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چکیذُ
ثیوبسیّبیاًگلیثِػٌَاىهبًؼیثضسگدسسضذٍسالهتحیَاًبتدسسشاسشدًیبهغشحّستٌذ .دسهغبلؼِحبضشثشسسی

فشاٍاًیآلَدگیّبیکشهیدستگبُگَاسشهشؿبىثَهیضْشستبىدٍسٍد ثشسسیگشدیذ.هغبلؼِاصًَعهقغؼیثِ تؼذاد 120

غَستتػبدفیچٌذهشحلِاییاًتخبةگشدیذًذ.خْتثشسسیآلَدگیاًگلیدستگبُ

قغؼِاصهبکیبىثَهیضْشستبىدٍسٍدثِ
کشمّباصهحتَیبتخذاضذًذ .سپسهحتَیبت
ثِهٌظَسخذاسبصیکشمّبثبصٍ دسغَستهطبّذُ  

گَاسش ،اصدّبىتبکلَاک
گًَِّبیسستَدّب پساصسًگآهیضیثبسًگاضٌبیذساستَکبسهي
پساصغبفضذىثبالک 100هَسدثشسسیقشاسگشفت  .
دسهدوَعاًگلّبیکشهیکِاصلَلِگَاسشخذاٍ

خْتتطخیع ثباستفبدُاصهیکشٍسکَح ًَسیهَسدثشسسی قشاسگشفت .
تطخیعدادُضذضبهلسستَدّبیسایِتیٌباکیٌَثَتشیذا،%9/16سایِتیٌبتتشاگًَبٍ%5کَاًَتٌیبایٌفبًذیجَلَم%3/33ثَد.
صاییچٌذاًیًذاسد.اکثشایيسستَدّبثباسکَلکسخَدثِسٍدُثبسیکهیچسجٌذ


هؼوَالآلَدگیهختػشثبسستَدّب،ثیوبسی
ّبیٍاسظآًْبثِتشتیتهَسچِ،سَسکٍهگسهیثبضذدس


هیضثبى
ٍثِصًذگیخَداداهِهیدٌّذ.سایِتیٌبٍکَاًَتٌیبکِ

آلَدگیتدشثیعیَس ،خَساًذى  50سیستی سشکَئیذسایِتیٌب تتشاگًَبهَختکبّصٍصىٍتخن گزاسیدسثؼضیًژادّب
هیضَد .

کلید ياشٌ:آلَدگیّبیکشهی،هشؿبىثَهی ،دٍسٍد،ایشاى 
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مقدمٍ:
اص آى خبیی کِ هشؿبى ثَهی سْن ػوذُ ای اص تبهیي
هٌبثغ ؿزائی ٍ پشٍتئیٌی خَاهغ سا تطکیل هیدٌّذ ٍ دس
هحیظّبی سٍستبیی پشٍسش هبکیبى دس هحیظ اکَسیستن

عجیؼی سٍستب ،ثذٍى ّش گًَِ ّضیٌِ اضبفی ،ثخطی اص
ًیبصّبیؿزائیخَاهغکَچکساتبهیيهیًوبیذ،پشٍسش
هبکیبى دس چٌیي هحیظّبیی سایح ثَدُ است .هؼوَال
ثیطتشیي عیَسی کِ ًگْذاسی هیضَد هشؽ ،اسدک ،ؿبص ٍ
ثَقلوَى هیثبضذ کِ دس هیبى ایيّب هشؽ داسای ثیطتشیي
اّویتاست.تؼذادکلعیَسدسخْبىتَسظسبصهبىؿزاٍ
کطبٍسصی هلل هتحذ ( 14/718 )FAO ،1997هیلیَى
قغؼِ تخویي صدُ ضذُ است 1/125 .هیلیَى قغؼِ دس
سشاسش قبسُ آفشیقب ٍ  1/520هیلیَى قغؼِ دس آهشیکبی
خٌَثی 6/752 ،هیلیَى قغؼِ دس آسیب 93 ،هیلیَى دس
اقیبًَسیِ 3/384،هیلیَىقغؼِدسضوبلآهشیکبٍ1/844
هیلیَى دس اسٍپب تَصیغ ضذُ است ( .)8 ٍ 4تؼذاد عیَس
غٌؼتی ایشاى  1/5هیلیبسد قغؼِثشآٍسد ضذُ است .غٌؼت
هشؿذاسیپساصغٌؼتًفتٍغٌبیغهشتجظثبآى،دٍهیي
غٌؼت ثضسگ ایشاى هیثبضذ .ایشاى تبسیخچِ عَالًی دس
پشٍسش عیَس داسد کِ ثِ صهبى ایشاى ثبستبى ثشهیگشدد.
 2000-2500سبلقجلاصهیالدهسیحخَخِاصضجِقبسُ
ٌّذتَسظآسیبئیْبثِایشاىآٍسدُضذٍپساصآىتبؿشة
گستشش یبفت ( .)10ثب تَخِ ثِ قذهت پشٍسش عیَس دس
ایشاىدسعیقشٍىهتوبدیًژادّبیصیبدیدسسشاسشکطَس
ضکل گشفتٌذٍ .لی هتبسفبًِ دس دِّّبی اخیش ثِ دلیل
ثشقشاسیتالقیّبیثیسٍیٍِثیتَخْیثِػَاقتآىٍاص

عشفیهذیشیتسَءثشایاستبًذاسد کشدىًژادّبیثَهیدس
حبل حبضش کوتش ًژاد ثَهی خبلع سا هیتَاى دس کطَس
یبفت ( .)8تؼذاد هبکیبى ثَهی ایشاى  230هیلیَى قغؼِ
است کِ هشؽ ٍ خشٍس سا ضبهل هیضَد .دس ضْشستبى
دٍسٍدثًِقلاصضجکِداهپضضکیدسسبل1390دسهٌغقِ
ػذُکویهیتَاًٌذتػَسکٌٌذ

ّ 12ضاسقغؼٍِخَدداسد .
کِدسدًیبتؼذاداخشاماًگلیثیصاصؿیشاًگلیاستحتی
اگش قبسذّب یب سیکتضیبّب ٍ یب ٍیشٍسّب سا ًیض ثِ حسبة
ًیبٍسین کِ ّوگی آًْب اًگل ّستٌذ ثبص ّن اًگلّب دس
اکثشیتّستٌذ.ثغَسکلیسٍشصًذگیاًگلیهَفقیتآهیض
پَلسيٍّوکبساىدسهغبلؼِایثشسٍیهبکیبىقبًبدس

آفشیقبی ؿشثی اًدبم دادًذ ٍ اکَاسیب ّبهَلَصا ،%25

ثَدُصیشادستوبمضبخِّبیخبًَسیصًذگیاًگلیهستقلی

تکَیي یبفتِ است .هَخَداتی کِ اًگل ًیستٌذ هیضثبى ًبم
داسًذ .اًگل ضٌبسی دس تبسیخ خَد هشاحلی سا پطت سش
استکِاهشٍصّشکذامخبیگبٍُیژُیخَدساداسًذ.

گزاضتِ
اٍلیيهشحلِکطفاًگلّبستکِثیضکاصدٍساىهبقجل

ّبٍیًَبًیّب


هػشی
تبسیخضشٍعضذٍُلیایشاًیبىثبستبى ،
خلَداس ایي ػلن ثَدُاًذ .ثی ضک کطف ٍ ًبهگزاسی
اًگلّبی ًبضٌبختِ هغبلؼِ آًْب ٍ قشاس دادى آًْب دس

سیستنّبی عجقِ ثٌذی ثخص صیجب ٍ ّیدبى آٍس اًگل

ّبپیثِاّویتاًگلّبدس


صهبًیکِهباًسبى
ضٌبسیاست.
خػَظ ثیوبسیصا ثَدى ٍ هطکل آفشیي ثَدى آًْب ثجشین
ّبهجبسصُهیکٌینٍثِکطف


آًگبُثشایاصثیيثشدىاًگل
آًْب هیپشداصین .اًگل ضٌبسی اهشٍصی هؼوَال ٍیشٍس
ضٌبسی ،ثبکتشیضٌبسیٍقبسذضٌبسیسادسثشًویگیشد
صیشاایيػلَمداسایاغَلهشثَطثِخَدّستٌذ.حیَاًبت
اّلیٍٍحطیثِتؼذادصیبدیاًگل هجتالّستٌذ ،دسست
است کِ حیَاًبت ٍحطی ّن دس هؼشؼ اًَاع آلَدگیّبی
اًگلی قشاس داسًذ ٍلی ثِ دلیل پشاکٌذگی ثٌْدبس ٍ صًذگی
گًَِّبی هختلف آًْب دس اقلینّبی هدضا دس هؼشؼ ّوِ

گیشیضذیذٍهشگقشاسًذاسًذدسحبلیکِحیَاًبتاّلی
دسهشاتغٍیبآؿلّب

کِسبلّبیسبلتؼذادصیبدیاصآًْب 

هحػَس ّستٌذ ٍ ثب هذفَع خَد تخن یب ًَصاد کشمّب ٍ
کیست تک یبختِّب سا خبسج هیکٌٌذ ثبػث تشاکن ایي
ػَاهل ثیوبسیصا دس هحیظ هیضًَذ .ثٌبثشایي هوکي است
تؼذاد کشمّبی ثبلؾ ٍ یب تک یبختِّبی هَخَد دس ایي
حیَاًبت ثبػث ًبثَدی هجتالیبى ٍکبّص سضذ آًْب ضَد.
خسبستًبضیاصآلَدگیّبیاًگلیدسکطَسّبیپیطشفتِ
هؼبدل  15-20دسغذ کل تَلیذات داهی دس کطَسّبیی ثب
اسائِ خذهبت کوتش  30-40دسغذ ٍ دس هٌبعقی کِ ثِ
هجبسصُخذیثبآلَدگیّبیاًگلیغَستًویگیشدخیلی
ثیطتشاست.ثیصاص75دسغذهشدمخْبىدسکطَسّبیدس
حبلتَسؼِصًذگیکشدٍُغبحت65دسغذحیَاًبتاّلی
هیثبضٌذدسحبلیکِفقظ30دسغذگَضتخْبىساتَلیذ

هیکٌٌذکِثخطیاصایيکوجَدّبهشثَطثًِحَُهجبسصُ

ثبآلَدگیّبیاًگلیاست( .)1
اسکبسیذیب گبلی  ،%24کبپیالسیب اس پی ،%60
کَاًَتٌیبایٌفبًذیجَلَم ّ ،%13تشاکیس گبلیٌبسٍم  ،%31سایِ
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تیٌبسستیسیلَس،%12سایِتیٌباکیٌَثَتشیذا،%81سایِ
تیٌبتتشاگًَب ٍ،%59سبیشًوبتَدّبٍسستَدّبٍیکگًَِ
یبداٍٍتبًذٍى ػٌَاىکشدًذآسکبسیذیبگبلیضبیؼتشیي
ًوبتَددسثیيهشؿْبیثَهیٌّذثبضیَع%60ثَدُاست
( .)9دس ثشسسی کِ خبى ٍ ّوکبساى ثش سٍی خَخِّب دس

تشهبتَد ٍ یک اکبًتَسفبل سا گضاسش ًوَدًذ (.)7
پبکستبى اًدبم دادًذ  %12آًْب آلَدُ ثِ آسکبسیذیب گبلی
ثَدًذ .ثٌبثشایي اص ًظش آلَدگی ثِ ًوبتَدّب ٍ سستَدّب ثب
یبفتِّبیهختلفّوخَاًیداسد( .)6


مًاد ي ريش کار:
دسهغبلؼِهقغؼیحبضشعیهذت60سٍصتؼذاد120
هشؽ ثَهی ثِ غَست کبهال تػبدفی اص سٍستبّبی اعشاف
ضْشستبىدٍسٍدخشیذاسیٍاصًظشثبلیٌیهَسدثشسسیقشاس
گشفت .پس اص ثجت ػالین ثبلیٌی پشًذگبى ،هَسد
کبلجذگطبییٍلَلِگَاسضیثِعَسکبهلخْتضٌبسبیی
ٍضوبسش اًگلّب ثِ اداسُ داهپضضکی ضْشستبى دٍسٍد
تطخیعاًگلّبی

هٌتقلگشدیذ.ثشاسبسسٍشاستبًذاسد
گَاسضی،لَلِگَاسشپساصلیگبتَسصدىثِّشقسوتثِ
غَست خذاگبًِ ضکبف دادُ ضذ ٍ هحتَیبت آى پس اص
غبفضذىثبالک 100ضستطَضذُ دسغَستهطبّذُ
ًوبتَد ثب چطن هسلح ٍ ؿیش هسلح ثب گزساًذى اص هشحلِ
سیلکسیطيثبالکل70دسغذحبٍی5دسغذگلیسشیيدس
ضیطِّبیًوًَِثشداسیًگْذاسیگشدیذ.هخبطسٌگذاى

ًیضپساصکٌذىالیِضبخیاصلحبػٍخَداًگلثشسسی
سپسایياًگلّبدسگلسیشیيضفبفسبصیٍپساص

ضذ .
هًَتِکشدىهَسدضٌبسبییقشاسگشفت.سستَدّبًیضپس
اص گزساًذى هشحلِ سیلکسیطي دس الکل فشهبلیي ٍ اسیذ
استیک(ً)AFAگْذاسیضذًذتبدسٍقتهٌبستپساص
سًگآهیضیثباستَکبسهیيٍتْیِالمثباستفبدُاصکبًبدا
ثبلضام هًَتِ ٍ ٍ ثش اسبی اسکَلکس ٍ ثتذ ثبسٍس هَسد
ضٌبسبییقشاسگشفت .
هبکیبى خوغ آٍسی ضذُ هشؽ سا کبلجذگطبیی کشدُ ٍ
چطنً ،بی ،هشی ،چیٌِ داى ،کجذ ،پیص هؼذُ ،سٌگذاى،
پَستٍصیشپَست،لَلِگَاسشساثشسسیًوَدٍُ سپس


اقذامثِثبصکشدىهحَعِثغٌیٍخشٍجسٍدُگشدیذ.ثذیي
غَست کِ اثتذای دٍاصدِّ ٍ اًتْبی کلَاک سا ثَسیلِ
لیگبتَس هسذٍدکشدٍُ تَسظقیچیاقذامثِ ثششاثتذاٍ
اًتْبیسٍدًُوَدٍُسٍدُخبسجهیگشددّ.شًوًَِدسیک

ظشف ًوًَِ ثشداسی ثضسگ قشاس دادُ ضذُ ٍ ثِ آصهبیطگبُ
اًتقبل دادُ ضذ .ثػَست خذاگبًِ دسداخل یک تطت قشاس
دادُدسایيهشحلِاقذامثِثبصًوَدىسٍدُهیگشدد.ثذیي

غَستکِتَسظقیچیعَلسٍدُسااصاثتذایدٍاصدِّتب
اًتْبیکلَاکثششدادٍُهحتَیبتسٍدُداخلتطتخبلی
هی ضَد ثؼذ سٍدُ ثبص ضذُ سا صیش آة خبسی ضستِ تب

کشمّبیچسجیذُثِآىٍاسدتطتضًَذ .سپسهحتَیبت

دسٍىتطتساثِتذسیحسٍیالک100سیختٍِالکساصیش
آة خبسی گشفتِ ٍ آًقذس ایي کبس سا اداهِ دادُ تب کبهال
ضستِضَد .دسهشحلِثؼذهحتَیبتثبقیوبًذُسادسظشف
ضیطِای سیختِ هقذاسی آة خبلع ثِ آى افضٍدُ پس اص

هذتیاقذامثِثشداضت چشثیّبیخذاضذُاصهضاًتشسٍدُ
کشدُپساصایيهشحلِپتشیدیصساصیشلَحقشاسدادٍُ
هشحلِ خذا کشدى کشمّب آؿبص هیگشدد .کشمّبی خوغ
آٍسی ضذُ اص هحتَیبت داخل الکل  70دسخِ %5 +
گلیسشیي قشاس دادُ سپس ثِ هٌظَس ضٌبسبیی کشمّبی
هَخَد دس سٍدُ آلَدُ سستَدّب سا ثب اضٌبیذساستَکبسهیي
سًگ آهیضی ٍ ثب استفبدُ اص کلیذّبی تطخیع ضٌبسبیی
گشدیذ( .)1

وتایج ي بحث:
در ایه مطالعٍ  021قطعٍ از ماکیان بًمی شُرستان
ديريد مًرد کالبذ گشایی قرار گرفت .اعضای مختلف
پروذٌ از وظرآلًدگی اوگلی بررسی شذ .از لًلٍ گًارش بٍ

عىًان تىُا عضً آلًدٌ بٍ سستًدَا (جذيل  )0اوگلَایی
جذاسازی شذوذ.
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جديل  :1سستًدَای جدا شدٌ از لًلٍ گًارش  121قطعٍ ماکیان بًمی شُرستان ديريد

وام علمی اوگل

سایِتیٌباکیٌَثَتشیذا
سایِتیٌبتتشاگًَب
کَاًَتٌیبایٌفبًذیجَلَم

تعذاد آلًدگی

درصذ فراياوی وسبی

11

%9/16

6

%5

4

% 3/33

رایُتیىااکیىًبًتریدا
 :سستَد ًذٍل صا دس عیَس هؼشٍف است .عَلص ثِ 34
هیسسذ.اسکَلکسآى
سبًتیهتشٍػشضصثِ4هیلیهتش 

تش،سٍستلَمثضسگتشٍ،اضحتشٍداسای 200-250ػذد


پْي
ثبضذ.ثبدکصّبگشد،


هیکشٍىهی
قالةثِعَل 10تب 13
داسای  8-15سج قالة ثِ عَل  5-15هیکشٍى هیثبضذ
(تػَیش .)1هٌبفزتٌبسلییکعشفیٍدسثلثخلفیلجِ
ثٌذ ثبص هیضًَذ .قسوت هیبًی ثٌذّبی ثبسٍس اص یکذیگش

ّبییسادسسشاسشکشمثَخَدهیآٍسًذ.دس


خذاضذُپٌدشُ
سٍدُثبسیکهبکیبىٍثَقلوَىصًذگیهیکٌذٍ دسسشاسش

دًیب گضاسش ضذُ است .دس سیش تکبهلی ایي سستَد
هَسچِّب ًقص داسًذ ٍ ثِ ػٌَاى هیضثبى ٍاسظ ّستٌذ.

ثیستسٍصپساصثلغهَسچِّبیآلَدُدسسٍدُعیَسکشم

ثبلؾهیگشدد( .)2


تصًیر :1اسکًلکس رایٍ تیىا اکیىًبًتریدا

رایُتیىاتتراگًوا
 :یکیاصسستَدّبیعَیلعیَساستکِعَلآىتب25

پیذاهیکٌذ.دسثٌذّبیثبسٍسسحنتجذیلثِکپسَلتخن

سبًتیهتش ٍ ػشؼ آى تب  3هیلیهتش هیسسذ .اسکَلکس


ضذٍُّشتخنداسای6-12ػذدتخناست.کشمدسًیوِ

آىگشدٍکَچکتشاصسایِتیٌباکیٌَثَتشیذااست (تػَیش

خلفیسٍدُثبسیکهبکیبى ،هشؽضبخذاس ،ثَقلوَى ،قشقبٍل

 .)2ثبدکصّب ثیضی ضکل ٍ  8-12سج قالة داسًذ.

ٍ ثلذسچیي صًذگی هیکٌذ ٍ اص سشاسش دًیب گضاسش ضذُ

سٍستلَم ًسجتب کَچک ٍ داسای  90-100قالة ثِ عَل

است .دس سیش تکبهلی ایي اًگل هَسچِّب ًقص داسًذ ٍ

 6-8هیکشٍىاستکِدسیکیبدٍسدیفقشاسگشفتِاًذ.

سیستیسشکَئیذدسثذىهَسچِتطکیلهیگشددٍعیَس


هٌبفز تٌبسلی هؼوَال یک عشفی ّستٌذ .کیسِ سیش

ّبیٍاسظآلَدُثِاًگلهیضَد13.سٍص


ثبخَسدىهیضثبى

کَچک ٍ هؼوَال دس ثلث قذاهی ّش ثٌذ ثب خبسج استجبط

کشمثبلؾثَخَدهیآیذ .

پساصثلغهَسچِآلَدُ،
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تصًیر  :2اسکًلکس رایٍ تیىا تتراگًوا

کًاوًتىیاایىفاودیبًلًم
 :ایي کشم  23سبًتیهتش عَل داسد ٍ ثبدکصّبی

تخنّب داسای سضتِّبی
کپسَل تخن دس آًْب ًظشی داد  .

اسکَلکسقالةداسًیستٌذٍ.لی سٍستلَم 16 -20قالة


دساصٍهطخػیّستٌذ (تػَیش .)3کشمدسًیوِخلفی

داسدکِدسیکسدیفقشاسگشفتِاًذ.هٌبفزتٌبسلیهتٌبٍة


سٍدُ ثبسیک هبکیبى ٍ ثَقلوَى صًذگی هیکٌذ ٍ اص اکثش

ًبهشتت ّستٌذ.سحنکیسِهبًٌذاستٍ 25 -60ثیضِ

دًیب گضاسش ضذُ است .هیضثبى ٍاسظ کَاًَتٌیب هگس

کٌذُاًذ چَىثٌذّبقجلاصثبسٍس
دسثخصخلفیثٌذّبپشا 

خبًگیٍیبسَسکّبهیثبضٌذکِ13سٍصپساصآلَدگی


ضًَذًویتَاىدسثبسُثَخَدآهذى


ضذىاصثذىخبسجهی

کشم ثبلؾ ضذُ ٍ ثٌذ ثبسٍس ثَخَد هیآیذ.



تصًیر  :3اسکًلکس کًاوًتىیا ایىفاودیبًلًم

فصلىامٍ َیستًبیًلًشی دامپسشکی –ديرٌ -7شمارٌ 2بُار 1398

دسساثغِثبآلَدگیّبیاًگلییهبکییبىدساییشاىهغبلؼیبت

صیبدیاًدبمضذُاست.دسثشسسیًجَیٍّوکبساىدسسبل
1384ثشسٍیهبکیبىثَهیضْشکشدآلیَدگیثیًِوبتَدّیب

تؼییذادثیطییتشیساًسییجتثییِسسییتَدّبًطییبى دادوددذ.
َتراکیس گالیىاريم با ٍ%32سایِتیٌیبتتشاگًَیبثیب%18
ضبیغتشیيًوبتَدّبٍسستَدّبرکشًوَدُاًذ(.)3سادفیشٍ

ّوکبساىػٌَاىکشدًذکِهبکیبىثَهیٍکجَتشّیبیاّلیی
سیسییتبى،%16/94اسییکبسیذیبگییبلیّ،%23/72تییشاکیس
گبلیٌییبسٍمسییَثَلَساثشٍهپتبی،%67/79سایییِتیٌییبتتشاگًَییب
،%35/59سایِتیٌباکیٌَثَتشیذا،%27/11سایِتیٌیبسسیتی
سیلَسٍ%15/25کَاًَتٌیبایٌفبًذیجَلَم.%40/67دسکجیَتش
اسکبسیذیبکَلَهجِّ،%15/21بدخلیبتَسًکبتب،%17/39سایِ
تیٌبتتشاگًَب،%20/08سایِتیٌباکیٌَثَتشیذا%28/26آلَدگی

داضتٌذ(ً.)9تبیحایيهغبلؼیًِطیبىهییدّیذکیِضییَع
آلَدگیاًگلّبدسهبکیبىثَهیهٌغقیِدٍسٍدصییبدثیَدٍُ

احتوبالػَاسؼًبضیاصحضَسایياًگلّبّ،وچیَىتَقیف

سضذ،ثیاضتْبییٍکبّصتَلیذدسهبکیبىهَسدًظشٍخَد
داسد.لزاکٌتشلٍپیطگیشیاصایيآلیَدگیّیبضیشٍسیثیِ
ًظشهییسسیذ.دسهیبىداسٍیییعییَسیکییاصػویذُتیشیي
ّبیکٌتشلثیوبسیّیبیاًگلییهحسیَةهییگیشدد.
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