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چکیده
توانند سبب بیماري نشخوارکنندگان کوچک از جمله گوسفند شوند که به بیماري متعلق به جنس آیمریا میاي یاختههاي انگلی تکگونه

تر از اي گوسفندان جوان کمهاي رودهترین بیماريکوکسیدیوز یکی از رایج. گرددهاي انگلی کوکسیدیوز اطالق میناشی از این گونه
تحقیق حاضر . هاي مختلف آیمریایی ایجاد گرددتواند توسط گونهباشد و مینیا باال میشیوع آلودگی آن در تمام د  .باشدشش ماه می

براي انجام این . هاي آیمریا در بین جمعیت گوسفندان در زابل انجام شده استبه منظور تعیین میزان فراوانی و شناسایی تنوع گونه
گوسفندان به سه گروه سنی . گرفته شد 1392فصل سال در طول چهاررأس گوسفند  420از رکتوم ) گرم 3-5(تحقیق نمونه مدفوعی 

سیست در هر گرم مدفوع با استفاده از روش اُتعداد اُ. ماه بودند 12ماه و باالتر از  6-12ماه،  6تر از تقسیم شدند، که شامل کم
دست بر اساس نتایج به.ه انگل اسپروله شدندها براي شناسایی جنس و گونسیستاُمستر مورد بررسی قرار گرفت و اُشناورسازي مک

سن گوسفندان روي شیوع آلودگی اثر .بود) درصد 20،درصد5/17CI=95-7/28(درصد  20آمده شیوع کلی آیمریا در این مطالعه 
داري از نظر شیوع یاختالف معن). >50/0P(ماه باالتر بود  6تر از تعداد اُاُسیست به طور قابل توجهی در گوسفندان کم .دار داشتیمعن

) میانگین تعداد اُاُسیست در گرم مدفوع(OPGداري بین اختالف آماري معنی).  <05/0P(عفونت بین گوسفندان نر و ماده وجود نداشت 
، )درصد 38/7(آیمریا پاروا، )درصد 33/8(آیمریا آهساتا: شش گونه آیمریا شامل). <05/0P(با سن و جنس گوسفندان وجود نداشت 

. جدا شد) درصد 95/0(آیمریا انترکاتا و ) درصد 14/2(آیمریا ویبرجنسیس، )درصد 85/2(آیمریاپالیدا، )57/3(آیمریا اوینوئیدالیس
کارگیري ه لزوم ب ينتایج این بررسی نشان داد که آلودگی آیمریایی در گوسفندان شهرستان زابل شیوع دارد که این امر نشان دهنده

.گیري از این بیماري استهاي کنترلی مناسب براي پیشامهبرن

گوسفند، زابل ،کوکسیدوزآیمریا،: کلیديکلمات 

مقدمه
 -تککوکسیدیوز نشخوارکنندگان کوچک یک عفونت  .

یمریا است که آاي ناشی از انگل کوکسیدیا از جنس یاخته
کوچک و بزرگ توسعه یافته و در حیوانات  يدر روده
).Maratea and Miller 2007(خاص اثر داردطوره جوان ب

مقاومت زیادي را در هاي اسپورزاي آیمریااُاُسیست
توانند چند ها میآن(دهندمحیط خارج از خود نشان می

 ،با این حال . )سال زنده بمانندتر از یکماه و یا بیش
خشکی شدید و قرار گرفتن در معرض نور مستقیم 

 62گراد و باالي سانتی يدرجه 30خورشید و دماي زیر 

دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان يگروه پاتوبیولوژي، دانشکده استاد*1
باهنر کرماندامپزشکی، دانشگاه شهید يشناسی، دانشکدهارشد انگلیکارشناسآموختهدانش2
سازي در سالمت، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، مرکز  تحقیقات مدلدانشیار 3

کنند ها را محدود میگراد بقاي اُاُسیستسانتی يدرجه
)Foreyt 1990 .( کوکسیدیاي گوسفند غیر  ،در ابتدا

این  1960در سال  ولیشد زا در نظر گرفته میبیماري
یک مشکل در بریتانیا در نظر گرفته شد  بیماري به عنوان

)Andrews 2013(.از  ،انتقال آلودگی به حیوانات حساس
راه  دهان و با خوردن اُاُسیست اسپروله شده آیمریا 

باشند حیوانات بالغ که به انگل آلوده می. گیردصورت می
. کنندمیبه همراه مدفوع خود تعداد زیادي اُاُسیست دفع

موجب آلودگی علوفه، محل نگهداري حیوان، مدفوع آلوده

E-mail: dr_mirzaie_mo@yahoo.com)مسئول ينویسنده(

پزشکی کرماندانشگاه علوم 
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شود که خود به عنوان منبع منابع آب و سایر وسایل می
در شرایط پرورش ).1385توسلی(کنند آلودگی عمل می

تواند باالي حیوانات کوکسیدیوز میفشرده همراه با تراکم 
به یک عفونت قابل توجه از لحاظ اقتصادي در نشخوار 

کوکسیدیوز .  )Foreyt 1990(کنندگان کوچک تبدیل شود 
هاي روده میزبان و نابود کردن تواند با حمله به سلولمی
ها و جذب خونی، از دست دادن الکترولیتها کمآن

ترین عالمت عفونت در شایع. ذي شودغضعیف مواد م
.Wang et al(گوسفند اسهال است  حیوانات .  )1990

یط استرس ناشی از اهایی که در شرویژه آنه آلوده، ب
 Gregory(برند ممکن است بمیرندجمعیت زیاد به سر می

et al. 1980, Koudela and Boková 1998, Song et al. 
 10به تواندکه مرگ و میر می است شدهگزارش . )1991

مانده ممکن استبرسد، حیوانات باقی هادرصد در بره
 Soulsby(کاهش تولید شیر و گوشت را نشان دهند

،دنیادرشدهانجاموسیعتحقیقاترغمعلی. )1982
-گونهشناساییبارابطهدرکمیيشدهمنتشرمطالعات

. داردوجودایرانگوسفنداندرمتداولآیمریاییهاي
شناساییوکوکسیدیوزشیوعازآمدهدستبههايیافته
ضررهايرساندنحداقلبهدرآیمریارایجهايگونه

مورددرخصوصاًگوسفندپرورشصنعتدراقتصادي
با توجه به اهمیت بیماري . بودخواهدکنندهکمکهابره

و جایگاه زابل در پرورش گوسفند به عنوان قطب پرورش 
اي اساس جستجوي صورت گرفته مطالعهشرق کشور، بر 

که شیوع آیمریا و عوامل مؤثر بر آن را بررسی نموده 
از این رو این مطالعه با هدف  .باشددر دست نمی ،باشد

بررسی شیوع آلودگی به آیمریا و برخی عوامل مؤثر در آن 
در گوسفند در شهرستان زابل طراحی و اجرا گردید تا با 
شناسایی نقش برخی از این عوامل بتوان به راهکارهاي 

.مناسب در کنترل بیماري دست یافت

مواد و روش کار
یمریا در آی شیوع آلودگی در این مطالعه براي بررس

روستاي مختلف در طول  18گوسفندان شهرستان زابل، 

مورد بررسی  1392تا زمستان  1392چهار فصل از بهار 
اي گیري خوشهدر این مطالعه از روش نمونه. قرار گرفت

طور تصادفی انتخاب شدند به هاگلهاستفاده شد که ابتدا
تصادفی انتخاب در هر گله تعدادي گوسفند به طور و 
طور ه گرم ب 3-5نمونه مدفوعی به وزن . شدندمی

پس . آوري شدرأس گوسفند جمع 420مستقیم از رکتوم 
از تعیین سن دام با استفاده از فرمول دندانی و ثبت سایر 

هاي پالستیکی ها به ظرفنمونهمشخصات در پرسشنامه، 
 کروماتدار منتقل گردید و در دماي اتاق، در ديدر

جهت بررسی عوامل . نددرصد نگهداري شد 5/2پتاسیم 
سن، : اي شامل فاکتورهايپرسشنامه مؤثر بر عفونت،

جنس، سطح تحصیالت دامدار، نژاد دام، تراکم در جایگاه 
و تعداد دام در گله، قوام مدفوع، سیستم نگهداري، فصل 

گیري، وضعیت جایگاه و آفتاب، آب و هواي منطقه، نمونه
در این مطالعه . طراحی گردیدتغذیه و رطوبت بسترنوع 

و  ماه 6-12ماه، بین  6گروه سنی، زیر 3گوسفندان به 
 ,Arslan et al. 1999(بندي شدندتقسیم، ماه 12باالي 

Yakhchali and Golami 2008, Yakhchali and Rezaei
هاي انجام براي انجام این تحقیق، طبق هماهنگی .)2010
 شناسیبه آزمایشگاه انگل ،آورياز جمعپس ها نمونهشده، 

با ومنتقلباهنر کرمان  دانشگاه شهید دانشکده دامپزشکی
وجود یا عدم وجود  نیاز به تعییناستفاده از وسایل مورد

سیست اُیمریا و تعداد اُآلودگی به انگل شدت آ آلودگی و
در گرم مدفوع به کمک شناورسازي با روش مک ماستر 

دقیقاً وزن  ،گرم مدفوع 1ابتدا  براي این کار.پرداخته شد
از محلول شکر اشباع درون هاون  لیترمیلی30ده و با ش

محلول یکنواخت  گردد، سپستا یکنواخت  شدمخلوط 
الم مک ماستر  بهو  هگردیدالک صاف  يشده به وسیله

پس از  . ، منتقل شدکندپر  ي آن راهاتمام خانهکه طوري 
الم زیر سطح فوقانی  درسیست شناور شده اُاُدقیقه  20

قرار گرفتیمیکروسکوپ مورد بررسیمک ماستر 
مستر ها از الم مکسیستاُاُبراي شمارش . )1384اسالمی (

هاي موجود در یک خانه سیستاُاُ.دو خانه استفاده شد
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م مدفوع سیست در گراُاُشمرده شدند و براي تعیین تعداد 
:از فرمول زیر استفاده شد

سیست در گرم مدفوعاُاُ= هاي در یک مربعسیستاُاُ× 200

ها در گرم مدفوع، براي تعیین تعداد واقعی اُاُسیست
. ضرب شد ارقام به دست آمده در ضریب غلظت مدفوع

و اسهالی  نیمه شل، شل این ضریب براي مدفوع طبیعی،
براي تعیین .  گرفته شددر نظر 3و 2، 1،5/1به ترتیب

ي هاآیمریاي موجود در نمونه هايسیستاُاُيگونه
مدفوع  يابتدا نمونه.ها اسپروله شدند، اُاُسیستمدفوع

آزمایش  يدرون لوله آب را صاف کرده ومخلوط شده با 
در  1500دور (دقیقه سانتریفوژ  5به مدت و شد ریخته
فقط  تا هخارج شد،سپس محلول رویی  .گردید،)دقیقه

پتاسیمکروماتمقداري دي.بمانددر ته لوله رسوب باقی 
 27انکوباتور  درو  هشد اضافهرسوببهدرصد  5/2

پس از گذشت دو روز . گراد قرار داده شدسانتی يدرجه
و کنترل دما و رطوبت و هوادهی در انکوباتور از 

و از نظر  گردیدها گسترش تهیه هاي کشت اُاُسیستمحیط
درصد   80زمانی که تقریباً . اسپروالسیون بررسی شدند

ها اسپروله شده بودند زمان پایان اسپروالسیون در اُاُسیست
هاي آیمریا از براي شناسایی گونه .نظر گرفته شد

هاي اسپروله شده یک قطره روي الم منتقل کرده اُاُسیست
بررسی  و المل روي آن قرار داده و زیر میکروسکوپ

-اندازه(ها شناسی آنبر اساس خصوصیات ریخت. شدند

هاي جدار، حضور اُاُسیست، شکل ظاهري، رنگ، الیه ي
هاي قطبی، جسم استیدي، یا عدم حضور میکروپیل، دانه

تعیین گونه انجام ) اُاُسیستی و اسپوروسیستی يماندهباقی
.)Eckert et al. 1995, Soulsby 1982(گرفت

آماريآزمون 
هاي کیفی و جهت برآورد شیوع و توصیف داده

از آمار توصیفی استفاده گردید درصد 95اطمینان  يفاصله
و آزمون مربع کاي و رگرسیون لجستیک براي برآورد اثر 

-سن، جنس، فصل نمونه(متغیرهاي مستقل مورد بررسی 

در تراکمگیري، سواد دامدار، رطوبت بستر، نژاد دام،
تعداد دام در گله، قوام مدفوع، سیستم نگهداري،  جایگاه،

وضعیت جایگاه، آفتاب، آب و هواي منطقه و نوع تغذیه 
ها با تجزیه و تحلیل داده.  استفاده گردید) و رطوبت بستر

.استفاده گردید Stata 11.1استفاده از نرم افزارهاي آماري 

نتایج
گوسفندان  نمونه مدفوع 420در این مطالعه از مجموع 

 48/55(نمونه مربوط به جنس ماده  233آوري شده،جمع
 52/44(نمونه مربوط به جنس نر  187و تعداد ) درصد
 20در این مطالعه شیوع کلی آلودگی آیمریا . بود) درصد

 20،درصد5/17CI=95-7/28(درصد تعیین گردید 
تعداد  ،نمونه بررسی شده 233در جنس ماده از .  )درصد

و در ) درصد7/22،درصد5/17CI=95-7/28(رد مو 53
مورد  31سی شده تعداد مورد برر 187جنس نر از تعداد 

) درصد 6/16،درصد6/11CI=95-7/22(مثبت 
در این مطالعه بین نسبت آلودگی در . تشخیص داده شدند

داري مشاهده یهاي مختلف نر و ماده اختالف معنجنس
 يآزمون آماري رابطهبر اساس ).P<05/0(نگردید 

هاي آیمریا و سن داري بین شیوع آلودگی با گونهمعنی
ترین میزان شیوع آلودگی بیش.)P>05/0(وجود داشت 

ماه مشاهده شد و با افزایش سن  6تر از در گوسفندان کم
دار بین یمعن ياز نظر آماري رابطه.آلودگی کاهش یافت

نداشت  هاي مختلف وجودشیوع آلودگی با فصل
)05/0>P.( بین افزایش تراکم در جایگاه و شانس ابتال

دار وجود داشت و با افزایش تراکم یمعن يبه انگل رابطه
چنین بین شیوع هم .یافتدر جایگاه آلودگی افزایش می

دار وجود یمعن يآلودگی و روستاهاي مورد بررسی رابطه
داشت و آلودگی در روستاهاي مختلف متفاوت بود 

)05/0<P( . سایر فاکتورهاي ذکر شده در پرسشنامه بر
 يثیرگذار نبود و رابطهأروي شیوع آلودگی آیمریاي ت

تمام  1در جدول).P<05/0(دار وجود نداشت یمعن
دار یمعن يمتغیرهاي مستقلی که با شیوع آلودگی رابطه

.دارند، آورده شده است
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در گوسفندان شهرستان زابل داریو متغیرهاي مستقل معن به آیمریا بین آلودگی يرابطه: 1جدول
P-value متغیرهانسبت شانسدرصد95فاصله اطمینان

__16<

)ماه(سن  001/0<1/026/012 -6
001/0<001/001/012>

تراکم کم1__
تراکم متوسط04/132/1>54/0
تراکم زیاد5/083/2>012/0
روستا2/111/1>001/0

گونه آیمریا شناسایی شد که باالترین  6در این مطالعه 
ترین آیمریا آهساتا و کم يمیزان شیوع آلودگی با گونه

در . آیمریا اینترکاتا بوده است يشیوع آلودگی با گونه

گوسفندان بر حسب هاي آیمریا در شیوع گونه 2جدول
.درصد نشان داده شده است

شهرستان زابل هاي آیمریا در گوسفندانگونهو مشخصات شیوع میزان : 2جدول
هاي آیمریا در شیوع گونه

هاي آیمریاگونههاي ویژگیگوسفندان بر حسب درصد

دیواره صاف، کپ کروي داراي سیست بیضی شکل، اُاُ: آیمریا آهساتا%33/8
.میکرون است 7/23در   7/32میکروپیل، اندازه آن

سیست کروي شکل، دیواره صاف، میکروپیل و کپ اُاُ: آیمریا پاروا%38/7
.میکرون است 14در  5/16ندارد، اندازه آن 

کپ،  بدونسیست کروي شکل، میکروپیل اُاُ:  آیمریا اوینوئیدالیس%57/3
.میکرون است 26در  19اندازه آن 

سیست کشیده، میکروپیل غیرقابل روئیت و بدون اُاُ: آیمریا پالیدا%85/2
.میکرون است 2/14در  10کپ، اندازه 

سیست کشیده و کمی کروي با دیواره اُاُ: آیمریا وي بریجنسیس%14/2
.میکرون است 24در  17نازك، داراي میکروپیل و کپ، اندازه آن 

سیست کشیده، دیواره ضخیم و میکروپیل و کپ اُاُ: اینترکاتاآیمریا %95/0
.میکرون است 47در  32برجسته رنگی در قطب، اندازه آن 

بحث
عفونت کوکسیدیایی در گوسفند در سراسر جهان 

 ,Chhabra and Pandey 1991(گزارش شده است

Maingi and Munyua 1994, Koudela and Boková 

1998, Balicka-Ramiz 1999, Gadahi et al. 2009 .(  با
که کوکسیدیوز ساالنه خسارات زیادي را به توجه به این

کند، شناسایی کوکسیدیوز و آگاهی دادن دامداران وارد می
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ناشی از این انگل شده  هايزیانبه دامداران باعث کاهش 
 يتر و کمک به ارتقات تولید بیشثر در جهؤو گامی م

.باشدهاي منطقه میبهداشت در دامداري
حیدري در سال توسطکهبررسییکدردر ایران

گوسفندسأر230رويهمداناستانيحومهدر1390
 گردیدگزارشدرصد04/43آلودگیمیزان،گرفتانجام

باشد دو برابر شیوع آلودگی در تحقیق حاضر می که تقریباً
تفاوت آب و هواي زابل و همدان  تواندمی که دلیل آن

که بتوانند هاي آیمریا براي اینسیستاُزیرا اُ؛باشد
) دما و رطوبت(زا باشند باید تحت شرایط مساعد عفونت

رسد که به نظر می البته.قرار گیرند تا اسپروله شوند
فوق عالوه بر آب و هوا تحت  يیاختهآلودگی به تک

أثیر عوامل متعدد دیگري قرار دارد که در این خصوص ت
تغییرات  و شیر گرفتنزا مانند ازتوان به عوامل استرسمی

.رژیم غذایی اشاره کرد
شدهمشخصگوسفندازایمریاگونه15امروزبهتا
ایندرکه )Pellérdy 1974, Platzer et al. 2005(است

-با استفاده از مشخصات ریخت آنيگونه6فقطمطالعه

.تشخیص داده شدسیست انگلاُشناسی و مورفولوژیک اُ
محققین متعددي براي تعیین هاي اخیر در سالچنین هم

جنس آیمریا از مشخصات  ايیاختهتک هاي انگلگونه
سیست این انگل استفاده اُشناسی و مورفولوژیک اُریخت

Arslan et al. 1999, Yakhchali and Golami(اند کرده

2008, Yakhchali and Rezaei 2010( .
باشد و یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار سن دام می
هاي با تحقیقات اغلب حکایت از وقوع آلودگی در دام

 Arslan et al. 1999, Yakhchali(تر را داردسنین پایین

and Golami 2008, Yakhchali and Rezaei بر . )2010
گوسفندان مورد مطالعه در این تحقیق به سه  ،این اساس

طور که انتظار همان چنینهم . گروه سنی تقسیم شدند
هاي در بره عفونت کوکسیدیاییدر این مطالعه، رفت،می

تر دیده شد که این مقاومت ترها بیشجوان نسبت به مسن
تر حیوانات جوان را نسبت به حیوانات و مصونیت کم

سالدرهمکارانوSisodiaمطالعه.دهدنشان میتر مسن

درعفونتشیوعباالترینکهاستدادهنشاننیز 1997
وBarutzki. استسالیکازترجوانحیوانات
تعدادهابرهکهدادندگزارش1990سال درهمکاران
گوسفندانبهنسبتمدفوعشاندررااُاُسیستاززیادتري

درBarbosaو Amarante. کنندمیدفعسالیکباالي
سیستاُاُمقدار دفعترینبیشکهدادندنشان1992سال

در.دارندسنهفته4-8هابرهکهاستزمانیبهمربوط
سال درMunyuaو Maingiتوسطشدهانجاممطالعه
باآلودگیشیوعبینداریمعنيرابطهدر کنیا 1994

 Yakhchaliيمطالعهدر.داشتوجودجوانگوسفندان
عفونتدرصدباالترینشیوع 2008سالدرGolamiو 
یکدر.شدمشاهدهجوانگوسفنداندر) درصد6/69(

در 2010سال درهمکارانوHariتوسطکهگزارش
ينمونه596مجموعازگرفت،صورتهنداترپردش

شدگزارشآلودگیدرصد89/39آزمایشموردمدفوع
 .دبوماه6زیرگوسفنداندرآلودگیشیوعترینبیشکه

توان به از دالیل تفاوت آلودگی در سنین مختلف می
ها و یا از شیرگیري زودرس و گیري برهاسترس از شیر

چنین ایمنی اکتسابی سبب هم.مدیریت اشاره کرد ينحوه
 .Yun et al(گردد تر میافزایش مقاومت گوسفندان مسن

2000, Gauly et al. 2004.(
درهمکارانوArslanتوسطشدهانجاميمطالعهدر
درآلودگیکلیشیوع1999سال درترکیهقارصاستان

که شیوع آن خیلی  ،گردیدگزارشدرصد9/93گوسفندان
درچنین هم.بوده است پیش رويتر از مطالعهبیش

در1982همکاران در سال و Vercruysseيمطالعه
هاآندرصد94گوسفندرأس234مجموعازسنگال
همکارانوWangتوسطکهايمطالعهدر.بودندآلوده

مجموعازشدانجامچینشرقشمالدر2010در سال 
گوسفنداندرصد9/92شدهآزمایشگوسفندرأس309
دهد که این تحقیقات نشان می ينتیجه.  بودندآلوده

گوسفندان این مناطق، داراي فراوانی آلودگی به آیمریا در 
باشد که از دالیل می حاضريباالتري در مقایسه با مطالعه

طور که زیرا همان. باشدمیهوا وتفاوت آبتواند میآن
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سبب ) دما و رطوبت(بیان شد شرایط آب و هوایی مساعد 
انتقال  در نتیجهو هاي آیمریا سیستاُاسپروالسیون اُ

بنابراین. شودمیآلودگی به گوسفندان در این مناطق 
يدر منطقهکوکسیدیوز تر فراوانی کم یکی از دالیل شاید

.این منطقه باشد زابل خشکی هواي
انطاکیهاستاندر2004سال درKayaيمطالعهدر
10بررسیموردگوسفندينمونه248مجموعازترکیه
هايگونهباگونه4جزبهکهشدشناساییآیمریاگونه

در. داردمطابقتحاضريمطالعهدرشدهشناسایی
شرقشمالدر2010سالدرهمکارانوWangيمطالعه

سأر309ازماسترمکتکنیکازاستفادهباوچین
باکهشدشناساییآیمریاگونه4بررسیموردگوسفند

.داردمطابقتحاضريمطالعهدرشدهشناساییهايگونه
نتایج حاصل از تحقیق حاضر بر عدم تأثیر متغیر فصل 

که این امر داردفوق داللت  يیاختهبر بروز آلودگی به تک
,Alani et al. 1989(باشد با نظر برخی محققین همسو می

Vercruysse اما بسیاري نیز بر این باورند که ). 1982
.یابدکوکسیدیوز در فصولی خاص افزایش میمیزان وقوع 

نشان،2010در سال RezaeiوYakhchaliيمطالعهدر
افزایشبارندگی،حضوربهعفونتکاهشسرعتکهداده
تنوعبنابراین،استداشتهبستگیرطوبتکاهشودما

در.  استبودهثرؤمآیمریاعفونتشیوعدرفصلی
انجام2011سال در همکارانوKhanتوسطکهپژوهشی

برايسالمرطوبوبارانیفصولکهشددادهنشانشد،
.بودندمستعدترآیمریاشیوع
سالدرهمکارانوKhanتوسط کهپژوهشیدر
درآیمریاشیوعکهشددادهنشان،گردیدانجام2011

حاضر  يبود ولی در مطالعهنرازتربیشمادههايگوسفند
دار یمعن يجنس گوسفندان با شیوع آلودگی رابطه

در Kanyariتوسطکهايمطالعهدرچنینهم .نداشت
درکوکسیدیاتراکموشیوعشد،انجام1993سال

بدنیلحاظازکهگوسفندانیوبودهتربیشنرحیوانات
.داشتندقرارآلودگیمعرضدرتربودند بیشضعیف
گونههشت،1982سالدرVercruysseي مطالعهدر
آهساتا آیمریاکهشدشناساییسنگالگوسفندانازآیمریا

در. که موافق با گزارش حاضر استبود،اولویتدر
در سال همکارانوO'Callaghanتوسطکهايمطالعه
مختلفيمنطقهچهاردرگوسفندرأس136از 1987

درصد80درکوکسیدیاییهايسیستاُاُشد،انجاماسترالیا
الگويدراساسیتفاوتوگردیدمشاهدهگوسفنداناز

اینکهشدمشاهدهبررسیموردمکانچهاربینعفونت
 کهاست بودهحاضريمطالعهمشابه،نظراینازبررسی

مدیریت و  يشاید به دلیل تفاوت در نحوه یافتهاین 
.هاي مختلف باشدنگهداري حیوانات در مکان

هايسیستمومدیریتگله،تراکمثیرأتمطالعهایندر
ه ب .بودواضحکامالًآیمریاشیوعبربستروغذاخوري
 خشکی است، احتماالً يکه شهر زابل منطقهدلیل این

تواند ناشی تر آلودگی آیمریایی مییکی از دالیل شیوع کم
طور کلی نتایج پژوهش ه ولی ب .از خشکی منطقه باشد

حاضر نشان داد که آلودگی انگلی آیمریایی در گوسفندان 
کارگیري ه ب ،بنابراین . باشدشایع می شهرستان زابل تقریباً

.گیري الزم و ضروري استهاي کنترلی و پیشبرنامه

منابع
) سومجلد(دامپزشکیشناسیکرم).1384(لی عاسالمی،

چاپوانتشاراتسسهؤم. آکانتوسفاالهاونماتودها
.814-867فحاتص،سومچاپتهران،دانشگاه

. دامپزشکیشناسییاختهتک). 1385(وسی متوسلی،
- 97فحاتصارومیه،واحددانشگاهیجهادانتشارات

.116-129و  93
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Abstract
The protozoan parasites species of Eimeria can cause coccidiosis in small ruminants 

including sheep. Coccidiosis is one of the most important economic and hygienic diseases in 
Iran and worldwide. Most livestock suffer from Eimeria species inducing coccidiosis during 
their economic life.  Coccidiosis is the most common sheep disease among 6 months and 
younger lambs in the world. The present study was performed to determine the prevalence 
rate and diversity of Eimeria species among sheep population in Zabol, Iran. In the present 
study, faecal samples (approximately 3-5 gr) were obtained from the rectums of 420 sheep 
during four seasons of 2013-2014. The sheep were from three age groups (less than 6 months, 
6-12 months and over 12 months old). Number of oocysts per gram of faeces (OPG) was 
determined by the standard McMaster technique. Identification of genus and species of 
oocysts was done on sporulation. The results showed an overall prevalence of 20% for 
coccidiosis. The species of Eimeria occurring in these sheep were also identified. The age of 
the sheep had a significant effect on the disease prevalence as well. Oocysts counts were 
significantly higher in animals of less than 6-months old (P<0.05). There was no significant 
difference in the prevalence of infection between male and female sheep (P>0.05). There was 
no significant difference in OPG between age and sex of sheep (P>0.05). The species of 
Eimeria and their prevalence were recognized as: E. ahsata (8.33%), E. parva (7.38%), 
E.ovinoidalis (3.57%) E. pallida (2.85%), E. weybridgensis (2.14%) E. intricata (0.95%). The 
results of this study showed Eimeria infection as a prevalent infection in sheep, in Zabol, Iran.
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