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 چكيده

نر رأس بره  40های پرواری با استفاده از  های داخلي و عملكرد توليدی بره ای بر کنترل ان ل تأثير صمغ گياه آن وزه و اکسيد مس ميله
. شااهد  1های آزمایشي عباارت بودناد از:    کيلوگرم در قالب طرح کامالً تصادفي بررسي شد. گروه 45± 0نژاد بلوچي با ميان ين وزن 

. داروی ضادان ل آلبنادازول. در   0ای و صامغ آن اوزه و    . اکسيد مس ميله4ای؛  . اکسيد مس ميله7؛ آن وزه. صمغ 4)بدون افزودني(؛ 
منظاور بررساي وضاعيت تعاداد تخام ان ال از مادفوع و بارای تعياين ميازان            روزگي آزمایش باه  65و  40، 75، 10های صفر،  زمان

هاا   گيری شد. نتایج نشان داد که ت ييرات وزن بين گاروه  صورت هفت ي اندازه به ها برهگيری و ميان ين وزن  هماتوکریت از خون نمونه
(. اثر تيمارهای آزمایشي بر درصد هماتوکریت معنادار p<50/5داری داشت ) معناهای سوم، چهارم، پنجم و هفتم اختالف  فقط در هفته

های مختل  مربوط به تيمار اکسيد مس و آن وزه بود. نتایج بررسي تعداد تخم ان ل در مدفوع نشان  نبود و اما بيشترین مقدار در زمان
هاای آزمایشاي تعاداد تخام      که در این گروه طوری ل مشابه بود، بههای آن وزه، اکسيد مس و آلبندازو داد که روند ت ييرات آن در گروه

روزگي به حداقل رسيد. همچنين گروه ترکيبي اکسيد مس و صمغ آن وزه، منجر باه کااهش تخام ان ال در زماان      65 ها در زمان  ان ل
عنوان ترکيبات کنتارل   و اکسيد مس بهتوان از صمغ آن وزه  های این پژوهش نشان داد که مي (. یافتهp<50/5( شد )40تری )روز  کوتاه

 ویژه در سيستم ارگانيک استفاده کرد. کننده ان ل داخلي در گوسفند به

 های داخلي، بره بلوچي، دامپروری ارگانيک، صمغ آن وزه. ای، ان ل اکسيد مس ميله ها: واژه كلید
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 مقدمه

ی ارگانيااک  بهتاارین روش باارای تطااابق بااا     دامپاارور

تاارین  ته شااده اساات.. یكااي از مهاامزیساات شااناخ يطمحاا

مشكالت تولياد محصاوالت داماي ارگانياک عادم امكاان       

منظاور کنتارل و    استفاده از داروها و مواد شيميایي رایج باه 

درمان بيماری است. مقایسة سيستم دامپروری ارگانياک باا   

دهد  شيوة عشایری نشان مي سيستم پرورش گوسفند و بز به

باه صاورت عشاایری     که سيساتم پارورش گوسافند و باز    

همخااواني زیااادی بااا سيسااتم دامپااروری ارگانيااک دارد.   

تحقيقي که بر روی گوشت گوسفندان نار پارواری منطقاه    

درصاد از   70پاکدشت ورامين انجاام شاد؛ نشاان داد کاه     

از حد مجااز بودناد    بيوتيكي بيش ها دارای بقایای آنتي نمونه

هاا در   ل[. تحقيقات زیادی بر روی کنترل بيماری و ان ا 7]

سيستم پرورش ارگانياک گوسافند در کشاورهای مختلا      

انجام شده است که بخشي زیادی از این تحقيقات معطوف 

، 3ها است ] بيوتيک به کاربرد ترکيبات گياهي جای زین آنتي

 [.17و  11

های  کنترل ان ل ،در پرورش گوسفند یكي از معضالت

داخلي اسات کاه بخاش زیاادی از تحقيقاات را باه خاود        

، کنتارل  ناژاد ی اصالح ها روش[. 44اختصاص داده  است ]

و کااربرد ماواد   خوار  نماتد از قار بيولوژیكي مانند استفاده 

هاای   ای نياز دی ار روش   معدني ویژه مانند اکسيد مس ميله

های داخلي در سيستم پارورش گوسافند باه     مبارزه با ان ل

 [. گياهان دارویي مختلفاي 45و  3، 6روش ارگانيک است ]

های داخلي در گوسفند  منظور کنترل ان ل توسط محققان به

دست آماده از ایان تحقيقاات     و بز استفاده شده که نتایج به

متفاوت بوده اسات. از جملاه ایان گياهاان ساير، کاساني،       

 [. 13و 4،16آویشن، زیره و آن وزه هستند ]

ی هاا  ان ال ير مصرف گياهان دارویي بار  تأثدر رابطه با 

يباااتي و ترک شااده  انجااامی ا گسااتردهلعااات داخلااي دام مطا

 عناوان  باه تانن و غيره  ی ترپنونيدها،تر آلكالونيدها، ازجمله

ميكروباي   آثاار ضاد   هااند که براساس آن شده یيشناسا مؤثرمواد 

[. گياااه 15] برخااي از گياهااان از جملااه آن ااوزه بررسااي شااد

ياهان دارویي مهم تياره  از گ (Ferula assa foetida)آن وزه 

فاراوان   با خواص Ferulaو جنس  (Umellflorae)چتریان 

ریشاة   ازبا تيغ زدن یا قطع ناحيه یقه در اواخر بهار،  است.

يرة بسايار  شا این گياه در قسمت پاایين سااقه و یقاه گيااه     

شود که در مجاورت هوا  يممتعفني در طول تابستان خارج 

گياه ین انامند.  یج سفت شده و آن را صمغ آن وزه ميتدر به

این گيااه   پراکنش ی ایران و اف انستان بوده وها استپي بوم

فارس و پترک  جنوب ی محلي انجدان در خراسان،ها نام با

 [.18ي جنوب کرمان است ]و نواح در بلوچستان

 تتارا  یباً تمام صمغ آن وزه دارای ترکيبات دی، تری،تقر

کومااارین، کااامولونفرول، اپااي سااامار   مشااتقات سااولفيد،

. همچناين ترکيبااتي   اسات  کانفرولن، آمبولي پرني و کاندی

يسااااين، آزافونتياااادنول، فروکولياااادین، فونتنظياااار آزا 

، ساااااردافرین و فونتياااادین از گااااروه Bآزافونتياااادنول

های سزکوني ترپنونيدی از صمغ آن وزه جداسازی  کومارین

یكي از گياهان این رده  اثر [. در تحقيقي40، 44شده است ]

(Ferula Costata)      بر کنتارل و کااهش ان ال همونكاوس

[ ولاي در پژوهشاي   14کنتروتوس گوسفند تأثيرگذار باود ] 

دی ر اثر عصاارة آن اوزه بار کااهش تخام ان ال و ت ييار        

نبوده که دليل این امر  مؤثرهماتوکریت خون در گوسفندان 

[. همچناين  41را ترکيبات آن وزه )استراليایي( ذکر کردناد ] 

یمناي  ا یب تبادیل خاوراک،  ضار  رگيااه آن اوزه با    پودراثر 

هاای رودة کاور    ي و جمعيات الکتوباسايل  سلول هومورال و

 [.  1های جوجه گوشتي مثبت گزارش شد ] درجيره

ای ماادة معادني اسات کاه نخسات       اکسيد ماس ميلاه  

عنوان مكمل مس برای گوسفندان در مرتع توليد شد. باه   به

دليل احتمال مساموميت گوسافندان باه عنصار ماس، ایان       

ای تهياه شاده کاه باعاث خاصايت       ب به شاكل ميلاه  ترکي

شود. این ماده به دليال نداشاتن مناع     رهش در آن مي آهسته
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طاور گساترده در مازارع پارورش دام ارگانياک       مصرف، به

شاود. همچناين    عنوان مكمل ماده معدني مس استفاده مي به

ای ماؤثر در کنتارل نماتودهاای شاكمبه      این مكمل وسايله 

اکسايد ماس    .[3ا پيشانهاد شاده اسات ]   ه ای برای بره روده

ای پس از خورانيدن، در شيردان قرار گرفته و محتاوای   ميله

شود. همچنين عنصر ماس   مس آن به طور تدریجي آزاد مي

آزاد شده در دست اه گوارش جذب شده و به تقویت پاسخ 

هاای ان لاي کماک     سيستم ایمناي بادن در مقابال عفونات    

ای سابب   يلاه ماکسايد ماس    نماید. تحقيقي نشان داد که مي

های دست اه گوارش گوسفند و باز،   کاهش تعداد تخم ان ل

شاده   هاا  دامهای شيردان  کرمافزایش هماتوکریت و کاهش 

ای و گيااه دارویاي    يلاه م[. ت ذیة توام اکسيد مس 47است ]

ی موجاود در مادفوع   ها تخمباعث کاهش تعداد نيز لسپدزا 

نيافات و جياره   شد ولي حجم هماتوکریت خاون ت يياری   

ی موجاود در  ها تخمحاوی گياه لسپدزا باعث کاهش تعداد 

 [.8مدفوع در مقایسه با جيره حاوی یونجه شده بود ]

هاایي کاه در پارورش ارگانياک مناع       استفاده از مكمل

ها مؤثر باشد از اهميت  مصرف نداشته و نيز در کنترل ان ل

ق خاصي برخوردار هستند. لذا هادف از انجاام ایان تحقيا    

ای بر کنترل  بررسي اثر صمغ گياه آن وزه و اکسيد مس ميله

هاای گوسافند بلاوچي و     های داخلي و عملكارد باره   ان ل

بررسي امكان جای زیني آن با داروهای ضد ان ال متاداول   

 )آلبندازول( بود.  

 

 ها  مواد و روش

رأس گوسفند نر نژاد بلوچي با مياان ين   40در این آزمایش

م در قالااب طاارح کااامالً تصااادفي در کيلااوگر 45± 0وزن 

ای شصت روزه با پنج گروه و پنج تكرار استفاده شاد.   دوره

. گروه شاهد )بدون افزودناي(؛  1پنج گروه آزمایشي شامل: 

باه ازای هار    گرمیک آن وزه )کننده صمغ  . گروه دریافت4

کننادة اکسايد ماس     . گروه دریافات 7طور هفت ي(؛ رأس به

. گروه 4یش(؛ آزمادر کل  رأسای هر )دو گرم به از ای ميله

اکسايد   گارم  )دو   ای کنندة آن وزه و اکسيد مس ميلاه  دریافت

یش و یک گارم آن اوزه   آزمادر طول  رأسی هر ازامس به 

کننادة   . گروه دریافات 0طور هفت ي( و   به رأسی هر ازابه 

در  رأسی هر ازا به)یک قرص  داروی ضد ان ل آلبندازول

مياان ين وزن   براسااس د. جيرة غاذایي  دورة آزمایش( بودن

، با اساتفاده از جاداول اساتاندارد احتياجاات غاذایي      ها بره

[. جيارة غاذایي دوباار در روز در    13تنظيم شاد ]  گوسفند

 هاا  باره در اختيار  آزاد صورت بهعصر  16و  صبح 8ساعت 

 گرفت. يمقرار 

صمغ آن وزه از شهرستان کرمان تهيه و پاس از خشاک   

های یک گرماي قارار داده شاد.     در کپسول و آسياب کردن

ای براسااس توصاية    های دو گرمي اکسيد ماس ميلاه   بلوس

هااای  ( و نيااز بلااوس FARMSENCEشاارکت سااازنده ) 

های دارویي یكبار در طول  آلبندازول بر اساس دستورالعمل

هاا در گلاه    گيری از بره ها خورانده شد. با نمونه دوره به دام

منظاور   آنها بررساي شاد. باه    اصلي وضعيت آلودگي ان لي

هاای آزمایشاي    ی آلودگي در گاروه ساز هم نیكنواختي و 

صورت تصادفي و با حداقل اخاتالف آلاودگي، در    ها به بره

 قرارگرفتند.   ها گروه

صورت هفت اي وزن کشاي شادند و ت ييارات      ها به بره

منظور بررساي وضاعيت    ها ارزیابي شد. همچنين به وزن بره

، هااا بااره (EPG) ماادفوعر هاار گاارم تعااداد تخاام ان اال د

های مدفوع به ميزان پنج گرم به صاورت انفارادی در    نمونه

هاا   آزمایش از مقعاد باره   65و  40، 75، 10روزهای صفر، 

سازی اوليه توساط روش کليتاون    گرفته شد و پس از آماده

[. 14لين )بر اساس شناورسازی اجرام ان لي( ارزیابي شد ]

، پاانج (PCV)ماتوکریاات منظااور بررسااي وضااعيت ه  بااه

آزمایش  65و  40، 75، 10ليتر خون در روزهای صفر،  ميلي

ساازی،    و پس از آمااده  اخذتوسط ونوجكت از ورید وداج 

 ها تعيين شد. توسط روش ماکرو ميزان هماتوکریت نمونه
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هاای اولياه مرباوط باه      ساازی داده  منظور یكنواخات  به

یاة کواریاانس و   مقادیر وزن و هماتوکریت در تيمارها، تجز

آوری شده باا اساتفاده از رویاة     های جمع اختالف بين داده

( 7/1/3)نساخه    SASافازار  نرم (GLM)مدل خطي عمومي 

ها باا روش تاوکي در    يان ينمیسة مقاتجزیه و  1برای مدل 

 انجام شد.  p<50/5سطح معناداری 

(1        ) ijiij TY    

ته )افزایش وزن، تعداد تخم مت ير وابس Yijدر این مدل 

 iاثر تيمار آزمایشي Tiميان ين کل،  µان ل و هماتوکریت(، 

 اثر اشتباه بود. εijو 

 

 نتايج و بحث

( نتااایج حاصاال از مقایسااة ت يياارات وزن در   1جاادول )

دهاد. تفااوتي در وزن زناده     های مختل  را نشان ماي  زمان

هاای   تههای مختل  در شروع آزمایش و هف ها بين گروه بره

های ساوم   اول، دوم و ششم آزمایش مشاهده نشد. در هفته

هایي کاه آلبنادازول دریافات کردناد،      و چهارم آزمایش بره

وزن زنده بيشتری در مقایسه با گروه شاهد و گروه دریافت 

(. در هفتااة پاانجم p<50/5کننااده صاامغ آن ااوزه داشااتند )

تری وزن زناده بااال   ،هایي که آلبندازول دریافات کردناد   بره

نسبت به شاهد داشتند. نتایج مربوط به ت ييرات وزن زناده  

دهااد کااه تيمااار  هااا در طااول دورة آزمااایش نشااان مااي دام

هااا مااؤثرتر بااوده و رونااد  آلبناادازول باار افاازایش وزن بااره

هاای اکسايد ماس و آن اوزه      ت ييرات وزني در باين گاروه  

 ال وی بسيار مشابهي دارا بودند.

 

 های مورد آزمایش میانگین تغییرات وزن در هفتهآزمایشی بر های  اثر گروه .1جدول 

   های آزمایشي گروه 

 SEM  P-Value آلبندازول آن وزه و اکسيد مس اکسيد مس آن وزه شاهد برداری )هفته( زمان نمونه

 04/5 4/1 3/41 06/41 45/44 44/44 34/41 شروع آزمایش

 43/5 44/5 05/44 74/44 05/47 35/47 54/44 اول

 43/5 63/5 78/46 35/40 56/40 38/44 14/40 دوم

 b06/46 b64/46 ab04/43 ab18/43 a46/43 64/5 57/5 سوم

 b35/43 b84/43 ab54/43 ab46/48 a36/75 60/5 51/5 چهارم

 b88/48 ab40/43 ab37/43 ab40/43 a34/71 31/5 50/5 پنجم

 58/5 37/5 38/74 37/43 33/75 34/75 14/75 ششم

 ab50/71 ab34/71 ab30/71 b03/75 a63/77 63/5 50/5 تمهف

a-b   :دار است انامشابه معن حروف تفاوت ارقام در هر سطر با(50/5< p). 

SEM :ها  نخطای استاندارد میانگی   
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های اکسايد   پنجم بين گروه و های سوم، چهارم در هفته

مس و ترکيب آن اوزه و اکسايد ماس باا گاروه آلبنادازول       

توان بياان کارد؛ ایان     ف معناداری مشاهده نشد که مياختال

هاای پرواربنادی    توانناد در دوره  هاای آزمایشاي ماي    گروه

جای زین داروهای ضد ان لي شوند. در پایان آزمایش باين  

اخااتالف آماااری ، بااه اسااتثنای تيمااار آلبناادازولهااا  گااروه

تواناد ناشاي از    علت ایان امار ماي   . داری مشاهده نشد معنا

های مورد آزماایش باشاد کاه اثار      دگي خفي  برهميزان آلو

 ،ها در تيمارهاای مختلا  نداشاته اسات     زیادی بر وزن بره

ها به این نكتاه اشااره    توان با توجه به وزن اوليه دام ولي مي

کاارد کااه اسااتفاده از داروهااای ضاادان ل در ابتاادای دوره  

های داخلي، افزایش وزن  تواند با کنترل ان ل پرواربندی مي

 ي دام را بهبود ببخشد. نهای

هاای   ( مقایسة درصد هماتوکریت را در زمان4جدول )

هاا   دهد. درصد هماتوکریت بين گروه برداری نشان مي نمونه

بارداری از لحاا  آمااری فاقاد      های مختل  نمونه در زمان

داری بودند. حداکثر ميزان درصد هماتوکریات   اختالف معنا

روزگي بود که این امار   در گروه آن وزه مربوط به زمان سي

توان به حداقل رسايدن ميازان تعاداد تخام ان ال در       را مي

زمان پانزده روزگي نسبت داد که منجر باه افازایش ميازان    

گيری بعدی شد. همچنين دربارة  هماتوکریت در زمان نمونه

گروه آن وزه و اکسيد مس نيز کاهش ميزان تخام ان ال در   

روزگاي    ن شصات زمان سي روزگاي و آلبنادازول در زماا   

سبب افزایش ميزان هماتوکریت گردید. در واقاع عملكارد   

های آن اوزه و اکسايد ماس و آلبنادازول درباارة       بين گروه

 افزایش ميزان هماتوکریت بسيار مشابه بودند.

ان اساتراليایي اثار عصاارة    محققا مطابق با این پژوهش، 

 ماؤثر  در گوسافندان يير هماتوکریات خاون   ت  آن وزه را بر

ای بياان کارد کاه     [. همچناين مطالعاه  41ش نكردناد ] گزار

ت ييری را در حجم هماتوکریت ایجااد   ،ای اکسيد مس ميله

ای  يلاه م[ ولي در تحقيق دی ری اکسيد مس 3نكرده است ]

 [.47ها شد ]  سبب افزایش همانوکریت خون دام

 

 برداری ای مختلف نمونهدر روزه (PCV)های آزمایشی بر میانگین درصد هماتوكریت  . اثر گروه2جدول

   های آزمایشي گروه 

 SEM  P-value آلبندازول آن وزه و اکسيد مس اکسيد مس آن وزه شاهد برداری )روز( زمان نمونه

 78/5 51/5 46/44 18/13 48/41 0/44 17/41 شروع آزمایش

10 48/41 03/47 78/41 83/44 87/44 54/5 03/5 

75 51/44 81/46 71/45 47/75 67/47 54/5 41/5 

40 36/47 03/40 77/44 67/43 44/48 57/5 64/5 

65 40/40 83/47 87/44 48/75 35/71 54/5 46/5 

SEMها  : خطای استاندارد ميان ين 
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رسد یكي از دالیل این امار آلاودگي خفيا      به نظر مي

های داخلي در این تحقيق باشد که احتماالً به  ها به ان ل دام

های خونخاواری   ها آلودگي کمتری به ان ل مهمان ميزان دا

مثل همونكوس کنترتوس داشتند. این امر باعث شد که بين 

هااا تفاااوتي از نظاار درصااد   گااروه شاااهد و دی اار گااروه 

 هماتوکریت مشاهده نشود.

( رونااد ت يياارات تعااداد تخاام ان اال را در   1شااكل )

دهد. هماانطور کاه درباارة     برداری نشان مي های نمونه زمان

شاهد قابل انتظار بود، روند ت ييرات تعداد تخم ان ل  گروه

بارداری   هاای مختلا  نموناه    در هر گرم مادفوع در زماان  

دهاد؛ در روز   صعودی بود. همچنين شكل مذکور نشان مي

پانزدهم آزمایش تعداد تخم ان ال در هار گارم مادفوع در     

های آن وزه، اکسيد مس و آلبندازول کاهش یافته ولاي   گروه

ام آزمایش روند ت ييرات تعداد تخام ان ال در    يسدر روز 

سه گروه مذکور صعودی بود. این روند صعودی در برخاي  

از تحقيقات نيز مشاهده شد و افزایش تعداد تخام ان ال را   

[ دالیال مختلفاي   41آزمایش گازارش کردناد ]   70در روز 

ممكن است باعث ت يير روند مشاهده تعداد تخم ان ال در  

د تخم ان ل در مدفوع بيان ر تعاداد الرو  مدفوع شوند. تعدا

بالغ در دست اه گوارش بوده و افزایش تخام ان ال در روز   

دليال تاأخير در تاأثير     ام این آزماایش نياز احتمااالً باه     سي

استثنای ترکيب صمغ آن وزه و اکسايد   های آزمایشي به گروه

مس بر مجموعه الروهای بالغ ان ل در دسات اه گاوارش و   

هاا اسات. در تحقيقاي کاه      أخيری بلوغ ان لهمچنين فاز ت

دربارة ان ل همونكوس کنتورتوس انجام شد مشخص شاد  

روز از آلودگي گوسفندان به  41که تعداد تخم ان ل پس از 

[. همچنين به دليل اینكه 0الرو این ان ل، افزایش پيدا کرد ]

گوناه کاه در    هماان  ،است آزمایش در فصل پایيز انجام شده

شود با افزایش رطوبات؛ ميازان    مشاهده مي گروه شاهد هم

آلودگي نيز افزایش یافت. بررسي نتایج بدست آمده بياان ر  

هاای اکسايدمس و آلبنادازول     این است که زمان اثر گاروه 

روز بوده و بعد از این مدت تعداد تخم ان ل در  75حداقل 

 یابد. مدفوع گوسفندان کاهش مي

 

 
 ی مورد آزمایشها هفتهكل  نگل تیمارهای مختلف درتغییرات تعداد تخم اروند  .1شکل
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پنجم آزمایش نشان  و برداری روز چهل نتایج زمان نمونه

هاای آلبنادازول و    داد؛ تعداد تخم ان ل تحات تاأثير گاروه   

یافات.    کاهش شدت بهاکسيد مس قرار گرفت و تعداد آنها 

دربارة گروه اکسيدمس و آن وزه ایان روناد نزولاي تعاداد     

روزگي اتفااق افتااد، و باه حاداقل      ان ل در زمان سي تخم

برداری در زمان پایااني   مقدارش رسيد. همچنين نتایج نمونه

هاای   ان ال هاا در گاروه     تخم( نشان داد که تعداد 65)روز

آن وزه، اکسيد مس و آلبنادازول در ایان زماان باه شادت      

گيااه   صامغ تاوان بياان کارد؛     کلي مي طور یابد. به کاهش مي

 و کنتارل ای بر کاهش تخم ان ال   زه و اکسيد مس ميلهآن و

ه و روناد ت ييارات تخام    ماؤثر باود   ها برهی داخلي ها ان ل

ان ل در گاروه اکسايدمس تشاابه بسايار زیاادی باا گاروه        

 آلبندازول داشت. 

ان استراليایي بيان شد که اثار عصاارة   محققدر پژوهش 

خام  ت کااهش  آن وزه بر کنترل آلودگي ان لي گوسافندان و 

[ که با نتاایج ایان   41] نبوده است مؤثر در گوسفندانان ل 

تاوان باه    را ماي امار  پژوهش اخاتالف داشات؛ دليال ایان     

ین تحقياق نسابت   ا درترکيبات سولفاته و مادة مؤثر آن وزه 

طاور روزاناه یاا     داد. همچنين ميزان آن وزه مورد استفاده به

هاای   تواناد در کنتارل ان ال    هفت ي از عواملي است که مي

که در این تحقيق از پودر صامغ   طوری داخلي مؤثر باشد؛ به

آن وزه به ميزان یک گارم در هفتاه اساتفاده شاد، ولاي در      

گارم در روز   16/5تحقيق محققان استراليایي مقدار مصرف 

بود. همچنين تحقياق دی اری مشاابه نتاایج ایان پاژوهش       

باه شاكل پاودر     costata Ferullaگزارش کرد که اثر گونه 

[. 14های داخلي گوسفند مؤثر باوده اسات ]   کنترل ان ل در

 ان ال  يار رشد و تكثبر  و آن وزهي اثر عصاره سير در بررس

 هتریكوموژناس واژیناليس این نتيجه حاصل شد کاه عصاار  

ليتار باه مادت یاک      يليدر مگرم  يليم دو در غلظتآن وزه 

از ساعت پس از مجاورت باا ان ال تریكومونااس موجاب     

 [.4شد ] ها ان ل درصد 35ين رفتن ب

کار محققان پاکستاني روی آثار ضد ميكروبي برخاي از  

گياهان این کشاور از جملاه آن اوزه نشاان داد کاه آن اوزه       

[. بررساي اثار   40دارای آثار ضد ميكروبي ماؤثری اسات ]  

تاوان از   آن وزه بر ان ل فاسيوال ژی انتيكا نشان داد کاه ماي  

[. مطابق باا  10تفاده کرد ]این گياه دارویي عليه این ان ل اس

ای  يلهمنتایج این تحقيق، محققان بيان کردند که اکسيد مس 

های دست اه گوارش گوسافند   سبب کاهش تعداد تخم ان ل

[. 47شاده اسات ]   هاا  دامهاای شايردان    کرمو بز و کاهش 

ای بار کااهش تعاداد     يلهمای اثر اکسيدمس  همچنين مطالعه

[. 8ا مثبت گزارش کرد ]ی ان ل موجود در مدفوع رها تخم

ماس و   در تحقيقي روند ت ييرات تخم ان ل در تيمار اکسيد

تيمار آلبندازول مشابه باا روناد ت ييارات در ایان پاژوهش      

 [.3گزارش شد ]

گاروه   ؛دهاد  همان ونه که نتایج این تحقياق نشاان ماي   

آزمایشي ترکيب آن وزه و اکسيد مس بطور مؤثر و در زمان 

اهش آلودگي ان لاي شاد کاه باه نظار      تری منجر به ک کوتاه

کوشي این دو  تواند ناشي از اثر هم رسد دليل این امر مي مي

های دست اه گوارش باشد که تااکنون تحقيقاي    ماده بر ان ل

ای بار   در خصوص اثر ترکيب آن وزه و اکسايد ماس ميلاه   

های دست اه گوارش گوسفند انجام نشده اسات   کنترل ان ل

محققان بر روی اثر گياه لساپدزا   ولي در تحقيقي که توسط

ای باار ان اال همونكااوس کنتورتااوس   و اکساايدمس ميلااه

گوسفند و بز انجام شد، اثر متقابلي بين استفاده همزمان این 

تيمار بار کااهش ایان ان ال گازارش نشاد ولاي در تماام         

هاا کااهش    های حاوی اکسيد مس تعاداد تخام ان ال    گروه

 [.8یافت ]

نشان داد کاه صامغ گيااه     بطور کلي نتایج این پژوهش

يرگاذار باوده و   تأث هاا  برهی داخلي ها ان ل در کنترلآن وزه 

ي ضاد ان لا  تواناد جاای زین مناسابي بارای داروهاای       يم

شاايميایي در سيسااتم پاارورش ارگانيااک گوساافند باشااد و 

ای باا توجاه باه عادم مناع مصارف آن در        اکسيدمس ميله

ين عنصر ماس  تواند عالوه بر تأم ها مي پرورش ارگانيک دام

مورد نياز دام، به تقویت پاسخ سيستم ایمني بدن در مقابال  
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های ان لي کمک کند. همچنين ترکيب اکسيدمس و  عفونت

کوشي توانساته ان ال داخلاي را در مادت      آن وزه با اثر هم

تر از داروی ضد ان ل کنترل کند که ایان ماورد    زمان کوتاه

ي امری حيااتي  های داخل های شدید دام به ان ل در آلودگي

 شود. محسوب مي
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Abstract 

This study was carried out to investigate the effect of Ferulla alliacea resin and wire copper oxide on 

internal parasite control as well as growth performance of Baluchi fattening lambs. Towenty-five Baluchi 

lambs, aged 6 to 7 months and weighed 20±5 Kg on average were selected as trial sample. The 

experiment was done using completely randomized design with five groups as treatments replicated five 

times for 60 days. Treatments consisted of (1) control (without additive), (2) Ferulla alliacea resin, (3) 

copper oxide wire, (4) combination of copper and Ferulla alliacea resin, (5) albendazole (anti parasite 

druge). During the experiment period, some parameters such as EPG (the number of eggs per gr of feces) 

and PCV (hematocrit equivalent) were measured at 0, 15, 30, 45 and 60 day of experiment, as well as 

weight gain weekly. According to the results, body weight changes were significant in 3
th

, 4
th

, 5
th

 and 7
th

 

weeks (P<0.05). No significant difference was observed for PCV at all times. In addition, it appeared that 

copper oxide, Ferulla alliacea resin and albendasole had the same effect on decreasing EPG on 60
th

 d. In 

addition, the combination of Ferulla alliacea resin and copper oxide effectively reduced EPG in a shorter 

time (45
th

 d) . The findings showed that Ferulla alliacea and copper oxide can be used as control of 

internal parasites in sheep, especially in organic systems. 

Keywords: Baluchi lambs, copper oxide wire, Ferulla alliacea, internal parasites, organic husbandry. 
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