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  مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

  37-46 :، صفحات1389 پاييز 3  شماره8                    دوره                                                              

   

 يندگي جغرافيايي حيوان گزيدگي و هاري در استان هاي ساحلي درياي خزر طپراك

  2007 تا 2002 يسالها
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  ه ديچك

 سان وان  حاد و كشنده درتيسفالان ادجيا  بايهار.  استاز حيوانات خونگرم به انسان قابل انتقال يوسري ويارمي بي هار:ه و هدفنيزم

 قي از طري و گاهگازگرفتگي قي از طر عمدتاًيارميب. شدباي در حال توسعه ميورهاكش  مرگ دريوسريل وعل  ازيكير پستانداران گيد

 پراكندگي جغرافيايي يهدف اين بررسي، ترسيم نقشه. دشويند اعضا منتقل موي آلوده و پلياوس ت،جف فس،تن ،ينسوج مخاط

  .ده استبو ي ساحلي درياي خزرهاگ از هاري در استانمر  بيماري و،گازگرفتگي

ات و مركز رفرانس هاري انستيتو قيش تحقبخ  ازيگديان گزوي و حي دام،ي موارد انسانيها دادهي حاضر با جمع آوريرسبر :ش كاررو

 لي تحلSPSS به كمك نرم افزار هاداده.  انجام گرفت2007 تا 2002 ي سالهاي در پژوهشكده آمل طي هارصيگاه تشخشيماآز پاستور و

  . شدمي ترسArc GIS 9.2 ه برنامهلي به وسي پراكندگيهاو نقشه

در مازندران و  %) 8/3( مورد 25767در گلستان،%)5/9( مورد 63890 ور،كش  درگازگرفتگي مورد 670743 ساله، از 6  اين دورهدر :جيانت

 اد شهر وآز در تركمن،بن ي آق قال،ها گلستان ،شهرستاندرگازگرفتگي  ي مكانعي توزنيترشيب .در گيالن بوده است %) 4/3( مورد 22874

 هاري دامي در مورد 2312از . شدبااهكل و فومن ميسي سال،ما مسر و نكا و در گيالن شفت،را شهر،به  مازندران، گلوگاه،در له وكال

ستان هاي  هاري دامي در گلستان شهري مكانعي توزنيترشيب. ن گزارش گرديداليدرگ% 6/2در مازندران و % 4  ستان،گل در% 22/9 كشور،

من و فو ي ماسال،هاا و چالوس و در گيالن شهرستاننك ي بهشهر،هادر تركمن، گرگان و كالله و در مازندران شهرستانبن گنبد كاووس،

 ي در اثر هاري مورد مرگ انسان41 اين سالهاطي . حيوانات بوده استريبراي انسان و سا%) 3/91(سگ مهمترين ناقل . شدبارضوانشهر مي

  .شدباي مورد مرگ از مازندران م2ه كهديارش گردگز سراسركشوردر 

ده در ني آيهايزيراند به برنامهتويز است و ماي مورد نيترشي كنترل و مراقبت بيهاد كه برنامهدهي نشان مي بررسجينتا: يريه گجينت

  .دي كمك نمايمراكز كنترل و مراقبت بهداشت

  نالي گ،زندرانما ،، گلستان )GIS(ييايمانه ي جغرافسا ،گازگرفتگيهاري، : يديژگان كلوا
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38 همكاران و مظاهري وحيده/ 

  دمهمق

از حيوانات خونگرم  يوسري ويارمي بكي يرها

 حاد و كشنده تــيسفالان ادجيا  بايارميب. تاسبه انسان 

 مرگ يـوسريل وعل  ازيكينداران تاـر پسگيد سان وان در

 Mahdhudana(شدباي در حال توسعه ميورهاكش در

 عصب دوست از خانواده يوسريو ،يارميمل بعا .)2005

 از  عمدتاٌيارميب. وس استريا وسيه و جنس لديريرابدوو

 فس،تن ،ي نسوج مخاطقي از طريه گاو گازگرفتگي قيطر

شد بايند اعضا قابل انتقال موي آلوده و پلياوس ت،جف

)Zoghi 1993; keyvanfar and Karimi 1997; 

Simani et al. 2002(.  

  ويني بـــالقيـــطر  ازي هـــاريارمـــي بصيختـــش

 به علت كشنده    يارمي ب نيا. تاس ري امكان پذ  يگاهشيماآز

 ، انـسان  در گـازگرفتگي زون مـوارد    افـ   روز شيزاافـ  ،بودن

 تيـ  از اهم  ،ي اقتـصاد  ي و خسارتها  هامدا اد تلفات در  جيا

ــاالي  Zoghi 1993; Simani( برخــوردار اســت يب

2003(.  

 از شـبي  ت سازمان جهاني بهداشيها گزارشقـطب

 هستند و در بيش از اريـرد نفر در خطر اين بيماـيلي م5/2

 ساله هر . دنيا بيماري گزارش شده استورـ كش100

فت اي هندوستان، درين نفر، بدون محاسبهويلي م10حدود 

 از ابتال يريگشي پيابر گازگرفتگي درمان بعد از يكننده

 هزار مرگ در اثر 60 تا 50د شند و ساالنه حدوباي ميهار

 ;Haupt 1999(ددگري گزارش ماي در دنيهار

Mandell et al. 2005(.  

 دو  اي كي درمعموالً   يياي در هر منطقه جغراف    يرها

 ني اروپا روباه قرمز مهمتـر     در .دشوي مشاهده م  يناقل اصل 

 همزمـان بـا   ًوالاصـ  .شـد باي ميارميبان حامل و ناقل بزيم

 در يارمــي بنيــا ، در روبــاهي مــوارد وقــوع هــارشيافــزا

 زيـ  نگـبـه و سـ  گر سـفند، گو  مثـل گـاو،  يانات اهلـ ويح

 در معـرض خطـر      زيـ فته و به دنبال آن، انـسان ن       اي شيافزا

 كـن  هـشيـ  در روبـاه ر  يارمـ ي كه ب  يدر نقاط . دريگيقرار م 

 مـشاهده    از خفـاش   ريـ غ بـه  اناتوي ح ريشده است در سا   

  .)Mandell et al. 2005(ددگرينم

 گونـه پـستانداران ناقـل بـدون عاليـم           نياش مهم تـر   خف

 يارمـ ياش، عامـل ب   خفـ  ان تـاكنون از   ري ا در . است يارميب

 Simani 2003; Shariati( جـدا نـشده اسـت   يهـار 

2004; Simani 2004(.   

شترين موارد هاري انساني در كشورهاي در حال        بي

د و در نـواحي گرمـسيري بيمـاري         شـو توسعه مشاهده مي  

 نيمـي از مـوارد هـاري حيـواني و           تقريباٌ. دشبااندميك مي 

مـرگ و ميـر ناشـي از هـاري          %) 9/99(تقريبا كليه مـوارد     

ي ضـد هـاري     هـا انساني و همچنين بيـشتر مـوارد درمـان        

كشور ايران نيـز از     . شدبامربوط به اين مناطق مي    %) 5/89(

ــدميك بيمــاري هــاري مــي  ــاطق ان شــد، كــه از نظــر بامن

 در آن   ي و اهلـ   ي وحـش  ي هـار   هر دو شـكل    يلوژويمدياپ

 .Simani 2004; Joafshani et al(وجــود دارد 

 و تعداد موارد مثبت هاري حيـواني در ايـران كـه             )2005

رانس هـاري انـستيتو     رفـ  توسط بخش تحقيقـات و مركـز      

-د كه همـه اسـتان     دهپاستور ايران گزارش شده، نشان مي     

 و شـند باي كشور كم و بيش آلوده به ايـن عفونـت مـي            ها

 شمسي  1382رين موارد انتشار بيماري هاري در سال        بيشت

ي هـا تاناسـ   شمال غربـي،   ، شمال شرقي  ،در نواحي شمال  

 Simani( فارس و اصـفهان مـشاهده شـده اسـت    ،كرمان

2004( .  

 آن، يباي و ارزشي خدمات بهداشتيزير برنامهيابر

 اطالعات مربوط هي جامعه بر پاي تن درستتيبرآورد وضع

ا ضرورت دارد، به هيارمي و بي بهداشتيهايبه دشوار

 عامل كي كيلوژويمدي كه كمبود اطالعات اپيطور

 است، لذا يارمي و كنترل بيريگشيمحدود كننده در پ

-  راه،)بان ها زيم (يارمياد بجيل ا عوامنيترشناخت مهم

 ي و مرگ ناشيع گاز گرفتگويان شزي م،يارمي انتقال بيها

ز اي نيارمي بني مراقبت اي كه براير عواملگياز آن و د

مطالعات . شدباي برخوردار مي خاصتيماه است از

 كشور انجام گرفته ي شماليها كه در استانيگوناگون

 به علت ي شماليهار استان دينشان داده است كه هار

 ي موارد وقوع هارنيترشي انتشار داشته و بيميشرايط اقل
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 كه در يا مطالعهنيچنهم .در استان گلستان بوده است

 لي استان پتانسنياستان مازندران انجام شده نشان داده ا

 كه در يرگيمطالعه د.  دارديع هاروي جهت شيباالي

 6 سال انجام شده 10 ي ط خزرياي دريهي حاشيهااستان

 روند ني گزارش و همچني در اثر هاريمورد مرگ انسان

 Bokaee(    در بروز موارد را نشان داده استيصعود

et al. 2009( .و وجود يياي جغرافطيبا توجه به شرا 

 ت وحش متنوع سه استان گلستان،اي و حيمناطق جنگل

 پراكنش ي تا با بررسدين انتخاب گرداليران و گزندما

 دي بتوان د،ي هارو گازگرفتگي موارد مرتبط با ييايجغراف

 سه استان كسب ني در ايارمي بتي از وضعيمناسبتر

  .نمود

  

 ش كاررو 

 يط ،ي مقطعيلي تحل–يفي توصي بررسني ادر

 يرد انسان مربوط به موايهادهدا ،2007 تا 2002 يسالها

 يانوي حيها و تمام نمونهي هاريارميفوت شده از  ب

 كه توسط مراكز بهداشت و يكوك به هارمش )بافت مغز(

 دي تاييابر  مختلف كشوريها استاني دامپزشكيهاشبكه

 و ناريو پاستور اتي انستي به مركز رفرانس هارصيختش

. دي گردي آمل ارسال شده بود جمع آوريپژوهشكده

، ري موارد نظني ايهاالعات خام مربوط به پروندهاط

 ي، عوامل)گونه، سن و جنس(ار مي مربوط به بيعوامل

 مربوط به مكان يو عوامل) ماه و سال (مربوط به زمان 

 يهادهدا .دي گردي و طبقه بنديجمع آور) شهر و استان (

داد افراد   كه شامل تعيا پرسشنامهاز گازگرفتگيمربوط به 

ان گزنده و تعداد وينه حگو ،ع درماننو ،هديان گزويح

 است و به طور ساالنه از مراكز ي از هاريتلفات ناش

ات و قي مختلف كشور به بخش تحقيهابهداشت استان

 ين و پژوهشكدهريو پاستور اتي انستيمركز رفرانس هار

زم به ذكر است ال . شدي گردد، جمع آوريآمل ارسال م

 از سه 2007 شهرستان در سال كي اطالعات به تفككه

 .ديدانشگاه استعالم گرد

 يلي تحلي آماريها شده با روشي جمع آوريهادهدا

با استفاده از نرم افزار  ) ين و مربع كاوي رگرسليتحل(

 قرار گرفته و لي و تحلهي مورد تجزSPSS (11.5) يآمار

 ي نقشه Arc GIS 9.2سپس با استفاده از نرم افزار 

 و ي دامي هار،گازگرفتگي  موارد يياي جغرافيپراكندگ

 مختلف يها استاندر ي از هاري ناشيگ انسانمر موارد

 گلستان يها شهرستان در استانكيكشور و به تفك

  . شدمين ترسالي،مازندران و گ

، "هديان گزويفرد ح": ي اصطالح هاي بررسني ادر

 به "يان مشكوك به هارويح" و"يارد مبتال به هفر"

  : بكار رفته استلي ذيمعان

 است كه به علت گزش يه فردديان گزويد حفر

مان ضد در  به مراكزيانات و ترس از ابتال به هارويح

 مراجعه نموده ين و سرم درمانوياسني واكسي برايهار

  .است

د مبتال به هاري فردي است كه بعد از بروز فر

موده و نمونه مغز او پس از ارسال به عاليم هاري فوت ن

مركز رفرانس هاري انستيتو پاستورايران، به روش آنتي 

 ) Negari body(يرگنبادي فلورسنت و مشاهده اجسام

 شده دي تايي او به هاري قرار گرفته و ابتالشيمورد آزما

  .است

وان مشكوك به هاري، حيواني است كه عاليم حي

 يا به علت حمله به و تلف شدهشبيه به هاري نشان داده 

 مغز آن براي يانسان يا حيوانات اهلي كشته شده و نمونه

 تشخيص قطعي به مركز رفرانس هاري انستيتو پاستور

 ي آن به هاريتالاب  آمل ارسال  ويران و پژوهشكدهاي

  . قرار گرفته استديمورد تاي

  

  جيانت

 فاصـله سـالهاي   در: گـازگرفتگي  مطالعه موارد    جيانت

ــا 2002 ــورد 670743، 2007 ت ــازگرفتگي م ــر در گ  سراس

 مـورد   22874كشور گزارش شده است، كه از اين تعـداد          

ــيالن %)3/4( ــتان گ ــورد 25767 ،از اس ــتان %)3/8( م از اس

-رد از اسـتان گلـستان مـي       مو %)5/9 (63809مازندران و   
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40 همكاران و مظاهري وحيده/ 

شترين بي  مشخص است،  1 يهمان طور كه در نقشه    . شدبا

ه با كل كـشور در اسـتان        سي مقا در گازگرفتگيتعداد موارد   

 و كرمانـشاه در     لي اردب يهااستان. دشوگلستان مشاهده مي  

 در رده  يرايـ تان چهار محال و بخت    اس ،رتبه دوم قرار دارند   

 يرايمراه با تعداد بسن هالي مازندران و گ   يهاسوم و استان  

 . چهـارم قـرار گرفتـه انـد        ير در رتبـه   گـ ي د يهـا از استان 

 ي سـالها ي كـشور طـ   در گازگرفتگي موارد   ين خط ويرسرگ

 بـوده اسـت   ي صـعود ي رونـد  يمورد مطالعه نشان دهنده   

)001/0<p(شدباي م .  

ي هـا تانسـ  شهر دررا   گـازگرفتگي  بـروز    2 يهـشنق  

برحسب صد هـزار     حاشيه درياي خزر     تانـ اس 3 لفـمخت

ـ ب .ددهـ  مـي  انـ نـش  2007 الـ در سـ   نفر جمعيـت    نيترشي

 در جنـوب    تان،ـ اسـتان گلـس    در گازگرفتگي يكانـ م عيتوز

 وبـجنـ  ،)منـ آق قال، بنـدر تركـ      ايـشهرستان ه (يـشرق

ــ ــهر(يربـغ ــ)آزاد ش ــمال غ ــ (يربـ، ش ــ )اللهـك  ن وتاـاس

 تانـشهرسـ (ربـ، در غ  درانـ استان مازن  اريـنونهاي بيم كا

اسـتان و   ) رامسر( رقــو ش ) كاـ و ن  هرـه، بهش لوگاـهاي گ 

شهرسـتان  (ر مركز اسـتان     كانونهاي بيماري استان گيالن، د    

 .شـد بامتمركـز مـي   ) اهكل و فـومن   سي ،هاي شفت ،ماسال  

 استان مـورد  3 يها شهرستان يياي جغراف تي موقع 3 يشهنق

            .هدديمطالعه را نشان م

- تعداد موارد هاري دامـي در اسـتان    يايج مطالعه نت  

 تعداد مـوارد هـاري دامـي گـزارش          4 يشهنق: ي كشور ها

ي كـشور را    هـا نتااسـ )كيلومتر مربـع  (شده در واحد سطح     

بيشترين مـوارد   . دده نشان مي  2007ا   ت 2002طي سالهاي   

ي هاد و استان  شوتان گلستان مشاهده مي   اس هاري دامي در  

الن نيز از نظر تعداد موارد هـاري دامـي در           گي مازندران و 

  .رده هاي بعدي قراردارند

 2002 موارد هاري دامي را طـي سـالهاي          5 يشهنق  

ي حاشيه درياي خـزر  ها به تفكيك گونه در استان 2007تا  

 د استان گلستان،  شوهمانطور كه مالحظه مي   . ددهنشان مي 

تان غالب از نظر تعداد موارد هاري دامي و همچنـين از            اس

ي غالب در ايـن اسـتان       اهگونه. شدبا مي اينظر تنوع گونه  

تان مازندران از   اس .شدبا سگ و گوسفند مي    ،به ترتيب گاو  

 در  اينظر تعداد موارد هاري دامي و همچنين تنـوع گونـه          

ي غالـب بـه     هـا در اين استان نيز گونه    . رتبه دوم قرار دارد   

تان گـيالن هـم از      اس .شدبا سگ و گوسفند مي    ،ترتيب گاو 

دامي و تنوع گونه اي در رده سـوم         نظر تعداد موارد هاري     

قرار دارد؛ به طوري كه تنـوع گونـه اي در آن بـسيار كـم                

      .شدبا غالب در اين استان گاو مييگونه. است

ي هـا مي را در استان    تعداد موارد هاري دا    6 يشهنق

 به تفكيـك    2007 تا   2002حاشيه درياي خزر طي سالهاي      

تان گلـستان در تمـام  ايـن سـالها           اسـ  .ددهـ سال نشان مي  

بيشترين موارد هـاري دامـي را گـزارش كـرده اسـت، بـه               

 اين تعداد موارد بـسيار      2007 و   2006طوريكه در سالهاي    

 2006 ،2005تان مازنـدران در سـالهاي     اس .زياد بوده است  

 تعداد موارد هـاري دامـي بـسيار پـاييني گـزارش         2007و  

 2005 و 2004و استان گيالن نيز در سـالهاي        . نموده است 

 تعداد موارد هاري دامي پاييني داشته، اما در سـال        2006و  

   موارد هاري دامي در اين استان باال بوده است2007

 در ي طور كلبه: نتايج مربوط به نوع حيوان گزنده  

موارد گربه  % 2/5موارد، حيوان گزنده سگ و  % 3/91

موارد % 93 كه در استان گلستان ي طوربه .بوده است

يه موارد بق  در،موارد گربه% 3حيوان گزنده سگ و 

 در .گ، شغال و روباه نقش داشته استگر ،گازگرفتگي

 % 2/8موارد حيوان گزنده سگ و  % 8/88استان مازندران 

 سو،را باه،رو ال،شغ  موارد گرگ،ي بقيهدر موارد گربه،

 % 2/90 استان گيالن در .ك و موش نقش داشته استخو

موارد گربه، و در بقيه  % 8/7موارد حيوان گزنده سگ و

                     .ك و االغ نقش داشته استخو باه،رو ل،موارد شغا

 2002 فاصله سالهاي در :ايج موارد انساني هارينت   

 هاري در انسان در كل كشور مشاهده مورد 41 ،2007تا 

از نظر . شده است، كه همگي منجر به مرگ شده است

 در جنس  %6/14در جنس مذكر و %  4/85توزيع جنسي،

موارد سگ  % 7/70حيوان مهاجم در . مؤنث رخ داده است

موارد شغال و % 9/4مواردروباه، % 8/9مواردگرگ،%  2/12،

 3/26متوسط سن مبتاليان . موارد گربه بوده است% 4/2

 30از موارد زير % 3/68و سن )  سال4-80دامنه (سال
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ت، سد گاز گرفتگيموارد محل % 4/24در. سال بوده است

موارد صورت % 8/9موارد پا، % 2/12موارد صورت،% 5/19

 صورت به همراه گازگرفتگي موارد محل هيو دست و در بق

  .   شكم وباسن بوده استهي ناحاي و ر مثل پاگي ديعضو

 

  ثبح

ـ    يها استان هـكني توجه به ا   با ان و  درـ گلـستان، مازن

 لـي را تـشك    خـزر  يايـ  در هيـ حاشـ  يهـا نتاـن كه اس  اليگ

ه از جنگـل و  دي مرطـوب و پوشـ  يند، با آب و هوا   دهيـم

 از يرايت بـس ايـ  مناسـب جهـت ح    يطـ يمراتع فراوان، مح  

ا متاسـفانه اطالعـات     امـ  ،ديـ انمي مـ  ريانات را امكانپذ  ويح

 از مراكز   كي چي شهرستان به ه   كي تفك به گازگرفتگيموارد  

ات و  قـ ي بخـش تحق   ايـ ا و   هيارمي ب تيريمركز مد (رفرانس  

دد و گـر يگـزارش نمـ  )ان ريو پاستور ا تيمركز رفرانس انست  

 اهـ دانـشگ 3 مطالعـه از  نيـ  اطالعـات ا ي جمـع آور يبـرا 

 تيمعـ اطالعـات جـ    نينـهمچـ . دـيـ مربوطه استعالم گرد  

شـد، تـا    بايـس نم ترـ به طور مستند در دس     شـت وح ايح

ت  دسـ  ي مناسـب  ي مطالعه به جمع بند    جيبتوان بر اساس نتا   

  .  فتاي

 هي حاشـ يهـا د اسـتان  دهي نشان م  ي بررس ني ا جيانت

از )  درصـد  4حـدود   (ي وسـعت كمـ    چـه   خزر اگر  يايدر

 6 نيـ  ا ينـد، امـا در طـ      دهي مـ  ليمساحت كشور را تـشك    

  وي هـار يانويـ  درصد از مـوارد ح  17) 2002-2007(سال

 هـا  اسـتان نيـ  در ا يوركش گازگرفتگي درصد از موارد     8/2

 يانويـ  سـالها وقـوع مـوارد ح    نيـ  ا يدر طـ  .  داده است  رخ

ن بـوده اسـت،   اليتر از مازندران و گـ شي در گلستان ب   يهار

 برابـر   4 در استان گلـستان      ي هار يانويه موارد ح  كيبه طور 

چنانكـه در   هم . برابـر مازنـدران بـوده اسـت        2/2ن و   اليگ

 را در   ي وقـوع هـار    زي ن نيترشيض و همكاران ب   اي ف يبررس

ــشا ــستان ن  Fayaz and Simani (ن داده اســتگل

2009a( .  

 ي از بزرگـ   يا تنها نـشانه   ،يارد گزارش شده هار   مو

 منطقه وسعت عفونت    كياند در   تويشد و نم  باي م يارميب

 نـشان  يانـات اهلـ  ويت وحش و حاي حني را در ب يوسريو

 است كـه    ي مطالعه تنها موارد   نير شده در ا   دهد، موارد ذك  

ان ارسـال و مـورد   ريو پاستور اتيگاه رفرانس انست  شيبه آزما 

ت ايـ  حتي از جمعيفقدان برآورد.  قرار گرفته اند   شيآزما

 را يع و بـروز هـار  ويان شـ  تويد كه نم  دهيوحش نشان م  

 از يرايبـس  . مـشخص نمـود  يانويـ  حيهـا  اكثر گونه يبرا

ه جـ ي و تـست نـشده و در نت        يريـ گيگـز پ  انات هار هر  ويح

 يايـ  در هي در حاشـ   ي هـار  يارميب. دشوي داده نم  صيتشخ

 ي نـواح نيـ ه در اكـ ي دارد به طور   ي باالي يبانزيخزر تنوع م  

 مـشاهده شـده     ي و وحش  ي گونه پستاندار اهل   10 در   يهار

و ) %19 (ســگ ،)%9/64( مـوارد در گــاو  نيترشيــب .اسـت 

 ،غ، بـز، گربـه    اال ، مـوارد در اسـب     نيترو كم )% 8(گوسفند

ض اي مطالعه ف  در .باه و شغال  مشاهده شده است      رو گرگ،

 در گاوها رخ داده  ي هار يارمي موارد ب  نيو همكاران باالتر  

 Fayaz and( حاضـر مطابقـت دارد  ياست كه بـا بررسـ  

Simani 2009b(.  

 در اسـتان گلـستان      يارمـ ي ب ي مكـان  عي توز نيترشيب

لـه و   كال ،گانگر ،در تركمن بن ، گنبد كاووس  يهاشهرستان

 ، بهـشهر  يكرد كـوي، در اسـتان مازنـدران شهرسـتان هـا           

 ، ماسـال  يهـا ن شهرسـتان  اليچالوس و بابل و در استان گ      

 يشـند كـه اجـرا     بايوانشهر و صـومعه سـرا مـ       رض ،منفو

 در آنها مورد توجـه      دي با يترل هار كن  مراقبت و  يهاهبرنام

 گازگرفتگي نشان داد موارد     ي بررس نيا .دري قرار گ  نيولئمس

 ي خـزر مطـابق بـا مـوارد كـشور          ياي در هي حاش يهاتاناس

ـ ا گـازگرفتگي ان  زي دارد و در اكثر سالها م      يروند صعود   ني

 از  يچـه بخـش   گر . اسـت  يشورتر از موارد ك   شياستان ها ب  

 در  تي جمع شياند به علت افزا   توي م هاگازگرفتگي شيافزا

 در تعــداد شي افــزانيــ مــذكور باشــد امــا اي ســالهايطــ

صد هـزار نفـر     كـ ي يتاندارد شده بر مبنا   اسهاي  گازگرفتگي

ر گـ يعلـت د  .  مـشهود اسـت    زيـ ن) يارمـ يبروز ب  (تيجمع

 مـردم از خطـرات      ي آگـاه  شي افـزا  هـا رفتگيگازگ شيافزا

 ي گردشـگر  شي افـزا  ،ي و مراجعه به مراكز بهداشت     يارميب

 ي، بهبود سامانه  )فاقد حصار  (ي مسكون يهال خانه شك ،ها

 آوردن ي رونيچنـ هم .شـد بايمراقبت و ثبت گزارش ها م    

ات بـوم   رييـ ت وحش، بـه علـت تغ      ايح  ولگرد و  يهاسگ
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 رفتن جنگلهـا    ني ب از ،ترش شهرها و روستاها   گس (يشناخت

 از علـل    زيـ به سمت شهرها و روستاها ن     ) و ساختن سدها    

  .ده استبو گازگرفتگي موارد شيافزا

 در استان   ي انسان ي مورد هار  2 ي فاصله زمان  ني ا در

 با توجه به تعداد كمتـر مـوارد        كه ديمازندران مشاهده گرد  

ـ ا گازگرفتگي  اسـتان نـسبت بـه اسـتان گلـستان، نـشانه         ني

 و ي و اطالع رسان   ي مراقبت از هار   ي سامانه تيضعف فعال 

  . شدباي مي مردم از خطرات هاري بودن آگاهنيپاي

 در استان مازندران مـذكر  ي انساني دو مورد هار  هر

ن ايـ در جنس مذكر فالح   % 77ه با گزارش    سيدر مقا .بودند  

 يرضـاي % 80،  )1381( همكـاران     و يانميس % 90،)1373(

تر اسـت   شيـ  ب يتعيشـر % 3/83و  ) 1386(نسب و همكاران  

)Falahian 1994; Simani et al. 2002; 

Shariati 2004; Rezaeinasab et al. 2007( .

ان بـا حـضور     تـو ي در جنس مذكر را م     يارميباالتر بودن ب  

 و ي شغلري و غي شغلي ها تي به علت فعال   طيتر در مح  شيب

در هر  . تر در تماس با حيوانات مرتبط دانست      شيجسارت ب 

 البته  ،دو مورد هاري انساني حيوان مهاجم سگ بوده است        

 مورد هاري انـساني     41در اين فاصله زماني در كل كشور        

موارد % 2/12موارد سگ و در % 7/70رخ داده است كه در      

ماني و همكــاران ســي .گــرگ حيــوان مهــاجم بــوده اســت

ــد ســگ در  )1381( ــشان دادن ــاه در % 1/61ن و % 25، روب

از موارد هـاري انـساني       % 7/13به و گوركن در     گر گرگ،

ن نتـايج از نظـر گونـه بـا بررسـي حاضـر              ايـ  .نقش دارند 

متفاوت است اما از نظر اينكه مهمترين حيوان مهاجم سگ        

در . )Simani et al. 2002(مـاهنگي دارد مـي باشـد ه  

در %90سـگ وگربـه     ) 1984(ض و همكـاران     ايـ  ف يبررس

 Fayaz and Simani( انــسان نقــش داشــتنديهــار

ض و همكاران نـشان دادنـد كـه         اي ف يا مطالعه در .)1984

ت وحـش   ايسط سگ و در ح    تو گازگرفتگيارد   مو نيترشيب

 Fayaz(د آمده اسـت جوه وتوسط روباه، شغال و گرگ ب

and Simani 2009(.  

 از بيمـاري در خفـاش       ي حاضر، مورد  ي مطالعه در

. با آن برخـورد نمـود   مشاهده نشد كه بايد با تامل بيشتري        

از آنجا كه در بسياري از موارد هـاري حيـواني در كـشور              

شد ممكن است ايـن حيـوان       بايحيوان مهاجم مشخص نم   

در انتقال بيماري نقش داشته باشـد؛ زيـرا زخـم ناشـي از              

تهاجم اين حيوان بسيار جزيي و حتي غيـر قابـل مـشاهده     

ــت ــالهاي  ال .اس ــه در س ــهطالم 1987-1993بت  روي ايع

ي نواحي مختلـف ايـران انجـام گرفتـه اسـت و             هاخفاش

 Zoghi(ماري هـاري مـشاهده نـشده اسـت    بي موردي از

1993(.  

 اين فاصله زماني تعـداد مـوارد هـاري در گربـه       در

 گزارش شده است كـه بـا توجـه بـه فراوانـي              نير پاي ايبس

ي ولگرد در سطح كشور و مواجه آنها با حيوانـات           هاگربه

ر احتمـاال بـسياري از مـوارد بيمـاري در ايـن             هـا  وحشي

  .حيوان گزارش نشده است

    

   يريه گجي نت

امل موثر بر سـطح سـالمت آحـاد جامعـه و بـه              عو   

 قيـ  از طر   كه عمدتاٌ  ي هار يرامياد كننده ب  جي علل ا  يعبارت

انات هار در ابعاد و صور مختلف مطـرح         وي ح يگاز گرفتگ 

 و ي اقتـصاد  ،يامل مختلف اجتمـاع   عو شد و بعالوه با   بايم

-يان آگـاه  زيـ  مردم، م  ي نحوه زندگ  ،ي جنس ،ي سن ،يطيمح

 نگرشـها و    ي، چگونگ تيانه، سطح و نوع فعال    ريگشي پ يها

ان و نحوه خدمات    زير با م  گيد طرف   از،  ياعتقادات فرهنگ 

 مـورد ارايـه در جامعـه بـه     ي و درمـان  ي بهداشـت  ،ياجتماع

  بـر  ي  مبتنـ   ينهادهاشي پ ي در ارتباط است، لذا ارايه     ينحو

 و يزمنـد بررسـ   اين ت و سيـ  مقـدور ن   قي دق ي علم يهاتهافي

  .شدباي تر مقي تر و دقعيمطالعات وس

ن و  تر در استان گلـستا    شيت وحش ب  اي توجه به ح   با

 ديـ  مثل روباه، گـرگ و شـغال با        ياناتوي در ح  يوجود هار 

 داده شـود و     شي مردم از طرق مختلـف افـزا       يسطح آگاه 

 دام از خطـر     ي نگهدار ي اماكن امن و محفوظ برا     نيهمچن

 .اد گرددجي ايانات وحشوي حيگاز گرفتگ

ان گزنده سـگ بـوده      ويتر موارد ح  شيآنجا كه در ب   از

 :دشوي مهياست، توص

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   .../و گزيدگي حيوان جغرافيايي گيپراكند

 

43

هـا را   آنانـات در منـازل،      وي ح يدر صورت نگهدار  دم  مر -

 .دنيه نماني واكسيرهايارمي بهيقالده زده و عل

 يومعمـ   در معابر  ينگخا  صاحب دار و   ي تردد سگها  از -

 . شوديريركها جلوگپا و

 ي ولگـرد خـوددار    ي شدن كودكان به سگ ها     كي از نزد  -

 گردد

ف منازل   در اطرا  ي غذاي يهاتن زباله و پس مانده    خي ر از -

-هسيـ  نمـوده و از ك     ي خوددار يومعم  و معابر  هاو گذرگاه 

 ني مخصوص حمل زباله اسـتفاده گـردد و بـا مـامور            يها

 . شودي زباله همكاري در هنگام جمع آوريشهردار

 يريوگجلـ   ولگـرد  ي با سـگها   ي خانگ ي تماس سگها  از -

 .شود

 هـا رسـتان شه  ولگـرد در   يهـا اد اتالف سگ و گربـه     ست -

 . گرددليتشك

ه دي دي مورد مرگ در استان مازندران در اثر هار       دو

 مـردم و    ي بـودن سـطح آگـاه      نينده پـاي  ده شده كه نشان  

 كنتـرل و مراقبـت از    ي سـامانه  في عملكـرد ضـع    نيهمچن

 شي افـزا  زيـ  رابطـه ن   نيـ شد، در ا  باي م  استان ني در ا  يهار

  .ددگري  مهي توصي مردم و پرسنل مراكز بهداشتيآگاه

 اطالعات در سـطح     دي مشخص گرد  ي بررس ني ا در

 از مراكز رفرانس    كي چي شده و به ه    يشهرستان جمع آور  

 كيـ د اطالعـات بـه تفك     شوي م هيصتو  گردد، ينم گزارش

 تيري سـاالنه، بـه مركـز مـد        ايشهرستان به صورت ماهانه     

 يات و مركـز رفـرانس هــار  قـ ي بخـش تحق ايـ ا و هـ يارميب

 ي پراكندگ ي نقشه ميستر .ان ارسال گردد  ريو پاستور ا  تيانست

 كنتـرل و    يهـا  در برنامـه   يريـ  گ مياند به تصم  توي م يهار

 مـشابه   يد كـار  شوي م هي و توص  دي كمك نما  يمراقبت هار 

  . انجام گرددزين  كشوريها استانريدر سا

 

  يردانقد كر وتش

 يطـ توسـ هموـن از سركار خانم دكتر معـص      اـي پا در

 و  اتـقـ ي همكاران محتـرم بخـش تحق      نيـ و همچن  يريخ

ـ  ا روتــتو پاس نستي ا يراـمركز رفرانس ه   ان كـه مـا را در    ري

ن ـاي .دشويـ م يارگزساـ دادند، سپ  يراي مطالعه   نيانجام ا 

ماره ثبـت  ـــ بـه ش  MPH ان نامـه    ـرفته از پاي  ـاله برگ ـمق

ــاه   6001 ــن مــــ ــي1388در بهمــــ ــد  مــــ .باشــــ

  

  

  2007 تا 2002 ي سالهايطبرحسب ده هزار نفر جمعيت  كشور در گازگرفتگي بروز – 1نقشه ي
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  2007در سال برحسب صدهزار نفر جمعيت  خزر يايه دري استان حاش3 يدر شهرستان ها گازگرفتگي بروز -2نقشه ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الني گلستان،مازندران و گي استان هاي شهرستان هاياييت جغرافي موقع-3نقشه ي 

  

                                               

  الني گلستان،مازندران و گي استانهاي شهرستانهايائيت جغرافي موقع-3  ينقشه
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   .../و گزيدگي حيوان جغرافيايي گيپراكند

 

45

 

  2007 تا 2002 ي سالهايط * برحسب كيلومتر مربع كشور ي در واحد سطح استان هاي دامي موارد هار-4نقشه ي

  

  
 

                                  * Are Incidence Ratio(AIR) 

  

  

  

  ك گونهي به تفك2007 تا 2002 ي سالهاي طي داميموارد هار– 5نقشه ي
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  ك  سالي به تفك2007 تا 2002 ي سالهاي طي داميموارد هاروزيع جغرافيايي ت – 6نقشه ي 
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