی دام می باشد،        

میلیـون نشـخوار     80به جمعیت دامی کشور که حدود   
دام   میلیون گاو برآورد شـده اسـت،       8کنندۀ کوچک و    

رح ــــــ یی مط عنوان جزء اساسی برای امنیـت غـذا       ه  ب
سالمت بهداشتی ایـن احشـام در ارتبـاط         . ]1[می باشدِ 

مستقیم با سالمت انسان مصـرف کننـده مـی باشـد و             
انســان ســالم بــه عنــوان جــزء اصــلی محــور توســعه 

 لذا بیماریهای    .م است   ـــنیازمند مصرف  گوشت سال    
انگلی دام به عنوان یکی از معضـالت دامپـروری از دو            

یکی بـه عنـوان تهدیـدی        ؛   حث است منظر مهم و قابل ب    
ه موجـب    ــــــــ برای منـابع گوشـتی بشـر  کـه ساالن          

ع  ــــ مرگ و میر و هدر رفتن مقدار زیادی از ایـن مناب           
می گردد و دیگری به دلیل چرخه های خـاص زنـدگی            
بعضی از این انگلها که منجـر بـه آلـوده شـدن انسـان               

لـذا توجـه بـه قسـمت دوم         . مصرف کننده مـی گـردد       
طلب عالوه بر اینکه از وظیفه جامعـه پزشـکی خـارج            م

نبوده بلکه دقت در چرخـه هـای زنـدگی ایـن انگهـا در           
     بــدن انســان، محــیط و یــا دام الزم اســت، تــا بــا قطــع 
حلقه های این چرخه زنجیره ای گامی در جهت بهبـود           

عـالوه بـر مـوارد فـوق، بیماریهـای           .  شتزندگی بردا 
 بایستی مـورد توجـه   )1( دام مشترک انگلی بین انسان و    

خاص قرار گیرد و آگاهی از میزان آلودگی دامهای هر          
منطقــه بــه ایــن بیماریهــا مــی توانــد شاخصــی بــرای  

بعضــی از .ســالمتی افــراد آن منطقــه بــه حســاب آیــد 
 را مـی تـوان   )2( بیماریهای انگلی منتقلـه از راه گوشـت       

پس از شناسایی دامهای کشتار شدۀ آلوده و ضـبط و           

د سازی آنها کنترل نمود و بیماریهای مشترک بین     نابو
انسان و دام  را می توان پس از برآورد میزان آلودگی          
در دامها ، با درمان سایر دامها و قطـع چرخـۀ زنـدگی       
انگل در منطقۀ شایع، نسبت به کنترل وپیشـگیری آنهـا       

 . .اقدام نمود
 یکبـد )4(ک فلـوک    یـ )3(کـا   یوال هپات یکرم فاسـ  

سـه صـفرا    ی و ک  یو صـفرا  ی اصـل  یاست که در مجار   
ن انگل نشخوارکنندگان ی ایزبان اصل یم.  کند ی م یزندگ

ــاو(  ــز ،گ ــفند و ب ــ)  گوس ــا بلع  یم ــه ب ــد ک ــ باش دن ی
وده ــــــ  آل یاهـان آبـز   ی انگل به همراه گ    یمتاسرکرها

 بـا   یزبـان اتفـاق   یک م یـ انسـان بـه عنـوان       .  شـوند  یم
 یاهان خوراک ی گ ی موجود بر رو   یمتاسرکرهاخوردن  

ــز ــیآب ــوده م ــار ح.  شــودی آل ــل در مج  یضــور انگ
ــه صــفرا ی و کیصــفراو ــث ب یس ــان باع ــاری انس  یم

ــاراحت)5( سیالزویفاســ .  گــرددی مــی کبــدی هــای و ن
 کـرم هـا در گوسـفندان        یم کبد یمهاجرت داخل پارانش  

 شود که به نـام فسـاد        ی م یعی وس یب بافت یباعث تخر 
 ی در مجـار   ینیگزی جـا  یدر ابتـدا  .  معروف است  یکبد

به ک ی و توکسیکی ممکن است هر دو اثر مکان     یصفراو
 یپر پـالز ی باعث هتاًیجاد گردد که نهای کرم ها ا له  یوس
 ی اطراف مجـار یر بافت پوشش ی تکث ،یوم صفراو یتلیاپ

ــ ایا نســبیــو انســداد کامــل     در .  شــودین مجــرا مــی
  روز پورتـال   ی منجـر بـه سـ      د معمـوالً  ی شد یعفونت ها 

ن یـ وع ا ی شـ  یاطـالع از چگـونگ    ن  یبنـابرا . ]2[ گردد   یم
  تیـ  هـر منطقـه حـائز اهم       یا و انسان ها   انگل در دام ه   

یت جغرافیایی شهر یاسـوج     عبا توجه به موق    . باشد یم
و زندگی عشایری و دامداری در ایـن منطقـه، احتمـال            
شــیوع آلودگیهــای انگلــی مشــترک بــین انســان و دام  
                                                           

.1- Zoonosis 
2- Food Transmitted 
3- FaSciola Hepatica 
4- Fluke 
5-Fassiolosis 

 



 1380-1381اسوج ی ی کشتار شده در کشتارگاه صنعتیکا در دامهایوال هپاتیوع انگل فاسیش

 1382 ـ تابستان 30هشتم ـ شماره ارمغان دانش ـ سال 

 27

بــه علــت عــدم آگــاهی از وضــعیت ایــن  . وجــود دارد
بیماریهــا در ایــن منطقــه، مطالعــه حاضــر بــه منظــور  
بررسی وضعیت دامهـای کشـتار شـده در کشـتارگاه           

 ی بــه ترمــاتود کبــدصــنعتی یاســوج از نظــر آلــودگی
 .انجام گردید کا یوال هپاتیفاس

 
 مواد و روشها

ین مطالعه بصورت توصیفی  و گذشته نگر با         ا
 موجـود در    ) ذبـح  190861 ( پرونده هـای    همه بررسی

کشــتارگاه صــنعتی یاســوج و همچنــین پرونــده هــای  
موجود  در دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد کـه         

.  بــود انجــام شــد1381 و 1380مربــوط بــه ســالهای 
  شخصاً با مراجعه به مراکـز فـوق اطالعـات          پژوهشگر

 .مورد نیاز را از پرونده ها استخراج نمود 
    در ایـــن بررســـی جامعـــه پـــژوهش کلیـــه  

پرونده های موجود مربوط به دامهای ذبـح شـده طـی            
 در کشتارگاه صنعتی یاسوج و      1381 و   1380دو سال   

ــوده کــه    ــه و بویراحمــد ب    دامپزشــکی اســتان کهگیلوی
ــدند     ــاب ش ــا انتخ ــین آنه ــژوهش از ب ــای پ ــه ه      . نمون

نمونه های انتخاب شده در ایـن پـژوهش کلیـه مـوارد             
بـه  لـودگی هـای انگلـی بودنـد کـه           آثبت شده مبتال به     

 دامپزشک و تکنسین بررسـی گوشـت آلـودگی          لهیوس
 انجـام شـده در   بازرسـی  .آنها اثبات و ثبت شـده بـود    

 مشـاهدۀ دقیـق همـۀ اعضـا ، لمـس            ؛ شـامل  کشتارگاه
شهای الزم جهت    و بر  یبررسکردن کلیۀ اعضاء مورد     

این مرحله نیـز در دامهـای مختلـف         . دنمعاینه  می باش   
روش معینی دارد، مثالً در مورد گاو حتی در صـورت           
سالم بودن در مرحله پیش از کشتار، کلیـۀ اعضـاء آن            
از جملـه زبـان ، عضـالت جونـدۀ سـر، اعضـاء حفــرۀ       

، کبـد، روده، معـده، طحـال، رحـم          )قلب و ریه  ( صدری
هـا و الشـه  بـا برشـهای خـاص مـورد              ،پستان ، کلیه    

بیشتر آلودگی هـای    . ارزیابی و معاینه قرار می گیرند       
. دیـد ماکروسـکوپیک قابـل تشـخیص هسـتند          انگلی با 

موارد مشکوک نیز به آزمایشگاه ارسال می گـردد کـه    
نجا با کمک میکروسکوپ و نمونه های تهیه شـده          آدر  

در ایـن پـژوهش از      . تشخیص قطعـی داده مـی شـود         
جــداول توخــالی طراحــی شــده بــر اســاس متغیرهــای 
تحقیق استفاده شد و تمام موارد موجود در پرونده ها          
به جداول  طراحی شده بر اساس متغیرهـای تحقیـق ،            

پرونده های موجـود بـه تفکیـک نـوع دام         .منتقل گردید   
 تعـداد دام آلـوده      کشتار شـده،  کشتار شده ، تعداد دام      

داول جداگانه ای دسـته     شده ، ماه ، فصل و سال در ج        
و روشـهای   )SPSS )1 با  استفاده از نرم افـزار         بندی و 

 .. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند آماری توصیفی 
 
 فته هایا

با توجه به بررسیهای انجام شده طی سـالهای         
  ، رأس دام اعم از گوسفند     190861تعداد    1381 و 1380

بز، گاو و گوساله  در کشتارگاه صنعتی یاسـوج ذبـح            
 )درصد26/9 ( دام رأس17676  تعداد ین که از ا   شده اند 

 یزان آلـودگ  یـ م . آلوده بودنـد   کاتی هپا انگل فاسیوال   به
        ، 1381 درصــــد و در ســــال 51/9 ، 1380در ســــال 

 . باشدی مدرصد 9
ب ی به ترت  1381 و   1380 در سال  یلودگآزان  یم
 در بزها  درصد ، 29/12 درصد و    21/11فندان  در گوس 

 49/9 درصد و در گاو و گوسـاله         35/6 درصد و    97/7
در مجموع دو سـال     .  باشد ی م  درصد 59/15درصد و   

، در بزهـا      درصـد  75/11 در گوسفندان    یزان آلودگ یم
ــا  16/7 ــد 5/12 درصــد و در گاوه ــ درص ــد ی م  باش

  ).1جدول (

                                                           
.1-Statistical Package for Social Science 
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 1380 و1381ک نوع دام و فصل ی به تفک در دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی یاسوجکا یوال هپاتیانگل فاسشیوع : 1 جدول 

 
 1380سال نوع دام فصل

 تعداد کشتار   تعداد آلوده   درصد
 1381سال

   تعداد آلوده   درصدتعداد کشتار
 گوسفند بهار

 بز
 گاو و گوساله

 12343         1265     24/10 
9714            794       17/8 
3739            218       83/5 

11162          1161     40/10 
11705          862       36/7 
2303            242       50/10   

 گوسفند تابستان
 بز
 او و گوسالهگ

11839         1204      16/10 
13395         937        99/6 
3048           235        70/7 

7258           972        39/13 
20080         977        86/4 

1605           262        32/16 
 گوسفند زییپا

 بز
 گاو و گوساله

8791           897        20/10 
13546          949        00/7 
2770            300       83/10 

7260           904        45/12 
17464          1065     09/6 
1776           291       38/16 

 گوسفند زمستان
 بز

 گاو و گوساله

6974            1114     97/15 
7045            804       41/11 
1811            326       00/18 

6655          610        67/13 
7511          702        34/9 
1067          258        17/24 

 گوسفند مجموع
 بز

 گاو و گوساله

39947           4480    21/11 
43700          3484     97/7 
11368          1079     49/9 

32335        3974       29/12 
56760        3606       35/6 
6751          1053       59/15 

 00/9       8633        95846 51/9       9043         95015  جمع کل
 

در همـۀ فصـول از شـیوع        ن انگل   ی به ا  یآلودگ
ــه ای  برخــوردار   ــل مالحظ ــین  قاب ــن  ب اســت و در ای

 1380بیشــــترین شــــیوع مربــــوط بــــه زمســــتان 
ن و کمترین شـیوع مربـوط بـه تابسـتا          )درصد17/14(

 ).2جدول  (می باشد) درصد63/7( 1381
 در دامهای کایوال هپاتی به فاسشیوع درصد آلودگی: 2جدول 

 بهاسوج شتار شده در کشتارگاه صنعتی یک

 1380 - 1381  تفکیک فصل

 

 
 بحث و نتیجه گیری

مـده از مطالعـه      آ دسـت ه  با توجه به نتایج بـ     
ــده در      ــتار ش ــای کش ــودگی دامه ــزان آل ــر، می حاض

 در سـال    کایهپاتوالیفاسـ رگاه صنعتی یاسوج  به      کشتا
ــه ترت ،1381و1380 ــ ب ــد و  51/9 بی ــد   9درص    درص

 این آلودگی، بیشتر در فصل زمسـتان و در           .می باشد 
در مطالعۀ صـورت گرفتـه      . بین گاوها دیده شده است      

ــه وســ ــاقری  له یب ــائینی و  ب ــوچهری ن در ) 1379 (من
دامهای کشتار شده در شهرکرد، میزان آلودگی به این         

و بیشترین آلودگی در فصـل زمسـتان        درصد  1/4انگل
 که از نظر فصل شیوع، بـا مطالعـۀ          ِ]3ِ[دیده شده است    

حاضر مطابقت داشـته، ولـی شـدت آلـودگی در شـهر             
با توجه  . یاسوج تقریباً دو برابر مطالعۀ شهرکرد است        

به شرایط اقلیمی شـهرکرد و مشـابهت آن بـا یاسـوج،          

  فصل 

 سال

 جمع ساالنه زمستان پاییز تابستان ربها

1380 82/8 4/8 54/8 17/14 51/9 

1381 99/8 63/7 52/8 27/12 00/9 

53/821/1326/9 8 9/8مجموع
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 الگـوی   انتظار می رود میـزان آلـودگی در دو شـهر از           
بنـابراین بـا    . یکسانی تبعیـت نمایـد امـا چنـین نیسـت            

بیشتر بودن میـزان آلـودگی دردامهـای یاسـوج، بایـد            
ایـن منطقـه وجـود       احتمال آلودگی انسانی بیشتری در    

 به هشدارهای بهداشتی در منطقه  زلذا نیا . داشته باشد   
 . احساس می شود 

میـزان    ) 1379 ( در مطالعه ای در خرم آباد       
درصـد گـزارش    29،   هپاتیکـا    ودگی دامها به فاسیوال   آل

 کــه بــه مراتــب از آلــودگی در یاســوج ]4[شــده اســت 
 )1377 (در کرمـان گـر  ید در مطالعـه ای   وبیشتر است   

درصد اعالم شده اسـت     5/1میزان آلودگی به فاسیوال،     
 .  که نسبت به مطالعۀ حاضر بسیار کمتر است ]5[

ۀ حاضـر،   با مقایسه مطالعات فوق بـا مطالعـ       
می توان نتیجه گیری نمود که میزان آلودگی دامهـا در           
نقاط مختلف کشور با یکدیگر متفاوت است و از الگوی          
یکسانی  پیروی نمی کند که البته این موضوع منطقی و    
وابسته به سیر تکاملی انگل و وجـود شـرایط زیسـتی            
مطلوب در محیط خـارج و حضـور حلزونهـای جـنس            

اما تفاوتهای آلـودگی در     . می باشد   آ در منطقه    -لمینه  
مناطق مشابه باید مـورد توجـه قـرار گیـرد و احتمـال              
کنترل آلودگی در منـاطق شـیوع پـائین بـا اسـتفاده از              
اقدامات دامپزشکی منطقه، بـه عنـوان الگـویی مناسـب           
انتخاب و عمـل شـود و  نیـاز اسـت در منطقـۀ مـورد                 

 و در   مطالعه اقدامات جدی برای کنترل آلـودگی دامـی        
بـه  . نتیجه آن کنترل آلودگیهای انسانی صورت پذیرد        

 در این    هپاتیکا   هر صورت میزان شیوع باالی فاسیوال     
استان احتمال آلودگیهای انسانی را مطرح می نماید که         
بیشتر آنها ممکن است ساکن مناطق دامپروری اسـتان       

 .باشند 
 مطالعــه انجــام شــده در شــمال اســپانیا در 

ــد د5/59) 2003( ــای  رص ــورد آزم ــفندان م ش  از گوس

ــد  ــوده ان ــوده ب ــن بررســدر . ]6[آل ــایای  ی از روش ه
ش مـدفوع اسـتفاده شـده       مختلف سرولوژیک و آزمـای    

 .است
ه بـ ) 1981 (مطالعه انجـام شـده در کـره         در  

ــزان یظــ تغلییهــاله روش وســی  آزمــایش مــدفوع می
 درصـد و  2/33ه وال در گـاو و گوسـال      به فاسی  یآلودگ

 .]7[ گزارش شده است درصد 7/31در گوسفندان 
مقایســه نتــایج تحقیقــات ســایر کشــورها بــا 
 ی منطقه یاسـوج در حـد کمتـر        ی دام ها  یمیزان آلودگ 

ــ   ــه ای ــه البت ــ اســت ک ــاوت ناش ــار و ین تف  از روش ک
ک  سـرولوژی  یبا تست ها   ناً یقی . است یص آلودگ خیتش

 آزمایش مـدفوع میـزان دقـت در         ی تغلیظ یو روش ها  
  ک انگـل هـا در یـ       ی شـیوع واقعـ    کار  افـزایش یافتـه و      

 گردد در یبنابراین پیشنهاد م.  شودیمنطقه محاسبه م
 سـرولوژیک بـا اسـتفاده از        یکشور ما نیـز روش هـا      

 هـا بـه     ی ابداع و در تشخیص آلودگ     ی داخل ی ژنها یآنت
   .کار گرفته شود

بـا توجــه بــه مصــرف ســبزیجات و گیاهــان  
چرخـۀ   مـردم منطقـه و بـا توجـه بـه          له  یوسبه  آبزی،  

زندگی کرمهـای فاسـیوال و دیکروسـولیوم و آلـودگی           
زیاد دامها به این دو انگل ،  احتمال آلـودگی در مـردم              

 ی انسان ییشترین میزان آلودگ   ب .این منطقه وجود دارد     
است به عنـوان مثـال در       الن گزارش شده    از استان گی  

فاســیوالزیس  مــورد 10000شــتر از  بی1999ســال 
 لذا بـا توجـه      . ]8[ گردیده است   از آنجا گزارش   یانسان

ــه شــرایط زیســت     ــاطقی ک ــق حاضــر در من ــه تحقی ب
حلزونهای میزبان واسط ، وجود دارد بایستی آلودگی        

 .انسانی به این کرمهای کبدی مورد توجه قرار گیرد
 ی مطالعــات ســرواپیدمیولوژ ی بــرااخیــراً

 ابداع و به    ی سرولوژیک مختلف  یفاسیوالزیس تست ها  
 ی در آنــاتولیدر مطالعــه ا. ]8 [ود شــیکــار گرفتــه مــ
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 میـزان   )G )1ن  یمونوگلوبـول ی ا  با استفاده از تیتر    یشرق
 .]9[ گزارش شده است درصد78/2 ی انسانیآلودگ

با مطالعات صورت گرفته در مناطق مختلـف        
 توجه بـوده    کا قابل وال هپاتی  به فاسی  یدنیا میزان آلودگ  

 یاداتپیشـنه لـذا   .  مانـده اسـت    یوع آن پابرجا باق   و شی 
 ارائـه شـده     ین فلوک کبد   ای یجهت ساخت واکسن برا   

 در هر منطقه نیـاز بـه        ی انسان یآلودگزان  می .]10[است
ــق و اختصاصــ   ــه دقی ــه   یمطالع ــه ب ــا توج      دارد و ب

 کند الزم اسـت بـه       ی که این انگل ایجاد م     ی های یبیمار
 . . خاص شودین انگل توجهای

 
 یرتشکر و تقد
ــ نیبـــد ــیوسـ ــئول امورپژوهشـ  یله از مسـ

ب و یاســوج کــه در مراحــل تصــوی یدانشــکده پزشــک
ــرا ــ ایاج ــار ی ــرح همک ــتند و همچنــ ین ط ن از ی داش
اسـوج و اداره    ی یکشتارگاه صنعت و کارکنان   ن  یمسئول

ن ی که در راه انجام ا     ی کسان ی استان و تمام   یدامپزشک
 . گرددیر و تشکر می نمودند تقدیق همکاریتحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.1-Immunoglubolin G(IgG)  
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ABSTRACT 
Introduction & Objective: Protein is one of the important 
nutritional groups of which the main source is domesticated 
animals. Parasitic infection of these livestock is a threat to the 
meat resources as well as trouble to health of the user. So, the 
infection rate for zoon sis in each region can be an indicator for 
the health of the people living in that region. Concerning the 
geographical situation of Yasuj , tribal life and animal husbandry in 
this region, there is the probability of prevalence of zoon sis. Thus 
the present study has been done in order to investigate the 
infection rates of slaughtered domestic animals in Yasuj industrial 
slaughterhouse.  
Materials & Methods: This study was carried out descriptively 
and prospectively concerning the slaughter chart of the years 
1380 and 1381 available in Yasuj industrial slaughterhouse and 
the veterinary office of the kohgiloyeh and Boyerahmad province. 
The information present in the charts were transferred to the 
tables designed according to desired variables such as the kind 
and the number of the slaughtered domestic animals, the kind of 
the parasite, the number of the infected domestic animals, month, 
season and the year. These information were analyzed 
statistically. 
Results: In this paper, the prevalence of Fasciola hepatica  was 
investigated and it was concluded that 27490 (14.4%) 
domesticated animals out of the total number 190861 slaughtered 
domestic animals including sheep, goats and cattle has been 
infected by this parasite. Infection rate was (9.26%) . In general, 
the highest prevalence rate was in the winter. The prevalence rate 
of infection in sheep (17.71%) was higher than the one in cattle 
(16.71%) and in goats (11.69%).  
Conclusion: The infection rate for zoon sis is considerable in 
Yasuj. So the separation of the infected domestic animals, the 
omission of these infected bodies from the nutritional material 
production cycle as well as the cure of the infected domestic 
animals can play an important role  in improving the public health. 
These infections were mostly in winter and it is thought that, 
concerning the life cycle of parasites, these infections are because 
of the contamination of animals in spring and summer. 
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