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ABSTRACT

Background & objectives: Pars Abad Moghan city, due to the mild weather and numerous
Pastures for animals feeding, is a suitable place for breeding sheep and goat. Babesiosis is one
of the most important parasitic infection in animals, especially ruminants. Babesia is a
protozoa living inside the red blood cells and transmitted to the host by hard Tick especially
Rhipicephalus, Hyalomma, Dermacentor and Haemaphysalis. The aim of this study was to
consider Babesia infection in sheep of Pars Abad Moghan city.
Methods: In order to investigate the prevalence of babesia, 105 sheep in two different seasons
of spring and summer were prepared and blood sample was taken and thin and thick smears
were done. Thin blood smear was fixed with methanol and in order to determine the presence
of the protozoan parasite, Giemsa with ratio of 1 to 14 in distilled water was used for staining.
Results: The results showed that the number of 33 samples (31.42%) were infected with
Babesia. Among these, 18 samples (17.14%) were infected with Babesia ovis, 9 (8.57%) with
babesia motasi and 6 samples (5.71%) were infected simultaneously with both species of
Babesia ovis and Babesia motasi.
Conclusion: The rate of infection to Babesia among the sheep in Pars Abad Moghan city is
remarkable. Early diagnosis and early treatment can prevent spread of the disease in this area.
Keywords: Babesia ovis; Babesia motasi; Pars Abad Moghan; Ardabil Province
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مقدمه
هاي پرورش گوسفند در ایران بخش مهمی از فعالیت

دهـد. کنتـرل ومـدیریت    تولیدات دامی را تشکیل می
مهـم در موفقیـت وسـالمت    بهداشت دام، دو عامـل  

سالمت انسان به دو صورت اول تأمین اقتصادي دام و
رژیم غذایی مناسب و دریافت میزان کافی پروتئین و 
به همین میزان باال بردن سسیستم دفاعی بدن و دوم 
بطور مستقیم با سالمت انسان از طریـق سـالمت دام   

هـاي  باشد. در این خصوص، کنترل بیمـاري مرتبط می
ها و همچنین زئونوز نقـش مهمـی ایفـا    بین دامشایع

ــی ــاري    م ــن بیم ــرین ای ــی از مهمت ــد. یک ــا در کن ه
اي بـابزیوز  نشخوارکنندگان کوچک، بیماري تک یاخته

باشد. بابزیوز ساالنه خسارات اقتصادي زیـادي بـه   می
کند. آمار رسمی سـازمان دامپزشـکی   کشور وارد می
کل مبتالیان ، تعداد1388تا 1375هاي کشور طی سال

ــابزیوز ــه ب ــداد 1780360گوســفندي را ب رأس و تع
رأس گزارش نمود. مطالعات بعـدي  11084تلفات را 

هاي ناشی از کنه، آنها را به عنوان یکی بر روي بیماري
از علل اصلی مشکالت سالمت عمومی معرفی کـرد و 

طحال بـرداري  ،از طرف دیگر، درصورت ابتالي افراد

چکیده
هـاي متعـدد از جملـه    شهرستان پارس آباد مغان بدلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی معتدل و چراگـاه :زمینه و هدف

هـاي عفـونی انگلـی حیوانـات،     بز در آن رونق دارد. بابزیوز یکی از مهم ترین بیماريمناطقی است که پرورش گوسفند و
هـاي  توسـط کنـه  هاي قرمز زنـدگی کـرده و  خصوصاً نشخوارکنندگان است. این انگل یک پروتوزوآ است که داخل گلبول

شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی به میزبان منتقل می، درماسنتور و همافیزالیسبویژه ریپی سفالوس ، هیالوما سخت
باشد.در گوسفندان شهرستان پارس آباد مغان میبابزیاعفونت 

رأس گوسـفند منـاطق   105) از 1393فصل (بهـار و تابسـتان   2طی بابزیا به منظور بررسی میزان آلودگی به روش کار:
خـونی  هاي نازكگسترش ضخیم و نازك تهیه گردید. گسترشمغان نمونه خون اخذ شده وآبادمختلف شهرستان پارس

رقیق شـده  با آب مقطر14به 1به نسبت اي از رنگ غلیط گیمسادر متانول فیکس و به منظور تعیین حضور انگل تک یاخته
ها استفاده شد.آمیزي نمونهبراي رنگ

) بـه  %14/17نمونـه ( 18از ایـن تعـداد  .) به بابزیا آلوده بودند%42/31نمونه (33ه لعه نشان داد کنتایج این مطاها:یافته
بابزیـا موتـازي  و بابزیـا اویـس  ) توأماً به هردو گونـه  %71/5نمونه (6وبابزیا موتازي) به %57/8نمونه (9و بابزیا اویس
ند.آلوده بود

. تشـخیص سـریع و   بـود آباد مغـان قابـل توجـه    ستان پارسدر گوسفندان شهربابزیا میزان فراوانی عفونت گیري:نتیجه
تواند از گسترش این بیماري در منطقه جلوگیري نماید.درمان به موقع می

آباد مغان، استان اردبیلپارسبابزیا موتازي، ، بابزیا اویسهاي کلیدي:واژه
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که داروهاي سرکوب کننده سیستم یا افرادي شده و
کننـد، سـبب ضـعف سیسـتم ایمنـی      ایمنی مصرف می

کنـد. در افـراد مبـتال بیشـتر     شده و پاتوژن عمل مـی 
اوقات عفونـت بابزیـایی بـا عالئـم عصـبی و بـه فـرم        

]. 1،2بابزیوز مغزي بروز نموده و غالباً کشنده است [
بابزیـا  بیشترین موارد بابزیوز در انسـان مربـوط بـه    

انگلـی بـا گسـترش    بابزیا میکروتیباشد.میمیکروتی 
هـاي  جهانی در جونـدگان اسـت کـه بـه وسـیله کنـه      

شود. ایـن ارگانیسـم در   خانواده ایکسودیده منتقل می
]. طی بررسـی  3شود [هاي ضخیم دیده نمیگسترش

از جونـدگان منـاطق   1374تا آبان 1373که در سال 
ـ    ده صـید  مختلف شهرستان مشگین شهر بـه طـور زن

شده بودند و گسترش نازکی که از خون قلب یکی از 
جوندگان به نام مریونس پرسیکوس صید شده تهیـه  

دیده شد. جونده صید شده بابزیا میکروتی،شده بود
هاي خانواده ایکسودیده آلوده بود و به شدت به کنه

]. 4دچـار ریختگـی مـو شـده بـود [     به طور موضـعی  
یی بـراي تشـخیص الزم   هاي چهارتاچه حضور فرماگر

شــکل از انگــل برخــورد امــا همیشــه بــه ایــن،اســت
ــیم.نمــی ــابزیوز انســانی از کشــور  کن ــین مــورد ب اول

1995گزارش شد و تا سال 1975یوگسالوي در سال 
مـورد انسـانی از آمریکـا و سـایر نقـاط      400بیش از 

بابزیا میکروتیجهان گزارش گردیده است. عالوه بر 
شود، ابتال بـه بابزیـا   حاد دیده میکه کمتر به صورت 

بابزیا گیبسـونی  ، بابزیا بویسبابزیا کابالی،،دیورجنس
در انسان مشاهده شده اسـت. عفونـت ناشـی از    نیز 

تر در انسان شدیدتر و اغلب کشندهدیورجنسبابزیا
از سایر انواع است و عمدتاً در افرادي که طحال آنهـا  

ادي که به هـر  برداشته شده، گزارش شده است. افر
بابزیـا علتی طحال آنها برداشته شده است، در مقابل 

از حساسیت زیادي بر خوردارند. در حالی دیورجنس
خـوش خـیم بـوده و در افـراد بـا      بابزیا میکروتیکه 

]. در اشـخاص  1،5،6طحال سالم گزارش شده اسـت [ 
تواند پارازیتمی طوالنی مدت فاقد طحال این انگل می

ده، زردي و نارسایی کلیوي ایجاد کند با آنمی پیشرون

هـا  ]. در عفونت حاد بابزیا در انسان پاسخ لنفوسیت7[
]. یـک  8یابد [هاي غیراختصاصی کاهش میبه میتوژن

و یـک بابزیـاي   بابزیـا اویـس  بابزیاي کوچک بـه نـام   
ي شایع گوسـفند و  هاانگلبابزیا موتازيبزرگ به نام 

یران به عنوان بابزیـاي  از ابابزیا کراسا]. 9بز هستند [
هاي جـنس  ]. انگل10بیماریزا گزارش شده است [غیر

هاي داخل گلبول قرمزي هستند که به بابزیا تک یاخته
اشکال گرد، گالبی، آمیبی، حلقوي و به صورت منفرد، 

شـوند. بـابزیوز باعـث    دوتائی و یا چهارتائی دیده می
، شود که همراه بـا تـب  ایجاد کم خونی همولیتیک می

ضــعف عمــومی، بزرگـــی طحــال، زردي و گـــاهی    
نمایـد  هموگلوبینوري در انسان و حیوانات تظاهر می

بـراي اولـین بـار در ایـران     1936]. دلپی در سال 11[
وجود انگل را در خـون گوسـفند و بـز تحـت عنـوان      

1966]. رفیعـی در سـال   12گزارش کرد [بابزیا اویس
کشـور  را در شـمال غـرب   بابزیـا موتـازي   پراکندگی 

شـمی فشـارکی   ها1981] و در سـال  12اعالم نمـود [ 
اي از انگل را در خون گوسفندان مشاهده نمـود  گونه

ي انگلی ها]. در بررسی13نامید [بابزیا کراساو آن را 
رأس گوسـفند در  2090انجام گرفته بر روي تعـداد  

31/6کشتارگاه ارومیه میزان آلودگی به بابزیا اویس 
ــد [  ــزارش شـــ ــد گـــ ــی 14درصـــ ]. در بررســـ

در منــاطق مختلــف بابزیــا اویــس ســرواپیدمیولوژي 
درصد گوسفندان تیتر سرمی مثبـت  36اقلیمی ایران 

ی را نشان دادند و گزارشات دیگر حـاکی از پراکنـدگ  
پی این ]. در 15باشد [بابزیا در نقاط مختلف ایران می

رأس 90طی بررسی که بـر روي  مطالعات، فتاح پور 
مشکوك بـه بـابزیوز در شهرسـتان    گوسفند با عالئم

رأس 25سـاوجبالغ (توابـع اسـتان تهـران) انجـام داد،      
بودند که از ایـن بـین   بابزیا%) آلوده به27گوسفند (

بابزیـا  و دو مـورد بـه  بابزیا اویـس مورد مبتال به 21
و دو مورد آلودگی توأم به این انگـل وجـود   موتازي 
هــواي ]. پــارس آبــاد مغــان داراي آب و16داشــت [

بسیار مساعد جهت دامپروري و کشاورزي بـوده کـه   
زمینه را جهت پرورش کنـه ناقـل و برقـراري سـیکل     
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ات از طرفی اظهـار ،نمایدبابزیا در منطقه مساعد می
افراد متخصص دامپزشکی مبنـی بـر مشـاهده عالئـم     

هـا مطـرح   بالینی مشکوك به بـابزیوز در برخـی دام  
دهد.را نشان میشود که ضرورت انجام مطالعه می

روش کار
محل بررسی

اردبیـل و  هـاي اسـتان   موقعیت جغرافیایی و ویژگـی 
آباد مغانشهرستان پارس

استان اردبیل در شـمال غربـی ایـران بـین مختصـات      
درجـه عـرض   39و 42درجه تـا 37و47"جغرافیایی 
ــمالی و  ــا48و55"ش ــه ت ــول 47و3درج ــه ط درج

واقع شده است.النهار گرینویچشرقی از نصف 
کیلومترمربـع وسـعت   18634این اسـتان در حـدود   

درصد از مساحت کل کشور را بـه  1/1دارد و حدود 
خــود اختصــاص داده اســت. ایــن اســتان داراي هفــت 

شـهر،  شهرستان بـه اسـامی اردبیـل، خلخـال، مشـکین     
]. 17باشـد [ آبـاد مـی  سوار و پـارس نمین، گرمی، بیله

ترین قسـمت  در شمالیاي استدشت مغان نام جلگه
استان اردبیل در شمال باختري ایران که از سـه شـهر   

آبـاد تشـکیل شـده اسـت.     گرمی، بیله سوار و پـارس 
هاي مهم و عمده مردمان دامپروري از جمله فعالیت

ساکن در دشت مغان بوده است. وجود مراتع قشـالق  
ــلخیز ــی آن    حاص ــان و در نزدیک ــه مغ ــار جلگ و پرب

تـا  150سـبالن و بزقـوش در فاصـله    ارتفاعات ییالقی
کیلومتري جنوب مغان زمینه مناسبی بـراي ایـن   200

].18هاي اقتصادي فراهم کرده است [بخش از فعالیت

نقشه ایران و موقعیت استان اردبیل.1تصویر

روش بررسی
بـه روش مقطعـی در دو   این مطالعه از نوع توصـیفی 

د. ) انجام ش1393فصل (بهار و تابستان
ورأس نر62رأس گوسفند (105طی این مطالعه از 

آبـاد  روسـتاي شهرسـتان پـارس   4رأس ماده) از 43
مغان با توجـه بـه دارا بـودن آب و هـواي معتـدل و      
ــامالً تصــادفی    ــه صــورت ک ــع مناســب، ب وجــود مرات

هـاي مـورد بررسـی بـه دو     خونگیري انجام شـد. دام 
ند. جهـت  سال تقسیم شـد 2سال و باالي 2گروه زیر 

انجام خونگیري ابتدا دام مقید و ورید مارژینال گوش 
توســط پــد الکــل ضــد عفــونی شــد و ســپس توســط 
سرسوزن ونوجکـت خـونگیري بـه عمـل آمـد. چنـد       
قطــره اول را دور ریختــه وســپس بــه روش معمــول 

هـاي  گسترش خونی ضخیم و نازك تهیـه گردیـد. الم  
سـال  گذاري به آزمایشـگاه ار تهیه شده پس از شماره

هاي نازك تهیه شده با متانول ثابت و شدند. گسترش
بـا آب مقطـر رقیـق    14به 1با رنگ گیمسا به نسبت 

آمیـزي گردیـد. سـپس    دقیقه رنگ45شده به مدت 
و بـا  حضور بابزیا بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ نـوري    

مورد بررسی قرار گرفـت. بـراي   1000Xبزرگنمایی 
سکوپی در سـطح  میدان میکرو50این منظور حداقل 

هر گسترش انتخاب و از نظر حضور اجرام انگلـی بـه   
روش پاراسـیتولوژي (مورفولـوژي) مـورد مشـاهده     

آوري نتایج، قرار گرفت. پس از تشخیص نهایی و جمع
ها با استفاده از آمار توصیفی و نیز آزمون آنالیز داده

ExcelوSPSSنـرم افزارهـاي  کـاي بـا کمـک   مربع

زیه و تحلیل آماري قرار گرفتند.مورد بررسی و تج

یافته ها
) %42/31مـورد ( 33آوري شـده،  نه جمعنمو105از 

هاي بابزیا را نشان دادند.آلودگی بهآلودگی به گونه
بابزیـا  ) وآلودگی بـه  %14/17مورد (18بابزیا اویس 

گی توأم هر دو انگل آلود) و%57/8مورد (9موتازي
ــورد (6 رأس 62از ) گـــزارش گردیـــد. %71/5مـ

43) و از %5/22مورد (14گوسفند نر مورد بررسی 
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) %9/20مورد (19د ماده مورد بررسی رأس گوسفن
) 22/8درصـد ( 3/36به انگل بابزیا آلوده بودنـد. در  

) از 83/25درصـد ( 1/30سـال و 2از گوسفندان زیر 
انگـل بابزیـا تشـخیص داده    ،گوسفندان باالي دو سال

مربـع کـاي اخـتالف میـانگین در     شد. با انجام آزمون
نسبت به سن وجود ندارد.موتازيو بابزیا اویس 

دهـد کـه نسـبت    نشـان مـی  مربع کـاي نتایج آزمون 
سال 2الي سال و با2آلودگی در بین گوسفندان زیر 

امـا در مـورد   ). p=574/0(داري نـدارد تفاوت معنـی 
دار بوده میزان آلودگی انگل و جنس دام اختالف معنی

ت، به طوري که میزان آلودگی در جنس ماده بـه  اس
ــی ــکل معن ــت   ش ــوده اس ــر ب ــنس ن ــیش از ج داري ب

)019/0=p(
درصــد ودر 5/32پــراکنش آلــودگی در فصــل بهــار 

درصد بود که با توجه به آزمون 7/30فصل تابستان 
.)p=852/0(باشد دار نمیمربع کاي اختالف معنی

ب سن، جنس و فصل در فراوانی عفونت بابزیا بر حس. 1جدول 
آباد مغانگوسفندان شهرستان پارس

دام تعدادهاشاخص
بررسی شده

تعداد موارد 
Pمثبت (درصد)

سن
>222)3/36 (8

574/0
<283)1/30 (25

14019/0) 5/22(62نرجنس 19) 9/20(43ماده

فصل
13) 5/32(40بهار

852/0
20)7/30(65تابستان

 *05/0p<05/0دار و معنیp>دار نبودن اختالف بین دو گروه را نشان معنا
.دهدمی

تعداد دام بررسی شده.1نمودار 

تعداد موارد مثبت (درصد).2نمودار 

هاي مورد بررسـی گالبـی شـکل و    اشکال انگلی در الم
در برخی موارد به صورت دوتایی با زاویه در حاشـیه  

شدند. ده میها دیاریتروسیت

بابزیا اویسهاي قرمز آلوده به گلبول.2تصویر

بابزیا موتازيهاي قرمز آلوده به گلبول.3تصویر
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بحث
هاي بابزیـا همـراه بـا    از دیرباز پراکندگی وسیع گونه

تلفات زیاد در منـاطق مختلـف ایـران شـناخته شـده      
انگـــل کـــه در منـــاطق گرمســـیري و اســـت. ایـــن 

ي پراکنده است، در اواخر بهـار و اوایـل   گرمسیرنیمه
کنـد. در  اي ایجـاد مـی  تابستان بیماري حاد و کشـنده 

ها دچار سـوء تغذیـه شـده و در    زمان خشکسالی، دام
برابر بیماري بابزیوز حساس شـده و تلفـات ناشـی از    

شود. روش تشخیص بـابزیوز  این بیماري نیز زیاد می
بابزیا و یا اویسبابزگوسفند و بز که عمدتاً به وسیله

هــاي شــود محــدود بــه بررســیایجــاد مــیموتــازي
هـاي  هـاي نـازك و آزمـایش   میکروسکوپی گسـترش 

هـاي بیوشـیمیایی ماننـد    شـود. روش سرولوژیکی می
فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز اندوژنوس نیـز جهـت   

است ولـی اسـتفاده از   ها در حال تکمیلتشخیص گونه
توانـد  دوژنوس نمـی اکسید دیسموتاز انفعالیت سوپر

به عنوان یک روش اصلی در تشخیص مورد اسـتفاده  
هـا از  قرار گیرد و بهتـر اسـت بـراي تشـحیص گونـه     

) اســتفاده PCR1اي پلیمــراز (روش واکــنش زنجیــره
توانـد یـک   ]. اما روش میکروسکوپی مـی 19،20شود [

تست ویژه سریع و ارزان براي تشخیص بابزیوز گـاو،  
راهم کند. بکـارگیري ایـن روش   گوسفند یا انسان را ف

توانـد تشـخیص   به همراه آزمایشات سرولوژیکی می
صحیح بیماري را در حیوانات آلـوده تسـهیل کـرده و    

]. 21[کنترل موثر بیماري را باعث گردد
یی هـا آب و هواي مناطق کشور براي نشو و نماي کنه

ي مختلـف بابزیـا هسـتند،    هاکه به عنوان ناقلین گونه
اي ها از نقطـه عد است. از طرفی انتقال دامبسیار مسا

به نقطه دیگر کشور چه با وسایل سریع حمل و نقل و 
چه به وسیله کوچ کـردن ایـالت مختلـف بـه منظـور      
ییالق و قشالق باعث شده است که نـاقلین همسـو بـا    

ــان دار حســاس در سراســر کشــور ي مهــرههــامیزب
پراکنده شـوند و در نتیجـه ایـن بیمـاري در شـرایط      

1 Polymerase Chain Reaction

نقاط مختلف کشور کـم و بـیش شـایع گـردد.     اقلیمی
داري در ایــران حــاکی از آن اســت کــه وضــعیت گلــه

پـذیرد،  چراي اکثریت گوسفندان در مراتع انجام مـی 
گــردد کــه بــابزیوز در بــین همــین امــر باعــث مــی

تر از گاو بوده و همچنین پراکنش آن یعگوسفندان شا
]. اولـین مـورد   22،23در سطح کشـور وسـیع باشـد [   

ــب  ــاي تــ ــابزیوز در گاوهــ ــابز بــ ــط بــ دار توســ
گـزارش  1888میکروبیولوژیست رومانیایی در سـال  

]. 24شد [
اي که بر روي گوسفندان در منـاطق  مطالعات گذشته

ــخص     ــه مش ــورت گرفت ــران ص ــان و ای ــف جه مختل
ه این بیمـاري در حـال گسـترش و منشـأ     گردد کمی

ــهر و    ــا ش ــور و ی ــک کش ــوص ی ــانی دارد و مخص جه
باشد و قبالً هم تحقیقاتی در ایـن زمینـه   روستایی نمی

صورت گرفته است. با توجه به عدم وجود مطالعـات  
کــافی در خصــوص میــزان شــیوع بیمــاري بابزیــا در 
گوسفندان اطراف شهرستان پارس آباد مغان مطالعه 

در این راستا انجام گرفت.اخیر 
در مطالعه حاضر به بررسی میزان آلودگی تک یاخته 

آبـاد مغـان بـا    بابزیا در گوسفندان شهرسـتان پـارس  
استفاده از روش میکروسکوپیک پرداخته شـده اسـت.   

) %42/31مورد (33نمونه اخذ شده، 105از مجموع 
18بابزیا اویـس آلوده به بابزیا بودند که آلودگی به 

مـورد  9بابزیا موتازي) و آلودگی به %14/17ورد (م
) %71/5مورد (6گی توأم هر دو انگل ) وآلود57/8%(

گزارش شد. در تأیید این یافته بایـد اشـاره کـرد در    
به منظور تعیـین  همکاران بررسی که توسط توسلی و 

هاي بابزیا در گوسفندان شهرستان اردبیل انجام گونه
نمونــه 90رد بررســی مــونمونــه خــون181شــد از 

از ایـن  ) آلوده به تـک یاختـه بابزیـا بودنـد.    73/49%(
2و بابزیا اویس) آلودگی به %90/44مورد (78میان 

مـورد  10و بابزیا موتاسـی ) به %1/1مورد آلودگی (
انگـل گـزارش شـد و از    2) آلودگی توأم این 52/5%(

هــاي ریپــی ســفالوس، حیوانــات مــورد مطالعــه کنــه
]. 25رماسنتورو همافیزالیس جـدا گردیـد [  هیالوما، د
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توان شده را میعلت باالبودن آلودگی در مطالعه یاد
به وضعیت جوي، شرایط مسـاعد بـراي رشـد و نمـو     

هاي منطقه و... اشاره هاي ناقل و میزان تراکم دامکنه
توانــد تــأثیر نمــود. شــرایط اکولــوژیکی مختلــف مــی

].21ه باشد [ها داشتمستقیم بر تراکم و گسترش کنه
بابزیوز در نواحی مختلـف ایـران بـا اسـامی متفـاوتی      

شـود و هـر سـاله در فصـول گـرم سـال       شناخته مـی 
بخصــوص اواخــر بهــار ســبب تلفــات ســنگین در      

ي دیگـر کـه   ا]. در مطالعـه 26گـردد [ گوسفندان مـی 
به منظور بررسی شیوع انگل بابزیا عزیزي و همکاران

ن انجـام دادنـد، از   در گوسفندان منطقه لنجان اصفها
) داراي %52/8رأس (50رأس گوسفند، 587مجموع 

ان آلـودگی در  انگل گـزارش کردنـد. بـاالترین میـز    
) مشاهده شد و کنه غالب در بـین  %8فروردین ماه (

گوســفندان در ایــن منطقــه ریپــی ســفالوس بورســا  
]. در بررســی حاضــر در رابطــه بــا 27گـزارش شــد [ 

و تابسـتان بیشـترین   شیوع آلودگی در دو فصل بهار
ــز ــار ( می ــل به ــودگی در فص ــاهده %5/32ان آل ) مش

هاي گردید. علت اصلی آن می تواند فعالیت باالي کنه
ناقل این بیماري در آب و هواي گرم باشد. همچنـین  

هـاي  هـاي بابزیـا در گـروه   فراوانی آلودگی با گونـه 
وســفندان مــورد مطالعــه اخــتالف  مختلــف جنســی گ

ا توجه به اینکـه اکثـر گوسـفندان    داري داشت (بمعنی
شود و جهت چرا بـه  ده میماده که از شیر آنها استفا

رونـد تعدادشـان از گوسـفندان نـر بیشـتر      مراتع می
هـاي سـاکن بیشـتر در    است، بنابراین نسـبت بـه دام  

ــه  ــودگی و گــزش کن ــرار هــايمعــرض آل ــوده ق آل

و ،با مطالعه عزیـزي و همکـاران  یافتهگیرند). این می
ان و همکاران که طی بررسی انجام یافتـه توسـط   نعم

درصد به 5/77آنها در گوسفند و بز کوچرو اصفهان، 
آلـوده  بابزیا موتازيدرصد به 45/22و بابزیا اویس

].1،27بودند، هم خوانی دارد [

گیرينتیجه
دهـد کـه میـزان    نتایج حاصل از این بررسی نشان می

آبـاد  تان پـارس هاي بابزیا در شهرسآلودگی به گونه
رسد که به علـت  باشد. چنین به نظر میمغان باال می

تراکم باالي دام، شرایط مناسب جوي جهت حضـور و  
هـا و  تکثیر انواع مختلفی از بنـد پایـان بخصـوص کنـه    

تکمیل چرخه زنـدگی آنهـا در سـطح مراتـع در ایـن      
شهرستان زمینه را جهت چرخه انتقـال بیمـاري بابزیـا    

لـذا انجـام اقـدامات الزم در جهـت     سازد.مساعد می
ــل    ــت عوام ــداران و رعای ــاهی دام ــطح آگ ــاء س ارتق

هـا بـا توجـه بـه     هـا و دام نبهداشتی و سـالمت انسـا  
بودن، این بیماري باید مورد توجه قرار بگیرد. زئونوز

تواننـد منشـأ   اسـت گوسـفندان مـی   چنانچه مشخص
هـا بـه ویـژه آنهـایی کـه داراي      خطري براي انسانپر

نقص ایمنی هستند، باشند.سیستم

قدردانیتشکر و
از معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی 

ه زارع کـه  لهر و از جناب آقاي مهندس ذبیح اواحد اب
ها، صمیمانه همکـاري  در تجزیه و تحلیل آماري داده

ــی    ــل مـ ــه عمـ ــکر بـ ــال تشـ ــد کمـ ــد.نمودنـ آیـ
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