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 44-14 :90 یپایپ  ،1394 ،لوا هرامش ،مهدزای هرود /یکشزپماد یژولویبرکیم هیرشن
 

 

 هب هدولآ یاه هجوج رد تسیسووا عفد اب لاروموه ینمیا نیب طابترا هعلاطم
 نیسیامونیلاس اب نامرد رثا یسررب و ایرمیا

 
 3یلئازخ برع همطاف ،*2نایبن هقیدص ،1دمحارخف همطاف

 
 ناریا ،نارهت ،تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یکشزپماد یصصخت مولع هدکشناد ،یسانش لگنا یصصخت یارتکد یوجشناد -1

 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانش لگنا شخب رایشناد  -2

 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانش لگنا شخب رایداتسا -3

 
 9199 دادرخ 9 :شریذپ خیرات   1199 نمهب 19 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ایرمیا ،امیزکام ایرمیا لماش ایرمیا طولخم یاه تنوفع هب هدولآ ناگدنرپ رد لاروموه ینمیا خساپ یبایزرا روظنم هب هعلاطم نیا      
 نینچمه .دش ماجنا نیسیامونیلاس اب نامرد زا سپ و لبق ،سیتیم ایرمیا و یتنورب ایرمیا ،انیلورسآ ایرمیا ،سکیرتاکن ایرمیا ،النت
 لماش هورگ 5 هب 343 سار داژن یتشوگ هجوج هعطق 40 دادعت .تفرگ رارق هعلاطم دروم زین تسیسووا عفد اب یداب یتنآ حطس طابترا
 هدولآ یاه هورگ زا یکی هک دندش میسقت یفنم لرتنک هورگ کی و وراد فرصم نودب هدولآ هورگ 2 ، هدروخ وراد و هدولآ هورگ 2
 هدافتسا اب زویدیسکوک هیلع اه یداب یتنآ یبایزرا و دندش هدولآ (2 هیادج) نادمه هیادج اب یرگید و (1 هیادج) ناردنزام هیادج اب
 شلاچ هورگ اب نیسیامونیلاس هدننک تفایرد 2 هیادج اب هدش شلاچ ناگدنرپ دروم رد تسیسووا سیدنا .دیدرگ ماجنا ازیالا شور زا
 نیا 1 هیادج دروم رد اما ،(P≤ 0/05)داد ناشن ار  یرادانعم فالتخا ،هریج رد ییایدیسکوکدض بیکرت دقاف و هطوبرم هیادج اب هدش
 هورگ نیب اهنت یمرس بذج نازیم ظاحل زا .تسا هدوب 1 هیادج زا شیب 2 هیادج تدح هدمآ تسدب جیاتن قبط .دوبن رادانعم فالتخا
 کیرحت ببس هیادج ود ره اب اه تسیسووا اب شلاچ .(P≤ 0/05) تشاد دوجو رادانعم یرامآ فالتخا رگید هورگ 0 اب یفنم لرتنک
 ،هدمآ تسدب جیاتن قبط .تسا هتشادن نآ نازیم یور یریثات نیسیامونیلاس زا هدافتسا و دیدرگ نتداپ دیلوت تهج زا ینمیا متسیس
 .درادن دوجو یقباطت ،یداب یتنآ حطس و تسیسووا عفد نازیم نایم

 ازیالا ،نیسیامونیلاس ،تسیسووا ،لاروموه ینمیا ،ایرمیا یدیلک تاملک

 نایبن هقیدص :لوئسم هدنسیون*
  .ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانش لگنا شخب رایشناد :سردآ
 nabian@ut.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 هب رویط یلگنا یاه یرامیب نیرت مهم زا زویدیسکوک
   رد ناواراف یدااصتقا تاراسخ بجوم هک دیآ یم رامش
         اسوت یراامیب نایا .ددراگ یام روایط شروراپ تعنص
   ،ااسکلپمک یاپا  هخااش هب قلعتم اه هتخای کت زا یهورگ
 داجیا ایرمیا سنج و ایدیسکوک هدرریز ،آوزوروپسا هدر
      و هتاشاذگ راثا یانمیا متاسیس راب زویدیسکوک .دوش یم
    راابارب رد یاانمیا .داایامن یاام لااتخم ار یعااافد متااسیس
   خاساپ .تاسا لاروموه و یلولس ینمیا لماش ایدیسکوک
 افیا زویدیسکوک هیلع تمواقم رد یا هدمع شقن یلولس
   زا هدور یاااه تیااسوفنل اااب لااگنا شنااکاو .داایامن یاام
      تاسا شراواگ هاگتاسد یانمیا خاساپ مهم یاه یگژیو
   بباس شراواگ هلول هب هتسباو یدیئوفنل یاه تفاب .(01)
  هاایلع نااای    کام رد یباااستکا یاانمیا یاااه خااساپ زورااب
    نیاققحم زا یرایاسب نیانچمه .(12) دوش یم ایدیسکوک
 هجوت دروم یتظافح ینمیا داجیا رد زین ار اه نتداپ شقن
   ،یمرااس یاااه نتداااپ رااتیت دوااجو .(11) داانا هداد رارااق
    هاب الاامتحا و هدواب  اایرمیا اب نابزیم هیلوا سامت رگنایامن
 یم شقن یافیا یگدولآ لرتنک رد یلولس ینمیا تازاوم
 شهاک ،دشر رد ریخات بجوم هتخای کت نیا .(6) دیامن
   و یتفااب بایرخت ،موکس یگراپ و ندش ییایراقناق ،نزو
  رایظن از یرامیب یاه یرتکاب زا یضعب ریثکت نآ لابند هب
 - یام  موایروم یفیت النوملاس و سنجنیرفرپ مویدیرتسلک
      ااج هامه رد ییایدیاسکوک یااه تاسیسووا .(0) ددرگ
   هلوروپاسا یراداغرم رتسب رد یگداس هب و هتفای شرتسگ
  یااه تسیسووا ندروخ یرامیب لاقتنا هار اهنت .دنوش یم
 (2442)  نارااکمه و نوناتساک .(11) تسا هدنز رادگاه
  یااه سکع یرتویپماک زیلانآ اب هک دندومن عادبا یشور
  ،یپوکااسورکیم یاااه شرتااسگ زا هدااش هاایهت لاااتیجید
   تاسا هدوام ن ناکمم ار  اایرمیا یاه تسیسووا ییاسانش
  و وراد زا هدافتاااسا ،یتیریدااام تاماداااقا راااانک رد .(5)

     لراااتنک رد ماااهم رایاااسب شور ناوااانع هاااب ناااسکاو
  مغراایلع ااام روااشک رد .(3) دراد دربراااک زویدیااسکوک
    ،هرایج رد ییایدیاسکوکدض یااهوراد زا موادم هدافتسا
     رواایط تعنااص یارااب یا هداامع لکااشم زویدیااسکوک
   یانک هاشیر ن  دواب نکممرایغ .(31 ) ددراگ یم بوسحم
    زیواجت ااب یریگاشیپ تلوهس و وس کی زا زویدیسکوک
     کدانا رااک یوراین هاب زاین و کدنا هنیزه ،اذغ رد وراد
 رواایط شرورااپ رد یریگااشیپ شور ناایا ااات هدااش ببااس
   راط رد هدافتسا دروم یوراد .دشاب هتشاد همادا نانچمه
 لایدیسکوک یتنآ کی هک دشاب یم نیسیامونیلاس رضاح
    راب هاک هدواب  سوابلآ نیسیاموتپرتسا زا لصاح هروفونوی
  لاااب یاااه تنوزیااش و تیئوزوروپااسا ،تاایئوزورم یور
   یتدام موایلورپمآ . دراذاگ یم رثا ایرمیا یاه هنوگ مامت
   تافر یام راک هب زویدیسکوک لرتنک و یریگشیپ تهج
     شهااک بایکرت نایا زا هدافتاسا اه هروفونوی دورو اب اما
   هانمرد هاایگ ییایدیسکوکدض رثا ،هعلاطم کی رد .تفای
  هاسیاقم   موایلورپمآ و نیاسیامونیلاس   یااهوراد ااب یرزخ
  شهاااک وراد ی هدااننک تاافایرد هورااگ رد هااک داایدرگ
  راثکا . (1    ) تاسا هداش هداید تاسیسووا عفد رد رادانعم
   ،تااسیسووا عاافد رااب ار وراد یااشخبرثا افرااص نیااققحم
   راراق یاسررب دروم ...و نزو شیازفا ،یا هدور تاحارج
      راب هوالاع ، قایقحت نایا زا فداه هک یلاح رد ،دنا هداد
  طاابترا یسررب ، تسیسووا عفد نازیم رب وراد رثا یسررب
  اات .دشاب یم زین یداب یتنآ رتیت اب تسیسووا سیدنا نایم
    شور زا یمراس یااه نتدااپ نازیم نییعت روظنم هب نونک
  ،یرتموتیااااسولف ،تنااااسرولفونومیا هاااالمج زا ییاااااه
   ازایالا و نویاسازیلارتون ،ن  ویاساتیپ یاسرپ ،نویسانیتولگآ
 ،رااضاح هااعلاطم رد راااک شور .تااسا هداایدرگ هدافتااسا
 شور زا   هتاشذگ رد نیاققحم زا یدادعت .دشاب یم ازیالا
  اایرمیا        هایلع ااه یدااب یاتنآ یرایگ هزادانا تاهج ازیالا
 .(31 و 21 ،21،61) دندرک هدافتسا
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 31     ...عفد اب لاروموه ینمیا نیب طابترا هعلاطم

 

 راک شور و داوم
 رواایط هااعرزم 45 زا ااایرمیا یا هااعرزم یاااه هاایادج
    هایادج ود و یروآ عامج  التخم یاه ناتسا زا یتعنص
   نیرتاشیب هاک (2  هایادج ) نادامه و (1  هایادج) ناردنزام
  یزاااس هدواالآ تااهج ، دااندوب اراد ار تااسیسووا دادااعت
  یااه هنومن و اه هدور .دنتفرگ رارق هدافتسا دروم یبرجت
  هاگاشناد یکشزپماد هدکشناد یسانش لگنا شخب هب رتسب
 درادناتااسا شور قباااطم اااه هاانومن .دندااش لااقتنم نارااهت
    راراق یروآراف دروام  اایرمیا  یااه تسیسووا یزاسادج
  یروان پوکسورکیم اب هدور تایوتحم .(41و 2) دنتفرگ
 هاراامه هااب اااه هدور ،ندوااب تاابثم تروااص رد و یااسررب
   یااه تاسیسووا ات دندش درخ % 5/2 میساتپ تامورکید
      و رااتلیف طواالخم ناایا .دااندرگ دازآ هدااشن هلوروپااسا
  هاقیقد رد رود 443    تعراس ااب هدانام یقا اب نویسناپسوس
 ،اااه تااسیسووا یزاااس زلاااخ تااهج .دااش شویفیرتناااس
 اااب  شویفیرتناااس و هداایدرگ هفاااضا  عابااشا رکااش لواالحم
    ااب ااه تاسیسووا   .داش مااجنا هقیقد رد رود 440 تعرس
  هاب و  هداش قیقر دصرد 5/2 میساتپ تامورک ید لولحم
 .دندش یرادهگن ندش رادگاه روظنم هب تعاس 22 تدم
   زا هدافتاسا ااب هنومن ره رد دوجوم یاه تسیسووا دادعت
 و Conway  شور سااااااسا راااااب و رتموتیاااااسومه مال

McKenzie هااب یباااختنا هاایادج .(2) داایدرگ شرامااش  
   عوفدام ، حیاقلت زا سپ 41 ات 5 زور زا و حیقلت اه هجوج
    زیاالخت یااعفد یاااه تااسیسووا و هدااش یروآ عاامج
 دااصرد و ییادااتبا یاااه شرامااش ساااسا رااب .دااندیدرگ
  رد تادهااشم هب هجوت اب و هیادج ره رد اه هنوگ یبیرقت
   هاک داش میظنت یا هنوگ هب ینوفع زد ،هیادج ریثکت نامز
 رد ار     راایمو رراام نیرااتمک و نزو شهاااک نیرتااشیب
 444452-444443    یابیرقت داداعت .داشاب هتشاد ناگدنرپ
      هدافتاسا رایثکت ناامز رد ینوافع زد ناوانع هب تسیسووا
     بآ قایرط زا ااه هاجوج زا هاعطق 03 یگزور 0 رد .دش

 2 رد .دندومن تفایرد ار نیسیامونیلاس یوراد یندیماشآ
  هداشن هداد وراد و هدش هداد وراد یاه هجوج زا یگزور
  اداج ELISA   مااجنا تاهج اهنآ مرس و ذخا نوخ هنومن
   رد .داندیدرگ میاسقت هورگ 0 هب اه هجوج سپس .دیدرگ
 هداد وراد و هدااش هداد وراد   یاااه هااجوج یااگزور 01
       حیااقلت درواام یااناد هاانیچ لااخاد تروااص هااب هدااشن
  راراق  ییاایرمیا  یااه تسیسووا طولخم زا ینویسناپسوس
     هاب و راتاشک ااه هاجوج مامت یگزور 12 نس رد.دنتفرگ
  :دندیدرگ میسقت ریز یاه هورگ
  هدش نامرد و 1 هیادج اب هدش هدولآ یاه هجوج (1

 وراد فرصم نودب 1 هیادج اب هدش هدولآ یاه هجوج (2
 هدش نامرد و 2 هیادج اب هدش هدولآ یاه هجوج (3

 وراد فرصم نودب 2 هیادج اب هدش هدولآ یاه هجوج (0

  لراتنک) وراد تفایرد نودب یگدولآ دقاف یاه هجوج (5
 (یفنم

   وراد و هداش هداد وراد یااه هورگ زا ،یگزور 2 رد
    زا ساپ هاتفه کای   .دایدرگ هایهت نوخ هنومن هدشن هداد
 ،(نداایرب رااس ماااگنه یااگزور 12 رد)ینواافع زد حیااقلت
   هدور تاایوتحم .دایدرگ یروآ عمج نوخ هنومن اددجم
       شور زا نگدااپ هایهت یاراب .داش یروآ عامج زاین رویط
   شور اااب ینگداااپ عیااام .(42 ) داایدرگ هدافتااسا شالاو

Warburge زا یاسررب نایا رد .(1 ) داش یجنس نیئتورپ   
   رواظنم هاب .تسا هدش هدافتسا میقتسم ریغ یتباقر یازیالا
  شور زا یمراس تقر و نگداپ تظلغ نیرتهب هب یبایتسد
  .دش هدافتسا دروبرکچ
     هدانناوخ هاگتاسد زا هدافتاسا ااب  ،ازایالا ماجنا زا سپ
     ااه هدواگ یمراس بذاج رتمونان 540 جوم لوط اب ازیالا
 هشیمه راک  لتخم لحارم لرتنک روظنم هب .دیدرگ تبث
    لراتنک مراس کای و تبثم لرتنک مرس کی تیلپ ره رد
   دروام یااه هورگ یگزور 12 رد .تشاد دوجو زین یفنم
  .داش لقتنم هاگشیامزآ هب اهنآ یاه هدور و حبذ شیامزآ
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    ااب ااه تاسیسووا هدور ره تایوتحم ندرک یلاخ زا سپ
     .تافرگ راراق شراماش دروام رتسام کام مال زا هدافتسا
 هبااساحم زا سااپ و نیگنااایم روااط هااب 5 ااات رفااص سیداانا
 یپوکسورکیم نادیم جنپ رد اه تسیسووا دادعت نیگنایم
 :دش تبث ریز تروص هب 421 ییامنگرزب اب
 یپوکسورکیم نادیم ره رد تسیسووا دوجو مدع :4
 یپوکسورکیم نادیم ره رد تسیسووا 41-1 :1
 یپوکسورکیم نادیم ره رد تسیسووا 42-11 :2
 یپوکسورکیم نادیم ره رد تسیسووا 45-12 :3
 یپوکسورکیم نادیم ره رد تسیسووا 441-45 :0
 یپوکسورکیم نادیم ره رد تسیسووا 441 زا شیب :5
 و T-test   شور هااااب اااااه هداد لاااایلحت و هاااایزجت

ANOVA سوت ،هفرط کی  SPSS 18 تفرگ ماجنا. 
 
 جیاتن

 و شرامااش زا سااپ هاایادج رااه رد اااه هاانوگ دااصرد
    سیدانا نیایعت و هلوروپاسا تسیسووا 441 یریگ هزادنا
   رد .داامآ تاسد هااب رایز  رااش   هاب (برع/لوااط) لکاش
  داداعت نیرتشیب دوب ناردنزام ناتسا هب قلعتم هک 1 هیادج
  اااصتخا (دااصرد 03) ااامیزکام ااایرمیا هااب تااسیسووا

  هاب  قالعتم 2 هیادج رد تسیسووا دادعت نیرتشیب و تشاد
  دواب (دصرد 40) انیلورسآ ایرمیا هب طوبرم نادمه ناتسا
  شلااچ ناگدنرپ دروم رد تسیسووا سیدنا .(1 لودج)
 2     ااب رابارب نیاسیامونیلاس هداننک تفایرد 2 هیادج اب هدش
      داقاف و هاطوبرم هایادج ااب هداش شلاچ هورگ اب هک هدوب
  ،دواب 16/2 اب ربارب هک هریج رد ییایدیسکوکدض بیکرت
    دروام رد ااما داد نااشن ار (P≤ 0/05) یرادانعم فالتخا
 نودااب 2  هاایادج .دواابن رادااانعم فالتااخا ناایا 1 هاایادج
 یاراد اااه هورااگ مااامتاب 16/2 نیگنااایم اااب وراد تاافایرد
 رد .(2   لوداج) دواب (P≤ 0/05) رادانعم یرامآ فالتخا
 اااب هدااش نااامرد 1  هاایادج اااب هدااش هدواالآ یاااه هااجوج
    ااه هاجوج نایا مرس یمرس بذج نیگنایم نیسیامونیلاس
     هوراگ رد ااه مراس یمراس بذج نیگنایم و 322/4 ربارب
 352/4   رابارب وراد فراصم  نوداب 1 هیادج اب هدش هدولآ
   بذاج نیگناایم ،2  هایادج دروم رد نینچمه .تسا هدوب
 032/4  رابارب نیسیامونیلاس اب هدش نامرد هورگ رد یمرس
 133/4  رابارب  وراد فراصم نودب هدش هدولآ هورگ رد و
    یافنم لراتنک هوراگ رد یمرس بذج نازیم نیگنایم .دوب
 .دوب 154/4 اب ربارب

 
 نادمه و ناردنزام ناتسا ود زا هدمآ تسدب یاه هیادج زا کی ره رد ایرمیا یاه هنوگ دصرد -1لودج

 
 
 

:a ناردنزام ناتسا هنومن /  :b نادمه ناتسا هنومن 
 

 E. acervulina E. brunette E.maxima E.mitis E. tenella E. necatrix هیادج

a1 02 6 03 61 31 2 
b2 40 51 52 3 6 6 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 11     ...عفد اب لاروموه ینمیا نیب طابترا هعلاطم

 

 ایرمیا یا هعرزم هیادج 2 اب هدش هدولآ یتشوگ یاه هجوج تسیسووا سیدنا رب نیسیامونیلاس اب نامرد رثا -2لودج
 
 
 
 
 
 
 

 
 تسیسووا سیدنا و OD نایم طابترا یسررب زا لصاح جیاتن  -3 لودج

 ییالاب هدور هورگ
0 1+ 2+ 3+ 1+ 1+ 

 ینایم هدور
0 1+ 2+  3+  1+  1+ 

 ینییاپ هدور
0  1+  2+  3+  1+  1+ 

 موکس
0  1+  2+  3+  1+  1+ 

 نیگنایم
 

 cd1 4   4    4   4   3   6 4   4    4    4   5   0 4   4   4   1   3    4 2   4    4    3   2   2 1س

 b2 2   4   4    4   4   2 4   4   1   1    3   0 4   4   3   0   2   4 1   4    4   1   3   0 2س

3 4   1   4   4   4   4 4   1   4   4   4   4 4   1   4   4   4   4 1  4   4   4   4    4 d52/4 

1 1   2   1   3    1   1 1   5   4   2   4   1 2   0   1   2   4   4 4   4   4   4   1   3 a16/2 

1 4   4   4   4   4 4   4   4   4   4 4   4   4   4   4 4   4   4   4   4   4 4 

 نامرد2هیادج اب هدش هدولآ هورگ :2س /نیسیامونیلاس اب هدش نامرد1هیادج اب هدش هدولآ هورگ :1س / اه هورگ نایم رادانعم یرامآ توافت :نوتس ره رد توافتم نیتال فورح
 (یفنم لرتنک) هدشن نامرد و هدشن هدولآ هورگ :5 /هدشن نامرد 2و1 یاه هیادج اب هدش هدولآ یاه هورگ بیترت هب :0و3 /نیسیامونیلاس اب هدش

 

  یریگ هجیتن و ثحب
 یمرس حطس اب وراد طابترا یسررب زا لصاح جیاتن
 هدولآ یاه هجوج رد یمرس بذج نیگنایم هک داد ناشن
 هورگ اب نیسیامونیلاس اب هدش نامرد 1 هیادج اب هدش
 یرامآ رظن زا وراد فرصم نودب 1 هیادج اب هدش هدولآ
 دسر یم رظنب هک تسا هتشادن یرادانعم فالتخا
 اب یگدولآ رد یمرس حطس رد ار یتوافت وراد فرصم
 هدولآ یاه هجوج دروم رد .تسا هدادن ناشن هیادج نیا
 رد نیسیامونیلاس یوراد اب هدش نامرد و 2 هیادج اب هدش
 بذج نیگنایم ،وراد فرصم نودب 2 هیادج اب هسیاقم
 زا .دهد یمن ناشن ار یتوافت یرامآ ظاحل زا یمرس
 لرتنک هورگ نیب اهنت ،یمرس بذج نازیم نیگنایم ظاحل
 دوجو رادانعم یرامآ فالتخا رگید هورگ 0 اب یفنم
 اب رگید هورگ 0 زا کیچیه نایم اما .(P≤ 0/05) تشاد
 زا تیاکح هجیتن نیا.دشن هدهاشم یرادانعم فالتخا مه
 ره اب اه تسیسووا اب شلاچ تروص ره رد هک دراد نآ
 دیلوت تهج زا ینمیا متسیس کیرحت ببس هیادج ود
 یور یریثات نیسیامونیلاس زا هدافتسا و هدیدرگ نتداپ

 روطب اه هورگ نیا نینچمه .تسا هتشادن نآ نازیم
 نودب و یگدولآ دقاف هورگ یاه هجوج اب یصخشم
 یرادانعم فالتخا (154/4 نیگنایم) وراد تفایرد
 توافتم  لتخم یاه مرس رد یداب یتنآ حطس .دنا هتشاد
 هدولآ ناگدنرپ یداب یتنآ  وطس رد عونت هک تسا هدوب
 هب طوبرم تسا نکمم و هدوب یعیبط الامتحا زین
  لتخم یاه هنوگ یاه نش یتنآ زیخشت رد یتافالتخا
 یسررب اب .دشاب اه هجوج ینمیا متسیس  سوت ایرمیا
 ناوت یم ،وراد تفایرد نودب هدش شلاچ یاه هورگ
 تدح نادمه ناتسا زا 2 هیادج هک دومن نایب نینچ
 هتشاد ناردنزام ناتسا زا 1 هیادج اب هسیاقم رد یرتشیب
 ایرمیا هب طوبرم 1 هیادج رد هنوگ دصرد نیرتشیب .تسا
 انیلورسآ ایرمیا هنوگ نیرتناوارف ،2 هیادج رد و امیزکام
 ،هدش ماجنا تاقیقحت زا یخرب رد .(1 لودج) تسا هدوب
 ییازیرامیب یاراد ناگدنرپ یایرمیا زا ییاه هیوس
 ییاسانش ناریا  لتخم ییایفارغج قطانم رد  لتخم
 (6331) ناراکمه و راکخرچ هعلاطم رد .تسا هدش
 رگیدکی اب  لتخم قطانم رد النت ایرمیا ییازیرامیب

 تسیسووا سیدنا OD هورگ
 a322/4 cd1 1س

 a032/4 b2 2س

3 a352/4 d52/4 

1 a133/4 a16/2 

1 b154/4 4 
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 ناتسا زا هدشادج هنوگ هک یوحن هب دنتشاد توافت
 اما ،دشن ببس ار یریم و ررم ناسارخ و ناردنزام
 و دصرد 42 ات ناهفصا ناتسا زا هدش ادج النت ایرمیا
 دصرد 40 نیوزق و دزی یاه ناتسا زا هدشادج عاونا
 .(2) دنداد ناشن ار ریم و ررم

 عفد اب یداب یتنآ حطس نایم طابترا ،رضاح  رط رد
 مدع زا یکاح هک (3 لودج) دیدرگ یسررب تسیسووا
 هدوب یداب یتنآ حطس و تسیسووا عفد نازیم نایم قباطت
 51  ،3) دراد تقباطم نیققحم زا یدادعت تاعلاطم اب و
 هک تسا عوضوم نیا هدنهدناشن ،لصاح هجیتن .(31 و
 دوجو یطابترا یتظافح ینمیا اب یداب یتنآ حطس نایم
 یتنآ تارثا دروم رد یلک هدیقع دسر یم رظنب .درادن
 حطس نایم قباطت دوجو مدع و ایرمیادض یاه یداب
 همه "الوا هک دشاب تروص نیدب تظافح و یداب یتنآ
 هتسد نآ "ایناث و دنشاب یمن هدننک تظافح اه یداب یتنآ
 رد دنشاب یم یتظافح رثا یاراد هک اه یداب یتنآ زا
  .دنراد روضح کدنا ریداقم

 هنماد رد رضاح  رط هک ددرگ یم داهنشیپ نایاپ رد
 هب ییایرمیا  لتخم یاه یگدولآ یارب یرتعیسو
 یاه یسررب و هتفرگ ماجنا یا هنوگ کت تروص
 هیلع تمواقم یلامتحا روضح نداد ناشن تهج یرتشیب
 یخرب تسا نکمم ،دریذپ تروص  لتخم یاهوراد
 .دنشاب مواقم یصاخ یوراد هب اه هنوگ
  
 عبانم
 .ک ،این لیعامسا ،.م ،تسرپ هناگی ،.م ،یزردوگ یبارت .1

 هنمرد هایگ ییایدیسکوکدض تارثا یسررب .(2331)
 نآ هسیاقم و یتشوگ یاه هجوج رد النت ایرمیا رب یرزخ
 رد یگدنزاس و شهوژپ .مویلورپمآ و نیسیامونیلاس اب
 .42-52 تاحفص ،16 هرامش ،نایزبآ و ماد روما
 ،.  ،یربهر ،.م ،درف یرهمگرزب ،.س ،راکخرچ .2
 یاه هنوگ ییاسانش .(6331) .ع ،یئابطابط ینسح ،.م ،یئایک

 تسیز تایصوصخ ساسا رب ناریا رد نایکام یاهایرمیا
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Abstract: The purpose of this study is to evaluate humoral immunity response in broiler 
chickens with mixed Eimeria infection, before and after treating by Salinomycin. The relation 
between the antibody titer and oocyst shedding was also investigated. Forty Ross 308 chicks 
were divided into 5 groups including 2 infected groups which had been fed with drug, 2 
infected groups without treatment, and one as negative control. One of the infected groups 
was selected from Mazandaran (denoted as category1) and the other from Hamedan (denoted 
as category2). The antibody titer was assessed using ELISA test. In treated chickens of 
category 2, OPG (oocyst per gram) had a more significant difference (P≤ 0/05) than non-
treated chickens of the same category. While in category 1, there was no significant difference 
for this index. The results showed more virulence in category 2 compared to category 1. 
There was a significant difference of OD (optical density) in the negative control group 
compared to the other four groups (P≤ 0/05). Both groups fed with oocysts showed 
stimulation of the immunity system to generate antibody, however its amount was not affected 
by Salinomycin. The results showed that there is no significant relation between oocyst 
shedding and antibody titers.   
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