بررسی میسان ضیوع و بروز گونه های مختلف ضپص در پرنذگان بومی ضهرستان ضهرکرد استان
چهارمحال و بختیاری در سال های  6931تا 6931
9

مسعود خاک زادیه* ،6ضهاب بهادران ،2ریحانه قاسمی ،9آزیتا بهاری بابادی ،4مرواریذ کریمی

چکیذه
ثشسػی هیضاى ؿیَع ٍ ثشٍص ؿپؾ دس گلِ ّبی هشؽ ثَهی ثِ ػٌَاى هٌجغ تغزیِ سٍػتبییبى ٍ هٌبعق کوتش تَػؼِ یبفتِ یکی اص
هْوتشیي دغذغِ ّبی ثْذاؿتی ثشای کبّؾ ضشیت تجذیل غزایی ٍ ثْجَد ساًذهبى تَلیذ دس ایي ًَع پشًذگبى هی ثبؿذّ .ذف هغبلؼِ
حبضش ثشسػی هیکشٍػکَپیک هیضاى ؿیَع ٍ ثشٍص گًَِ ّبی هختلف ؿپؾ دس پشًذگبى ثَهی ؿْشػتبى ؿْشکشد ٍ هٌبعق حَهِ ایي
ؿْشػتبى دس ػبل  6931تب  6931هی ثبؿذ .خوغ آٍسی دادُ ّب اص آثبى هبُ  6931تب اسدیجْـت هبُ  6931اص  022پشًذُ ثَهی
ؿْشػتبى ؿْشکشد ٍ ؿْشّبی حَهِ دس اػتبى چْبس هحبل ٍ ثختیبسی ثلَست گـت دس هشاکض ٍ ًوًَِ ّبی اسخبػی ثِ کلیٌیک
داًـکذُ داهپضؿکی داًـگبُ ؿْشکشد كَست گشفت .سٍؽ ؿٌبػبیی ثِ کوک هیکشٍػکَح ًَسی ٍ کلیذّبی تـخیلی كَست
گشفتً .تبیح ثشسػی ّبی اًدبم ؿذُ ًـبًگش آلَدگی  12دسكذی (ً 602وًَِ آلَدُ) ثِ ؿپؾ ٍ  02دسكذ ػذم آلَدگی دس ثیي
پشًذگبى ثَهی هی ثبؿذ .هیضاى آلَدگی ثِ ّش گًَِ ؿپؾ ثش اػبع تؼذاد خذا ؿذُ ؿبهل هٌبکبًتَع اػتشاهیٌَع ثِ تؼذاد 00
هَسد ،هٌَپًََى گبلیٌِ ثِ تؼذاد  55هَسد ،گًَیَدع دیؼیویلیغ  92هَسد ٍ هگٌیٌیب کَثیتبلغ  62هَسد هی ثبؿذ.
کلمات کلیذی :ؿپؾ ،ؿْشکشد ،هشؽ ثَهی ،تـخیق هیکشٍػکَپیک

 6رزیذنت بهذاضت و بیماری پرنذگان ،دپارتمان تخصصی بهذاضت و بیماری پرنذگان ،دانطکذه دامپسضکی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد-
ایران.
 2استادیار ، ،دپارتمان تخصصی بهذاضت و بیماری پرنذگان ،دانطکذه دامپسضکی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد-ایران.
 9دانطجوی دکتری حرفه ای ،دپارتمان تخصصی بهذاضت و بیماری پرنذگان ،دانطکذه دامپسضکی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد-ایران.
4دانطجوی کارضناسی ،دانطکذه کطاورزی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد-ایران.
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مقذمه
ثشٍص ثیوبسی ّبی اًگلی دس ػغح گلِ ّب ٍ پشًذگبى

ایي ػَاهل هی ثبؿذ تب ػیبػت ّبی هَسد ًظش دس ایي

ثَهی کِ ثلَست آصاد ثب هحیظ ثیشٍى دس توبع اًذ ثِ

هَسد اػوبل گشدد .دسگیشی پشًذگبى ثِ ؿپؾ ػجت

هشاتت ثیـتش اص گلِ ّبی كٌؼتی اػت ٍ اص خولِ

ثشٍص ثیوبسیْبی پَػتی ٍ ثِ دًجبل آى خبسؽ ،ثی

چبلـْبی هْن دس ثحث پشٍسؽ ٍ ًگْذاسی ایي ًَع

قشاسی ،کن خًَی ،کبّؾ تَلیذ ٍ افضایؾ ضشیت تجذیل

پشًذگبى هی ثبؿذ کِ ثِ ػٌَاى هٌبثغ تغزیِ ای

غزایی ٍ ثِ دًجبل آى کبّؾ تَلیذ گَؿت ٍ تخن هی

سٍػتبییبى ٍ هٌبعق کن تش تَػؼِ یبفتِ هغشح هی ثبؿذ

گشددّ .ش دٍ ؿپؾ ًش ٍ هبدُ صًذگی خَد سا ثش سٍی

ٍ اص دیش ثبص ًگْذاسی اص ایي ًَع پشًذگبى دس ثیي هشدم

هیضثبى هی گزساًٌذ ٍ ثشای اداهِ حیبت ًیبصهٌذ هیضثبى

ایشاى سٍاج داؿتِ اػت ( .)5ػذم ًیبص ثِ خَساک

هی ثبؿٌذ ٍ ثذٍى هیضثبى تَاًبیی اداهِ حیبت ًذاسًذ.

اختلبكی ٍ قبثلیت ًگْذاسی آػبى دس هحیظ ثبص ثذٍى

اًتقبل ؿپؾ ّب اص عشیق توبع پشًذُ ّب كَست هی

هحذٍیت ّبی خبف پشٍسؽ پشًذگبى ثَهی سا دس ػغح

گیشد ٍ ؿپؾ ّبی ػغحی ػالقِ ثؼیبسی ثِ هٌبعق

کـَس سایح گشداًذُ اػت( .)5ثِ دلیل اّویت ثبالی

ؿکن ،صیش ثبل ٍ ػیٌِ پشًذگبى داسًذ .تغزیِ ؿپؾ اغلت

پشًذگبى ثَهی دس ثحث هؼیـت ٍ تبهیي ّضیٌِ ّبی

اص ثقبیبی پَػت ٍ قبػذُ ًشم ثبل ّب كَست هی گیشد ٍ

صًذگی سٍػتبییبى ٍ هٌبعق ثب تَػؼِ کوتش ،پشداختي ثِ

ثِ خْت ایدبد حؼبػیت ػجت خبسؽ ؿذیذ ٍ آػیت

ایي هؼبلِ اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس هی ثبؿذ .اٍلیي

پَػتی هی گشدد(ّ .)66ذف هغبلؼِ حبضش ثشسػی

قذم ثشای ؿٌبػبیی ٍ هجبسصُ ػلیِ ایي اًگلْب ؿٌبػبیی ٍ

هیکشٍػکَپیک هیضاى ؿیَع ٍ ثشٍص گًَِ ّبی هختلف

تؼییي هیضاى ثشٍص آلَدگی ایي ًَع پشًذگبى دس ػغَح

ؿپؾ دس پشًذگبى ثَهی ؿْشػتبى ؿْشکشد ٍ هٌبعق

هختلف پشٍسؿی ٍ ثشسػی هیضاى آلَدگی ایي گلِ ّب ثِ

حَهِ ایي ؿْشػتبى دس ػبل  6931تب  6931هی ثبؿذ.

مواد و روش کار
خوغ آٍسی ًوًَِ
خوغ آٍسی دادُ ّب اص آثبى هبُ  6931تب اسدیجْـت هبُ

ثب فبكلِ صهبًی ٍ هکبًی اًدبم ؿذ .اهکبى دػتشػی ثِ

 6931اص  022پشًذُ ثَهی ؿْشػتبى ؿْشکشد ٍ

پشًذگبًی کِ اص عشف كبحت دام اخبصُ ًوًَِ ثشداسی

ؿْشّبی حَهِ دس اػتبى چْبس هحبل ٍ ثختیبسی كَست

دادُ ًـذ دس ایي تحقیق ٍخَد ًذاؿت.خْت ًوًَِ

گشفت .خوغ آٍسی ًوًَِ ّب ثِ دٍ كَست گـت دس ؿْش

ثشداسی ثِ کوک ػیٌی ّبی پالػتیک ػفیذ سًگ ٍ

ٍ ًوًَِ ثشداسی اص پشًذگبى هَخَد ٍ پشًذگبى اسخبػی ثِ

ثشع اثتذا ثب داسٍی ػبیپشهتشیي ػغح ثذى پشًذُ

کلیٌیک تخللی داًـکذُ داهپضؿکی داًـگبُ ؿْش

اػپشی گشدیذُ ٍ ػپغ توبهی ػغح ثذى پشًذُ ثشع

کشد ثؼذ اص اخز تبسیخچِ ٍ ثجت اعالػبت آى ّب كَست

کـیذُ ؿذ .هحتَیبت ػیٌی ٍ اًگلْبی ػغحی دس الکل

پزیشفتً .وًَِ ّب ثلَست تلبدفی ٍ اص هٌبعق هختلف

 %12دس داخل لَلِ آصهبیؾ خوغ آٍسی گشدیذًذ.

آهبدُ ػبصی ًوًَِ
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اثتذا ًوًَِ هَسد ًظش یب قغؼبتی اص ثذى آى اص الکل خبسج

دادُ ٍ ػپغ دس هخلَط الکل –گضیلَل ثِ ًؼجت

گشدیذُ ٍ دس یک لَلِ آصهبیؾ هحتَی پتبع  % 62ثِ

هؼبٍی ٍاسد گشدیذ ٍ ػشاًدبم دس گضیلَل خبلق قشاس

هذت  00ػبػت قشاس دادُ ؿذ  .لَلِ آصهبیؾ حبٍی

دادُ ؿذ .دس ًْبیت ًوًَِ سا سٍی الم کِ هبدُ هبًت

ًوًَِ ٍ پتبع سا دس ظشفی کِ حبٍی آة ثَد قشاس دادُ ٍ

کبًبداثبلضام سیختِ ؿذُ ثَد قشاس دادُ ٍ ثب یک الم تویض

ثِ کوک حشاست خَؿبًیذُ ؿذ .ثؼذ اص ؿفبف ؿذى

پَؿؾ دادُ ؿذ .دس اًتْب ثِ کوک کلیذ ّبی تـخیلی

ًوًَِ سا دس آة قشاس دادُ ؿذ تب پتبع اضبفی اصآى خبسج

دس صیش هیکشٍػکَح ًَسی تـخیق گًَِ كَست گشفت

گشدد. .ػپغ ًوًَِ سا دس ظشٍف حبٍی الکل ثب غلظتْبی

(.)6

سٍ ثِ افضایؾ (  ٍ 31-02-12-52الکل هغلق )قشاس

نتایج
ًتبیح ثشسػی ّبی اًدبم ؿذُ ًـبًگش آلَدگی 12

ؿپؾ ثش اػبع تؼذاد خذا ؿذُ ؿبهل هٌبکبًتَع

دسكذی (ً 602وًَِ آلَدُ) ثِ ؿپؾ ٍ  02دسكذ ػذم

اػتشاهیٌَع ثِ تؼذاد  00هَسد ،هٌَپَى گبلیٌِ ثِ تؼذاد

آلَدگی دس ثیي پشًذگبى ثَهی ؿْشػتبى ؿْشکشد

 55هَسد ،گًَیَدع دیؼیویلیغ  92هَسد ٍ هگٌیٌیب

اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسی هی ثبؿذ .دس ایي هغبلؼِ

کَثیتبلغ  62هَسد هی ثبؿذ .اص ثشخی پشًذگبى ثیؾ اص

 0گًَِ ؿپؾ هٌبکبًتَع اػتشاهیٌَع ،هٌَپًََى

یک هَسد ؿپؾ خذا ػبصی گشدیذ .دادُ ّب دس خذٍل

گبلیٌِ ،گًَیَدع دیؼیویلیغ ٍ هگٌیٌیب کَثیتبلغ

ؿوبسُ  6دسج گشدیذُ اػت.

خذاػبصی ٍ ؿٌبػبیی گشدیذ .هیضاى آلَدگی ثِ ّش گًَِ

خذٍل )6هیضاى آلَدگی پشًذگبى ثَهی ؿْشػتبى ؿْشکشد ثِ تفکیک ًَع گًَِ ؿپؾ دس ػبل  6931تب  6931دس ًوًَِ ّبی هثجت
فشاٍاًی

دسكذ فشاٍاًی

سدیف

گًَِ ؿپؾ خذاػبصی ؿذُ

6

هٌبکبًتَع اػتشاهیٌَع

00

%95

0

هٌَپَى گبلیٌِ

55

%05.09

9

گًَیَدع دیؼیویلیغ

92

%05

0

هگٌیٌیب کَثیتبلیغ

62

%0.99

بحث
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دس تحقیق اًدبم ؿذُ هیضاى پشًذگبى آلَدُ ًؼجت ثِ

کٌویذٍکَپتغ هَتبًغ اص ؿْشػتبى تجشیض خذا

پشًذگبى پبک هیضاى ثبالتشی سا ًـبى هی دّذ .دس ثحث

گشدیذ( .)1دس هغبلؼِ ساضی خاللی ٍ ّوکبساى دس ػبل

هیضاى ثشٍص آلَدگی ّبی اًگل ػغحی پشًذگبى دس ایشاى

 6901اًگل ّبی خبسخی دس ثَقلوَى ّبی ؿْشػتبى

هغبلؼبت اًذکی ٍخَد داسد .دس هغبلؼِ ای کِ تَػظ

اَّاص هَسد ثشسػی قشاس گشفت ٍ ؿپؾ ّبی هٌبکبًتَع

هـبٍسی ًیب ٍ ّوکبساى دس ػبل  6903دس ؿْشػتبى

اػتشاهیٌَع ٍ گًَیَدع دیؼیویلیغ خذاػبصی

ًدف آثبد اػتبى اكفْبى اًدبم گشدیذُ ثَد  15.1دسكذ

گشدیذ( .)0دس هغبلؼِ اثشاّیوی ٍ ّوکبساى دس ػبل

اص ًوًَِ ّب داسای آلَدگی اًگل خبسخی ثَدًذ کِ

 0261دس آرسثبیدبى غشثی ثِ هیضاى  %15.0آلَدگی ثِ

هٌبکبًتَع اػتشاهیٌئَع  ٍ %19.5هٌَپَى گبلیٌِ

هٌَپَى گبلیٌِ ٍ

 91.0دسكذ ثِ هٌبکبًتَع

 %10.1ثشآٍسد ؿذ( .)5هغبلؼِ اًدبم ؿذُ تَػظ

اػتشاهیٌَع گضاسؽ گشدیذ( .)3دس هغبلؼِ هیشصایی ٍ

هـبٍسی ًیب ٍ ّوکبساى ثب هغبلؼِ حبضش تبییذ کٌٌذُ

ّوکبساى دس اػتبى کشهبًـبُ دس ػبل  0261هٌَپَى

ؿیَع ثبالی ؿپؾ دس ایي دٍ اػتبى ّودَاس هی ثبؿذ.

گبلیٌِ ٍ هٌبکبًتَع اػتشاهیٌَع خذاػبصی گشدیذ(.)62

دادُ ّبی ثذػت آهذُ اص هغبلؼِ هب ثب اعالػبت حبكل اص

دس هغبلؼِ اػالهی ٍ ّوکبساى دس ػبل  0223ثش سٍی

هـبٍسی ًیب ٍ ّوکبساى هغبثقت داسد .دس هغبلؼِ

پشًذگبى ثَهی اػتبى گلؼتبى هٌَپَى گبلیٌِ ،

هشصًبکی ٍ ؿدبػی دس ػبل 6931دس ؿْشػتبى سٍدػش

هٌبکبًتَع اػتشاهیٌَع ٍ گًَیَدع دیؼیویلیغ ثِ

هیضاى ثشٍص هٌَپَى گبلیٌِ  ،%90هٌبکبًتَع

تشتیت  %90 ٍ %02 ،%02خذاػبصی گشدیذ( .)0دس

اػتشاهیٌَع  ٍ %00گًَیَدع دیؼیویلیغ  ٍ %96دس

هغبلؼِ هوـلی ٍ ّوکبساى دس ػبل  6900ثش سٍی عیَس

کل هیضاى آلَدگی  %11گضاسؽ گشدیذ( .)9دس هغبلؼِ

ثَهی اػتبى گلؼتبى هیضاى آلَدگی اًگلی %31.0

دیگشی کِ تَػظ هشصًبکی دس ػبل  6935دس ؿْشػتبى

گضاسؽ گشدیذ( .)1حضَس ثبالی اًگلْبی خبسخی ثِ ٍیظُ

لٌگشٍد كَست گشفت هیضاى آلَدگی هٌَپَى گبلیٌِ

خشة ّب اص خولِ هَاسد ثبصداسًذُ دس سؿذ ٍ تَلیذ عیَس

 ،%00گًَیَدع دیؼیویلیغ  ٍ %63هگٌیٌیب کَثیتبلغ

ثَهی ٍ هحلی ثِ ؿوبس هی آیذ .هقبیؼِ ًتبیح ثذػت

 %0.9گضاسؽ گشدیذ( .)0دس هغبلؼِ ّبؿن صادُ ٍ

آهذُ ثب هغبلؼبت هختلف اص ػشتبػش کـَس هیضاى ثبالی

ّوکبساى دس ػبل  6900ؿپؾ ّبیکَکلَگبػتش

آلَدگی ثِ ؿپؾ سا دس پشًذگبى هحلی ًـبى هی دّذ

ّتشٍگشافَع ،هٌَپَى گبلیٌِ ،گًَیَدع دیؼیویلیغ،

کِ هی تَاى ثب سػبیت اكَل کٌتشلی ٍ پیـگیشی هبًغ

لیپَسٍع کبپًَیغ  ،آسگبع

ثشٍص آى گشدیذ.

پشػیکَع ٍ

تقذیر و تطکر
ثذیي ٍػیلِ اص ّوکبسی اػتبد دکتش ػجذالکشین صهبًی هقذم هذیش گشٍُ هحتشم ػلَم دسهبًگبّی ٍ ػجذاهلل کیبًی ػلوی کبسؿٌبع
هحتشم ثخؾ عیَس ٍ کلیِ هؼئَلیي کلیٌیک داًـکذُ داهپضؿکی داًـگبُ ؿْشکشد دس اخشای ایي پشٍطُ قذسداًی هی گشدد.
منابع
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