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 چکیذُ

هطالؼِ  اعتاى هاسًذراى، تِ ٍیضُ در صیاردیاسیظ تا تَخِ تِ اّویت  صهیٌِ ٍ ّذف:      
ًوًَِ ّای  هذفَع عاکٌیي  در اًگلی ػفًَت ّای  هیشاى ؽیَع  تزرعی تا ّذف حاضز

 ؽذ. هٌاطق هختلف هزکشی اعتاى هاسًذراى تِ ٍیضُ تز حغة فقَل هختلف عال اًدام

ًوًَِ ّای   تا ًوًَِ گیزی تقادفی اس ،: هطالؼِ حاضز تِ رٍػ تَفیفی سٍش بشسسی      
 1389تا  1388هذفَع هزاخؼیي تِ هزاکش هختلف درهاًی  هٌاطق  هز کشی اعتاى هاسًذراى اس 

اس لحاظ اًگل ؽٌاعی تا رٍػ ّای هغتقین ٍ  خوغ آٍری ؽذُاًدام ؽذ. ًوًَِ ّا ی 
آسهَى آهاری کای دٍ  تا آهذُ تذعت اطالػاتاتز هَرد آسهایؼ قزار گزفت. -فزهالیي

 .قزار گزفت تحلیل ٍ تدشیِ هَرد

%( هثتال 9/17ًفز ) 756ًوًَِ هذفَع اًغاًی هَرد تزرعی  4223: اس هدوَع یبفتِ ّب      
 1/8تیؾتزیي هیشاى آلَدگی تِ تالعتَعیغتیظ َّهیٌیظ  اًگل تَدًذ.تِ حذاقل یك ًَع 

هیشاى  تَد .  درفذ4/1اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظ  ٍ درفذ 4/6صیاردیا الهثلیا  ، درفذ
% ( هی تاؽذ. 9/5% ( ٍ کَّغتاًی )9/5هٌاطق ؽْزی ) ( ،%1/6در هٌاطق رٍعتایی )آلَدگی 

، درهٌاطق %(4/39هٌاطق ؽْزی در فقل تاتغتاى  )در تیؾتزیي هیشاى ؽیَع تِ آلَدگی اًگلی
% ( تَدُ اعت. اس لحاظ آهاری 28پاییش ) ٍ هٌاطق کَّغتاًی در %(32) رٍعتایی در تْار

اختالفی هؼٌی دارای در هیشاى آلَدگی تِ اًگل ّای رٍدُ ای تیي هٌاطق اًتؾار آلَدگی 
  .(P>0.5) اًگلی ٍ در فقَل هختلف هؾاّذُ ًؾذ

هٌطقِ هزکشی اعتاى در اًگلی رٍدُ ای  ؽیَع ػفًَت ّای تا تَخِ تِ تیجِ گیشی:ً      
تؾخیـ ٍ درهاى هثتالیاى ، ارتقا؛ عطح تْذاؽت ػوَهی هی تَاًذ درپیؾگیزی ٍ  هاسًذراى

 تاؽذ. هی کٌتزل ایي ػفًَت ّا  هَثز

 هاسًذراىاعتاى  ؽیَع ،اًگل ّای رٍدُ ای، ٍاطُ ّبی کلیذی :       

 

 

 

 

 

 

 

 (1389-1388)سبل هٌبطق هشکضی استبى هبصًذساى هشاجعِ کٌٌذگبىدس  ّبی سٍدُ ای اًگل آلَدگی فشاٍاًی

 تحقیقی                                                                                                                                             92 تببستبى(2هجلِ علَم آصهبیطگبّی، دٍسُ ّفتن)ضوبسُ 

 

 پظٍّطی – علوی ستبِ داسای

 کطَس پضضکی ًطشیبت علَم کویسیَى اص

 

 هقبلِ:آدسع

اًگل ّای رٍدُ  آلَدگی فزاٍاًی "ع  پقِر،  ؽؼثاىُ،  ایً حغيم،  تاقز پَرحاخیی ا، پاؽاکالئ یقزتاًی ػ، غالهب،  رحیوی اعثَیی             

 41-37(:1ّفتن)ؽوارُ دٍرُ 1392آسهایؾگاّی، تْار. هدلِ ػلَم"(1389-1388)عال هٌاطق هزکشی اعتاى هاسًذراى هزاخؼِ کٌٌذگاىدر  ای
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 هقذهِ

 تالاختال ػلل ؽایغ اس گَارػ دعتگاُ آلَدگی اًگلی     

تاؽذ.  هی حال تَعؼِ در کؾَرّای در ٍیضُِ ت گَارؽی

ٍ  صیاردیا ، گَارػ دعتگاُ اًگلی ػفًَت ّای تیي در

تك یاختِ ّای تیواری سا  تاهثا ّیغتَلیتکا اس هْن تزیيـآً

 اًگل تزیي ؽایغ ٍ اعت خْاًی صیاردیا تِ اتتالهی تاؽٌذ. 

 (.1،2)ایزاى اعتهذفَع اس خولِ  ّای ًَِـوـً اس ذُـؽ ذاـخ

تك  ٍعیلِِ ت کِ اعت اعْالی تیواری یك صیاردیاسیظ

اها . آیذ هی ٍخَد تِ الهثلیا صیاردیا ًام تِ تاصکذاری یاختِ

در تزخی اس هطالؼات ًؾاى دادُ ؽذ کِ هیشاى ؽیَع 

آًتاهثا  (.3،4تالعتَعیغتیظ َّهیٌیظ تیؾتز اس صیاردیا اعت)

خًَی آهیثی( ًیش یظ )اعْال ّیغتَلیتکا ػاهل تیواری آهیثاس

ػ . گشارّای هْن تیواری سا در اًغاى اعت یاختِ اس تك

ًؾاى دٌّذُ کاّؼ  هحققیي هختلف  در عال ّای اخیز

در فذ در هٌاطق  10کن تز اس آى تِ هیشاى هیشاى ؽیَع 

 .(7،6،5،1هختلف کؾَر اسخولِ در ًَاحی ؽوالی اعت )

تالعتَعیغتیظ َّهیٌیظ در دعتگاُ گَارػ اًغاى ٍ طیف 

ٍعیؼی اس حیَاًات اس خولِ خَک، هیوَى، خَکچِ ٌّذی، 

 فزد تِ فزد اًتقالپزًذگاى ٍ خشًذگاى هغتقز هی ؽَد. 

 دّاى، طزیق اس ػفًَت .اعت ػفًَت هکاًیغن تزیي ؽایغ

 –دّاًی خٌغی ٍاػوال هؾتزک تاسیْای اعثاب هذفَع،

ّز چٌذ ؽیَع ایي اًگل در .هی یاتذ اًتؾار هقؼذی

درفذ هتغیز اعت، ٍلی  23تا  5/0اس کؾَرّای تَعؼِ یافتِ 

تاالتز  آلَدگیدر کؾَرّای در حال تَعؼِ درفذ 

تا تَخِ تِ ایٌکِ اکثز افزاد تذٍى ػالهت ّغتٌذ،  (.3،8اعت)

ؽیَع ٍاقؼی ایي اًگل ٌَّس هؾخـ ًیغت. ػالئن تالیٌی در 

قافی تَدُ ٍ ؽاهل اعْال، یز اختتِ ایي اًگل غ آلَدگی

ؽکوی ٍ تَْع هی تاؽذ. در تیواری تا ٍخاهت  دردّای

تیؾتز اعْال آتکی ؽذیذ، تة، خغتگی، خًَزیشی رکتَم، 

 (.1،5،6ّای پَعتی هی تاؽذ) ائَسیٌَفیلی، خارػ ٍ راػ

 دیگزی رٍدُ ای غیزتیواریشای ٍ تك یاختِ ّای تیواریشا 

 رٍدُ در (commensal) تی آسار فَرتِ ت کِ ّغتٌذ ًیش

  تذٍى کٌٌذ هی تغذیِ رٍدُ حتَیاتـه اس ٍ یـسًذگ غاىـاً

 

 ًیش دیگزی تك یاختِ ّای .ًوایٌذ تْاخن ًغَج تِایٌکِ 

 خافی ؽزایط در تلی ایشٍعپَرا ٍ کزیپتَعپَریذیَم هاًٌذ

 (.1،2،6هی ًوایٌذ) تیواری ایداد تشرگغاالى ٍکَدکاى  در

تا تَخِ تِ اّویت ػفًَت ّای اًگلی رٍدُ ای ٍ 

 ٍ آب ٍ خغزافیاییخقَفیات خوؼیتی ٍ ؽزایط هٌاعة 

 هٌظَر تِ (، هطالؼِ حاضز6،9،10) َّایی اعتاى هاسًذراى

ًوًَِ ّای  دررٍدُ ای  اًگلی آلَدگی هیشاى تزرعی

 هٌاطق تِ هزاکش هختلف درهاًی ِ کٌٌذگاىهزاخؼهذفَع 

رٍعتایی،ؽْزی ٍ کَّغتاًی( تز )هزکشی اعتاى هاسًذراى 

 .ؽذ اًدامحغة فقَل هختلف عال 

 سٍش بشسسی

هقطؼی ٍ تِ رٍػ  -هطالؼِ حاضز تِ رٍػ تَفیفی       

 اس ًفز 4223ًوًَِ ّای هذفَع تقادفی تا ًوًَِ گیزی اس 

هٌاطق )هزکشی هٌاطق  هزاخؼیي تِ هزاکش هختلف درهاًی

کِ تزای ًذراى سرٍعتایی،ؽْزی ٍ کَّغتاًی( اعتاى ها

اس هْز هزاکش درهاًی هؼزفی ؽذُ تَدًذ  تِآسهایؼ هذفَع 

اًدام ؽذ. در طی هطالؼِ ًوًَِ ّای  1389ؽْزیَر تا 1388

هذفَع اس تیوارعتاى یحیی ًضاد تاتل، درهاًگاُ ؽْیذ رخایی 

درهاًگاُ ّای قائوؾْز،تیوارعتاى ؽْذای ؽْز سیزآب ٍ 

رٍعتایی ؽْزعتاى تاتل خوغ آٍری ٍ عپظ تِ آسهایؾگاُ 

اًگل ؽٌاعی داًؾکذُ پشؽکی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی 

اًگل هاسًذراى هٌتقل ؽذ. ًوًَِ ّای هذفَع  تارٍػ ّای 

 آلَدگیاتز تزای تؼییي  -رٍػ هغتقین ٍ فزهالیي،ؽٌاعی 

اًگلی تا هیکزٍعکَج ًَری هَرد آسهایؼ قزار گزفتٌذ 

آهاری  تزًاهِ تا آهذُ پظ اس ثثت تذعت اطالػات (.2،4)

SPSSِآسهَى آهاری کای دٍ (15 )ًغخ ٍ(Chi-square)  

ٍT-Test  گزفت قزار تحلیل ٍ تدشیِ هَرد. 

 ّب یبفتِ

ًوًَِ هذفَع اًغاًی هَرد تزرعی در  4223اس هدوَع        

هٌاطق  هزاخؼیي تِ هزاکش هختلف درهاًی طَل یك عال اس

 اعتاى (ؽْزی ٍ کَّغتاًی ، هٌاطق رٍعتایی)هزکشی

 ذاقل هثتال تِ یك ًَع اًگلـ%( ح9/17فز )ـً 756 ذراىـًساـه

 . . . اًگل ّبی سٍدُ ای آلَدگی فشاٍاًی/38

 92( تببستبى 2هجلِ علَم آصهبیطگبّی،دٍسُ ّفتن)ضوبسُ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزیي اًگل ّا تالعتَعیغتیظ َّهیٌیظ  کِ ؽایغ تَدًذ

تِ  آلَدگیهیشاى  .تَدًذ %(4/6ٍ صیاردیا الهثلیا) %(1/8)

الرٍ  ،درفذ 3/0 آًتاهثا ّیغتَلیتیکا ،درفذ 1/1 آًتاهثا کلی

ًتزتیَط آتخن  ،درفذ 4/1یلَئیذط اعتزکَرالیظضاعتزاً

 افزاد هثتالدرفذ  47 درفذ تذعت آهذ.5/0ٍرهیکَالریظ

تزرعی حاضز  یافتِ ّای آًاى سى تَدًذ. درفذ 53هزد ٍ 

ّا در هٌاطق اًگل  تِ آلَدگیًؾاى هی دّذ هیشاى 

%( ٍ 9/5هٌاطق ؽْزی ) تیؾتز اس عایز %(1/6)رٍعتائی

هیشاى آلَدگی اًگلی تز حغة  .تَد( %9/5کَّغتاًی )

هٌطقِ ٍ فقَل، تیؾتزیي هیشاى آلَدگی درهٌاطق ؽْزی در 

%( ٍ 32) %(، درهٌاطق رٍعتایی در تْار4/39فقل تاتغتاى )

لحاظ آهاری  س%( تَدُ اعت. ا28پاییش ) کَّغتاًی درهٌاطق 

 در هیشاى آلَدگی تِ اًگل ّای رٍدُ ؼٌی دارایـی هـتالفـاخ

 قَل هختلفـٍدر ف ی اًگلیـَدگـتؾار آلـاً ٌاطقـي هـای تی

 (.P>0.5)( 1هؾاّذُ ًؾذُ اعت )خذٍل

 بحث

تا تَخِ تِ ؽزایط اکَلَصیکی ٍ اب ٍ َّایی اعتاى       

هاسًذراى ٍ ٍخَد ؽزایط هٌاعة تزای اًتؾار ٍ اًتقال اًَاع 

تزرعی هیشاى اتتالء تِ  رٍدُ ای، ٍیضُ اًگل ّایِ اًگل ّا ت

تیواری ّای اًگلی تك یاختِ ّای ٍ کزهی در عاکٌیي 

هٌاطق هختلف خغزافیایی اعتاى اس خولِ هٌاطق هزکشی در 

خقَؿ ِ لحاظ پشؽکی ٍ تْذاؽتی ت اس فقَل هختلف عال

 ای پیؾگیزی ٍ کٌتزل در عطح اعتاىدر اخزای تزًاهِ ّ

کِ ًؾاى هی دّذ  حاضزًتایح تزرعی  دارای اّویت اعت.

 تك یاختِ ای ٍ  ّای رٍدُ ای َدگی تِ اًَاع اًگلـیشاى آلـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاخؼیي تِ هزاکش هختلف درهاًی اس ًفز 4223کزهی در 

در طَل یك  درفذ 9/17ًذراى ساعتاى ها هٌاطق هزکشی

رٍدُ ای تِ اًگل ّای  آلَدگی ؽیَع  هیشاى.  هی تاؽذ عال 

. اعت %( تیؾتز اس عایز هٌاطق1/6در هٌاطق رٍعتایی)

 فقَل ،هٌطقِ ٍ اًگلی تز حغة  آلَدگیهیشاى ّوچٌیي 

، درهٌاطق درفذ 4/39 تاتغتاى در فقلدرهٌاطق ؽْزی 

 28پاییش  درفذ ٍ هٌاطق کَّغتاًی در 32 رٍعتایی در تْار

ّای رٍدُ ای  تِ اًگل آلَدگیدر هیشاى  تَدُ اعت. درفذ

 آلَدگی ّز چٌذ اختالف اس ًظز فقل اًتؾارتیي هٌاطق 

اًتؾار در تیي هٌاطق،  زٍلی اس ًظ َدهؾاّذُ هی ؽ اًگلی

 تقزیثا یکغاى اعت.ّای رٍدُ ای  تِ اًگل آلَدگیهیشاى 

ًؾاى هی دّذ هیشاى  حاضز لؼِّوچٌیي ًتایح حافل اس هطا

کِ  درفذ 9/15گًَِ تك یاختِ رٍدُ ای  4لَدگی تِ آ

 1/8لَدگی تِ تالعتَعیغتیظ َّهیٌیظ آتیؾتزیي هیشاى 

 درفذ 1/1 ٍاًتاهثاکلی درفذ 4/6 الهثلیا صیاردیا ،درفذ

 ،ای رٍدُ کزهی ّای اًگل گًَِ 2 تِ لَدگیآ ٍهیشاى. اعت

 اعت درفذ 9/1 اکغیَر ٍ اعتزکَرالیظ اعتزًٍضیلَئیذط

 فذرد 7/6 سا تیواری ّای یاختِ تك لَدگیآ ؽیَع هیشاى.

ٌّذُ تاال د ًؾاى کِ. تاؽذ هیدرفذ  9/1 سا تیواری کزهی ٍ

خقَؿ ِ لَدگی تِ تك یاختِ ّای رٍدُ ای تآتَدى هیشاى 

در ایي هٌطقِ در هقایغِ تا آلَدگی کزهی  تالعتَعیغتیظ

 تَام صیاردیا تا تالعتَعیغتظ ٍ آلَدگیّزچٌذ عت.

تا تَخِ تِ  %( هؾاّذُ ؽذ.04/0) تا درفذ کناکغیَر 

ٍ   ای رٍدُ ای در هٌاطق ؽوالی ایزاىاّویت اتٌؾار اًگل ّ

ّای  لؼِ اًگلًتایح حافل اس هطایقات اًدام ؽذُ ـقـحـت

 فصَل بْبس تببستبى پبئیض صهستبى جوع

 

 هٌبطق

 

 ضْشی
 

 

 سٍستبیی

 

 کَّستبًی

 دسصذ

100 

100 

100 

 تعذاد

251 

256 

249 

 دسصذ

4/18 

19 

5/24 

 تعذاد

46 

48 

61 

 دسصذ

2/11 

21 

28 

 تعذاد

28 

54 

70 

 دسصذ

4/39 

28 

2/24 

 تعذاد

99 

72 

60 

 دسصذ

31 

32 

3/23 

 تعذاد

78 

82 

58 

 

 ِ سکًَت دس فصَل هختلف سبل دس بیي افشاد هشاجعِ کٌٌذُ بِ هشاکض هختلف دسهبًی قاًگل ّبی سٍدُ ای بش حسب هٌطاًَاع  الَدگی بِ  تَصیع فشاٍاًی  -1جذٍل 

 39/سحیوی اسبَیی

 92( تببستبى 2هجلِ علَم آصهبیطگبّی،دٍسُ ّفتن)ضوبسُ 



ؽْزعتاى  9عاکٌیي هٌاطق رٍعتائی داهذاراى رٍدُ ای در 

ًؾاى داد  1383ٍ ّوکاراى در عال اعتاى تَعط غالهی 

ّای رٍدُ ای تك یاختِ ای ٍ  هیشاى آلَدگی تِ اًَاع اًگل

هیشاى  ٍ درفذ 9/32ًفز اس افزاد داهذار  1575در کزهی 

 1/31در کل  گًَِ تك یاختِ رٍدُ ای 10دگی تِ آلَ

کِ تیؾتزیي هیشاى درفذ  1/96ٍ در افزاد آلَدُ  درفذ

 2/31الَدگی در افزاد آلَدُ تِ تالعتَعیغتیظ َّهیٌیظ 

 2/17 ًاًا ٍاًذٍلیواکظ درفذ 8/24الهثلیا صیاردیا ‚ درفذ

ل ًوًَِ ّای هَرد هطالؼِ  درک.  اعت تَدُ درفذ

 9/10 الهثلیا صیاردیا ‚ درفذ 7/13تالعتَعیغتیظ َّهیٌیظ 

لَدگی تك یاختِ ّای تیواری سا در آٍ هیشاى ؽیَع  درفذ

 ٍ درفذ 5/44ٍ غیز تیواری سا  درفذ 5/55افزاد آلَدُ 

گشارػ ؽذُ  درفذ 3/25 درکل ًوًَِ ّا ی هَرد هطالؼِ

ًؾاى  عال 5ایي دٍ هطالؼِ در فافلِ  (. هقایغ11ِ) اعت

تك یاختِ ای  کاّؼ هیشاى ؽیَع ػفًَت ّای اًگلی دٌّذُ

خقَؿ تالعتَعیغتیظ ٍ صیاردیا ٍکاّؼ ِ رٍدُ ای ت

هیشاى  تقاٍت تَخِ تِاعت. تا در اعتاى آلَدگی کزهی 

اًگل ّای رٍدُ ای در هطالؼات هحققیي  ؽیَع اًَاع

ٍیضُ ِ در کؾَر ها ت تزحغة هٌطقِ ٍخوؼیت هَرد هطالؼِ

هیشاى آلَدگی تِ ،  حاضز تا ًتایح هطالؼِدر اعتاى هاسًذراى 

ی تخقَؿ صیاردیا ٍ اًَاع تك یاختِ ّای رٍدُ ا

فًَی در اًگل ػػَاهل تیاًگز اّویت ایي  تالعتَعیغتیظ

 تِ اسهایؾگاّی تؾخیـ ٍ تالیٌی پشؽکی، ؽٌاعی پشؽکی

 اعتاى در ؽایغ ای رٍدُ ّای ػفًَت ؽایغ ػَاهل ػٌَاى

اختالالت ًاؽی اس  َؿ ػَارك ٍخقِ ت. اعت

شؽکاى ٍ هتخققاى تالعتَعیغتیظ تاتذ هَرد تَخِ پ

تا تَخِ تِ تغییزات خوؼیتی ٍ  (1،2،4،11) .ػفًَی  قزارگیزد

تاى ّای اعتاى ؽْزع تْذاؽتی عاکٌیيتْثَد ؽزایط 

 1383رًدثزتْادری ٍ ّوکاراى در عال  هاسًذراى در تزرعی

 ؾْز در تخؼ هزکشی اعتاى هاسًذراىدر ؽْزعتاى قائو

 4/8ًفز 6595تِ اًگل ّای رٍدُ ای در کل  آلَدگیهیشاى 

 8/2تِ تك یاختِ ّا  آلَدگیًفز( ٍ هیشاى  557) درفذ

گشارػ ؽذُ اعت.در ایي  درفذ 7/5ٍ کزم ّا  درفذ

در کل ٍ در تیي  درفذ 8/2تحقیق هیشاى ؽیَع صیاردیا 

 اًتزٍتیَط تِ آلَدگی تَدُ اعت ٍ درفذ 8/32هثتالیاى 

 ًاًا ٍّیوٌَلپیظ تزیکَاعتزًٍضیلَط %(،5/2ٍرهیکَالریظ)

کِ تا  .(7هی تاؽذ ) درفذ 1/3 رٍعتایی ٍ ؽْزی افزاد در

درعاکٌیي  1378 تزرعی رٍحاًی ٍکیاًیاى در عال ًتایح 

هیشاى هتفاٍت اعت در ایي تزرعی  تخؼ هیاًذرٍد عاری 

 ٍؽیَع اًگل درفذ 9/43لَدگی تِ اًگل ّای رٍدُ ای آ

اس  درفذ 13/24تَدُ اعت ٍ درفذ 35/28ّای تیواری سا 

افزاد تِ تیؼ اس یك اًگل هثتال تَدًذ. ؽایغ تزیي اًگل رٍدُ 

 19/8ٍ تالعتَعیغتیظ  درفذ 82/18ا الهثلیا ای صیاردی

ٍ کزم ّای قالتذار  درفذ 61/3 ّیوٌَلیپیظ ًاًا ،درفذ

طاّزخاًی ٍ  .(5،6گشارػ ؽذُ اعت ) درفذ 25/2

 274ًوًَِ ّای هذفَع 1384- 1383عزداریاى ًیش در عال 

ًفز اس تیواراى هزاخؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش درهاًی ؽْز ّوذاى تا 

اتز هَرد تزرعی قزار  -ّای هغتقین ٍ فزهل اعتفادُ اس رٍػ

 ، ٍ آلَدُصیاردیا درفذ افزاد تِ 4/20. در ایي هطالؼِ  دادًذ

تزیي ػالهت هؾاّذُ ؽذُ  %( ؽایغ5/46درد ؽکن )

تِ اًگل ّای در  آلَدگیهیشاى (. درایي هطالؼات 12)تَد

تز حغة ٍهٌاطق ؽْزی ٍ کَّغتاًی  ،هٌاطق رٍعتایی

لَدگی تِ آهیشاى  تا تَخِ تِ ایٌکِتزرعی ًؾذُ اعت.فقَل 

ّای رٍدُ ای در هطالؼات هحققیي تزحغة  اًگل اًَاع

حاضز  د هطالؼِ هتفاٍت تا ًتایح هطالؼِهٌطقِ ٍخوؼیت هَر

 سا ٍ یتیوار یّای رٍدُ ا لَدگی اًگلآاعت. هیشاى 

لَدگی آخقَؿ ِ ت یٍکزه یتك یاختِ ا یسا یغیزتیوار

لَدگی آخقَؿ درِ ت رٍدُ ای یتِ اًَاع تك یاختِ ّا

 5/14لَدگی آتا هیشاى  ّای  صیاردیا ٍ تالعتَعیغتیظ اًگل

اًگل ؽٌاعی  اس لحاظ در کل افزاد هَرد هطالؼِ درفذ

 ػٌَاى تِ سهایؾگاّیآ تؾخیـ ٍ تالیٌی پشؽکی، پشؽکی

هَرد تَخِ قزارگیزد.  تایذ یاًگل ّای ػفًَت خذیذ هغائل

اًگلی رٍدُ ای ػفًَت ّای اگز چِ هیشاى  (1،2،4،11)

 ،خقَؿ اعکاریظ ٍ تزیکَعفال ٍ تٌیا عاصیٌاتاِ کزهی ت

تِ لحاظ تْثَد ؽزایط تْذاؽتی  رٍعتاییهٌاطق ؽْزی ٍ  در

کاّؼ یافتِ  ٍ فؼالیت ّای عیغتن تْذاؽتی درهاًی اعتاى

تك یاختِ ای آًتاهثا ّای  اتتالء تِ ػفًَت اعت ٍلی

 تَام آلَدگی ٍ تالعتَعیغتیظ ،الهثلیا صیاردیا ،ّیغتَلیتیکا

 . . . اًگل ّبی سٍدُ ای آلَدگی فشاٍاًی/40
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اًتقال  دّاًی–ِ تِ رٍػ هذفَػیـک ای رٍدُ ایـّ گلـاً

ًْا آٍهَاد غذایی ًقؼ هْوی در اًتقال یاتٌذ ٍ آب  هی

 ،پشؽکاى،درهاًی تایذ هَرد تَخِ هزاکش تْذاؽتی دارًذ

 تی قزارگیزد.تحقیقا ٍ تؾخیقی هزاکش ٍ ػفًَی هتخققیي

تِ خای اعتفادُ اس  اکغیَرتؾخیـ تزای  در ایي تزرعی

ؽذ هذفَع اعتفادُ  رٍػ چغة اعکاذ اس رٍػ آسهایؼ

هَارد اکغیَر تاؽذ ایي  فذدلیل کن تَدى در کِ هی تَاًذ

اعت.اس طزفی  اهز اس هحذٍدیت تحقیق در ایي هطالؼِ تَدُ

ًؾاى  ؽیَع اًگل ّای رٍدُ ای در ًَاحی هزکشی اعتاى

عالهتی عاکٌیي ػفًَت ّا در ٍضؼیت  دٌّذُ اّویت ایي

هغتؼذ  هٌاطق رٍعتائی ٍ ٍخَد ػَاهل اًتقال ٍاًتؾار آًْا ٍ

غتن تْذاؽتی اعت.کِ تایذ هَرد تَخِ عی تَدى اّالی عاکي

 در یرٍدُ ا یًتایح هطالؼِ اًگل ّا ٍ در هاًی قزارگیزد.

اعتاى  هٌاطق هزکشی هزاخؼیي تِ هزاکش هختلف درهاًی

تِ لحاظ ایداد  (Co infection) ایي اًگل ّا تَام ًذراىسها
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خقَؿ تالعتَعیغتیظ ِ ت یتك یاختِ ّای رٍدُ ا ؽیَع

دّذ کِ  یًؾاى هتزحغة هٌاطق اًتؾار ٍ فقَل ّچٌیي 

 ّای ػفًَت ٍ ّیغتَلیتکا آًتاهثا ٍ الهثلیا صیاردیا، َّهیٌیظ

 تَخِ تِ تاتٌاتزایي  اّویت اعت. یدارا یٍپشؽک یتْذاؽت

ٍیضُ تك یاختِ ّای رٍدُ ای در ِ ت ػفًَت ّاایي  ؽیَع

هختلف، تؼییي  فقَلدر  اعتاى هاسًذراى هزکشی ِهٌطق

ٍیضُ ِ لی تلکَه گًَِ ّای اًگل ّای رٍدُ ای تا رٍػ ّای

هثتالیاى دارٍئی درهاى تؾخیـ ،  ٍ تالعتَعیغتیظ، صیاردیا

پیؾگیزی ٍ  هی تَاًذ در عطح تْذاؽت ػوَهی ءارتقا ٍ

هَثز تاؽذ  ٌتزل ایي ػفًَت ّا در ؽوال ایزاىک

(7،9،10،13.) 
 

 ٍ قذسداًیتطکش 

 در ؽْزعتاى ّای تاتل، ّوکاراى ػشیشاى ٍاس کلیِ       

یاری ًوَدًذ  ایي هطالؼِ ها را کِ درٍ سیزآب  قائوؾْز

 تؼول هی آیذ.قذراًی  تؾکز ٍ
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