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 چکیده
 حیاتی نیاز به گوشت به عنوان منبع تأمین پروتین برای بشر بیش از پیش ،با رشد سریع جمعیت جهان زمینه مطالعه:

ین منبع های مختلف دام نقش بازدارنده در دستیابی به تالش بشر برای تأمبیماری ،هاشده است. با وجود تمام تالش

د صان فراینغیرمستقیم با نقبه صورت مستقیم بر سالمت جانی افراد جامعه و یداتید دارد. در این بین بیماری هپروتین 

ن نرخ میزاهدف:  ها به عنوان یک تهدید در اقتصاد و سالمت عمومی جامعه شناخته شده است.تولید گوشت در دامداری

و  ندر کشتارهای صورت پذیرفته در سه کشتارگاه جنوب استان کرما هیداتیدبیماری و مقدار خسارت حاصل از کیست 

ت های ثبهبا استفاده از داد: روش کار تار بر مقدار خسارت مالی مورد بررسی قرار گرفت.تأثیر عامل مکان و زمان کش

 گیریاندازهتعداد دام مبتال به بیماری  1388-91های های جنوب استان کرمان طی سالشده در سه کشتارگاه شهرستان

 میزان تولید گوشت و پشم مبنایبه لحاظ دام  تولیدکاهش ارزش دام و همچنین  ءاحشا حذف ارزششد و بر اساس 

نی است. فراوا درصد 4/5سال به طور متوسط  4نرخ بیماری گزارش شده طی : نتایج. محاسبه خسارت مالی قرار گرفت

(. >01/0pداری با یکدیگر دارد )تعداد الشه مبتال به بیماری در شهرهای مختلف و فصول مختلف سال تفاوت معنی

ول عنبرآباد و پس از آن در کهنوج و جیرفت مشاهده شد. همچنین نرخ بیماری در فص بیشترین نرخ بیماری در شهر

ذف حگزارش شد که بیشترین سهم را  ریال  583450800مقدار کل خسارت  زمستان و پاییز باالترین مقدار را داشت.

روند  نتایج نشان داد که: نتیجه کلی. داشته است درصد 5و کمترین سهم را کاهش تولید پشم با  درصد 64با  ءاحشا

ور کلی ولی به ط .کاهشی استطی دوره زمانی مورد مطالعه  در منطقه مورد مطالعه هیداتیدبیماری کیست نرخ تغییرات 

ح دانش ها و افزایش سطتواند نگران کننده باشد و اقدامات اساسی از مزرعه تا کشتارگاهنرخ بیماری تا حدودی می

  د.ارائه گردباید نترل خسارت این بیماری منظور کعمومی از این بیماری، به 

 

   هیداتیدجنوب استان کرمان، حذف الشه، خسارت اقتصادی،  کشتارگاه، کیست  :کلیدی گان واژ
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 مقدمه

تولیدات دامی نقش کلیدی در تغذیه بشر و توسعه 

کنند. تولیدات دامی شامل؛ اجتماعی ایفا می -اقتصادی

گوشت، شیر، تخم مرغ و الشه منبع پروتئین، انرژی، 

 28 کالری و درصد 13که ها است کلسیم و ریز مغذی

رگاسا و کنند )پروتئین کل دنیا را فراهم می درصد

(. در کشورهای کم درآمد تولیدات دامی 2013همکاران 

وان مردم نیست بلکه به عنفقط عرضه کننده منبع تغذیه 

، قدرت کششی و به عنوان منبع مستقیم درآمد و اشتغال

ملو و همکاران کنند )سرمایه و دارایی نقش ایفا می

(. جمعیت جهان در کشورهای مختلف افزایش 2010

یافته است که در کشورهای توسعه نیافته و در حال 

توسعه این رشد سرعت بیشتری نسبت به سرعت رشد 

(. منبع اصلی 2000سعید و همکاران دات دامی دارد )تولی

گوشت قرمز شامل بز، گوسفند و گاو و محصوالتشان 

است. اما باکتری ها، ویروس ها و  انگل ها محدود کننده 

برجی و  ،2011کبد و همکاران تولیدات دامی هستند )

و فکادو و  2013و کاردونا و کارمنا  2012همکاران 

یک مشکل مهم برای  1ت هیداتید(. کیس2012همکاران 

اهمیت در نقاط مختلفی از دنیا است وجامعه  سالمت

و دمیر و  2010بینکبیر و همکاران اجتماعی باالیی دارد )

و گاریپا و  2006و هریدی و همکاران  2011مور 

این بیماری یکی از بیماری های انگلی  (.2004همکاران 

یی برخوردار مهم حیوانات اهلی است که از اهمیت باال

است. این بیماری همراه با عفونت و از کار افتادگی است 

شود. عامل و به طور گسترده در دنیا گزارش می

بیماری به شدت وابسته به میزان عفونت و اندامی 

)ارگان( است که تحت تاثیر قرار گرفته است. در 

مواردی پارگی این کیست منجر به مرگ ناگهانی در اثر 

شده انگل  کولکس مهاجرت و خونریزی، آنافیالکسی

ضرر اقتصادی است. مطالعات نشان دادند این بیماری 

 ای دراهمیت ویژهای را به همراه داشته و قابل توجه

                                                           
1 - Hydatid cyst 

و  2007دریانی و همکاران ) اقتصاد سالمت جهانی دارد

بیماری مشترک بین  200از (. 2006بینتو و همکاران 

از مهمترین بیمارهای انسان و دام کیست هیداتید یکی 

مشترک در دنیا شناخته شده است بطوریکه در کنار 

بیماریهایی چون هاری، بروسلوز، شاربن و مسمومیت 

های غذایی از نگرانی های بهداشتی عمده در جامعه 

آید. به لحاظ تئوری این بیماری بشری به حساب می

انگلی قابل ریشه کن شدن است، علیرغم مبارزه و 

حال حاضر هنوز بیماری مشترک نوظهوری  کنترل، در

در جامعه محسوب می شود و کامال ریشه کن نشده 

است. گوسفند یکی از مهمترین میانجی های این انگل 

است. تمام اصول پرورشی بر افزایش نرخ سود 

پرورش تمرکز دارد اما یکی از منابع ضرر شامل مرگ 

ه و میر دام و از طرف دیگر ضرر حاصل از ضبط الش

یا احشاء دام در اثر بیمایهای انگلی در کشتارگاه می 

باشد. در این رابطه آمار کشتارگاهها منبع اطالعاتی 

خوبی برای اطالع از رقم دفع ارگان های آلوده بدن دام 

و ضرر مالی آن و همچنین بررسی شیوع بیماریهای 

این بیماری باعث زیان قابل انگلی فراهم می آورد. 

و  میر دام، کاهش رشد وزن و مرگ  در اثرتوجهی 

شود. بیماری های حذف احشاء و الشه در کشتارگاه می

انگلی از قبیل کیست هیداتید خسارات اقتصادی در 

آورد که عمده آن در اثر  مرگ صنعت دام به وجود می

و میر، کاهش شیر، گوشت، پشم و ناباروری می شود. 

مکاران ، مک هرسون، ه1986کاران عبدالحافظ و هم)

و فروسما و جابر  2014سینگ و همکاران ، 1985

2012.) 

مطالعات زیادی براساس اطالعات ضبط کشتارگاهی 

الشه و احشاء در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته 

در شهر شیراز به  1999-2004از بررسی سال  .است

امل راس حیوان ) ش 844039سال و ذبح  5مدت 

 135233گوسفند و س أر 577090س گاو، رأ 131716

شش  درصد 62/14کبد و  درصد 1/4س بز( حدود أر

ضبط شده است. بیشتر کبدهای  هیداتیدآلوده به کیست 
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ضبط شده مربوط به ذبح گوسفند در فصول بهار و 

 (.2005الری -انصاری)تابستان بوده است 

های های انجام شده در کشتارگاهبررسیبر اساس 

در کبد  هیداتیدمیزان کیست  2006سال  درشهر تبریز 

 2/10و  5/7ذبح به ترتیب  294540و شش  گوسفند از 

و  7/4راس به ترتیب  57845و برای بز از ذبح  درصد

راس گوسفند  137437ذبح  2007و در سال   درصد5/8

و  8/8راس بز  19969و از ذبح   1/16و  9/11به ترتیب 

 2007و همکاران  دریانی) اعالم شده است درصد 2/11

 (.2011و کبد و همکاران 

زیان مالی تحمیل شده بواسطه بیماری کیست هیداتید 

 5/2-12کاهش وزن الشه،  درصد 5/2-20بصورت 

کاهش چندقلو  درصد 3-12کاهش تولید شیر،  درصد

 درصد 2/0  کاهش تولید پشم، درصد 10-40زایی، 

 2کاهش ارزش پوست و چرم و بطور کلی ضرر 

ساالنه به صنعت جهانی پرورش دام اعالم  دالرمیلیارد 

د ور. اگرچه این برآ(2015آرتون و همکاران ) شده است

ی که کامل ضرر و زیان نیست بخصوص در کشورهای

ر سهم ارز آوری را د صنعت دامپروری بخش زیادی از

های مرتبط با این بیماری آنها دارد. برای مثال کل هزینه

)سال  دالر میلیون  4/8در صنعت دام کشور تونس 

میلیون  4/15(، اسپانیا 2001)سال  6/3(، اردن 2000

)سال  دالرمیلیون  2/89(، ترکیه 2005یورو )سال 

 2/6(، اروگوئه 2011)سال  دالرمیلیون  8/3(، پرو 2008

 459650(، در خوزستان ایران 2001)سال  دالرمیلیون 

گزارش شده است   دالر 51900، در اردبیل ایران دالر

فکارو و  ،2009، ساریزکان و یالکین 2006مکمناس )

و  آرتون و  2012، فرومسا و جابر 2012همکاران 

 (.2015همکاران 

های جنوب استان کرمان به ویژه شهرستانمنطقه 

-جیرفت، عنبرآباد و کهنوج به دلیل موقعیت آگرو

یت زیادی در پرورش دام های اهلی دارند. اکولوژیک اهم

به مانند بسیاری از مناطق کشور بخش عمده ای از 

تولید دام های کوچک مانند گوسفند و بز در واحدهای 

کوچک سنتی و عشایری انجام می شود که به دلیل 

استفاده از سیستم های پرورش گسترده و مرتعی 

مانند  های انگلیمحیط مناسبی برای انتقال بیماری

 .استها از سایر حیوانات به این دام هیداتیدکیست 

از این رو هدف تحقیق حاضر برآرود خسارت  

براساس اطالعات  هیداتیدبیماری کیست اقتصادی 

ضبط الشه و احشاء کشتارگاه در منطقه جنوب استان 

 کرمان بود. 

 

 هامواد و روش

شده ارهای انجام در این تحقیق اطالعات مربوط به کشت

سه شهرستان جیرفت، عنبرآباد و های کشتارگاه در

اداره کل  از 1391تا  1388 هایکهنوج طی سال

دامپزشکی جنوب استان کرمان گرفته شد. شهرستان 

 24705، کهنوج با مساحت  کیلومتر مربع 13799 جیرفت

در طول کیلومتر  4656عنبرآباد و  کیلومتر مربع

جمعیت می باشند. ع واق  4/28 و عرض  56جغرافیایی 

س است. در هر رأ 1927000گوسفند و بز این منطقه 

یک از شهرستان های فوق تنها یک کشتارگاه صنعتی 

جمع آوری شده شامل کل وجود دارد، اطالعات 

 بود 1388-91های طی سالشهرستان کشتارهای سه 

. اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان(منتشر نشده )آمار 

شامل و  به صورت ماهیانه جداول اطالعات فوق

هزینه  گوسفند بود. ضبط کبد و جگر سفیداطالعات 

و های مورد مطالعه بر اساس مطالعه های پیشین 

مصاحبه از دامداران منطقه مورد مطالعه و همچنی با 

شامل موارد نظر پانل متخصصان در رشته دامپزشکی، 

هزینه کاهش تولید گوشت  زیر در نظر گرفته شده است.

آوری شده از اطالعات جمعدام مبتال بر اساس  در

گیری از مطالعات داخلی صورت دامداران و با بهره

و جنیدی  1384 و همکاران جاللی-راضیپذیرفته )

با میانگین قیمت خوانی دارد. همکیلوگرم  94/1 (1387

های محلی فروشگاه در ریال 320000هر کیلوگرم 

. خسارت کاهش پشم در نظر گرفته شدتوزیع گوشت 
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 درصد 25مطالعات قبلی  میانگیندر دام مبتال بر اساس 

کاهش نیم همچنین در مطالعات  .در نظر گرفته شد

در پشم در اثر بیماری هیداتید پیش بینی کیلوگرمی 

 100000با قیمت هر کیلوگرم شده است. بر این اساس 

به ازاء هر مورد دام  در سالریال  50000برابر  ریال

بر اساس  محاسبه گردید.خسارت کاهش پشم تال مب

-)انصاریمطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی 

حذف کبد و  (2015و آرتون و همکاران  2005الری 

جگر سفید به عنوان یکی از عوامل اصلی خسارت 

از اینرو بر  .مد نظر بوده است کیست هیداتیدبیماری 

اداره کل  دامپزشکی جنوب اساس اطالعات و داده ها 

-و با در نظر گرفتن میانگین قیمت در فروشگاهکرمان 

 ءهای عرضه گوشت منطقه مورد مطالعه، حذف احشا

به ازاء هر مورد بیماری خسارت ریال  300000 فوق 

 بر این اساس مطابق فرمول زیر ضرر مالی کند.وارد می

های ذبح شده در دامدر  هیداتیدبیماری کیست 

طی سالهای مورد بررسی محاسبه کشتارگاه مورد نظر 

   :(2015و محمد  2010)گتو و همکاران  شد
ELHid = CO (NS× CRateHid) + CM (NS × 
CRateHid) + CW (NS × CRateHid) 

ضرر مالی بیماری کیست  HidEL در این رابطه

 به ترتیب میانگین ضرر مالی CWو  CO، CM؛هیداتید

ضرر مالی حاصل از حذف کبد و جگر سفید، میانگین 

ضرر مالی و میانگین  تولید گوشت کاهشحاصل از 

تعداد کشتار  NSکاهش تولید پشم است؛ از حاصل 

نرخ   HidCRateشده در کشتارگاه طی دوره مطالعه و  

به منظور  مطالعه شده است. هیداتید کیست بیماری

-بیمار در شهرستان مقایسه آماری، فراوانی تعداد دام

های مختلف و همچنین فصول مختلف سال از آزمون 

دو تنها وجود  –دو استفاده شد. آزمون خی  –خی 

دهد و قادر به ها را نشان میتفاوت معنی دار بین گروه

های مورد مطالعه )در این مطالعه رتبه بندی گروه

ها و فصول مختلف سال( نیست. آزمون شهرستان

ساس ها بر انظور رتبه بندی گروهلوجستیک به م

، 2010محمد اده شد )فراوانی تعداد دام بیمار استف

 (.2015، آرتون و همکاران 2012برجی و همکاران 

رآورد شده متغیر شایان ذکر است در مدل لوجستیک ب

و  ها و فصول و متغیر وابسته بیمارمستقل شهرستان

-ی دادهزیه و تحلیل آمارجت. است سالم بودن مشاهدات

و رسم نمودارها   SPSS 20فزار ا ها با استفاده از نرم

 صورت گرفت. (Excel 2010)توسط نرم افزار 

 

 نتایج

کیست به بیماری  ها مربوطایج حاصل از بررسی دادهنت

( 1مورد بررسی در جدول ) در سه شهرستان هیداتید

شود از مشخص می ،ارائه شده است. بر اساس نتایج

-91های کشتار انجام شده طی سال 11580مجموع 

مورد بیماری شناسایی شده است که  601تعداد  1388

های مورد در شهرستان 83و  373، 145به ترتیب 

 کهنوج و عنبرآباد قرار داشته اند.  جیرفت،

 

 در جنوب استان کرمان 1388-91های نتایج تعداد فراوانی کیست هیداتیک مشاهده شده در سه شهرستان طی سال -1جدول 

 سطح معنی داری

 
دو –مقدار آماره خی  درجه آزادی  شهر بیمارتعداد   سالم تعداد 

00/0  2 1/186  جیرفت 145 6132 

 کهنوج 373 4336   

 عنبرآباد 83 511   

 جمع کل 601 10979   

 آمار اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان
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کیست نرخ بیماری  وضعیت ،به منظور بررسی دقیق تر

( گزارش 2آن در جدول ) و میزان ضرر مالی هیداتید

 است کهبر اساس نتایج جدول فوق مشخص  شده است،

  .قرار دارد 1389در سال بیشترین نرخ بیماری 

 

 در جنوب استان کرمان 1388-91های نرخ بیماری و مقدار خسارت بیماری کیست هیداتیک طی سال -2جدول 

(درصدمیانگین  ) انحراف معیار جمع  سال  حداقل حداکثر 

- 10 6/7  1388 نرخ بیماری 0 42 

  کاهش سود 0 679560 355960 194160 24755400

- 19 5/10  1389 نرخ بیماری 0 1 

  کاهش سود 0 970800 221126 258011 15435720

- 3 9/1  1390 نرخ بیماری 0 8 

  کاهش سود 0 485400 137530 201476 9805080

- 3 7/1  1391 نرخ بیماری 0 11 

  کاهش سود 0 679560 107866 171756 8348889

- 5/11  4/5  کل دوره نرخ بیماری 0 100 

  کاهش سود 0 970800 205620 228033 58345080

 )کاهش سود به ریال است(،  آمار اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان

 

های مختلف نیز سال میزان خسارت محاسبه شده برای

تأییدی بر کاهش میزان خسارت شناسایی شده حاصل 

سال  4از این بیماری در کشتارگاه مورد بررسی طی 

( روند 2ستون آخر جدول )که  مورد مطالعه است

کاهشی میزان خسارت طی چهار سال را به وضوح 

 .دهدنشان می

بر اساس نتایج کل میزان خسارت محاسبه شده  

د شده است که شامل هزینه ربرآو ریال  583450800

ش وزن دام، کاهش تولید حذف کبد و جگر سفید؛ کاه

از این مقدار خسارت وارد شده هزینه کاهش  پشم است.

، هزینه حذف کبد و جگر ریال  373100800گوشت 

و خسارت حاصل از کاهش  ریال  18030000سفید 

 ریال  30050000درآمد پشم طی مدت مورد مطالعه 

گردیده است که سهم هر کدام از این موارد در  محاسبه

 درصد 5و  31، 64خسارت کلی محاسبه شده بترتیب 

 محاسبه شد.

میزان متوسط نرخ بیماری و میزان هزینه در سه 

( گزارش شده 3شهرستان مورد بررسی در جدول )

شود که است. بر اساس نتایج جدول مشخص می

باالترین  درصد 8/9شهرستان عنبرآباد با متوسط نرخ 

را در بین سه  هیداتیدمیزان نرخ ابتال به بیماری 

شهرستان مورد بررسی دارد. شهرستان کهنوج با نرخ 

  .کمترین نرخ مشاهده بیماری را دارد درصد 2/1

نتایج جدول همچنین میزان خسارت و متوسط ماهیانه  

-نشان می خسارت را در سه شهرستان مورد بررسی

شود که بیشترین مشخص می دهد. بر این اساس

خسارت محاسبه شده در شهرستان کهنوج با 

کل  درصد 67است که در مجموع  ریال 199914000

مورد کشتار شده طی  7582خسارت محاسبه شده در 

و پس از آن شهرستان جیرفت با  شودسال شامل می 4

با بیشترین سهم را در کل خسارت  درصد 21

دارد و شهرستان عنبرآباد به دلیل ریال  296094000

کل خسارت فوق را  درصد 14میزان پایین کشتار تنها 
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کل کشتار درصد  5؛ با توجه به اینکه تنها گیرددر بر می

در این شهرستان صورت پذیرفته است آمار قابل 

. نتایج آزمون تجزیه واریانس  گیردتوجهی را در بر می

گروهها است؛ همچنین نیز بیانگیر تفاوت معنی دار بین 

تفاوت معنی داری بین بر اساس نتایج آزمون توکی 

میزان خسارت دو شهرستان جیرفت و عنبرآباد به 

لحاظ آماری وجود ندارد اما با متوسط خسارت 

مشاهده شده در شهرستان کهنوج تفاوت معنی داری 

 دارد. 

 

-91های و تجزیه واریانس نرخ بیماری و مقدار خسارت بیماری کیست هیداتیک طی سال نتایج توصیفی -3جدول 

 کشتارگاه 3در  1388

 شهر میزان خسارت تعداد بیمار بیمار از کل درصد تعداد کشتار کشتاراز کل   درصد

54 6277 24 145 14076600b جیرفت 

41 4709 62 373 36210840a کهنوج 

5 594 14 83 8057640b عنبرآباد 

  F 5/53=  P-Value= 01/0>  

 آمار اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان
 

اد که میزان نرخ بیماری در فصول ها نشان دبررسی

مختلف سال متفاوت است به گونه ای که بیشترین 

میزان بروز بیماری در فصل پاییز و زمستان بترتیب 

و کمترین میزان آن در فصل تابستان با  درصد 6و  3/6

گزارش شده است. براساس میزان آماره  درصد 9/3

دو برآورد شده مشخص شد که تعداد مشاهدات  –خی 

 درصد1بیماری در فصول مختلف در سطح احتمال 

، 29، 26دار است. شایان ذکر است که به ترتیب معنی

تان، های بهار، تابسکل کشتار در فصل درصد 22و  23

 پاییز و زمستان صورت پذیرفته است.

 

 درفصول مختلف سال 1388-91های طی سالنتایج توصیفی وضعیت بیماری کیست هیداتیک  -4جدول 

 فصل بیمار سالم مقدار آماره کای دو سطح معنی داری

01/0> 7/21 (1/95)  بهار 150 (9/4)* 2909 

  (1/96)  3261 (9/3)  تابستان 134 

  (7/93)  2470 (3/6)  پاییز 167 

  (94)  2339 (6)  زمستان 150 

  (8/94) 10979 (2/5)  کل 601 
 درصد فراوانی *،    آمار اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان

 

داری تفاوت مشاهدات به منظور بررسی مقایسه معنی

و فصول مختلف از رگرسیون لوجستیک  در شهرها

شود ( مشخص می4براساس نتایج جدول ) استفاده شد.

که تفاوت بین شهرهای مختلف به لحاظ مشاهده تعداد 

ای که بر اساس دار است به گونهمورد بیماری معنی

توان اینگونه برداشت کرد که آماره نسبت شانس می

مار را دارد شهرستان جیرفت کمترین تعداد مشاهدات بی

و بدترین وضعیت در شهرستان عنبرآباد مشاهده شده 
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 و شهرستان کهنوج نیز بین این دو وضعیت قرار دارد.

رآورد شده برای مقایسه همچنین مقدار نسبت شانس ب

احتمال مشاهده مورد بیمار  فصول مختلف نشان داد که

را دارد  در فصول پاییز و زمستان بیشتر از فصل بهار

و همچنین در فصل تابستان کمترین احتمال را دارد. در 

جدول فوق نسبت شانس بیشتر از یک بیانگر احتمال 

از گروه مرجع و اعداد کمتر نشان دهنده  مشاهده بیشتر

احتمال بروز مورد بیمار کمتر از گروه مرجع هستند. 

های صورت پذیرفته شهرستان کهنوج  و فصل درتجزیه

 اند.نوان گروه مرجع در نظر گرفته شدهبهار به ع

 

درشهر ها و فصول  1388-91های طی سالنتایج رگرسیون لوجستیک برای مقایسه فراوانی بیماری کیست هیداتیک  -5جدول 

 مختلف سال

 عامل متغیر نسبت شانس سطح معنی داری فاصله اطمینان

 شهر کهنوج* 1 - - -

4/0  6/0  00/0  5/0   جیرفت 

5/2  3/4  0/00  3/3   عنبرآباد 

 فصل بهار* 1 - - -

6/0  01/1  05/0  8/0   تابستان 

04/1  64/1  05/0  3/1   پاییز 

98/0  56/1  6/0  2/1   زمستان 

 آمار اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان
 گروه مرجع * 

 

 نتیجه گیری و بحث

به عنوان یک بیماری بالینی و معضل  هیداتیدکیست 

دامپزشکی در خاور میانه شناخته شده است که 

میزبانان واسطه از قبیل شتر، گاو و به ویژه گوسفند و 

شوند بز به عنوان منشاء بیماری برای انسان تلقی می

، دریانی و 2011مور دمیر و  ،2006بینتو و همکاران )

ر (. تا کنون د2013کاردونا و کارمنا و  2007همکاران 

 در این زمینه ایمنطقه جنوب استان کرمان مطالعه

صورت نپذیرفته است تا بتوان نتایج را مورد بحث قرار 

داد. نظر به اهمیت تولیدات دامی در اقتصاد جنوب 

ها در کاهش درآمد استان کرمان و نقش بیماری

مطالعه اثر  دامداران و سالمت جامعه مطالعه حاضر به

صورت پذیرفته است. این بیماری  هیداتیدبیماری کیست 

عالئم بالینی اختصاصی ندارد و شناسایی قطعی و 

 بررسی اپیدمیولوژیکی این بیماری در گوسفند که به

عنوان مهمترین میزبان واسط شناخته شده است در 

و  2006هریدی و همکارانکشتارگاه قابل بررسی است )

(. لذا اطالعات بدست آمده از  2006ازلف و دکاک 

کشتارگاه جنوب استان کرمان به منظور مشخص کردن 

سهم این بیماری در کاهش درآمد دامداران بررسی 

کشتارگاهی بیماری انجام گردید. متوسط نرخ مشاهده 

گزارش شد که  درصد 2/5بیماری طی دوره مطالعه 

 های مختلف متفاوت بدست آمد. بهروند آن در سال

به بیشترین مقدار  1389گونه ای که این نرخ در سال 

افزایش یافت با مقایسه نتایج حاضر ( درصد 9/10خود )

شود مشخص می (1387جنیدی و همکاران ) با مطالعه

این نرخ در جنوب استان کرمان با مقدار گزارش شده 

 1381-86های طی سال درصد 88/2برای استان کرمان 

متفاوت است که این نتیجه بیانگر اهمیت توجه بیشتر به 

کنترل این بیماری در منطقه مورد مطالعه است. نتایج 
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مطالعات متفاوت نیز نشان دهنده تفاوت در نرخ مشاهده 

های بهار و بیماری است. بیشترین نرخ بیماری را در ماه

منشأ  زمستان گزارش کردند آنها دلیل این مهم را در

های کشتار شده و همچنین عاملی ترکیبی با سن دام

. (2006دمیر و مور ) های کشتار شده گزارش کردنددام

 5را در کشتارگاه اهواز در دوره  هیداتیدنرخ مشاهده 

رأس  119187گزارش و  از مجموع  درصد 6/1ساله 

برجی و خسارت محاسبه کردنده اند ) دالر 602699م دا

. متوسط نرخ (2010برجی و پرنده  و 2012همکاران 

در گوسفندان منطقه آل بهای عربستان  هیداتیدبیماری 

گزارش کرد که بر اساس نتایج وی این  درصد 6/12

 6/16در الوکها تا  درصد 5/6نرخ در نواحی مختلف از 

 .(2010محمد ) در آلبها نیز گوناگون بوده است درصد

مطابق مطالعات مختلف داخلی و خارجی نرخ های 

گزار شده است، که این  هیداتیدمختلفی برای بیماری 

تواند به دلیل تفاوت در دانش بازرسان بهداشتی مهم می

گوشت، سرعت باالی کشتار متناسب با نیاز مصرف 

ها کننده، ضعف امکانات بازرسی الشه در کشتارگاه

تحقیقات منتج از تفاوت همچنین نتایج متفاوت  باشد.

های بدست آمده های منطقه ای مورد مطالعه، منشأ داده

شاید رکورد  .باشدشناسی تحقیق، می تواند و روش

های با گیری ضعیف در کشتارگاه منجر به کسب داده

کیفیت پایین و در نهایت نتایج غیر قابل اعتماد گردد. این 

ی سویه عامل تواند به دلیل تفاوت هاتفاوت همچنین می

بیماری و همچنین عامل سن دام در زمان کشتار باشد 

و برجی و  2007و راندولف و همکاران 2010محمد )

(. روند 2008خباز و  2006و مکمناس  2010پرنده 

تغییرات بیماری به گونه ای است که نرخ بیماری در 

 5/10بوده و پس از افزایش به  درصد 6/7ابتدای دوره 

در سالهای بعدی دوره روند  1389در سال  درصد

کاهشی قابل مالحظه ای داشته است که خود بیانگر 

های اعمال شده در راستای پیشگیری و موفقیت برنامه

درمان این بیماری در بین تولیدکنندگان است. نکته قابل 

تأمل از این نتایج توجه به میزان باالی متوسط نرخ 

د است که با ( در شهرستان عنبرآبادرصد14بیماری )

مورد کشتار به این امر منتج شده است که تفاوت  391

معنی داری با میزان خسارت شهرستان جیرفت با 

تواند هشداری برای مورد کشتار ندارد که این می 3689

ها در شهرستان عنبرآباد وضعیت مدیریت بیماری

 باشد. 

های مورد مطالعه نشان داد نتایج بررسی کشتارگاه 

کمترین نرخ بیماری و پاییز باالترین میزان  تابستان

 ،سال دارد 4ها طی مشاهده این بیماری را در کشتارگاه

انجام شده نیز دال بر متفاوت تحقیقات  سایرنتایج که 

 داردسال بودن نرخ این بیماری در فصول مختلف 

و ازلف و دکاک  2011دمیرو مور  ،2006مکمناس )

بیماری را در پاییز و  بیشترین مقدار مشاهده. (2006

 ،2011دمیر و مور ) زمستان گزارش کرد

فکادو و همکاران  ،2008و همکاران کریستودوپالس 

ن نرخ شتریبییا  ( و2012و فرومسا و جابر  2012

مشاهده بیماری در گوسفندان کشتار شده در آل بهای 

محمد ) کرده است شعربستان در بهار و پاییز گزار

را در استان بورسا  هیداتیدمتوسط نرخ بیماری . (2010

برآورد کردند که  06/3در ترکیه در دو کشتارگاه حدود 

. مطالعه ه استدر حیوانات مختلف متفاوت گزارش شد

وی حاکی از کمتر بودن نرخ بیماری در تابستان و 

ارلف و ) زمستان نسبت به سایر فصول سال بوده است

 . (2006دکاک 

هدف دوم تحقیق حاضر پرداختن به میزان خسارت 

های جنوب استان در کشتارگاه هیداتیدوارده از بیماری 

کرمان بود؛ ضرر مالی حاصل از این بیماری در سه 

زمینه حذف شش و کبد، کاهش گوشت و کاهش تولید 

بر اساس نتایج میزان خسارت پشم مد نظر قرار گرفت. 

کشتار  11580مجموع  از هیداتیدمالی بیماری کیست 

برآورد  ریال 583450800انجام شده طی چهار سال 

کیلوگرم وزن  10شد. اگر فرض شود هر دام حدود 

خالص داشته باشد با میانگین قیمت هر کیلوگرم 

     ریال  30000تقریبی  دالرو قیمت  ریال  320000
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کشتار مطالعه در  61000توان بیان کرد از مجموع می

خسارت بیماری کیست  درصد 02/0تنها کشور ترکیه 

 4/1است و در مطالعه حاضر با فرض های فوق  هیداتید

کل ارزش پولی کشتارهای انجام شده در این  درصد

و ازلف و  2009ساریزکان و یالکین ) کشتارگاه است

 .(2006 دکاک

مطالعات متعددی در نقاط مختلف دنیا بر روی ضرر 

ساریزکان و است )ها صورت پذیرفته مالی بیماری

جاللی و -، راضی2006 ازلف و دکاک ،2009یالکین 

احمدی و ، 2000همکاران  سعید و، 1384همکاران 

(. از مجموع 2013کاردونا و کارمنا  و 2011مشکیکار 

کشتار بز، گوسفند و گاو در بوردور ترکیه حداقل  1785

 دالر 583زیان مالی در اثر حذف الشه و اندام داخلی 

 . در مطالعه دیگریکبده و همکاران() گزارش کرده است

را برای گاو،  هیداتیددر سطح ملی خسارت مالی بیماری 

در  دالرمیلیون  7/2و  1/54، 32گوسفند و بز به ترتیب 

 کشور ترکیه گزارش کردند که رقم قابل توجهی است

سا و . مطالعه رگا(1384جاللی و همکاران  - راضی)

اء و معسال خسارت حذف الشه و  ادر سه  همکاران

. در (2010محمد ) برآورد گردید دالر1323257احشا 

هواز از مجموع ادر شهر  2006-2011ساله  5مطالعه 

دام کشتار شده نرخ مشاهده بیماری کیست  1432102

گزارش شده است که خسارت مالی  9/1حدود  هیداتید

اء و احشا معا ،ها در اثر حذف الشه حذف بیماری

و  2010برجی و پرنده ) برآورد شد دالر 883654

 .(2011احمدی و مشکیکار 

هایی به منظور کاهش خسارات پیشنهادبر این اساس 

-در جنوب استان کرمان ارائه می هیداتیدبیماری کیست 

هایی که به طور معمول توجه ویژه به بیماری -1 شود.

 -2صورت گیرد. شوند در کشتارگاه شناسایی می

به منظور کنترل بیماری در سطح مزرعه  هایاستراتژی

و حداقل کردن زیان  هیداتیدکیست بیماری  کاهش نرخ

تجهیزات مناسب  -3گیرد. مالی بایستی مورد نظر قرار 

آموزش کارکنان کشتارگاه و آگاه بازرسی کشتارگاه، 

سازی سطح دانش عمومی جامعه از خسارت جدی 

و همچنین تحدید آن بر  هیداتیدری کیست اقتصادی بیما

بایستی  امنیت سالمت عمومی مورد توجه قرار گیرد.

توجه داشت که نتایج تحقیق فقط شامل کشتارهای ثبت 

ر شده در کشتارگاه است و کشتارهای ثبت شده د

خارج از کشتارگاه را شامل نیست، که با توجه به بافت 

نتی به ذبح سنتی در منطقه مورد مطالعه و نگرش س

رسد خسارت ها نیز به نظر میحیوانات اهلی در خانواده

تواند بیش از مقدار گزارش شده در محاسبه شده می

شود به منظور آگاه سازی این تحقیق باشد. پیشنهاد می

 رسانه ایها از طریق مردم از خطرات و عواقب بیماری

 ارتباطی مناسب اقدامات اساسی صورت پذیرد.

بر کاهش  همچنین در مطالعه حاضر اثر بیماری 

و حذف الشه در نظر گرفته شیردهی، کاهش بره زایی 

نشده است که با احتساب این موارد مقدار خسارت 

 عالوه محاسبه شده به مراتب بیشتر از این خواهد بود.

بر این آماری از موارد مبتال به این بیماری در انسان 

نطقه در دسترس نیست که طی مدت مورد مطالعه در م

-بی شک مقدار باالی هزینه بر بخش سالمت جامعه می

 تواند تحمیل کند.

 

 تشکر و قدردانی

اداره کل  مدیریت اطالعات مورد نیاز تحقیق توسط

 بدین فراهم شده است، کهدامپزشکی جنوب کرمان 

 .دارندمی ابراز را خود قدردانی مراتب نگارندگان وسیله
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Abstract  

Background: livestock production as a protein source for human hasnot an equal elevation along 

with world population growth. Whereas different animal diseases have more confining effects on 

livestock production. Cystic echinococcosis as a zoonotic disease has direct and indirect influence 

on human health and meat production system, respectively. Objective: We investigated effect of 

time and area variables on economic losses of cystic echinococcosis based on hydatidosis data 

report of three abattoirs in south of Kerman province from 2011 to 2014. Methods: Database was 

registered information of three slaughterhouses of three cities from south of Kerman province. 

Economic losses evaluation was based on discarded offal price and indirect financial losses of meat 

and wool production decline resulted from hydatidosis disease. Result: The disease rate average was 

5.4% during 4 years. Contaminated carcass rate was significantly different between three cities and 

different seasons (P<0.01). Disease had the most outbreaks during fall and winter seasons. Total 

economic losses were 58345080 Rial. Maximum and minimum loss was 64% for offal discards and 

5% for wool production. Conclusion: although disease rate in these regions showed a decreasing 

trend, but total disease rate was partly critical. More disease control during farm animal production, 

exact carcass inspection and enhancement of public information about cystic echinococcosis for 

disease prevention is recommended. 
 

Keywords: Abattoirs, Carcass discard, Economic loss, Cystic echinococcosis, South of Kerman 
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