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چکیده:
انگللللی تللللخت للللی وخالسللللز ات مل بمماللللیخ ام حیااللللی للیللللخیو ات ا لللل لیانللللخ ات لللل ب ب لللل
ا لخشند .لخل وخ ب ل وخ ج ب تیلن انگی تخ ا لخشند کز انس خی ج خن دایند کز یاط کنز تخت اخت الخنیاده اوکسلی دولده
انسقی ا شید .اون للیخیت تخ یانخو اوجخد ض یتخت اقسصخدت ف ابان لز گ ز تخت داا یا دایا ا لخشند .تدف ام اون اطخلعز
ل یا شلیع انگی تخت الین دی گیافندان لت جخم دی اخل  4931ا لخشد .ل ات اولن انولیی ام  055یاس گیالفند للز
صیی صخدف نیینز الین گ فسز شد کز ام اون عداد  905یاس اخده ب  405یأس ن لیدند .نیینز الین گ فسز شلده مل ام
لز گسس ش الین ب ینگ آال ت گلیسخ ایید ایموخل ب ل یا ق ای گ فسند .نسخوج اون ل یا ن خن داد کلز  %4.79دیصلد
گیافندتخت ایید ل یا آلیده لز ل ویم ب %.470دیصدآلیده لز لخل ویمب  %4471دیصد آلیده لز آنخمماییم ا لخشند .دی اون
ل یا ن خن داده شده اات کز آلیدگ انگی تخ لز صیی حت لخللن ب خای بجید داید ب چلین مل بیش گیالفند دی اولن
ش یباج داید ،المم اات ل ات مل گل ت ب ج یگل ت ام اون للیخیت تخ ب کنز تخ ،اسئیللن ذو لط سخالت ب یجز لل لس ت
لز اون اس ئز داشسز لخشند.
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مواد و روش کار

مقدمه:
دی مو یدهت مل بممایخ اطخلق لخ طبقز لندت لیاون
کز دی اخل  1691انجخم گ فسز اات ،انگی تخت الین
ا ه دایان ق ای دایند .اون ی وخالسز تخ کیچی ب دایات
کلم یاا ح لی یفسز تسسند ب یللد اثی دی آن تخ
ام ط وق قسل دب خو وخشل بگین انجخم ا مذو د .اون
انگی تخ ام ط وق کنز تخ انسقخل ا وخلند .دب الخنیاده ت
ا لخل وده ب ل وده دی اون گ به ق ای دایند.جن لخل وخ
ایگخنلسی اات کز لز اشکخل اخس ف دی داالی گ بیل
تخت ق ا ا ختده ا گ دد .دایات یللد اثی غل جنس
لیده ب دی ینگآال ت یباخنیفسک  ،لخ السیمما آل ب
یده ک ب اخ لن ق ا داالی آن قخلی خلص ا لخشد.
ل وخ اجییحز یاس کخامً ح لی یفسز اات.
دیجن
اشکخل گ د ،للض  ،لخال وخ نخانو اات .نخق لن ی
وخالسز ل وخ ،گینز تخت کنز تلخلیاخ ا لخشند .ی وخالسز
آنخممایخ وی یوکس وخ احسیب ا گ دد ب لز دللی
شبختت موخد آن لخ ل وخ ،شنخاخو ب فکلی ان تخ ام ت
یاد(.ینجب ل خدیت ب
ض بیت لز نو ا
شی خدت .)1961،لخل وخ ای خمت ب لخل وخ ابو دی ل ال
ایاید لخ ت دی الین گیافند ب ل دی او ان دوده ا شیند
ب دی اغ ب نیا او ان لز الصیص دی اباال ل خی للیخیت
شدود ب ک نده ات یا لخ حیایض ب ،میدت ،ک الین ب
تییگ یللنییت اوجخد ا کنند ی وخالسز ل وخ حید خً
یاط کنز تخت اوکسیدوده انسقی شده ب دی فصیل گ م
کز فعخللت کنز تخ موخد اات شلیع لل س ت داید (Bose
) .1995لخ بجید اطخلعخ گسس ده ات کز مل ااین یبش
تخت خلص ،مل گل ت ،کنس ل ،دیاخن ،للیخیو او ،
بوژگ تخت املدالیلیژوی ،مخ یلیژوی ب غل ه انگ خت
الین یاط مژبت گ ان اخس ف دی داالی ب الخیج ام
ک یی صیی گ فسز اات ،ااخ تیچنخن اون للیخیت فخ
نسبسخً لخال ب السخی تخت انگلن یا لز داادایان حیلی
ا نیخود .لز تیلن دللی اخ یا ل آن داشت خ لخ اطخلعز
شلیع اون انگی تخ کیک لز دیاخن ب مل گل ت ام ل بم
اون للیخیت دی انطقز کند.

اون ل یا کز دی اخل  4931ل یبت 011حدد گیافند
ا کیک لز میدت ا اجعز کننده لز ک لنلی تخت
دااپ شک ش اسخن لت جخم لز حیی آاد .دی السدات
کخی ت گیافند للیخیت کز لز ک لنلیتخت دااپ شک
ش اسخن ا اجعز ا نیید .م ام ا خص نییدن ان
دام تخ ،لخ اعخونز ت لخللن ب ا ختده ن خنز تخت
دیاخنگخت ت چین ب ،ل یگ شدن حقده تخت لنفخبت
اطح  ،ینگ م ودگ وخ میدت اخخطخ  ،تییگ یللنییت
دام ا کیک لز میدت ق ا شد .اپ لخ ااسفخده ام
ا ایمن ااس وی بیود گیش اییاخ شده ب لخ لز وی قط ه
الین ل یبت الم انسقی شده ب اپ گسس ش نخمک لز ب
شیخیه مده شده اات .ام ت دام داقی  9گسس ش الین
لز شد ب لخ اسخنیل  69دیجز فلک گ دوده اات .دی
آماخو گخه دان گخه آماد ااما با د لخلی الم تخت لز
شده لخ ینگ گلیسخ ینگ آال ت شد .گسس ش تخت ینگ
آال ت شده لخ الک باکیپ نییت ام نو بجید انگی تخت
الین ایید ل یا ق ای گ فسند.

نتایج
ط ل یا کز دی اون اد صیی گ فت ام عداد 055
یاس گیافند  435یاس آلیده لیدند کز ام اون للن
 %4471دیصد ابسم لز آنخممایخ ب  %.470دیصد ابسم لز
لخل ویم ب دیصد ابسم لز ل وخ لیدند (جدبل .)4تیچنلن
دی اون ل یا صیی گ فسز دیصد ال ان آلیدگ
ل ااخس ان لل س ون آلیدگ دی انلن  0-6اخل ب
کیس ون آلیدگ دی انلن  6-.اخل ا لخشد(.جدبل .)1
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جدول  -7شیوع و شدت آلودگی به انگل های خونی در گوسفندهای شهرستان تربت جام

عدادآلیده
99

نخم انگی
ل وخ

دیصد آلیدگ
%4.79

لخل وخ

496

%.470

آنخممایخ

14

%4471

جدول -2درصد گوسفندان آلوده به انگل های خونی براساس سن حیوان

ان
دیصد آلیدگ

5-4

1-9

0-6

6-.

%4470

%4471

%1476

%470

بحث
طبق ل یا کز دی ط اخل 1961انجخم گ فت93 ،
دیصد گیافندان ش اسخن لت جخم ابسم لز انگی تخت
لخل وخ ،ل وخ ب آنخممایخ لیدند کز ن خن دتنده ال ان لخالت
السمت اون انگی تخ لصیی لخللن  ،حت لخللن ب وخ خای ا
لخشند .ا یان گفت ال ان لخالت اون ایاید لز ح ت اندالی
لیدن نخقی تخت اون للیخیت ب تیچنلن ادو وت ضعلف
صخ بخن دام ذک ک د .نیینز تخو کز ام داادایت تخ صیی
گ فت لل س آن خ ام لحخظ ادو وس ب یحخوت اصیل مل گل ت
دی اطح مخولن لیدند.
دی اطخلعز ات کز یاط یا ب تیکخیان لز انویی
ل یا ا ب املدالیلیژت لخل وخ ابو دی گیافندان انخطق
اخس ف اق لی او ان دی اخل  1911صیی مذو فت ام
 1916یاس گیافند دی انخطق اخس ف اق لی الینگل ت ب
ا م آن خ ایید آماخوش مخد ن دیال خن ل ات عللن لس
ا ا لیدند( یا ب یتب ت.)1911،
دی اطخلعز ب ل یا صیی گ فسز یاط نعیخن ب تیکخیان
ام گیافندان ب ل تخت ح خو ااسخن اصف خن دی اخل 1939
کز نیینز گل ت ام  110نیینز االذ شده 169 ،ایید (
 71/11دیصد) ام نو لخل وخ اثبت خلص داده شد (نعیخن
ب تیکخیان .)1939

دی ل یا آلیدگ لز انگی تخت الخیج ب نقش آن خ دی
انسقخل للیخیت تخت ی وخالسز ات ل دی ش اسخن اخکی کز
یاط ق ه الخن ی ب تیکخیانش دی اخل  1961صیی گ فت
ام  191یاس ل آلیده لز کنز  111یاس10/13دیصد)
حمو آلیدگ لز للیخیو خت ی وخالسز ات یا ن خن دادند .ام
اون الخن  31یاس آلیده لز لخل وخ ابو ( 17 ،)31/19یاس
لز لخل وخ ای خمت ( 11/90دیصد) ب  0یاس آلیده لخل وخ ابو
ب لخل وخ ای خمت(9/36دیصد)دیا ن خن دادند کز دیصد ال ان
لخل وخ دی اجییع  70/10دیصد لدات آاد.آلیدگ لز ل وخ
ب آنخممایخ وخفت ن د(ق ه الخن ب یا .)1961،
دی اطخلعز ب ل ا ت صیی گ فسز یاط  Ameenب
تیکخیان ل یبت ا لپ لخل وخ لخوژالنخ ب آنخممایخ اخیژونخلز
دی دام تخت ات دی ایللی ح اق صیی گ فت ام نیینز الین
 03یاس گیافند ،طبق آماخو خ کز انجخم گ فت 1 ،ایید
ابسم لز لخموخ لخوژالنخ ب  1ایید لز آنخممایخ اخیژونخلز گ ایش
گ دود ).(Ameen et al., 2012
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