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فالحی*

دانشیار موسسه ترقیقات واکس و سر سازی رازی ،سازمان ترقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی ،کرش  ،ایران.
دریافت مقاله 21 :بهک  ،1931بازنگری 11 :اسا د  ،1931پذیرش نهایی 25 :اسا د 1931

چکیده
عاونفتهفای ویروسففی مدفایی بففا اهکیفتتففری و مشفکلسفازتری بیکففاریهفا را ای ففاد میک فد .هففر سفاله گیارجففات
متکففددی از وتففو بیکففاریهففای مدففایی اعففال مففیگففردد کففه خسففارات ه گاتففی بففه صفف کت دامپففروری کشففور وارد
مففیآورنففد .از مهففنتففری بیکففاریهففای مدففایی ویروسففی جففبه یففاعون گففاوی ،مففیتففوان بففه اسففهاه ویروسففی و بیکففاری
مدففایی گاوهففا ،بیکففاری تففور عاففونی بی ففی و نففای گففاو و هکی ففی ت ف نیلففهای بففدخین اجففاره کففرد .بررسففی معالکففه
کانونهای گیارش جده ای بیکاریهفا یفی دو دهفه اخیفر نشفانگر ایف موعفو اسفت کفه هکفه سفاله در سفعم واحفدهای
اپیدمیولو یی خلوصفال دامفداریهفای صف کتی در گفردش بفوده و خسفارات اتتلفادی بفه ایف واحفدها ترکیفل نکفودهانفد.
متأساانه برنامفه معالکفاتی جفامکی در خلفو

سفوشهفای مولفد بیکفاریهفای ففو در کشفور بفه اجفرا گذاجفته نشفده و

معالکففات ان ففا یافتففه صففرفال در حففد بررسففی ارزیففابیهففای سففرمی بففوده اسففت .در ای ف ترقی ف عففک مکرفففی و وعففکیت
بیکاریهای فو الذکر در ایفران و سفایر کشفورها ،بفه مسفایل و مرفدودیتهفا بفرای ک تفره آنهفا پرداختفه و پفی از تکیفی
نقاا توت ،عکپ ،فرصفتهفا و تهدیفدها ،مفوارد یفاد جفده بفا اسفتااده از روش  SWOTمفورد ت ییفه و ترنیفل تفرار گرفتفه
و استراتژیهای مربوا به ک تره بیکاریها مکرفی جده است.

واژگان کلیدی :عوامل ویروسی ،بیکاریهای مدایی ،جبه یاعون گاوی ،ایران

*
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مففیباجففد .ای ف ویففرور در تکففامی نقففاا جهففان یافففت

مقدمه
فدی اپیفدمی ایف بیکفاری

بففوده و دارای پوجففم لیپیففدی مففیباجففد ب ففابرای بففه

را ت ربه نکوده است و هر بفار بفا اتفدامات سفری نسفبت

حففالههففای

ربففی ،حسففار مففیباجففد .ویففرور BVD-

بففه ک تففره آلففودگی اتففدا گردیففده اسففت و نهایتففال در

 MDدارای دو نوتیفف  BVD-1و  BVD- 2مففیباجففد.

سففاه  1917بففا اعففال رسففکی سففازمان بهداجففت جهففانی

ای ویفرور بفه جفرای مریعفی بسفیار حسفار بفوده و

 ،)O.I.Eایفففران در لیسفففت کشفففورهای عفففاری از

دا هففای دارای عاونففت پایففدار امکففان بقففا و گسففترش

یفففاعون گفففاوی تفففرار گرفت.گذجفففته از اپیفففدمیهفففای

سففری آن را فففراهن مففیک ففد .در جففرای یبیکففی گففاو

یففاعون گففاوی گیارجففات متکففددی مب ففی بففر وتففو

حسففارتففری مییبففان ویففرور  BVD-MDاسففت ولففی

مففواردی از بیکففاریهففای مدففایی وجففود دارد کففه بففه

تقریبففال اکبففر نشففدوارک دگان اهنففی و وحشففی بففه آن

دلیففل نیدیکففی عالدففن بففالی ی آنهففا بففا یففاعون گففاوی و

آلفوده جففده و عالدفن بیکففاری را نشففان مفیده ففد .گاوهففا

اهکیفت آن مفیبایسفت مففورد بررسفی تفرار گیرنفد .بففروز

در هرسفف ی نسففبت بففه ویففرور  BVD-MDحسففار

بیکففاریهففای مدففایی جففبه یففاعون گففاوی مففیتوانففد در

هسففت د ولففی جففکل حففاد بیکففاری در گاوهففای جففوان 1

رونففد ک تففره سففایر بیکففاریهففای مدففایی از جکنففه

ماهه تفا  2سفاله بفروز مفیک فد .گاوهفای مفاده در اواخفر

یففففاعون گففففاوی مشففففکالتی بففففه وجففففود آورد .)1

آبسففت ی مککف اسففت آلففوده جففوند ولففی مککففوالل عالدففن

عاونففتهففای ویروسففی مدففایی بففا اهکیففتتففری و

بیکففاری را نشففان نکففی ده ففد امففا ویففرور مففیتوانففد

مشففکلسففازتری بیکففاریهففا را در دامپیجففکی تشففکیل

ج ففی آنهففا را آلففوده ک د.گوسففا د بکففد از گففاو در میففان

داده و بیشفففتری خسفففارت را بفففه صففف کت دامپفففروری

دا هففای اهنففی مهففنتففری مییبففان ای ف ویففرور اسففت و

کشور ما وارد میسفازند .اکبفر ایف بیکفاریهفا در کشفور

در اور آلفودگی بفا ایف ویفرور عالدفن بیکفاری مفرزی را

ما غیفر بفومی بفوده و در سفاههفای نفه فدان دور و بفه

نشان میدهفد و بکفالوه هکان فد گفاو بفه صفورت عاونفت

واسعه بفاز بفودن مرزهفای کشفور و عفد ک تفره دتیف

پایففدار در آمففده و ویففرور را دادکففال در مرففی خففود

از مرزهففففففای ورودی و ورود غیففففففر تففففففانونی دا از

پدففم مففیک ففد  .)5 ،9عالدففن بففالی ی اسففهاه ویروسففی

کشففورهای م ففاور متأسففاانه ای ف بیکففاریهففا در سففعم

گففاو جففامل تفف بففاال ،اسففهاه و ای ففاد زخففن در داخففل

کشور گسترش یافتفه و خسفارات جبفران ناپفذیری را بفر

دهان ،گونههفا ،لبفههفا ،سفعوح مدتنفپ زبفان ،لف هفا و

پیکره اتتلاد کشور وارد میک فد .اکبفر ایف بیکفاریهفا

کا میباجفد .اسفهاه آبکفی بفوده و مککف اسفت هکفراه

دارای عالدن و نشفانههفای بفالی ی مشفابه بفوده و در اکبفر

با تکههفای مدفاا و خفون باجفد .ادرار خفونی و کراتیفت

مففوارد بففا یکففدیگر اجففتباه گرفتففه مففیجففوند  .)9 ،2از

نیففی اتاففا مففیافتففد.آلودگی در هففر مرحنففه از آبسففت ی

مهنتفری بیکفاریهفای مدفایی ویروسفی جفبه یفاعون

میتواند م ر به سق ج ی گردد .)5 ،9

به یفاعون گفاوی تفاک ون

دا

گففاوی ،مففیتففوان بففه  IBR ، BVD-MDو  MCFاجففاره

بیمععاری تععورم عفععونی بینععی و نععای گععاو
( :)Infectious Bovine Rhinotracheitisبیکففففاری

کرد که به یور اختلار به آنها اجاره میگردد.

اسععهال ویروسععی و بیمععاری مخععاطی گاوهععا

 IBRاز مهففنتففری عوامففل ای ادک ففده عاونففتهففای

:)Bovine

دستگاه ت اسفی و ت اسفنی در گاوهفا اسفت کفه خسفارات

(Disease

Diarrhea-Mocusal

Viral

عامففل اسففهاه ویروسففی و بیکففاری مدففایی گاوهففا جففی
خففففففانواده

 Flaviviridaeو از جفففففف

ی Pestivirus

ناجفففی از آن در صففف کت دامپفففروری جهفففان بسفففیار
شففکگیر مففیباجففد .عامففل مولففد ای ف بیکففاری هففرپی

53
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره/2پائیز و زمستان 8931

کشففور مففا بفه دلیففل هکسففایگی بففا کشففورهای آلففوده

جفففده و انتشفففار جهفففانی دارد  .)9ویفففرور  RNAدار
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ویفرور تیف یفی گفاوی  )BHV-1متکنف بفه خفانواده

واکسفف هففای زنففده ای ففاد جففده و بیشففتر در مففاه 0-1

هفففرپی ویریفففده و دون خفففانواده آلافففاهرپی ویری فففه

آبسفففت ی بفففروز مفففیک فففد  .)7 ،0 ،9بفففه یفففور کنفففی

مففیباجففد  .)7 ،0 ،9ایفف ویففرور دارای  9ترففت تیفف

مککفففففوهتفففففری روش پشفففففیگیری از بیکفففففاری،

به جرح ذیل میباجد:

واکسی اسففیون اسففت .ریشففهک ففی بففدون اسففتااده از
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الففپ)  BHV-1.1یففا ویففرورهففای  )IBR-likeکففه

آزمفونهفای حسفار کفه تشفدینده فده پفادت ای فاد

مسب ففر ت اسفی بیکفاری اسفت و سفق ج فی نیفی

جففده مربففوا بففه عاونففت یففا واکسی اسففیون اسففت ،غیففر

ای اد میک د.

مکک میباجد .)7 ،0 ،9

)  BHV-1.2یفففا ویفففرورهفففای  )IVP-Likeکفففه
مسففب فففر ت اسففنی بیکففاری اسففت BHV-1.2 .دارای
دو ترت تیف

 aکفه سفب سفق ج فی و  bکفه سفق

ج ی ای اد نکیک د ،است.
ش)  BHV-1.3کففه  BHV-5نیففی خوانففده مففیجففود
که ای اد آنساالیت میک د .)7 ،0 ،9
حضففور مففادا الککففر ویففرور در بففدن مییبففان بففه
صففورت پ هففان بففه یففور مککففوه هففره بففارز هکففه

تععب نزلععهای بععدخیم (

Malignant Catarrhal

 :)Feverتفف نیلففهای بففدخین  )MCFاز مهففنتففری
بیکفففاریهفففای ویروسفففی دا بفففوده کفففه بفففه لرفففا
سففب ج اسففی بففه دو فففر مففرتب بففا تی ف ویندبیسففت
 )Wildebeestناجففی از هففرپی ویففرور  1آلسففالفی
 )AlHV-1و فففر مففرتب بففا گوسففا د  )SA-MCFکففه
ناجففی از هففرپی ویففرور  2گوسففا د  )OvHV-2اسففت
ای اد میجود .)3 ،1 ،9

عاونففتهففای هففرپی ویروسففی اسففت .انتشففار ویففرور

در گففاو بیکففاری بففه صففورت حففاد بففوده و انتشففار

مففیتوانففد بففه یففور مففداو یففا مت ففاو بففدون حضففور

جهفانی دارد و مککفوالل بفه ففر انافرادی دیفده مفیجفود.

بیکففاری و یففا بففه جففکل دورهای هکففراه بففا عاونففتهففای

عالدففن بففالی ی بیکففاری جففامل ت ف  ،ترجففرات شففکی و

بالی ی برگشتپفذیر صفورت گیفرد و یفا مککف اسفت تفا

بی ففی ،اخففتالالت ت اسففی ،اسففهاه ،ای ففاد زخففنهففا در

سففاههففا پففی از عاونففت اولیففه انتشففار ویروسففی اتاففا

مدایفففات دسفففتگاه تففف ای و نیفففی دسفففتگاه گفففوارش،

افتففد .عاونففت ناجففی از ویففرور  IBRهکان ففد اغنفف

تیرگفی ترنیففه و کففوری و آنسففاالیت مففیباجففد .گاوهففا در

هرپی ویفرورهفا حالفت نهاتفه پیفدا کفرده و در ه گفا

تکففا س ف ی و نژادهففا بففه بیکففاری حسففار مففیباج ف د.

بففروز اسففترر م ففددال نکایففان مففیجففود  .)7 ،0 ،9از

میففیان ابففتال  1-5درصففد ولففی میففیان تناففات 31-111

خفففوا

دیگفففر ویفففرور پ هفففان جفففدن  )Latencyو

درصد میباجد .)11 ،11

پایداری است که بفا ففراهن جفدن جفرای م اسف فکفاه

انتقففاه عامففل بیکففاری از گاوهففای آلففوده صففورت

جففده و تظففاهر مففینکایففد  .)7 ،0 ،9میففیان واگیففری و

میگیفرد ولفی ایف فرعفیه وجفود دارد کفه گوسفا دان،

تناففات در مففوارد مدتنففپ متاففاوت بففوده و در گنففهه فای

بهع فوان م بکفی از بیکفاری در انتقفاه آن بفه گفاو نقفم

جففیری ککتففر از گاوهففای پففرواری گوجففتی اسففت بففه

مووری دارند .)11 ،1 ،9

یففوریکففه در گاوهففای جففیری میففیان واگیففری  1درصففد

وضعیت بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در

و تناففات ناجففی از آن  9درصففد مففیباجففد در حففالی کففه

ایران:

در گاوهففای پففرواری گوجففتی واگیففری حففدود 21-91
درصففد و بففه یففور نففادر  111درصففد مففیباجففد .سففق
ج ففی از عففوار

مککففوه بیکففاری اسففت کففه مککففوالل

ففد هاتففه پففی از ابففتال یففا متکات ف واکسی اسففیون بففا

وضععععیت بیمعععاری  BVD-MDدر ایعععران :در
بررسففیهففایی کففه در ایففران صففورت گرفتففه ،بیشففتر بففه
تشدین سرمی بیکفاری اکتافا جفده اسفت .در ترقیقفی
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بیکففاری  BVD-MDان ففا داد نکونففههففای سففرمی از

ایکونوفنورسففانت مسففتقین گففیارش کففه بففا روش RT-

اسففتانهففای مدتنففپ کشففور جک ف آوری و از نظففر وجففود

 PCRمففورد تأییففد تففرار گرفت ففد و بففا تک

یففی RFLP

آنتففیبففادی بففر عنیففه ای ف بیکففاری مففورد آزمففایم تففرار

توانسفففت د دو نفففوگرو  1و  2از ویفففرور  BVDرا از

گرفففت .نتففای بففه دسففت آمففده از وجففود  93/0درصففد

هففن تاریفف نکای ففد  .)19بهففاری و هککففاران )1917

آلففودگی در گاوهففای ککتففر از دو سففاه و  02درصففد در

در بررسففی سففرولو یی ویففرور  BVDدر گففاوداریهففای

گاوهففای بففا سف بیشففتر از دو سففاه مففیباجففد و ویففرور

صفف کتی و سفف تی ایففرا هکففدان ،بففا اسففتااده از روش

عامل بیکفاری از تکفدادی نکونفههفای غفدد ل افاوی جفدا

االیففیا و جسففت وی آنتففیبففادی عففد ویففرور ،میففیان

گردیففد  .)12در سففاه  1979در ترقیقففی کففه بففر روی

آلفففودگی را بفففه ترتیففف  70/1درصفففد و  71/9درصفففد

گففاوداریهففای ایففرا تهففران ان ففا جففد میففیان مففوارد

اعففال نکودنففد  .)15موسففی خففانی و هکک فاران )1913

دارای پففففادت  12/7درصففففد بففففود  .)12در بررسففففی

در بررسففی گففاوداریهففای اسففتان تهففران ،بففا اسففتااده از

صدیقی نفژاد در سفاه  1975بفا اسفتااده از تسفت االیفیا

روش  ،PCR Multiplexمیففیان مففوارد مببففت تیفف 1

و  SNمیففیان آلففودگی سففرمی گاوهففا بففه ویففرور BVD-

اسففهاه ویروسففی گففاوان را  111درصففد و میففیان مففوارد

 MDدر اسفففتانهفففای مدتنفففپ کشفففور بفففی 21-31

تیفف  2را  15درصففد گففیارش نکودنففد  .)10دواسففاز

درصففد گففیارش جففد کففه در ایفف میففان اسففتان هففار

تبریففیی و هککففاران  )1931در بررسففی جففیو بیکففاری

مرففاه و بدتیففاری بففا  31درصففد آلففودگی بیشففتری

اسففهاه ویروسففی گاوهففای جففیری م عقففه تبریففی بففا

میففیان را داجففت .در بررسففیهففای ان ففا جففده در سففاه

اسفففتااده از روش االیفففیای غیفففر مسفففتقین ،در 11/7

 1975میففیان آلففودگی سففرمی گوسففا دان بففه پسففتی

درصفد از مفوارد مفورد بررسفی ،آنتفیبفادی عفد ویففرور

ویرور  1/5درصفد گفیارش گردیفد .بفه یفور کنفی -11

را مشففففدن نکودنففففد  .)17خففففاکپور و هککففففاران

 01درصففد گاوهففا در یففی یففی سففاه اوه مکک ف اسففت

 )1931در بررسففی مدففازن جففیر گففاوداریهففای تبریففی،

آلففوده جففده و پففادت عففد ویففرور  BVD-MDرا کس ف

میففیان آنتففیبففادی عنیففه ویففرور  BVDرا بففا اسففتااده از

نکای ففد .مقففدار متوسفف دا هففای دارای عاونففت پایففدار

روش االیففیای غیففر مسفتقین  95درصففد گففیارش نکودنففد

در گنففه  1-11درصففد گففیارش جففده اسففت  .)12هکففت

 .)11حففففاجی حففففاجیکالیی و هککففففاران  )1935در

زاده و هککفففاران  )1911در بررسفففی سفففرمی نکونفففه

بررسففی آلففودگی گففاومیمهففای کشففتارگاه اهففواز ،بففا

هففای خففون گاوهففای اسففتان هارمرففاه و بدتیففاری بففه

اسففتااده از روش خ بففیسففازی ویففرور ،میففیان وجففود

روش آزمففون خ بففی سففازی سففر بففا اسففتااده از سففویه

پففادت عففد ویففرور  BVDدر آنهففا را  21/99درصففد
Dehkordi .)13

اسففتاندارد  ،NADLمیففیان جففیو آلففودگی را از 15/00

گففففففیارش نکودنففففففد

الففی  97/77درصففد گففیارش نکودنففد  .)19در گففیارش

 )2111در بررسففی ج ففی هففای سففق جففده گاوهففا،

دیگففری کففه توس ف مکتففاز در سففاه  1912م تشففر جففد

گوسففا دان ،بیهففا ،گففاومیمهففا و جففترهای ایففران ،بففا

میففیان عاونففت بففا ویففرور  BVDدر جککیففت گاوهففای

اسففففتااده از روش االیففففیای تسففففدیری و ،RT-PCR

ترففت بررسففی در جهرسففتان جففهرکرد بففا ان ففا آزمففون

میففیان مففوارد مببففت بففه ویففرور  BVDرا بففه ترتیفف

االییا  0/23درصفد بفرآورد جفد کفه از میفیان آلفودگی در

 15/30و  11/93درصفففففففد ارادفففففففه نکفففففففود .)21

جککیففت دامففی برخففی از کشففورها زیففادتر مففیباجففد .)2

 Ghaemmaghamiو هککفففففاران  )2119در بررسفففففی

کففارگر مففؤخر و هکففتزاده  )1919مففوارد مببتففی از

جففیو بیکففاری  BVD-MDدر گففاوداریهففای صفف کتی

Safarpoor
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کففه صففدیقی نففژاد  )1979بففه م ظففور تکیففی وعففکیت

عاونفففت پسفففتی ویروسفففی را بفففا آزمفففون االیفففیا و

مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی ...

56

ارا  ،بففا اسففتااده از روش االیففیا ،میففیان جففیو را 59/9

مشدن نکفودن وعفکیت آلفودگی گفاوداریهفای اسفتان

درصففد اعففال نکودنففد  Farjani Kish .)21و هککففاران

هفار مرففاه و بدتیففاری بففه ویففرور  IBRان ففا دادنففد،

 )2119در بررسففففی جففففیو بیکففففاری  BVD-MDدر

بففا ان ففا آزمففون  SNاز نکونففههففای سففرمی اخففذ جففده،

گففاوداریهففای اسففتان فففارر بففا اسففتااده از روش االیففیا،

میففیان آلففودگی برابففر بففا  90/01درصففد ب فه دسففت آمففد

میفففیان جفففیو را  9درصفففد اعفففال نکودنفففد .)22

و هککفففففاران  )2113در بررسفففففی

Sakhaee .)9
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 Khodakaram-Taftiو هککففففاران  )2110در بررسففففی

بیکفففاریهففففای ویروسففففی جففففامل  IBR ،BVDو PI3

آلففودگی گاوهففای جففیری اسففتان فففارر و بففا اسففتااده از

گاوهففای جففیری اسففتان کرمففان بففا اسففتااده از روش

روشهففای  ،nested RT-PCRمیففیان وجففود آلففودگی

االیففیای غیففر مسففتقین ،وجففود آنتففیبففادیهففای عففد

نکونففههففای بففافیکففوت را  9درصففد ارادففه نکودنففد .)29

ویفففرور را بفففه ترتیففف  91/93 ، 77/3و  111درصفففد

 Abbasiو هککففففاران  )2110در بررسففففی گاوهففففای

گففففیارش نکودنففففد  )2112 Sadri .)91در بررسففففی

بففومی و وارداتففی جففکاه اسففتان سیسففتان و بنو سففتان

سرمی گاوداریهفای اسفتانهفای یفید ،خراسفان ،ففارر،

بفففه ویفففرور  ،BVDبفففا اسفففتااده از روش االیفففیا ،در

مرکیی ،آذربای ان جفرتی و تفن از نظفر آنتفیبفادیهفای

 01/99درصفففد مفففوارد ،آنتفففیبفففادی عفففد ویفففرور را

عففد ویففرور  ،IBRبففا اسففتااده از روش االیففیا ،مففوارد

تشفففففدین دادنفففففد  Tajbakhsh .)29و هککفففففاران

مببففففت را  50درصففففد ارادففففه نکففففود  Sasani .)91و

 )2117بففففا اسففففتااده از روش  ،RT-LAMPمیففففیان

هککفففاران  )2119عامفففل بیکفففاری  IBRرا در تکفففا

مففوارد مببففت بففه ویففرور  BVDرا در نکونففههففای خففون

اندا های مدتنپ ج فی هفای سفق جفده بفا اسفتااده از

گاوها 91 ،درصد اراده نکودند .)25

روش  PCRتشففففففففدین دادنففففففففد  Bahari .)92و

وضععععیت بیمعععاری  IBRدر ایعععران :در ایفففران
هففرپی ویففرور گففاوی در سففاه  1952بففرای ندسففتی

هککففاران  )2119در بررسففی گاوهففای جففیری اسففتان
هکدان از نظفر آلفودگی بفه بیکفاری  ،IBRبفا اسفتااده از

وارداتففی از انگنسففتان

روش االییای غیفر مسفتقین ،تکفداد مفوارد مببفت از نظفر

توسفف دکتففر حضففرتی جففدا جففد  .)20از آن سففاه تففا

وجففود آنتففیبففادیهففای عففد ویففرور را  12/39درصففد

ک ون آلفودگی بفه هفرپی ویفرور گفاوی بارهفا در بفی

اعفففال نکودنفففد  Nikbakht .)99و هککفففاران )2115

گاوهففای نففژاد خففارجی گففاوداریهففای ایففرا تهففران و

در بررسففی جففیو بیکففاری  IBRدر م ففای مدتنففپ

سایر اسفتانهفا مشفاهده جفده اسفت .کفارگر مفؤخر یفی

ایران ،کفه بفه روش االیفیا صفورت گرففت ،میفیان جفیو

معالکفففهای در سفففاههفففای  1971تفففا  1973از 3301

را  91/3درصففد اعففال نکودنففد  Lotfi .)99و هککففاران

نکونفه سففر توسف نتفای  91درصففد آلففودگی سففرمی را

 )2110در بررسفففی سفففرواپیدمیولو ی بیکفففاریهفففای

نشففان داد  .)21 ،27در گففیارش بررسففی سففرولو یکی

 IBR ،BVDو  PI3در گففففففاومیمهففففففای اسففففففتان

هففففرپی ویففففرور تیفففف یففففی گففففاوی  )IBRدر

خوزسففتان ،میففیان مففوارد مببففت آنتففیبففادیهففای عففد

گاوداریهای صف کتی ایفرا تهفران کفه توسف تاجیفی

ویففرور را در مففورد  ،IBRبففا روش االیففیا  5/5درصففد ،

 )1911صففورت گرفففت در  90/2درصففد از نکونففههففا

 BVDبففا روش آنتففیبففادی درخشففان بففه روش غیففر

موارد مببتی از وجفود آنتفیبفادی بفر عنیفه ایف ویفرور

مسفففتقین 92/0 ،درصفففد و  PI3را بفففا روش االیفففیا بفففه

مشففدن گردیففد و میففیان آلففودگی در گاوهففای بففاالتر از

مییان  95/2درصد گیارش نکودند .)95

بففار از تکففدادی مففاده گففاو آبسففت

دو سففاه بیشففتر از سففایر گففروههففای سف ی بففود  .)23در

وضعععیت بیمععاری MCFدر ایععران :در مففورد

ترقیقففی کففه هکففتزاده و هککففاران  )1911بففه م ظففور

حضففور بیکففاری در ایففران گیارجففات متکففددی وجففود

روزبه فالحی

دارد.

Ramyar

و  )1379 Hessamiگفففففففیارش

دلیففل وجففود عففایکات جففدید مدففایی آن را بففه نففا

مقففدماتی از جداسففازی ویففرور  MCFاز مففوارد جففیو

بیکفففاری مدفففایی  )Mocusal Diseaseنفففا گفففذاری

ایفف بیکففاری در گاوهففای جففیری ایففرا تهففران را از

نکودنفففد  Baker .)5و  Gillesipeویفففرورهفففای جفففدا

یریففف تنقفففیم بفففه کشفففت سفففنوه و ان فففا آزمفففایم

جففده از دو بیکففاری فففو را مففورد بررسففی تففرار دادنففد و

خ بففیسففازی ویففرور ارادففه نکودنففد  .)90اهففورایی و

مشففدن کردنففد کففه ارتبففاا پففادگ ی بففی آنهففا وجففود

هککفففاران  )1313در ترقیقفففی از گاوهفففای م فففای

دارد  .)5در سففاه  1302بففرای ایفف دو بیکففاری نففا

بودنففد ،نکونففههففای خففون سففیتراته جهففت جداسففازی

کردنففد .ای ف بیکففاری ابتففدا در آمریکففا گففیارش گردیففده

ویففرور و نیففی آزمایشففات هیسففتوپاتولو ی از نکونفههففای

امففا امففروزه تقریب فال انتشففار جهففانی دارد و از تکففامی تففاره

بافففتهففای مدتنففپ بففدن تهیففه و مففورد بررسففی تففرار

هففای جهففان بففا وفففور  11-31درصففد گففیارش گردیففده

دادنففد .بففا تنقففیم بففافیکففوت خففونهففا بففه سففنوههففای

اسففت  .)5بررسففیهففای سففرولو یکی نشففان داده اسففت

پرایکففری تیرودیففد گوسففاله موف ف بففه مشففاهده عففایکات

که با وجفود کفن بفودن تکفداد گاوهفایی کفه نشفانههفای

سفففففففنولی  )CPEگردیدنفففففففد .در مشفففففففاهدات

درمانگففاهی بیکففاری را بففروز مففیده ففد ،میففیان عاونففت

مففوارد مشففابه بیکففاری MCF

خینی زیفاد اسفت .در انگنسفتان الاتفل  51درصفد گاوهفا

بففود  .)97مظاففری و درخشففانفففر  )1913بففا اسففتااده

از نظر سفرمی واکف م مببفت نسفبت بفه بیکفاری دارنفد

از روش هکاتولو یففففی و هیسففففتوپاتولو یی ،بیکففففاری

و در اسفترالیا ایف نسفبت بفه  13درصفد بفال مفیگفردد

 MCFرا در یففی ر ر غففیاه ایرانففی تشففدین دادنففد

کففه در م ففای گففر  ،میففیان آلففودگی  31درصففد و در

 )1913گیارجففی از میففیان فراوانففی

نففواحی مکتففده  59درصففد اسففت .در ک یففا  13درصففد

بیکففاری  MCFدر جهرسففتانهففای اسففتان آذربای ففان

گاوهففای بففال در آزمففایم سففرمی مببففت مففیباجفف د.

جرتی را م تشفر نکفود کفه در آن بیشفتری مفوارد ابفتال

سویههای ویفرور در ایف کشفور بفا سفویههفادی کفه در

در مرنففد بففه میففیان  99/0درصففد و ککتففری مففوارد

آمریکففا و آلکففان جففدا گردیففده مشففابه اسففت .در آلکففان

مربففوا بففه مراغففه ،جناففا و آذرجففهر بففه میففیان 1/10

 70درصففد گاوهففایی کففه مففورد آزمففایم تففرار گرفتففهانففد

درصد بود .)93

در آزمفایم سفرمی آلفوده بفودهانفد .میفیان جفیو از 91

وضعیت بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در

درصفففد در گوسفففالههفففای  0ماهفففه تفففا  31درصفففد در

سایر کشورها

گاوهففای بففال متریففر بففوده اسففت .در رودزیففا  09درصففد

هیسففتوپاتولو ی در تکففا

 .)91آذری امففی

در

گاوهففا آلففوده تشففدین داده جففدهانففد  .)5ای ف بیکففاری

گاوهای جفیری آمریکفا نفوعی بیکفاری واگیفردار گفیارش

گس فترش جهففانی داجففته و بففر اسففار بررسففی بففر روی

کردند که بسیار جبیه یفاعون گفاوی بفود بفا ایف تافاوت

 250گنففه گففاو گوجففتی در امریکففا بففیم از  31درصففد

 Olafson : BVD-MDو هککففففاران )1390

کففه درصففد مففر

و میففر پففایی ی داجففت  9-1درصففد)

 .)5در هکففان سففاه  Childsنففوعی بیکففاری مشففابه را
در گاوهففای کانففادایی گففیارش کففرد بففا ای ف تاففاوت کففه

گنففههففا و بیشففتر از  01درصففد گاوهففا

ففه از یریفف

آلودگی یبیکفی و یفا واکسی اسفیون در مکفر

بیکفاری

BVDترارگرفتففهانففد .گاوهففای جففوان آلففوده بففا گففروه

و میفر بفاال و درصفد واگیفری کفن بفود .)5

NCPو عاونفت پایفدار  )PIم بف اصفنی انتشفار عاونفت

در سففاه  Ramsey 1359و  Chiversدر ایالففت آیففوا

در گنفه مففیباجف د .بففرعکی ایف موعففو  ،در گنفههففایی

آمریکا نفوعی بیکفاری مشفابه را گفیارش کردنفد ولفی بفه

که دا  PIحضفور نفدارد دا هفا از نظفر سفرولو ی م افی

مییان مفر

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره/2پائیز و زمستان 8931

جففکالی و غربففی کشففور کففه مشففکو

بففه ای ف بیکففاری

واحففد اسففهاه ویروسففی و بیکففاری مدففایی را انتدففا
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در  13گنففه

سففق ج ففی در عاونففت بففا  BHV-1در هففر مرحنففه

بفاتی مفیمان فد .معالکففهای کفه در دانکفار

گفاو جفیری صفورت گرففت نشفان داد کفه  1/9درصفد از

آبست ی مفیتوانفد اتافا بیاتفد ولفی غالبفال در سفه ماهفه

دا هفای گنفه PI ،هسفت د .حضفور یفی یفا

58

فد دا

PI

آخففر آبسففت ی تشففدین داده مففیجففود .میففیان سففق
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در گنفه موجف جفیو دا هفای سففر مببفت بففه میففیان

ج ففی از رخففداد بیکففاری در یففی گنففه جففیری 101

 17درصففد از نظففر بیکففاری  BVDمیگففردد .کشففورهای

ر سففی در انگنسففتان  3/9درصففد بففوده اسففت .معالکففات

اسکاندی ففففاوی دانکفففار  ،سفففودد ،نفففرو و ف النفففد)

دیگففری یففی سففاههففای  1311-1335در انگنسففتان ،بفه

سیاست ریشفهک فی بیکفاری را بفدون راهکفار اسفتااده از

یففور متوس ف میففانگی سففق ج ففی ناجففی از بیکففاری

واکسی اسففیون از سففاه  1339در پففیم گرفتففه و برخففی

 IBRرا  1/25درصفففففد نشففففففان مففففففیدهففففففد ،9

از آنهففا بففه ایفف امففر نادففل جففدهانففد  Ridpath .)5و

 Trangadia .)7و هککففاران  )2111در بررسففی جففیو

هککفففففاران  )2111در بررسفففففی جفففففیو ترفففففت

بیکاری  IBRدر ه فد کفه بفا روش االیفیا صفورت گرففت،

نوتیفف

هففای  BVDVدر آمریکففا و اسففترالیاBVD-1b ،

را در آمریکفففففا و  BVD-1cرا در اسفففففترالیا ،ترفففففت
نوتی های غال اعال نکودند .)91

مییان جیو را  01/19درصد اعال نکودند .)91
 : MCFتففف نیلفففهای بفففدخین گسفففترش جهفففانی
دارد .ایففف بیکفففاری در آفریقفففا بفففه یفففور یبیکفففی در

 :IBRایفف بیکففاری در گففاو گسففتره جهففانی دارد.

حیوانات حیات وحفم نیفی دیفده مفیجفود .در آمریکفای

در اروپففا ،آسففیا ،آمریکففای جففکالی ،آفریقففا ،اسففترالیا و

جفففکالی و سفففایر م فففای دنیفففا اففففیایم سفففرمی

حتففی در زالنففد نففو مشففاهده جففده اسففت .معالکففات

تکفار بفا گوسفا دان و

سر ج اسی حفاکی از آن اسفت کفه بفر حسف

وعفکیت

آنتیبفادیهفا در گاوهفا متکاتف

بیهای آلوده دیفده مفیجفود کفه بفدون عالدفن کنی یکفی

واکسی اسفففیون بفففی  11تفففا  51درصفففد گاوهفففا سفففر

بففوده ولففی در اوففر اسففترر و عوامففل تضففکیپک ففده

مببففت بففودهانففد .مشففکل ت اسففی در گنففههففای گففاو

سیستن ایک فی مفیتوانفد باعف بفروز بیکفاری گفردد .در

گوجففتی متففداوهتففر اسففت .معالکففه سففیر بیکففاری در

اکبففر کشففورها ،گوسففا دان بففه ع ففوان مدففین بیکففاری

انگنسففتان در دهففه 1301نشففان داده اسففت کففه ککتففر از

بففرای آلففوده کففردن گاوهففا معففرح هسففت د کففه در آنهففا

 11درصففد گاوهففا سففر مببففت بففودهانففد .از اواسفف تففا

عالدففن کنی یکففی دیففده نکففیجففود  .)92 ،9گیارجففات

اواخففر دهففه  1371میففیان جففیو عاونففت بفه یففور تابففل

متکففددی در بریتانیففا در خلففو

ای ففاد آلففودگی در

مالحظففهای افففیایم یافتففه اسففت و تففا تبففل از سففاه

گاوهففا متکاتفف تکففار بففا گوسففا دان آلففوده م تشففر

 95 ،1310درصففد از دا هففا و  91درصففد گنففههففا مببففت

گردیده است .بیکفاری در گاوهفا بفه دیگفر گاوهفا سفرایت

بففودهانففد  .)0 ،9در اسففترالیا در گنففههففای گففاو گوجففتی

نکیک فد .تف

نیلفهای بفدخین یکفی از مشفکالت جفدی

تففا  30درصففد گاوهففای نففر و  52درصففد گاوهففای مففاده

در سففففالمت جککیففففتهففففای دامففففی در انففففدونیی و

سففر مببففت بففودهانففد .در اسففکاتن د و انگنففیی جففکالی

کشفففورهای آفریقفففایی مفففیباجفففد .در آمریکفففا یکفففی از

در 11مففورد رخففداد  IBRجففدید یففی سففاههففای 1371و

عوامففل اصففنی بیکففاری در گففاومیمهففا مففیباجففد .در

 1373در گنففههففای گوجففتی و جففیری حففداتل  ،11و

بریتانیا بفه صفورت انافرادی بفوده و مککفوالل تکفداد ککفی

حففداکبر  ،31بففا میففانگی  51درصففد دارای نشففانههففای

از گاوها را مبتال مفیسفازد ولفی بفه ع فوان یفی بیکفاری

بالی ی بیکاری بودنفد .میفیان مفر

و میفر بیکفاری بفی

ویروسی در گفوزنهفا معفرح مفیباجفد و در برنامفههفای

 1تا  9درصفد گفیارش جفده اسفت .کفاهم جفیر در هفر

مراتبففت از بیکففاریهففای ویروسففی از ایفف لرففا حففادی

گففاو مبففتال  19لیتففر در روز بفه مففدت  5روز بففوده اسففت.

نیلفهای

اهکیت است .هکی فی مفواردی از بیکفاری تف

روزبه فالحی

بدخین اخیرال در خو هفا نیفی گفیارش جفده گونفهای کفه

 SWOTمفففیتفففوان بفففرای ت ییفففه و ترنیفففل برنامفففه

تبالل به ع فوان حیفوان غیفر حسفار بفه بیکفاری معفرح

راهبففردی ،برنامففه ریففیی اسففتراتژیی و توسففکه اسففتااده

بود .)99 ،1 ،9

کرد .ای ابیار الگودی اسفت کفه بفر پایفه تاکفر پیشفرونده

آثار سوء اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی

میباجد نه بر پایه اعتکفاد بفر عکفیالککفلهفای غریفیی

از بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی:

و هکیشگی و یی ابیار برنامفهریفیی مهفن اسفت کفه یفی
سففازمان یففی یففی روش نظففا م ففد ،نقففاا تففوت داخنففی
خففود را ج اسففایی کففرده و آنهففا را بففا بهتففری فرصففتهففا

آن)

 -مردهزایی

در مری ایفرا هکاه ف

 -شایکات مادرزادی

 SWOTیففی روش مففؤور بففرای تکیففی نقففاا تففوت و

 -افیایم مر

و میر گوسالهها

نکفوده و معابقفت مفیدهفد.

عکپ سازمانهفا و بررسفی آنهفا در مقایسفه بفا تهدیفدها

 -کاهم رجد تبل یا بکد از تولد

و فرصففتهففایی کففه بففا آنهففا روبففرو هسففت د بففوده و بففرای

 -کاهم تولید تولید جیر)

تکیی ترییفرات مایفد در سفازمان و اتفدامات مفورد نیفاز

 -افففیایم مشففکالت تولیففد مبنففی در گنففه ،مان ففد

جهففت اجففرا م اس ف مففیباجففد  .)90نقعففه تففوت یففی
برنامففه ،یففی کففاربرد موف ف از یففی جایسففتگی یففا بهففره

نازایی و تکرار فرنی
 افففیایم درصففد بیکففاریهففای مدتنففپ عاففونی درگوسالهها مان د پ ومونی یا اسهاه
 تضکیپ سیستن ایک ی -مر

و میر گوسالهها به عنت بیکاری مدایی

بفففرداری از یفففی عامفففل کنیفففدی در جهفففت توسفففکه
میباجد .نقعفه عفکپ یفی برنامفه ،یفی کفاربرد نفاموف
از یففی جایسففتگی یففا عففد بهففره بففرداری از یففی عامففل
کنیففدی اسففت کففه توسففکه را کففاهم مففیدهففد .یففی

 -افیایم مدارش دارو و درمان .)95 ،99 ،1

فرصففت یففی حالففت خففارجی اسففت کففه بففا اسففتااده

بررسی مسعائل و محعدودیتهعا بعرای کنتعرل

م اسففف از آن مفففیتفففوان بفففه یفففور مببفففت بفففر روی

عوامععل ویروسععی بیمععاریهععای مخععاطی شععبه

برنامههفای عکنیفاتی مفورد معالکفه تفأویر گذاجفت .یفی

طعععاعون گعععاوی :در ایففف ترقیففف بفففرای بررسفففی

تهدید یی حالفت خفارجی اسفت کفه مفیتوانفد بفه یفور

مرففدودیتهففا و مشففکالت در ک تففره عوامففل ویروسففی
بیکففاریهففای مدففایی جففبه یففاعون گففاوی در ایففران از
روش SWOTاسففتااده گردیففد SWOT .ابففیاری بسففیار
م اس ف بففرای در

و تلففکینگیففری بففرای موتکیففتهففا

در برنامههفای راهبفردی اسفت کفه فار و م اسفبی را
بففرای بففازنگری اسففتراتژیهففا ،موتکیففت و جهففتگیففری
یففی برنامففه راهبففردی یففا یففی ایففده فففراهن مففیآورد .از

م ای بفر روی برنامفههفای عکنیفاتی مفورد معالکفه تفأویر
بگففذارد .پففی از مشففدن نکففودن نقففاا تففوت درون
سففازمانهففای مسففئوه در ک تففره عوامففل ویروسففی
بیکففاریهففای مدففایی جففبه یففاعون گففاوی ،میففیان
اهکیففت و حساسففیت و میففیان اوففر آن عوامففل در ک تففره
بیکاریهفا مشفدن و در نهایفت ،نقفاا تفوت بفه ترتیف
اولویت مشدن گردیدند جدوه .)90 )1
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 سفففق ج فففیعوار

یفففا مومیفففایی جفففدن ج فففی و
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جدول  -1فهرست اولویتبندیشده نقاط قوت کنترل عوامل ویروسی بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی (.)46
نقاط قوت

مورد توجه بودن بیکاریهای مدایی جبه یاعون گاوی و اهکیت اتتلادی بسیار زیاد آنها در ص کت
دامپروری

61

وجود ادارات دامپیجکی و آزمایشگاههای تشدیلی در اکبر م ای کشور جهت تشدین سری جیو
بیکاریهای ویروسی
ج اسایی عوامل مدتنپ ویروسی و وجود ایالعات وسی و نسبتال دتی از جیو بیکاریهای ویروسی جبه
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یاعون گاوی
وجود توانی مرتب در خلو

ک تره بکضی از بیکاریها در سازمان دامپیجکی

استااده از واکس های وارداتی ترت نظر سازمان دامپیجکی جهت پیشگیری از بکضی از بیکاریهای
ویروسی
امکان تولید داخنی بکضی از واکس ها در صورت اعال نیاز سازمان دامپیجکی

نقففاا عففکپ موجففود در سففازمانهففای مسففئوه در
ک تففره عوامففل ویروسففی بیکففاریهففای مدففایی جففبه

میزان اهمیت

اثر بر عملکرد یا قابلیت

/حساسیت

رقابتی سازمان

باال

باال

1

باال

باال

2

باال

باال

9

باال

باال

9

باال

متوس

5

باال

متوس

0

اولویت

یففاعون گففاوی ،مففورد بررسففی تففرار گرفففت و بففه ترتی ف
اولویت در جدوه 2آمده است.

جدول -2فهرست اولویتبندیشده نقاط ضعف کنترل عوامل ویروسی بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی (.)46
میزان اهمیت

اثر بر عملکرد یا

/حساسیت

قابلیت رقابتی سازمان

عد وجود برنامه ملو جهت پیشگیری و ک تره بیکاریهای مدایی در کشور

باال

باال

1

عد وجود پرس ل کارج ار ورزیده کافی

باال

باال

2

عد وجود اعتبار کافی

باال

باال

9

باال

باال

9

عد ان ا معالکات جام و وسی در سعم کشور جهت تشدین و ج اسایی بیکاریهای مدتنپ ویروسی

باال

باال

5

عد وجود ترنعی ه م اس و ک ترههای مرزی

باال

باال

0

گران بودن واکس های موجود

باال

متوس

7

عد تولید واکس در داخل کشور

باال

متوس

1

نقاط ضعف

ناکافی بودن هکاه گی بی مراکی مرتب

فرصففتهففادی کففه خففارش از سففازمانهففای مسففئوه
ک تففره عوامففل ویروسففی بیکففاریهففای مدففایی جففبه

اولویت

در ک تففره ایفف بیکففاریهففا بهففره جسففت بففه ترتیفف
اولویت در جدوه 9آمده اند.

یاعون گفاوی در کشفور وجفود دارنفد و مفیتفوان از آنهفا
جدول -3فهرست اولویتبندیشده فرصتهای کنترل عوامل ویروسی بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی (.)46
احتمال

اثر بر عملکرد یا

وقوع

قابلیت رقابتی سازمان

وجود بدم دامپیجکی غیر دولتی در اکبر م ای کشور

باال

باال

1

وجود اساتید و مرققی برجسته در کشور

باال

باال

2

وجود مراکی مدتنپ ترقیقاتی مرتب با موعو

باال

باال

9

وجود الگوهای موف در ک تره عوامل ویروسی بیکاریهای مدایی جبه یاعون گاوی در سایر کشورها

باال

باال

9

متوس

باال

5

فرصت ها

گسترش خدمات الکترونیکی و استااده بهی ه در امر تشدین بیکاریهای دامی

اولویت

روزبه فالحی

مففواردی کففه خففارش از حیعففه سففازمانهففای مسففئوه

موفقیففت برنامففه را تهدیففد نکای ففد و بایسففتی در تففدوی

ک تففره عوامففل ویروسففی بیکففاریهففای مدففایی جففبه

برنامففه ،آنهففا را در حففد امکففان ک تففره نکففود بففه ترتی ف

یففاعون گففاوی در کشففور وجففود دارنففد و مففیتوان ففد

اولویت در جدوه  9آمده اند.
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جدول  :4فهرست اولویتبندیشده تهدیدهای کنترل عوامل ویروسی بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی (.)46
تهدیدات

بیکاریها در سعم کشور
درگیری کشورهای م عقه و هکسایه با عوامل مدتنپ بیکاریهای ویروسی و واردات غیر تانونی تا ا ) دا
از آنها و کشتار غیر تانونی در سعم جهرها
وسکت و پراک دگی م ای مورد استااده در نگهداری و پرورش دا و وجود جککیت دامی حسار بدلو
در دامداریهای ص کتی کشور
عد هکاه گی مراکی اجرایی و ترقیقاتی در برنامههای ک ترلی بیکاریهای ویروسی
عد وجود روش کامالل موور در پیشگیری از بیکاریهای ویروسی و مداخنه عوامل گوناگون در ک تره
بیکاریها
مردودیت در تأمی واکس مورد نیاز با توجه به گران بودن و وارداتی بودن آن

اسععترات یهععای کنتععرل عوامععل ویروسععی
بیمععاریهععای مخععاطی شععبه طععاعون گععاوی :بففرای
تففدوی اسففتراتژیهففا ،جففدوه  SWOTمففد نظففر گففروه
ترار گرفت و از درون آنها اسفتراتژیهفای زیفر بفه دسفت

وقوع

قابلیت رقابتی سازمان

باال

باال

1

باال

باال

2

باال

باال

9

باال

متوس

9

باال

باال

5

باال

متوس

0

ویروسی جبه یاعون گاوی.
 -9اسففتااده از سیسففتنهففای جدیففد نظیففر ف ف آوری
ایالعات در اجرا و ک تره بیکاریها.
 -5تففأمی واکسفف م اسفف و وبففت جففده متکففدد

آمد .)90

مورد نیاز .)90

استفاده از نقاط قوت جهت بهرهبرداری از فرصتها:

استفاده ازفرصتها جهت رفع نقاط ضعف:

 -1اسفففتااده از ایالعففففات موجففففود در خلففففو

 -1تففالش در زمی ففه توجیففه مسففئولی در خلففو

وعففکیت بیکففاری و اهکیففت بهداجففتی و اتتلففادی آن

تدلین م اب مفالی و انسفانی مفورد نیفاز بفرای اجفرای

در خلفففو

بهداجفففت واحفففدهای دامفففداری و وجفففود

یرح.

نظفر

 -2ای ففاد هکففاه گی بففی تکففا مراکففی تشدیلففی و

موافففف مسفففئوالن و مفففدیران ارجفففد نظفففا در جهفففت

ترقیقففاتی جهففت اجففرای برنامففه هففای ک تففره و مبففارزه

حکایفففت از برنامفففه ک تفففره بیکفففاریهفففای ویروسفففی

با بیکاریهای مدایی جبه یاعون گاوی.

توانی در جهفت ارتقفا وعفکیت بفه م ظفور جنف

 -9ارتقففا سففعم آگففاهیهففای دامففداران در خلففو

مدایی.
 -2افففیایم انگیففیه دامپیجففکان و کارک ففان جففاغل
در سففعم جهرسففتانهففا و بدففمهففا بففا حکایففت مففادی و
مک ففوی و گسففترش ترقیقففات در زمی ففههففای مدتنففپ

بهداجتی در ای خلو .
 -9برخورد تانونی بفا کسفانی کفه تفوانی ابفالش جفده
را رعایت نکیک د با استااده از توانی مرتب

مربوا به بیکاریها و ک تره آنها.
 -9اجففرای صففریم تففوانی تففدوی جففده از سففوی
سففازمان دامپیجففکی در خلففو

خعففرات ناجففی از بیکففاریهففای ویروسففی و توصففیههففای

ک تففره بیکففاریهففای

 -5ک تره پدیده تا ا دا .
 -0تففالش در جهففت تولیففد واکسفف هففای سففاخت

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره/2پائیز و زمستان 8931

وجود کانونهای آلوده به عوامل ویروسی بیکاریهای مدایی جبه یاعون گاوی و انتقاه سری و راحت ای

احتمال

اثر بر عملکرد یا

اولویت

... مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی

رسفففانههفففای مرنفففی و اسفففتااده از روشهفففای مت فففو

.)90 داخل

.)90 آموزجی

:استفاده ازنقاط قوت جهت احتراز از تهدیدها

 اجففرای برنامففه در حففد وس ف مففالی و اجرادففی در-1
. م عقه و یا استان خا
 دریافففت بدشففی از هیی ففههففا از دیگففر م ففاب-2

 تففأمی اعتبففار مففالی یففرح ک تففره بیکففاریهففای-1
م ففاف

مدففایی از یری ف توجیففه مسففئولی در خلففو
.انسانی واتتلادی حاصل از اجرای یرح

 اسففتااده از تففوان عنکففی و کارج اسففی مراکففی-2

تفأمی ک فده مفالی موجففود و یفا از ککفیهفای مردمففی

مدتنففپ کشففور در جهففت تففدوی و اجففرا برنامففه جففام

.جهت تأمی بدشی از اعتبارات یرح در صورت نیاز

.ک تره بیکاریها

 ففففراهن نکفففودن جفففرای الز جهفففت اصفففالح-9

 هففدیت و نظففارت بففر، ای ففاد سففتاد برنامففهریففیی-9

سفففاختاری مفففدیریت بهداجفففتی در مراکفففی پفففرورش و

اجففرای برنامففه ک تففری بیکففاری جهففت ای ففاد هکففاه گی

. نگهداری دا

.بی سازمانهای مدتنپ

 معالکففه روشهففای مدتنففپ و م فؤور در ک تففره و-9

 اسففتااده از خففدمات الکترونففی و اسففتااده بهی ففه-9

مبففارزه بففا بیکففاریهففای مدففایی جففبه یففاعون گففاوی

از روشهففای تشففدین بیکففاریهففای ویروسففی جففبه

.)90

.یاعون گاوی
توسففکه آمففوزشهففای فراگیففر دامففداران از یری ف-5
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Summary
Mucosal viral infections cause the most important and the most difficult diseases. Every year there are numerous reports of mucosal diseases that cause huge damage to the country's livestock industry. Bovine Viral DiarrheaMocusal Disease, Infectious Bovine Rhinotracheitis, and Malignant Catarrhal Fever are the most important viral
mucosal diseases of the bovine species. A study of the reported foci of these diseases over the last two decades
indicates that epidemiological units, especially industrial livestock, are circulating annually and have inflicted
economic damage on these units. Unfortunately, there has been no comprehensive study program on the strains
producing the mentioned diseases in the country and the studies have been limited to the evaluation of serum
assessments. In this study, while introducing and describing the mentioned diseases in Iran and other countries,
the problems and limitations for their control are discussed and after determining the strengths, weaknesses, opportunities and threats, the SWOT method and related strategies are analyzed and introduced to disease control.
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