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هامون کردستانی ،1مهرداد پویانمهر* ،2احسان اله اف اری

صفوی3

 -1دانشآموخته دکتری عهومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -2استادیار ایهونولوژی ،گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی ،بتش ایهونولوژی و میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -3استادیار داخلی دام بزرو ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.
دریافت مقاله 11 :بههن  ،1411بازنگری 7 :اردیبهشت  ،1411پذیرش نهایی 7 :خرداد 1411

چکیده
ناعتتتتون نشتتتتتوارکنندگان کولتتتت
درایتتران انتتدمی

استتت .هتتد ایتتن ملال تته استتتفاده از سیرتتت ان عتتاگ یرافیتتایی ) (GISهتتت کهتت

بیهتتاری  PPRنتتی ی ت
نتتی یتت

()PPRیکتتی از مه تتترین بیهاریهتتای عفتتونی دام استتت .ایتتن بیهتتاری
در کنتتتر

دوره هشتتت ستتاله در استتتان کرمانشتتاه بتتود .گتتزارش بیهتتاری  PPRدر ستتل استتتان کرمانشتتاه

دوره زمتتانی  1341-1341هتت آوری و بتتا استتتفاده از نرمافتتزار  ArcGIS 10.6ییتتههای تقرتتیهاگ استتتان

مشتب شد .ان عتاگ مربتو بته ت تداد کتج دامهتای هتر شهرستتان بته تفکیت  ،دامهتای م اینته شتده ،دامهتای مبتت ،
تلفاگ و کانون های پرخلتر بیهتاری بته يتورگ تدو تويتیفی بته پایگتاه داده اضتافه و بتا استتفاده از سیرتت متتاتاگ
یرافیتتایی ) (GCSبتته نقشتتهی استتتان متاتتج گردیتتد .تنزیتته و ت لیتتج دادههتتا بتتر استتا

تفتتاوگ بتتین نقتتا درگیتتر

بیهتتاری ،میتتزان درگیتتر ی و منتتانج استتتان کرمانشتتاه بتتا استتتفاده از نرمافتتزار  SSPS 18و آزمتتون  chi-squareو
اننتتام شتتد .اختتت

Fisher

م نتتیداری در رختتداد بیهتتاری در قرتتهتهای متتلتت استتتان مشتتاهده گردیتتد ( .)P< 0.05در

کانونهتتای درگیتتری و ابتتت بیشتتترین و کهتتترین آمتتار بتتهترتی مربتتو بتته منلقتته بربتتی  34/4دريتتد ،مرکتتزی 35/4
دريتتد و منلقتته شتترقی  24/1دريتتد بتتود .بیشتتترین و کهتتترین تلفتتاگ نیتتز بتتا  415و  1متتورد مربتتو بتته ستتا  1341و
 1341بود .نتتای ایتن ملال ته بته دلیتج انتدمی
اتتاذ روشهای کنترلی کهت
کدهای اپیدمیولوژی

بتودن بیهتاری در ایتران بته سیاستت گتذاران بهداشتتی حتوزه دام بترای

و مو ت شتناخت بهتتر اپیتدمیولوژی بیهتاری میشتود .لتذا دقتت در دبتت کامتج و تام

سیرت  GISو تو ه بیشتر به سیرت پایش یزم است.

واژگان کلیدی :اپیدمیولوژی ،سیرت ان عاگ یرافیایی ،کرمانشاه ،ناعتتون نشتتتوار کنندگان کولتت

* پرت الکترونی

نویرنده مرئو مکاتبه:

M.pooyanmehr@razi.ac.ir

هامون کردستانی و همکاران
و يتتدادار ،بیتترون آوردن زبتتان و ستترفه آرام و دردنتتاک،

مقدمه
بتتا میتتزان

استتتها  2تتتتا  3روز ب تتتد از شتتترو تتتت  ،ههتتتراه بتتتا

واگیری  11-41دريتد و میتزان مترو و میتر بتین -11

ژولیتتدگی موهتتای بتتدن تمتتاهر مینهایتتد ( .)1گرلتته

 51دريتتد متتیباشتتد .بیهتتاری بتتا تتت بتتای ،ترشتت اگ

بیهاری ختاص نشتتوارکنندگان کولت

استت ،امتا گتاو

لشتتتتت و بینتتتی ،پنومتتتونی ،نکتتتروز ،اولرربشتتتاهای

و ختتوک نیتتز بتتدون بتتروز ع ئ ت کلینیکتتی بتته ویتترو

متتتانی ،التهتتا دستتتگاه گتتوارش و استتها شتتتتدید

آلوده میشتوند ( .)7ایتن بیهتاری اولتین بتار ( )1441در

مشتتتب متتیگتتردد ( .)1عامتتج بیهتتاری ویروستتتتی

آفریقتتتا گتتتزارش شتتتد ( .)1در ستتتا  1441بهيتتتورگ

از ختتتانواده

ههتتهگیتتریهتتایی از شتتبه زیتتره عربرتتتان و ترکیتته،

پارامیکرتتوویریده در راستتته مونونگتتاویرالز متتیباشتتتتد

پاکرتتتتتان  ،هنتتد ،بتتنگ دش و لتتین گتتزارش

ناعتتتتتتون نشتتتتتتتوارکنندگان کولتتتتتت
یت

بیهتتاری حتتاد نشتتتوارکنندگان کول ت

مت لتتتج بتتته تتتن
(. )2ویتترو

متتتوربیلی ویتتترو

ناعتتتتون نشتتتتتوارکنندگان کولتتتت

نریتتج تهتتا

از

مرتتتقی بتتا ترشتت اگ و متتواد دف تتی

ستتپ

شتتتد ( .)4بیهتتتاری در منلقتتته آستتتیا ( )11و ایتتتران
آنتتتدمی

استتتت ( .)11در بررستتتیهای اپیتتتدمیولوژی
بتته عهلیتتاگ کنتتتر و پیشتتگیری

حیوانتاگ آلتوده منتقتتج متیشتتتود .ایتتن بیهتاری برتتیار

در هتتر منلقتته که ت

مرتتری و تهتتام ترشتت اگ متتیتواننتتد حامتتج ویتترو

هتتد دار متتی باشتتد ( .)12در ایتتران بررستتی عوامتتج
در

خلتتر ایتتن بیهتتاری بهوستتیله بررستتی دادههتتای مو تتود

ترشتتتت اگ بینتتی ،لشتت و دهتتان بیهتتاران و در اواختتر

در ستتازمان دامپزشتتکی کشتتور ،استتناد ستتازمان هتتانی

بتتین دام

بهداشت حیوانتاگ و نیتز از ملال تههای کلتی نگتر اننتام

بیهتتار و ستتال مهت تتترین راه انتقتتا ایتتن بیهتتاری استتت

می گیترد ( .)13از نرفتی استتفاده از سیرتت ان عتاگ

و تتتود تراوشتتتاگ عفتتتونی در م تتتج زنتتتدگی دام (

یرافیتتایی ) (GISدر اپیتتدمیولوژی دامپزشتتکی ابتتزاری

آبشتتتورها ،آخورهتتا ،برتتتر ،م تتج پرواربنتتدی و میتتادین

کتتار آمتتد هتتت متتدیریت آستتان در ارزیتتابی راهکارهتتای

دامتتی) امکتتان انتقتتا و انتشتتار بیهتتاری و تتود دارد (،3

متتل پیشتگیری و کنتتر شتیو بیهاریهتای عفتونی

ههاننتتد ستتایر متتوربیلی ویتترو هتتا،

حیواناگ استت .ایتن ملال ته نیتز بتا استتفاده از نراحتی

راحتتاگ

سیرتتت ان عتتاگ یرافیتتایی ) (GISوضتت یت بیهتتاری

شتتدیدی دربافتهتتای لنفتتاوی و اپیتلیتتا متتیشتتود (.)5

دوره نتته

باشتتتتتتند .مقتتتتادیر قابتتتتج تتتتتو هی از ویتتتترو
بیهتتاری در متتدفو نیتتز یافتتت میشتتود .تهتتا

 .)4ایتتن ویتترو
لنفوتروپی ت
ویتترو

و اپیتلیوتروپی ت

بتتوده و مو ت

نتتاعون نشتتتوارکنندگان کولتت

نتتی یتت

در آئروستتتجها نیتتتز فتتراوان بتتتوده و دستتتتگاه

ستتاله ( )1341-1341را در استتتان کرمانشتتاه واقتت در

متتیباشتتتتد.

یرافیتتای مناستت دام

تنفرتتی م تهتتجتتترین راه ورود ویتترو
ع ئتت بیهتتاری پتت

از یتت

دوره کهتتون  4تتتا  5روزه

منلقتته بربتتی ایتتران و شتترای

پتتتتروری شناستتتتایی مینهایتتتتد تتتتتا بتتتتر استتتتا

ههتتتراه بتتتا تتتت  41-41در تتته ،افرتتتردگی ،ختتتوا

دستتتورال هجهای  ،OIEبتتا اینتتاد شتتناختی مناستت در

آلتتودگی ،ریتتزش ترشتت اگ آبکتتی از لشتت هتتا ،بینتتی و

کنتتتر و رستتیدن بتته هتتد ریشتتهکنی بیهتتاری که ت

دهتتان بتتا بتتروز عفونتتتهتتای دانویتته بلتتی  ،زرد رن ت

و

بتتدبو ،قرمتتز شتتدن پوشتتش متتتانی دهتتان و لش ت هتتا،
بروز نواحی خاکرتری رنت

کولت

تتهستوزنی بتر روی

نهاید.

مواد و روش کار

لثهها ،کام ،ل ها ،تتورم و تترک ختوردگی لت هتا ههتراه

الففف ) تحلیفففل شفففیوع بیمفففاری طفففاعون

ستری  ،مشتکج

ن ف وارکنندگان کوچففک طففی سففالهای -1398

با ظهتور دلهتههتایی بتر روی آن ،تتنف
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)(PPR

تیییتتر در پوشتتش متتتا بینتتی ،مهبتتج ،واژن ،بتتروز

بررسی اپیدمیولوژی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک بر اساس سیستم ...
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 :1391استتتان کرمانشتتاه از شتتها بتتا استتتان کردستتتان،

ان عتتاگ مربتتو بتته پارامترهتتای عتتددی (شتتامج ت تتداد

از شر بتا استتان ههتدان ،از بتر بتا کشتور عترا و از

کتج دام ،دامهتتای م اینته شتتده ،واکریناستیون ،دامهتتای

نتتو بتتا استتتانهای لرستتتان و ای ت م ههنتتوار استتت.

مبتتت بتته بیهتتاری ،تلفتتاگ دامهتتا وکانونهتتای پرخلتتر

دام

دوره زمتتتانی  4ستتتاله (-1341

ایتتن استتتان دارای ت تتداد تقریبتتی 5144313را
ستتب

(گوستتفند و بتتز) و ستتنگین (گتتاو و گوستتاله)

بیهتتتاری) نتتتی یتتت

 )1341بهيتتتورگ تتتدو تويتتتیفی بتتته پایگتتتاه داده
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میباشتتد .بتتا تو تته بتته وض ت یت ختتاص اقلیهتتی ( آ و

اضتتافه و بتتا استتتفاده از سیرتتت متتاتتاگ یرافیتتایی

هتتوایی لهتتار فاتتج ،پوشتتشهای گیتتاهی و ارتفاعتتاگ

)(GCSبتته نقشتتهی استتتان متاتتج شتتد .هتتت بررستتی

رشته کوههای زاگر ) ،اکثتر قریت بته اتفتا دامهتا بته

اختتتت

شتتتیو بیهتتتاری در نقتتتا متتلتتت استتتتان

يتتورگ آزاد و رهتتا از لراگاههتتای انتترا روستتتاها و

کرمانشتتاه تنزیتته و ت لیتتج داده بتتا استتتفاده از نرمافتتزار

متزار تیذیته میکننتد (سرشتهاری اداره آمتارا داره کتج

 SSPS 18و آزمونهتتتای  chi-squareو  Fisherاننتتتام

دامپزشکی استتان کرمانشتاه) .بتا تو ته بته لتزوم مراقبت

شد.

اپیدمیولوژیکتتی مرتتتهر متناستتت بتتتا ویوگتتتیهتتتا و

نتایج

شتتتتترای مو ود (دبت و گردآوری سیرتهاتیتتتت

و

بتتر استتا

گتتزارش مرکتتز  GISاداره کتتج دامپزشتتکی

آنالیز دادههتتتتتا بتتتترای امکان ارزیابی ت یین وضتتتتتی ت

استتتان مبنتتی بتتر ان عتتاگ واکریناستتیون ،نتترخ ابتتت و

ستتتتت متی ه یتتتتتت دامتتتتی ،عهلیتتتتتاگ تتتتتاری،

تلفتتتاگ ناشتتتی از بیهتتتاری نتتتاعون نشتتتتوارکنندگان

پیتتتشگیری و کنتتتر بیهتتاری) بتتا استتتفاده از فرمهتتای

کولتت

نتتی ستتا های  1341-1341از منهتتو کتتج

گزارش متتوارد وقتتو بیهتتاری نتتاعون نشتتتوارکنندگان

 5144313دام استتتتان ،ت تتتداد  3413171برابتتتر بتتتا

دبتتتت شتتتده در سامانه سیرتتتت ان عتتتاگ یرافیتتتایی

 71/41دريتتد ت تتت واکریناستتون و پتتایش بیهتتاری

( )GISاداره کتتتتج دامپزشتتتتکی استتتتتان کرمانشتتتتاه

قتترار گرفتهانتتد .نتتتای بررستتی متتوارد مثبتتت بیهتتاری

ان عاگ بیهتاری هت آوری شتد .ابتتدا بتا ستاخت یت

نتتاعون نشتتتوارکنندگان کول ت

بتتا استتتفاده از آزمتتون

ArcGIS

 chi-squareو مقایرتتته قرتتتهتهای متتلتتت استتتتان

ییههای نقشتهی ایتران ،تقرتیهاگ استتان کرمانشتاه بته

اختتت

م نتتیداری را نشتتان داد ( .)P< 0.05بررستتی

این پایگاه داده اضافه شد.

کانونهتتای آلتتوده بتته بیهتتاری نتتی ستتا های -1341

پایگتتتتاه داده در م تتتتی نرمافتتتتزار

10.6

ب)آنففالیز دادههففا :در ایتتن بررستتی بتتر استتا

 1341نشتتتان داد ،بیشتتتترین درگیتتتری مربتتتو بتتته

وس ت ت شهرستتتانهای استتتان و نیتتز ه یتتت دامهتتای

منتتانج روستتتایی مرکتتزی شهرستتتان کرمانشتتاه و است م

متتورد بررستتی ،استتتان بتته ستته منلقتته مرکتتزی (شتتهر

آبتتتاد بتتتا  3311و  3131متتتورد مثبتتتت ( 47/2و42/23

کرمانشتتاه) ،بربتتی (شهرستتتانهای اس ت م آبتتاد ،دایهتتو،

دريتتتد) و کهتتتترین درگیتتتری مربتتتو بتتته منتتتانج

 ،ستتر پتتج ذهتتا  ،گتتی ن

بابا تتانی و پتتاوه بتتا  1و 1

روانرتتر ،تتوانرود ،پتتاوه ،د ت

بر و قار شتیرین) و شترقی (هرستین ،يت نه ،ستنقر

روستتتایی شهرستتتان دتت

متتتورد مثبتتتت ( 1و 1/113دريتتتد) بتتتود ( تتتدو  1و

و کنگتتاور) تقرتتی گردیتتد در ایتتن بررستتی بتتر استتا

نقشته  .)1بتر استا

تقرتتتی بندی ستتتازمان دامپزشتتتکی کشتتتور واحتتتدهای

ابتتت بتته بیهتتاری نتتاعون نشتتتوارکنندگان کولتت

مزرعتته (روستتتاها ،منته هتتای دامتتداری و دامپتتروری)

استتتتان در تقرتتتی بندی منتتتانج استتتتان بیشتتتترین

دام مبتتت بتته بیهتتاری بتتالینی

درگیتتری بتتهترتی مربتتو بتته منلقتته بربتتی بتتا 34/4

در نمتتر گرفتتته شتتد.

دريتتد ،مرکتتزی بتتا  35/4دريتتد و منلقتته شتترقی بتتا

بتتا حتتداقج ظرفیتتت ی ت

نتتاعون نشتتتوارکنندگان کولتت

ههتتین آمتار کانونهتای درگیتتری و

هامون کردستانی و همکاران
 24/1دريتتد کهتتترین درگیتتری از میتتان کتتج مبت یتتان

درگیتتری بتتهترتی بتتر استتا

بتته بیهتتاری را نشتتان دادنتتد ( تتدو  ،2نقشتته )2بتتر

ستتا بتتا  32/3دريتتد ( )1343و متتوارد درگیتتری هتتر

اسا

گزارشتاگ بیشتترین تلفتاگ بتا  415متورد مربتو

متتوارد درگیتتری در هتتر

ستتتا نرتتتبت بتتته ستتتا های دیگتتتر بتتتا  33/3دريتتتد

به ستا  1341و کهتترین تلفتاگ بتا  1متورد مربتو بته

( )1341و کهتتترین درگیتتری بتتر ههتتین استتا

ستتتا  1341بتتتوده استتتت (نهتتتودار  .)1ههچنتتتین بتتتر

دريتتتد ( )1341و  2دريتتتد ( )1341گتتتزارش شتتتده

جدول -1وضعیت مبتالیان به بیماری طاعون ن

است (نهودار .)2
وارکنندگان کوچک استان کرمان اه به تفکیک شهرستان

بر اساس (شواهد بالینی و آزمای گاهی) بر پایه اطالعات  GISطی سالهای 1391-1398
ردی
1

معاینه شده

شهرستان
ي نه

مثبت (شواهد بالینی -تایید آزمای گاهی)

4131

3217

4121

114

4111

3

کرمانشاه

117123

*3311

113135

4

دایهو

3734

131

3111

5

اس م آباد

1431

*3131

5344

6

روانرر

1211

114

41

471

142

321

8

پاوه

1

1

1

9

سرپج ذها

3121

74

3744

11

هرسین

2111

71

2724

11

گی نیر

2371

227

2143

211

1

144

41

5131
7141
187713

2

کنگاور

1423

منفی

وانرود

7

بابا انی

12

د

13

قار شیرین

5417

14

سنقر

7157

14

جم کل

196137

7177

تو ه * :بیشترین موارد مثبت بر اسا

شواهد بالینی و تأیید آزمایشگاهی

نق ه  GIS 1از جدول -1وضعیت بیماری طاعون ن

وارکنندگان کوچک شهرستان های استان کرمان اه

بر اساس ( شواهد بالینی و آزمای گاهی) بر پایه اطالعات  GISطی سالهای  1391-1398با توجه به راهنمای نق ه
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استتا

داده کتتاوی ستتا های متتورد ملال تته بیشتتترین

بتتا 1/4

27

بررسی اپیدمیولوژی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک بر اساس سیستم ...
جدول -2وضعیت بیماری طاعون ن

وارکنندگان کوچک در مناطق م تل

استان کرمان اه طی سالهای  1391-1398بر اساس ( شواهد بالینی و

آزمای گاهی) بر پایه اطالعات  GISطی سالهای 1391-1398
طاعون ن

وارکنندگان کوچک

منلقه

28

مرکزی

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد  /5شماره  /1بهار و تابستان 1041

شرقی

غربی

کل

مثبت

منفی

کج

ت داد

8833

113135

117123

دريد موارد ابت در هر منلقه

35/4

71/1

77/1

ت داد

2322

22515

24417

دريد موارد ابت در هر منلقه

24/1

11/4

11/5

ت داد

3711

21342

25111

دريد موارد ابت در هر منلقه

34/4

11/3

11/5

ت داد

4421

217512

211441

دريد موارد ابت در هر منلقه

111

111

111

نق ه  GIS 2از جدول -2وضعیت بیماری طاعون ن

وارکنندگان کوچک در مناطق م تل

استان کرمان اه

بر اساس ( شواهد بالینی و آزمای گاهی) بر پایه اطالعات  GISطی سالهای  1391-1398با توجه به راهنمای نق ه

هامون کردستانی و همکاران

وضعیت پایش طاعون نشخوار کنندگان کوچک در استان کرمانشاه طی 1390- 1398
120000
100000

40000
20000
1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

0

97886

99214

97654

89780

99876

99981

91358

86037

87920

معاینه شده

98

194

75

778

262

2633

1160

3116

1732

مبتال

7

55

6

111

23

192

295

210

465

تلفات

سال بررسی
مبتال

تلفات

نمودار-1وضعیت شیوع بیماری طاعون ن

معاینه شده

وارکنندگان کوچک استان کرمان اه به تفکیک سال

بر اساس ( شواهد بالینی و آزمای گاهی) بر پایه اطالعات  GISطی سالهای 1391-1398
*تو ه بیشترین پایش در  ،1343کهترین تلفاگ در  1341و بیشترین تلفاگ مربو به  1341گزارش شده است

وضعیت رخداد طاعون نشخوار کنندگان کوچک در استان کرمانشاه طی 1390-1398
a
35
30

20
15

دصد موارد ابتال

25

10
5

b
1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

2/2

2/1

33/3

29/4

4/1

13/2

2/8

2/9

2

0
درصد موارد درگیری درهرسال

سال بررسی
نمودار -2گزارش موارد مثبت طاعون ن

وارکنند گان کوچک استان کرمان اه بر اساس ( شواهد بالینی و آزمای گاهی) بر پایه اطالعات  GISطی
سالهای  1391-1398با توجه به درصد موارد ابتال در هر سال

م نیداری را نشان داد (.)P<0.05

* رخداد ناعون نشتوارکنند گان کول در کج استان کرمانشاه بین سا های  1341تا  1341اخت
** بیشترین رخداد مربو به سا  (a) 1341و کهترین آن در سا  (b) 1341گزارش شده بود
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60000

وضعیت شیوع

80000
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بررسی اپیدمیولوژی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک بر اساس سیستم ...
گله ،ت داد دامهتای مبتت  ،زمتان ابتت ی دامهتای بیهتار

بحث و نتیجهگیری
نتتاعون نشتتتوارکنندگان کولتت
بیهاری حتاد نشتتوارکنندگان کولت

31

( )PPRیتت

و مشتتتکوک بتتتا ع یتتت بتتتالینی بیهتتتاری) بتتته دستتتت

استت کته ستب

آمتتد.گرلتته بررستتیهای اننتتام شتتده بتتر روی ت تتداد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد  /5شماره  /1بهار و تابستان 1041

کتتتاهش بتتتازدهی و خرتتتاراگ اقتاتتتادی فتتتراوان در

م ینتتی نهونتته يتتورگ گرفتتته استتت ،امتتا تفتتاوگ بتتین

برتتیاری از کشتتورها متتی شتتود ( .)14در ایتتران ایتتن

یافتتتتههای متتلتتت در ملال تتتاگ مشتتتابه در منتتتانج

بیهتتاری بتترای اولتتین بتتار در ستتا  1373و ب تتد از آن از

متتل ت ع ت وه بتتر روشهتتای کنتتتر متتدیریتی مهکتتن

اکثتتر نقتتا ایتتران گتتزارش شتتده استتت ( .)15ملال تتاگ

استتت ناشتتی از تفتتاوگ در ت تتداد متتوارد بررستتی ،ستتن،

نشتتان میدهنتتد دريتتد بتتایی آلتتودگی بتته علتتت و تتود

یرافیتتایی و فاتتج و ستتا بررستتی باشتتد .ایتتن

ویتترو

 PPRبتته میتتزان گرتتتردهای در ه یتتتهتتای

شتترای
ت قیج یت

ملال ته مقل تی تويتیفی ت لیلتی از کلیته

نشتتتتوارکنندگان منلقتتته استتتت و انتقتتتا نبی تتتی

پرونتتتدههتتتای مربتتتو بتتته ایتتتن بیهتتتاری از ستتتا

در بتتین حیوانتتاگ مزرعتته در منتتانج روستتتایی

1341لیایتتت 1341بتتود .بررستتی رونتتد نتته ستتاله وقتتو

ویتترو

را نشتتتتان متتیدهتتد ( .)17 ،11خلتتر انتقتتا نتتاعون

بیهتتاری نشتتان دهنتتده رونتتد لنتتد دامنتتهای (واریتتان

نشتتتوارکنندگان ( )PPRدر ارتبتتا بتتا گونتته ،تتن ،

ابت ) از ستا  1341تتا ستا  1341میباشتد .آمتار ارائته

ستتن حیوانتتاگ و مهتتا رگ تأییتتد شتتده استتت (.)11

شتتده در شتترای انتتدمی

ع ئتت بتتالینی در

ههچنتتتین سیرتتتتتت پتتترورش ترکیبتتتی دامهتتتا ،ورود

دامهتتتا (رویتتتت نشتتتانههای مشتتتکوک بتتته  ) PPRو

حیوانتتاگ از منتتان متتلتت بتتتته میتتادین م لتتتتی

(اختذ تاییتد لنتد

بتتر استتا

نهونهگیری و ردیتابی حضتور ویترو

بتتین حیوانتتتاگ آلتتتوده و

نهونتته آزمایشتتگاهی) بتته يتتورگ تاتتادفی در منلقتته و

ستتتتال  ،لتترای گاوهتتای بتتدون نشتتانههای بیهتتاری در

ستتیهای کلتتی از وضتت یت بیهتتاری  PPRدر

فتتروش دام ،تهتتتا
مراتت در تهتتا

نزدیتتت

نزدی ت

بتتا گوستتفندان و بزهتتا از نتتر

متتلتتتتت انتقتتتتتا ویتتتتترو

استتتتتت ( .)21 ،14در

ارائتته یتت

استتتان بتتر استتا

دبتتت دادههتتا در سیرتتت  GISاداره

کج دامپزشکی میباشتد .بتر ایتن استا

در میتزان ابتت

بررستتتتتتتیهای اپیتتتتتتتدمیولوژی بیهتتتتتتتتاریPPR

بتتته بیهتتتاری بتتتهترتی در ستتتا  1343افتتتزایش ،در

اهلتتی (گوستتفند وبتتز) در

 1344کتتتاهش ،در  1345افتتتزایش و در  1341کتتتاهش

پاکرتتتتتان( 45/5 )2111دريتتتتد ( ،)21هنتتتتد()2111

و در ستتا  1347افتتزایش دیتتده میشتتود .ایتتن وض ت یت

 21/13دريتتتتد ( ،)22هنتتتتد( 41/11 ) 2114دريتتتتد

مشتتتب کننتتده واریتتان

در کنتتتر بیهتتاری استتت

( ،)23تانزانیتتتتتتتتتا ( 51/7 ) 2111دريتتتتتتتتتد (،)24

( تتدو  .)1ههچنتتین رختتداد نتتاعون نشتتتوارکنندگان

تبتتتت( 24/77 )2114دريتتتد ( ،)25عربرتتتتان()2111

کولتت

در کتتج ه یتتت در استتتان کرمانشتتاه بتتین

 55/45دريتتد (،)21کرمانشتتاه ( 23/33 )2114دريتتتد

ستتتا هتتتای  1341تتتتا  1341اختتتت

( ،)27ایتتتتت م ( 31 )2111دريتتتتتد ( )11و اهتتتتتواز

نشتتان داد ( .)p<0.05بیشتتترین نرتتبت دريتتد ستتا بتته

( 51 )2114دريتتد از نهونتتههای گوستتفندان و بزهتتای

ستتا های دیگتتر مربتتو بتته ستتا  1341و کهتتترین آن

بررسی شتده ( )21مثبتت گتزارش شتد .در ایتن بررستی

در ستتا  1341گتتزارش شتتده بتتود (نهتتودار .)1افتتزایش

کانونهتتتتای آلتتتتوده از ستتتتامانه سیرتتتتت ان عتتتتاگ

عهلیتتاگ واکریناستتیون ،افتتزایش آگتتاهی دامتتداران و

یرافیتتتایی ( )GISاداره کتتتج دامپزشتتتکی کرمانشتتتاه

آشتتنا شتتدن کارشناستتان بتته روشهتتای ي ت ی مبتتارزه

(گتتزارش بتتروز بیهتتاری ،ستتن ،تتن  ،گونتته ،وضتت یت

مو ت کتتاهش رونتتد بیهتتاری میشتتود .ب تهنتتوری کتته

ظتتاهری دام ،ع یتت بتتالینی مشتتتب ،ت تتداد دامهتتای

برتتته بتته ت تتداد دام پتتایش شتتده و دریافتتت واکرتتن در

درنشتتتوارکنندگان کولتت

م نتتتیداری را

هامون کردستانی و همکاران
ستتا  ،دريتتد ابتتت ی گلتته کتتاهش یافتتته استتت .وقتتو
ماهیانتته بیهتتاری بتتر استتا
نشاندهنده تت

شناستتتنامهدار نبتتتودن دامهتتتای منلقتتته ،عتتتدم دبتتتت

دادههتتای پتتایش یرافیتتایی

دامنتهای بتودن رونتد بیهتاری در نتو

ت رکتتتاگ دامتتتی و کنتتتتر ورود و ختتترو دامهتتتای
قالتتا  ،عتتدم ایهتتنستتازی کامتتج و عتتدم ستتاماندهی

ستتا بتتوده و او کتتانونهتتای بیهتتاری در متتواق ی بتتروز

دیین) بتتود .بنتتابراین بتته دلیتتج انتتدمی

بتتودن نتتاعون

شده است .بته عبتارتی حضتور بیشتترین ه یتت دامتی

واستتله ت هیتتج افتتزایش هزینتتههای بیهتتاری ،کتتاهش

مقلتت زمتتانی باعتتث شتتیو بیهتتاری

تولیتتد و تتتأدیر منفتتی بتتر تنتتارگ دامپتتروری ،شتتناخت

حرتتا

شتده استتت  .ایتتن یافتتتهها متناست بتتا گتتزارش ستتازمان

وض یت گذشتته و حتا حاضتر بیهتاری بتر استا

یت

هتتتتانی بیهتتتتاریهتتتتای واگیتتتتر دام ( OIEافتتتتزایش

سیرتتت کامتتج  ،GISدر هتتدایت هتتر لتته بهتتتر منتتاب

کتتانونهتتای بیهتتاری در شتترای آ و هتتوای ستترد و

بتترای کنتتتر بهینتته و پیشتتگیری از بتتروز بیهتتاری در

مرنتتو بتته علتتت مانتتدگاری یشتتتر ویتترو ) استتت.

آینده ضروری است.

بررستتیهای متتلت نشتتان میدهنتتد ،ظرفیتتت دامتتداری

ملال تته حاضتتر ان عتتاتی پایتته در خاتتوص رختتداد

ستنی ه یتت دامتی هتر واحتد ،بزرگتی گلته،

 PPRدر ه یتتتتت نشتتتوارکنندگان

و ترکی

لتترا در مراتتت مشتتترک (نشتتتوار کننتتدگان گولتت

بیهتتاری آنتتدمی

و

استان کرمانشتاه در منلقته بربتی ایتران در اختیتار قترار

گاوهتتتا) ،عبتتتور حیوانتتتاگ از مرزهتتتای روستتتتایی نیتتتز

متتیدهتتد .بتتا تو تته بتته اینکتته تتتا کنتتون ملال تتهای در

متتیتوانتتد مو ت افتتزایش استتت داد گلتته بتترای ابتتت بتته

ارتبتتتا بتتتا بررستتتی وضتتت یت اپیتتتدمیولوژی  PPRدر

بیهتتتاری باشتتتد ( .)24در بررستتتی نقشتتتههای  GISو

حیواناگ اهلتی در منلقته و منتانج یرافیتایی متتلت

ان عتتاگ میتتدانی کارشناستتان دامپزشتتکی کتتج استتتان

کشتتور بتتا شتترای آ و هتتوایی متفتتاوگ بتتر استتا

نیز ايترار بتر لترای مشتترک و آزاد در منلقته از ستوی

سیرتتت ان عتتاگ یرافیتتایی ) (GISيتتورگ نگرفتتته

دامتتداران بتتود .گرلتته دامتتدارانی کتته بتتهنتتور م هتتو

استتت ،گتتزارش ایتتن ملال تته بتترای اولتتین بتتار اننتتام

دامهای متورد نیتاز ختود را از منتانج پیرامتون دامتداری

میگیرد .لتذا نتتای ایتن ملال ته در کهت

تهیتته متتیکننتتد ،بتتا خلتتر کهتتتری در ابتتت بتته بیهتتاری

گتتذاران بهداشتتتی حتتوزه دام بتترای اتتتتاذ روشهتتای

دلیتتج آن متتیتوانتتد بتته واستتله

کنترلتی مو ت شتناخت بهتتتر اپیتدمیولوژی از وضت یت

از ستتابقه دامتتداریهتتای مبتتدأ باشتتد.

شتتتتیو بیهتتاری  PPRشتتده و بتته استتتراتوی ا تترای

در ایتن رابلته نیتز عتدم تو ته دامتداران در بررستتیهای

برنامه واکریناستیون و کنتتر بیشتتر کهت

متینهایتد.

کارشناستتی ستتازمان دامپزشتتکی مشتتهود استتت .ازستتوی

ههچنتتتین دقتتتت در دبتتتت کامتتتج و تتتام کتتتدهای

دیگر از م تدودیتهتای ایتن ملال ته عتدم و تود دقتت

اپیتتتدمیولوژی

سیرتتتت  GISو تو تتته بیشتتتتر بتتته

در دبتتتت کامتتتج و تتتام سیرتتتت  GISمربتتتو بتتته

سیرت دائهی پایش یزم است.

گلتته برخوردارنتتد .ی ت
شتتناخت و ان ت

کتتتتدهای اپیتتتتدمیولوژی

بته سیاستت
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Summary
Peste des petits ruminants (PPR) is one of the most important infectious diseases of livestock. This disease is
endemic in Iran. The aim of this study was to use GIS to help control PPR over an eight-year period in Kermanshah
Province. Reports of PPR disease in Kermanshah Province were collected over a period of 2011-2019. Using
ArcGIS 10.6 software, the provincial segments were identified. The total number of livestock infected, mortality,
and high risk centers were added to the descriptive table and it was connected to the province map using the
Geographical Coordinate System. Data analysis was performed based on the difference between disease incidence
points, incidence rates and areas of Kermanshah Province using SSPS 18 software and Fisher chi-square test.
There was a significant difference in disease incidence in different parts of the province (P <0.05). In conflict and
infection centers, the highest and lowest statistics were related to the western region with 39.4%, the central region
with 35.9% and the eastern region with 24.6%, respectively. The highest and lowest casualties with 465 and 6
cases were related to 2012 and 2017, respectively. Due to the endemic nature of the disease in Iran, the results of
this study can be useful in helping veterinary health policy makers in adopting control methods and better understanding of the epidemiology of the disease. Therefore, it is necessary to pay attention to the complete and comprehensive registration of the epidemiological codes of the GIS system and pay more attention to the monitoring
system.
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