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آنفلوانزا يكي از بيماريهاي خطرناك پرندگان است. عامل اين بيماري ويروس است؛ و مي تواند به سرعت منتشر و پرندگان بسياري 
را مبتال و بيمار نمايد. ويروس آنفلوانزا انواع مختلفي دارد، بعضي از آنها فقط پرندگان را مبتال مـي كننـد و بعضي عالوه بر پرندگان، 
ــوند؛ بنابراين چون آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان به عنوان بيماري مشترك ميان انسـان و حيـوان  ــان هم مي ش ــبب بيماري انس س
ــي و مسئول هم همواره سعي می كنند با افزايش  ــده، مبارزه با آن در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفته و مراكز آموزش ـــناخته ش ش

آگاهي همـه كسـاني كـه بـه نـوعي ممكن است با اين بيماري مربوط باشند، از شيوع آن در جهان جلوگيري كنند. 
ــت كه تمـام كسـاني كـه بـا پرنـدگان در ارتبـاط هستند ماننـد روسـتاييان،  ــت مبارزه با اين بيماري زماني موفق اس پر واضح اس
ــكان ،كاركنان دامپزشكي و  ــكارچيان، دامپزش ـــنده هـاي دوره گرد طيور، ش ـــنتي، فروش كاركنـان مرغـداريهـاي صـنعتي و س
ــاير پرندگان، فروشـگاه ها و نمايشـگاه هـاي  ــويي وتبديل ضايعات، مراكز توزيع وعرضه مـرغ و س ــتارگاهها، كارگاههاي پرش كش
ــئوالن  ــتي را رعايت كنند و با مس ــي، و. .. و باالخره، مصرف كنندگان، آگاهي خود را افزايش دهند، ضـوابط بهداش ــدگان زينت پرن

همكاري داشته باشند.

ویژگیهای ویروس آنفلوانزای حاصل از ویروس فوق حاد)H5N8( چیست :

ــی مشاهده گرديد و در نتيجه امكان گسترش  ــته در ايران )H5N1(، تلفات در پرندگان وحش ــال گذش 1 بر خالف ويروس س
ويروس را بيشتر و پيچيده تر نمود؛ 

  H5N1 ــار بيماري نسبت به ويروس سال قبل بسيار باال نيست ولی شيوه ی گسترش آن متنوع تر از ــرعت انتش 2 با اينكه س
است؛

3 اين ويروس تا كنون در 30 گونه پرنده وحشی بومی يا مهاجر شناسايی شده و پرندگان ناقل و بيمار درمان نميشوند بنابراين 
يا مي ميرند و يا بايد آنها را از بين برد؛

ــاير نقاط از طريق عوامل مكانيكی اهميت  ــروس، پرنده حامل و ناقل خود را عمدتا" تلف می نمايد انتقال آن به س ــون وي 4 چ
ويژه ای در گسترش بيماری دارد؛

ــهای دارای H5  يا H7 فعلی در  ــاير ويروس ــروس فعال" پرندگان را مبتال كرده و برخالف ويروسH5N1  و س ــن وي 5 اي
دنيا،گزارشی از ابتالی انسانی به اين ويروس تا بحال وجود ندارد؛

ــيار حساس تر  بوده و تعداد ويروس مورد نياز و زمان  ــتی و مادر بس ــبت به مرغ گوش 6 اردك، قو، بوقلمون و مرغ تخمگذار نس
ــتر است كه البته داليل مكانيكی را بايد مهم تر تلقی  ــت لذا گزارش ابتال در مرغ تخمگذار بيش مورد نياز برای ابتالی آنها كمتر اس

كرد كه عنوان خواهد شد؛

7 ويرس آنفلوانزا توانايي تغيير و جهش دارد به اين معني كه ممكن است ويروس آنفلـوانزاي پرندگان با نوع ديگري از ويروس 
مانند آنفلوانزاي انساني تركيب شود و نوع كـاماًل جديـدي را به وجود آورد؛ به اين ترتيب تا زماني كه واكسـن و داروي مناسـب 

ايـن نـوع جديـد تهيـه و عرضه شود، خطر همه گيري وسيع براي حيوانات و انسانها وجود دارد؛
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   ویروس از طریق 
مهاجری  پرندگان 
منطق��ه  از  ک��ه 
عبورمی کنند منتقل 

می شود.

    ویروس می تواند از 
طریق وسایل حمل 
و ی�ا دستفروش�ی 
پرندگ��ان زن��ده 

منتقل شود.

  ویروس میتواند 
از طریق پرندگان 
پ�روازی  ب�وم�ی 
مختلف بخصوص 
گنج�ش�ک  انواع 
منتق�ل  س��انان 

شود. 

    ویروس می تواند 
از طریق خودروهای 
و  خ�وراک  حم�ل 
همچنین خود اقالم 
خوراکی منتقل شود.

   ویروس می تواند 
از طری�ق افراد و 
خودروه�ای حمل 
تخم مرغ و کارتن 

منتقل شود.

 ویروس می تواند 
از طریق پرندگان 
آب�زی ب�ه طی�ور 
خانگ�ی، حیوانات 
ولگرد ونهایتا” به  
منتقل  مرغ�داری 

شود. 

روش های انتقال ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان :
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کلیدهای امنیت زیستی در پیشگیری از آنفلوانزا در مرغداری :

1 - از تماس و ورود هرگونه حیوان و پرنده اهلی و وحشی به داخل مرغداری باید 
کاماًل جلوگیری شود.

2 - ورود اف�راد ب�ه داخ�ل مرغداری کاماًل محدود و در ش�رایط اضط�رار با انجام 
ضوابط کامل قرنطینه ای صورت پذیرد.
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3 - هرگونه دلیل و انگیزه برای ورود پرندگان وحش�ی پروازی حتی گنجش�ک، کبوتر، کالغ و. ... باید حذف 
ش�ود. ) از قبیل ریختن دان در روی زمین، وجود آب قابل زندگی برای پرندگان آبزی در محوطه یا اطراف 

مرغداری و مشابه آن (

4-  وس�ایل کاری س�الن های مرغداری، باید کاماًل از هم جدا بوده و هر روز بطور مناسب و موثر شستشو، 
پاکسازی و ضدعفونی شوند.

5 – کارگر ه�ای س�الن ها بای�د مجزا ب�وده و در صورت الزام به اش�تراک، برای هر س�الن کفش و لباس 
مخصوص در هر سالن داشته و تعویض نمایند.
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6 -  الس�تیک خودرو ها، کفش و لباس پرس�نل و مراجعین از مهمترین عوامل انتقال ویروس بین مرغداریها 
و همچنین سالن های یک مرغداری هستند لذا باید روش پاکسازی و ضد عفونی کامالً کارآمدی در مرغداری 

بکار گرفته شود.

7 -  از انتق�ال هرگونه وس�یله، کارتن، کارگر، وس�ایل مرغداری، اب�زار آالت از مرغداریهای دیگر به داخل 
مرغداری جداً خودداری فرمائید یا در صورت ضرورت اجتناب ناپذیر، از پاکس�ازی، شستش�و و ضدعفونی 

دقیق آنها کاماًل مطمئن شوید.
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راههای انتقال ویروس آنفلوانزا :
الف : از طریق تنفس قطرات ریز معلق در هوا

ــاميدنی آلوده و نوك زدن پرنده به وسايل و اشيای  ب : از طریق خوراکی ش�امل: خوراك آلوده، آب آش
آلوده مرغداری

ــاير پرندگان و همچنين وسايل و اشيای آلوده از قبيل ابزار  ج : از طریق تماس فیزیکی مس�تقیم: با س
آالت، لباس و چكمه، خودروها، قفس و مشابه آن

د : از طریق پرندگان وحشی شامل: هرگونه تماس با پرندگان آزاد پرواز بخصوص پرندگان آبزی يا پر، 
مدفوع، ترشحات و امعاء و احشای آلوده آنها 

ه : پرندگان پروازی کوچک در مرغداریها: شامل انواع گنجشک سانان، كالغ، كبوترو. ...

آلودگی ناشی از این پرندگان می تواند توسط کفش، لباس و وسایل
 حمل نیز به داخل مرغداری منتقل شود

ــرات از طريق تماس با پرندگان آلوده يا تماس با الشه، ترشحات، پر  و: موش و حش�رات: موش ها و حش
ــاس و يا از طريق آلوده كردن  ــده و آنرا مجدداً در اثر تماس با طيور حس و مدفوع آنها به ويروس آلوده ش

خوراك مرغ به طيور منتقل می كنند.
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به عکس های زیر دقت نمائید :

خطوط آبی و قرمز به ترتیب خط محیط اطراف مرغداری که منطقه امنیت زیستی است و خطوط جدا کننده سالن ها 

) قرمز ( را نشان می دهد که در این محدوده ها انتشار ویروس به حداقل ممکن می رسد.

در این عکس ها دو مرغداری متفاوت نمایش داده ش�ده اس�ت و خطوط آبی و قرمز در آنها بخوبی نحوه ی ایجاد 

منطقه امنیت زیستی را نشان می دهند.
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 در صورت رعایت ش�رایط محیطی امنیت زیس�تی و قرنطینه ای مرب�وط در محدوده خطوط قرمز و 

آبی، باید بدانیم که پرس�نل و کارگران مهمترین نقش را در کاهش خطر عفونت می توانند داش�ته یا 
اینکه برعکس، عامل انتقال بیماری شوند.

 کارگران باید بیاموزند که از چه راههایی و چگونه ممکن است عفونت ویروسی را به داخل مرغداری 

منتق�ل کنن�د و اینکه چگونه باید این امکان را به حداقل ممکن برس�انند ش�امل خ�ودداری جدی از: 
نگه�داری پرن�ده یا تماس با پرندگان و افراد نگهدارنده و فروش�نده پرندگان زنده، تماس با مواد و 
اش�یای آلوده و یا افراد ش�اغل در فعالیت های مرتبط اعم از کشتارگاهها، تبدیل ضایعات، دپوی کود 

و. .....

 خط آبی، نشانه دیوار یا فنس دور سالن های 

مرغداری بعنوان اولین سد جلوگیری کننده و 
کنترلی برای ورود انواع خودرو، مواد و وسایل 
ی�ا افراد آلوده یا غیر مجاز به داخل مرغداری 

است.

 خ�ط قرمز، نش�انه جدایی کامل س�الن ها از 

یکدیگ�ر از نظ�ر اجرای�ی و عملی�ات کاری هر 
سالن است و از این طریق امکان تماس پرنده 
با منب�ع آلودگی ب�ه حداقل می رس�د و بدیهی 
اس�ت هیچگونه فرد، وس�یله یا شیئی بدون رد 
ش�دن از مقررات خ�ط آبی که اولی�ن قرنطینه 

ورودی است حق ورود به سالن را ندارد.
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 باید بدانیم در رعایت مقررات قرنطینه ای هیچ فرد، خودرو و یا وسیله ای استثنا نیست، همه 
باید دوش بگیرند و لباس عوض کنند ) اعم از صاحب مرغداری، دامپزشک، انواع مأموران دولتی  و 

خصوصی و. ... ( و همه چیز باید شستشو و ضدعفونی شود.

 فراموش نشود که هرگونه وسیله اعم از و. ...  می تواند آلودگی را از محلی به محل دیگر منتقل 
کند لذا در محدوده خط قرمز)سالن مرغداری( نباید از آنها استفاده شود.
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پ�ارک خودروهای ش�خصی و افراد بازدید کننده باید در محل مش�خصی در بیرون از خط آبی 
صورت گیرد و در صورت ضرورت ورود خودرو به داخل خط آبی باید کار پاکسازی، شستشو و 

ضدعفونی بطور کامل و با حوصله انجام شود.

 محل دفن الشه های تلف شده، ضایعات و زباله ها و محل دپوی کود نباید در مسیر جریان باد 
به سمت سالن های مرغداری باشد.

 )به مربع کوچک روی خط آبی در منتها الیه سالنها در تصویردقت شود(
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 انب�ار و س�یلوی دپوی دان باید کاماًل محفوظ از دس�ترس ان�واع پرندگان، موش، 
حشرات باشد تا انتقال آلودگی به حداقل ممکن برسد.

پودر گوشت بدلیل آلودگی ثانویه ناشی از تماس پرندگان زنده یا پر، مدفوع 

وترشحات آنها در مکانهای آلوده بویژه در شمال کشور، از منابع مهم انتقال آلودگی 

آنفلوانزا و سالمونال در مرغداریها محسوب می شود.

 به عکس زیر دقت کنید :

بهترين شكل ورود بهداشتی به سالن مرغداری، ورود از يک البی يا اتاقک قبل از سالن است كه2 خاصيت 
مهم دارد : اوالً ارتباط مستقيم سالن با محيط بيرون را قطع می كند ثانیاً محلی است برای تعويض لباس 

يا شستشوی دست قبل و بعد از ورود و خروج از سالن. 
ــو و ضدعفونی وجود دارد كه فرد در  ــک يک حد فاصل بصورت نيم ديوار يا حايل قابل شستش ــن اتاق در اي
بخش اول لباس و كفش بيرون را در آورده و در بخش دوم لباس و كفش كار مخصوص سالن را می پوشد 
ــت وارد سالن می شود. سپس پس از خروج از سالن همين اقدامات را مجدداً انجام  ــوی دس و پس از شستش

داده و از اتاقک خارج می شود.
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 فراموش نکنید: 

کفش یا چکمه مخصوص سالن باید در ماده ضدعفونی غوطه ور شود و حتماً ماده ضدعفونی را 
ه�ر روز تعوی�ض کنید ضمن اینکه نوع ماده ضدعفونی نیز باید حداقل هفته ای یکبار تغییر کند 

و از یک نوع استفاده نشود.

   

 به عکس زیر دقت کنید: 

شماره1 نشانگر نتیجه کشت میکروبی یک چکمه کثیف
شماره2 نتیجه کشت میکروبی یک چکمه صرفاً با آب شسته شده 

شماره3 نتیجه کشت میکروبی یک چکمه ضدعفونی شده با یک غلظت و روش مناسب

فقط به کارگیری روش صحیح انجام ضدعفونی است که می تواند اثربخش باشد
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اشتباهات متداول مرغداران طی چند دوره

درگیری کشور با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

1– مرغ�داران صاح�ب یا مس�تاجر در مرغداریهایی که دیوار ندارند، حت�ی کوچکترین و کم 
هزینه ترین حایل از قبیل فنس برای جلوگیری از ورود خودرو، افراد وحیوانات بدون طی اصول 

قرنطینه ای را بکار نگرفتند.

2– ایمنی ضعیف پرنده بدلیل اس�تفاده از فرموالس�یون ارزان دان و بخصوص پودر گوش�ت 
آلوده و یا درگیری پرنده با بیماریهای دیگر از قبیل سالمونال، نیوکاسل و. ... در مواردیکه بموقع 

درمان نشد باعث ابتالی سریعتر به آنفلوانزا شده است.

3– جابجایی کارگر، کارتن، دان باقیمانده، وسایل کوچک و بزرگ از مرغداری مبتال  شده به 
بیماری، به مرغداری دیگری متعلق به همان مرغدار در منطقه ای دیگر و عمدتاً بصورت پنهانی 

و غیر مجاز بیماری را به مرغداری مقصد منتقل کرد.

4– برخی ازمرغداران در شرایطی که بیماری در منطقه فروکش کرده با این باور که ویروس 
در هوای گرم غیر فعال است و بدون توجه به اینکه ممکن است ویروس در منطقه هنوز فعال 
باش�د یا اینکه توس�ط جوجه ریزی جدیدی می تواند به منطقه وارد شده و تراکم ویروس را به 

حد بیماریزا برساند، حداقل شرایط قرنطینه ای و بهداشتی را کنار گذاشتند و مبتال شدند. 

5– انتقال تخم مرغ موجود در مرغداری مبتال شده به بیماری، بصورت پنهانی و دور از چشم 
مس�ئولین دامپزشکی باعث انتقال بیماری به سایر مناطق و مرغداریهای دیگر حتی مرغداری 

متعلق یا در اجاره همان مرغدار مذکور شده است. 

6– ریختن کود مرغداری و یا تلفات در مجاورت مرغداریهای دیگر، باعث گس�ترش بیماری 
در منطقه ش�ده و چون مس�ئولی هم برای حذف و دفع آنها وجود نداشته، لذا تداوم ماندگاری 

ویروس در منطقه حفظ شده است. 

7- پنه�ان کردن بیماری در یک مرغداری و س�پس رف�ت و آمد به مرغداریهای دیگر متعلق 
ب�ه خود مرغدار یا همکاران وی، به علت عدم رعایت اصول بهداش�تی الزم، باعث گس�ترش 

بیماری در مرغداریهای دیگر شده است. 
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8 – انتقال پولت از مناطق دیگر بدون اس�تعالم و مش�اوره بهداش�تی با دامپزش�ک معتمد یا 
اداره کل استان مبدأ، باعث شروع مجدد بیماری در استانهای پاک شده از بیماری گردید. 

9- جابجایی غیر مجاز مرغ های پیر از مقصد کشتارگاه بصورت پنهانی و غیر مجاز، به داخل 
مرغداریهای دیگر، باعث شروع مجدد بیماری در استانهای پاک شده از بیماری گردید.

10– تجمع های دوستانه و میهمانی همکاران مرغدار در یک مرغداری فارغ از رعایت کمترین 
اصول بهداشتی و قرنطینه ای با خیال آسوده از پاک شدن منطقه از بیماری باعث شروع مجدد 

بیماری در استان یا مناطق خاص دیگر گردید. 

11– انتقال پودر گوش�ت، پودر اس�تخوان و. .... از مناطق ش�مالی که همواره پرندگان بومی 
آن آلوده به ویروس هستند باعث شروع و گسترش مجدد بیماری در استانهایی از کشور شده 

است.

12- اجازه ورود به تمامی وس�ایل نقلیه اي که ضد عفوني نش�ده اندو در مرغداری برای نقل 
و انتقال کارتن و شانه، تخم مرغ روزانه، تخم مرغ کودی و نوک زده، دان و نهاده های خوراک، 
حم�ل کود و  جابجایی کارگران و. .. اس�تفاده میش�وند  باعث بروز بیم�اری در این مرغداریها 

شد. 

 13- جوجه ریزي درسالنهاي آلوده قبل از اعالم پاک شدن منطقه و همچنین قبل از پاکسازي 
و ضد عفوني کامل سالنها باعث ورود بیماری به منطقه فاقد بیماری گردید.

14- استفاده غیر اصولی و یا دیر هنگام از مواد ضد عفونی و در محل نابجا در مرغداری که 
تاثیری در کاهش تراکم ویروس نداش�ته اس�ت باعث شد کار بهداشتی بیهوده انجام شده و 

نتواند از ورود ویروس جلوگیری کند. 

15- عدم مبارزه کارآمدبا موش و مایت ها نیز در آمادگی مرغها برای ابتال به بیماری بس�یار 
موثر بوده است. 
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