
 

 

 

 

ی رکا آنفلکاانزاهای دامپزشکک  رکر کرتکر  تراکم ماکیان و عملکرد سازمان ،های اقتصادیتاثیر شاخص

 راال در ماکیان زای ریماری

 

 عبدالحمید شوشتری :ترجمه

 

 مقدمه مترجم:

هاای گیری ا  روشفاار  ا  ااسا و هر بار  ه استرا تجربه کرد آنفلوانزابیماری  بارهاکشور ما طی دهه اخیر 

ییر هر روشی باید به این ا  تغایش  . اماکنداستفاده های جدید روشآن ا  موجود، سعی شده برای مقابله با 

نقاا  یی همچنین ضمن شناسا. ، توجه داشتشوندکار گرفته میهدرستی بههای موجود بکه آیا روشمساله 

 ،های موجاودروش یراجود نقا  ضعف در اجبا وکه  این موضوع را در نظر داشتا هرایی این روشجضعف ا

خشای ا  حاصا  بآنچه در ادامه ارائه شده است،  مطمئن بود. جدیدهای توان به مفید بودن روشمیچگونه 

تری به نقا  ضعف عملکارد جااری کشاور کمک می کند نگرش عمیقکه  است OIE های تحقیقاتیفعالیت

 باال داشت.  اییبیماریی با آنفلوانزال بیماری در کنتر

 

 چکیده

  اییبیمااریبا  (Noticeable)ی گزارش کردنی آنفلوانزاو  (HPAI) یاد   اییبیماریی ارندگان با آنفلوانزا

 گزارش شوند. (OIE) دو بیماری هستند که باید به سا مان جهانی بهداشت حیوانات (LPAI)کم 

رنادگان ای آنفلاوانزادر چگونگی ااس  به باعث شده تا شخیصی و دیگر فاکتورها وضعیت اقتصادی، قدرت ت

ی باا نزاآنفلاواچگاونگی ارتباا  باین کنتارل  فهم ،. هدف این مطالعهداشته باشدبین کشورها تفاوت وجود 

)تولیاد  های اقتصاادیهای دامپزشاکی و شااخ باال با تراکم جمعیت ماکیان، عملکرد سا مان  اییبیماری

ه انساانی شاخ  توسع ،به ا ای هر نفر درآمد ناخال  ملی ،تولید ناخال  داخلی کشاور ی ،ناخال  داخلی

در  اکیاانمو عضویت در سا مان توسعه و همکاری اقتصادی( بود. نتایج نشان دادند که با افازایش جمعیات 

کنی افازایش و  ماان ریشاه ی فوق حادآنفلوانزاتعداد و طول  مان رخدادهای  ،یافتههای کمتر توسعهکشور

ای باا کنتارل رابطاه در ساا مان توساعه و همکااری اقتصاادیعضاویت  بجزهای اقتصادی شاخ  یابد.می

 ،یریت خاو شفافیت و ماد ،درآمد اقتصادی باال های دارایکشورهای عضو ا  جمله ند. کشورشتندا آنفلوانزا

ن ومیر کمتر و میزامیزان مرگ ،ترکنی سریعان ریشه م ،داری کمترر معنیوطتر و بهرخدادهای کوتاهدارای 

ی کی ماورر و کاارایساا مان دامپزشاا  هایی کاهکشاور عضاو داشاتند.نسبت به کشورهای غیر بیشتر حذف

های دامپزشاکی( مانگیری شده با استفاده ا  ابزار ار یابی عملکرد سا اساس مقادیر اندا ه)بر برخوردار بودند

  هتری داشتند.ب HPAI های کنترلروش

 

 مقدمه -1

  اییبیمااریبا  (Noticeable)ی گزارش کردنی آنفلوانزا و (HPAI)  یاد  اییبیماریبا  ارندگان یآنفلوانزا

 (.16گازارش شاوند) (OIE) بیماری هستند که باید به سا مان جهاانی بهداشات حیواناات دو (LPAI)کم 

ویاروس  H7و  H5هاای ری بسیار عفونی است که تحت تیپباال یک بیما  اییبیماریی ارندگان با آنفلوانزا



 

 

 

 

بیمااری ی ارنادگان باا آنفلوانزاشود. میر باال میومنجر به مرگ مشخ به طور  ایجاد و A (جنس) آنفلوانزا

مگر گیرند، شک  میمیر کم و با مرگ H7و  H5های  ی تحت تیپآنفلوانزاهای  نیز توسط ویروسی کم  ای

کاه دلیا  )های کم حدت د. خطر مهم حاص  ا  این ویروسنرانویه همراه شو ای یرابیم عام اینکه با یک 

بااال  ایی بیمااریهاایی باا این است که قاادر هساتند باه ویروس (استها نیز تالش جهانی برای کنترل آن

 فتد. ممکن است اتفاق بی مانی چه  و تبدی  بینی کرد این تغییربدون اینکه بتوان ایش تبدی  شوند

ا   هااایان بیماریجلوگیری ا  گسترش بیشتر به منظور LPAIو  HPAIهای المللی رخدادهای بینگزارش

ا  عاات اطال)وضعیت( بیماری و افزایش  های جهانیافزایش شفافیتو در عین حال  المل طریق تجارت بین

طریااق بتااوان ( ضااروری و ال ا اساات تااا ا  ایاان AIی ارناادگان )آنفلااوانزاهای جهااانی وضااعیت رخااداد

 اندا ی کرد. های کنترل مورر و یکپارچه را تدوین و راهیژاسترات

هاای یماربی )ا  جملهای ا  طریق انجاا اایش بیماری حیوانات های دامپزشکی محلی، ملی و منطقهسا مان

 ارندان دی ارندگآنفلوانزاااس  سریع، نقش مهمی در کنترل ایجاد  به منظور تشخی   ودهنگاا و (مشترك

اما  اقتصاادی، عو شاناخت ،ی ارندگانآنفلوانزامنابع مالی و انسانی جهت کنترل استفاده مورر ا  برای (. 2)

یار مهام های کنترلی را تحت تاریر قرار دهناد، بساکه ممکن است موفقیت و ارر روشمدیریتی اجتماعی و 

یک کشور  های کنترلی برایراتژیاست ،کردباید ا  اصول کلی مشخ  تبعیت  این حقیقت کهبا وجود است. 

 وتجاری و روساتایی نیمه ،های تولید ماکیان تجاریباید با عوام  موجود در آن کشور مث  مجموعه سیستم

 .(10) فراهم بودن منابع مالی و انسانی سا گار باشد

وجاود قابا  توجهیاه ت و تفاوتنوع ، باال ایی بیماریی با آنفلوانزامواجه با در  کشورها واکنشی هایروشدر 

گیرناد. ر میدهاد، ماورد بررسای قارارا توضیح می (ها)در این مقاله بعضی ا  عواملی که این تفاوت که دارد

د های اقتصاادی، تاراکم ماکیاان و عملکارچگاونگی تااریر شااخ »طور مشاخ  هبنویسندگان این مقاله 

 ایی بیمااری ی باآنفلوانزاجلوگیری و کنترل  به منظورها های دامپزشکی یک کشور را در توانایی آنسا مان

 دهند.وتحلی  قرار میمورد تجزیه را« (HPAI) باال

 

 هاروشمااد و  -2

 ی پرندگانآنفلاانزا ل کرتر )جزئیات( هایداده 1-2

تاا  2002های بااال را باین ساال  اییبیمااریباا  یآنفلوانزاخاص حکومتی که  منطقهکشور و  60اطالعات 

هاای ه( و اایگااه جهاانی داد18) (Handistatus II) وضاعیت بیمااریبرگاه ا  ه کرده بودناد برتج 2010

آوری جماع (World Animal Health Information Database-WAHID) اطالعات بهداشت حیوانات

 .ه استمحاسبه شدمعیارهای  یر برمبنای و 

 .ورد تشخی  داده شود)رو ( رخداد: تاری  شروع تا  مانی که آخرین م طول  مان* 

ای  و تمااا وساضادعفونی ماه اس ا  آخرین مورد حاذف و  3)رو (: تاری  شروع تا  کنیریشه طول دوره* 

تایید قرار  ماهه مورد 3های بیشتر باید با اایش در یک دوره (. عدا رخدادOIEاساس دستورالعم  برمکان )

 (. 16) گیرد

 

 



 

 

 

 

*   

 100.000× تعداد ماکیان تلف شده در یک رخداد 
 : میزان مرگ و میر

 جمعیت ماکیان در یک مقطع مشخ  ا  یک سال

 * 

 100.000× ک  ماکیان حذف شده در یک رخداد 
 : میزان حذف

 جمعیت ماکیان در یک مقطع مشخ  ا  یک سال

 

 اکم( و اطالعاات تار7) (FAOSTAT)های جمعیت ماکیان ا  اایگاه آماری سا مان کشاور ی جهاانی داده

 فاائو مان )قطعه در کیلومتر مربع  مین کشاور ی( ا  اطلس جهانی تولید و سالمت داا ساا جمعیت ماکیان

 (.6)ه است شدگردآوری 

 

 های اقتصادیشاخص 2-2

 ،لعااه. در ایاان مطاکنناادفااراهم میور را شااهای اقتصااادی اجااا ه آنااالیز عملکاارد اقتصااادی یااک کشاااخ 

 :ه استگرفتقرار های اقتصادی  یر مورد استفادهشاخ 

 (Gross Domestic Product- GDP) ناخال  داخلیتولید * 

 (Agriculture Gross Domestic Product- AGDP)کشاور ی تولید ناخال  داخلی * 

 (AGDP%) ک  GDPدر  AGDPمقدار درصد مشارکت * 

 *GDP به ا ای هر نفر 

 (Gross National Income-GNI)به ا ای هر نفر درآمد ناخال  ملی *

 (Human Development Index) شاخ  توسعه انسانی* 

 Organization for Economic Co-operation and) در سا مان توسعه و همکاری اقتصادیعضویت * 

Development-OGCD) (3 ،11 ،13  15و). 

ه رباتج 2010و  2002های را بین ساال HPAIهای کشورهایی که رخداددر نامبرده  های اقتصادیشاخ 

ها رندگان آنای آنفلوانزاو مجموعه اطالعات کنترل  هاشاخ این ی بین تعیین اینکه آیا ارتباطبرای  کردند

هایی باه کشاور ایان کشاورها ،تروجود دارد، مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. به منظور آنالیز آماری دقیاق

 متحاد بندی سا مان ملا اساس تقسیمرفته برتوسعه و کشورهای ایش حال ، کشورهای دریافتهتوسعهکمتر 

 ( به صورت  یر تقسیم شدند:14)

ئاو، و، کاامبو،، جیباوتی، الوتان، بورکینافاسب، بنین ،کشورهایی با حداق  توسعه: افغانستان، بنگالدش -الف

 کشور( 12) میانمار، نیجر، سودان و توگو

کناگ، ا، هنگامرون، شایلی، چاین، مصار، غناتوسعه: آلبانی، آذربایجاان، کا یا کشورهای در حال گذر - 

زی، شامالی، کویات، ماالجناوبی، کره)فلسطین اشغالی(، اردن، قزاقستان، کره اندونزی، ایران، عراق، اسرائی 

 بی، تایلناد،فلسطین، روسیه، عربستان، صربستان، آفریقاای جناوهای اداره سر میننپال، نیجریه، ااکستان، 

 کشور( 33) وهب یمبا و ترکیه، اوکراین، ویتناا



 

 

 

 

ن، اان، هلند، لهستابلژیک، جمهوری چک، دانمارك، کانادا، فرانسه، مجارستان، ژ یافته:های توسعهکشور -،

 کشور(. 15) آمریکا و رومانی، اسپانیا، سوئد، بریتانیا

ساا مان توساعه و  عضاو درباه کشاورهای عضاو و غیر ناددرا تجرباه کر HPAIهای کشورهایی که رخاداد

د تقسیم شدند. کشورهای عضو به اقتصاد باا ار کاه ماور (OCED and Non-OCED) ی اقتصادیهمکار

اا شاهروندان تمرکاز تم (Well-being) متعهد هستند و بر وضعیت خو  است،دموکراتیک  حمایت مراکز

رباات  را تشویق کرده و ا  طریق رشاد اقتصاادی و (Prosperity) دارند. این کشورها سطح  ندگی مناسب

ه شاام  در ایان مطالعاسا مان توسعه و همکاری اقتصاادی های عضو کنند. کشور جارتی با فقر مبار ه میت

 ،یااساپان ،هلناد ،جناوبیکره ،ژاان ،مجارستان ،آلمان ،فرانسه ،دانمارك، بلژیک، کانادا، شیلی، جمهوری چک

امرون، شایلی، نی، آذربایجاان، کاعضو شاام  آلبااکشورهای غیر .(11) و آمریکا بودند بریتانیا ،ترکیه ،سوئد

، هنپال، نیجریا شمالی، کویت، مالزی،کنگ، اندونزی، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کرهچین، مصر، غنا، هنگ

نااا، راین، ویتاوک های فلسطین، روسیه، عربستان، صربستان، آفریقای جنوبی، تایلند،ااکستان، اداره سر مین

ودان و توگو ، نیجر، سکینافاسو، کامبو،، جیبوتی، الئو، میانماران، بون، یمن، یوافغانستان، بنگالدش ،وهب یمبا

 بودند.

 

 های دامپزشک ازمانعملکرد س 3-2

هاای( )فعالیت هایار یاابی ساا مان»ار یاابی باا نااا روش یاک  (OIE) سا مان جهانی بهداشت حیواناات

ار یاابی  نظاورمباه  (Evaluation of Performance of Veterinary Services-PVS) «دامپزشاکی

 درهاا ها، مشخ  کاردن نقاا  ضاعف آنتعیین وضعیت موجود عملکرد آن ا  نظردامپزشکی  هایسا مان

 رده است.کایجاد  جهت بهبود عملکرد ال ا( ی) هاو تدوین استراتژی OIEا  استانداردهای و تبعیت  ایروی

قسامت  4ها که این ساا مانطوریهکند برا مشخ  می با کارایی مورر دامپزشکی هایسا مان ،PVSروش 

 :اساسی دارند

هاای تکنیکای و ای باا مهارتمنابع انسانی، فیزیکی، اقتصادی جهت جذ  منابع و نگهداری افاراد حرفاه* 

 رهبری

 مانناد مساائ اسااس اصاول علمای موجود و جدید بر مسائ دهی توان و قدرت تکنیکی به منظور جهت* 

 بیولوژیکهای وگیری و کنترل فاجعهبا جل مرتبط

ر باه منظاور بااقی مانادن در مسای (Stakeholders) نفعاانذیمستمر با  (Interaction) کنش متقاب * 

 های مشترك و مرتبطها و فعالیتدرست و انجاا برنامه

 جدیااد مقاارراتکارگیری هباا وتواناایی دسااتیابی بااه با ارهااا ا  طریااق ایااروی ا  اسااتانداردهای موجااود * 

 بندی.و منطقه هاهمبستگینداردها، سا ی استایکپارچه

تعریاف و شارد داده شاده اسات تاا  )حیااتی( مهارت ضروری 12تا  6 ،قسمت اصلی 4هر یک ا  این ذی  

ساطح اساس میزان عملکاردی باین دامپزشکی )خود را( بر هایسا مانفعلی کشورها بتوانند سطح عملکرد 

ماورد بررسای را  ماان  HPAIکشور که  12کنند.  مشخ )عملکرد باال(  انج )عملکرد اایین( تا سطح یک

 OIE PVSااس ا  رخاداد باا روش بالفاصاله ( )خود راهای دامپزشکی سا مان ،انداین مطالعه تجربه کرده

کشاور باا  4کشور در حاال توساعه و  8که شام   کشور 12مورد ار یابی قرار داده بودند. نتایج ار یابی این 



 

 

 

 

 15و  ارنادگان یآنفلاوانزاهاای کنتارل روشموفقیت در ن ارتبا  بی وجوددرك به منظور عه کم است توس

ماورد  (PVSقسامت اصالی روش  4های تعریاف شاده ا  مجماوع گرفته شده ا  مهارتبر) مهارت ضروری

 که عبارتند ا : تجزیه و تحلی  قرار گرفتند

 و متخصصان دیگر( دامپزشکانکارکنان )* 

 (ای کنار دامپزشکانحرفهن )افراد کارکنا *

 هاای دامپزشکان و افراد کنار آنهای حرفهمهارت *

 آمو ش مستمر *

 هاستقرار ساختارها و استمرار سیاستا *

 تامین بودجه ضروری *

 گذاری اساسیسرمایه *

 تشخی  آ مایشگاهی دامپزشکی *

 های اایدمیولوژیکاایش *

 تشخی   ودهنگاا و ااس  فوری *

 کنی بیماریجلوگیری، کنترل و ریشه *

 مرتبطبیولوژیک داروهای دامپزشکی و موارد  *

 شفافیت *

ر آن د امنیات  یساتیهای مدیریتی و بهداشات مارتبط باا جداسا ی واحد و انجاا فعالیتا: ) جداسا ی* 

 (.واحد

 بندی جغرافیایی.منطقه * 

انجاا موارد  های دامپزشکی را درو توانایی سا مان HPAIکنترل به  مربو  هایاین مطالعه رابطه میان داده

 دهد:مورد تجزیه و تحلی  قرار میبه صورت  یر بعدی 

 ه باه مشاخ . به بیان دیگر، عالومپزشکی دارای افرادی مناسب هستندهای دااطمینان ا  اینکه سا مان -1

ود اطمیناان حاصا  شاکاه دارد هایی وجاود و روشوظایف مناسب تهیه شده ، شرد نیا های سا مانبودن 

 .تاسدانشگاهی ار شده  (در سطح)ای با کیفیت مناسب های دامپزشکی توسط افراد حرفهتماا جایگاه

های جایگاهینکه ااطمینان ا  به منظور افراد همکار با دامپزشکان و ار یابی مصاحبهبرای روشی  اندا یراه -2

 شده باشد.اشغال نیا  افراد دارای دانش تکنیکی موردتوسط تکنیکی 

 ند.باشاطمینان ا  اینکه افراد دارای مهارت و دانش ال ا جهت انجاا وظیفه خود  -3

 و ورد نیا ()ماطالعات و مفاهیم مربوطه  لحاظهای دامپزشکی ا  استمرار و بهبود مهارت ارسن  سا مان -4

 های آمو شیکارگیری برنامههها ا  طریق بار یابی این مهارت

 ها در طول  مانبکارگیری و استمرار سیاست -5

 ور کردهتا ه ظهیا موارد  های اورژانسی وضعیتدسترسی به منابع اضطراری مالی به منظور ااس  به  -6

وارد ماماواد، وساای  و در ) گذاری بیشاترهای مالی برای کارهای اساسی و سارمایهدسترسی به حمایت -7

 شوند.های دامپزشکی میساختارهای عملیاتی سا مان( که منجر به بهبود مستمر فرامشابه



 

 

 

 

هایی کاه آن هایی که مرتبط با بهداشت عمومی هستند وا  جمله آن ا بیما یتشخی  و گزارش عوام   -8

 ارر نامطلو  برای حیوانات و تولیدات حیوانی دارند.

 نظرهای حیوانی تحتتعیین، ار یابی و گزارش وضعیت بهداشت جمعیت -9

 هایرخادادهای مهام بیمااری یاا ضارورت؛ ا  جملاه های بهداشتیتشخی  و ااس  سریع به ضرورت -10

 سالمت غذایی

و  OIEفهرسات های موجاود در کنی بیماریانجاا فعاالنه عملیات به منظور جلوگیری، کنترل و ریشه -11

 های مرتبط هستند.یا نشان دادن اینکه یک کشور یا یک منطقه عاری ا  بیماری

یاع، فاروش و تولید، برچساب تو  ،تنظیم و کنترل داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی ا  لحاظ واردات  -12

 استفاده ا  این محصوالت

 هااندا ی روشتی ا  دیگر موارد مرتبط یا راهو دادن اطالعا OIEگزارش وضعیت بهداشتی کشور به  -13

تاا  ماان  و OIEدر نظر گرفتن موارد اعالا شده توساط  بابرقراری و نگهداری مناطق عاری ا  بیماری  -14

  .لزوا

 نتایج -3

 های اقتصادیتراکم ماکیان و شاخص 1-3

تاراکم ماکیاان و  ،(2010تاا  2002در ماکیاان ) HPAIکنتارل  هاایسیون خطای دادهوتحلی  رگرتجزیه

طاول  توساعه یافتاه باا تارارائه شده است. تراکم ماکیان کشورهای کم (1)های اقتصادی در جدول شاخ 

ارتباا   یاکمسااله داری دارد. ایان ارتباا  معنای رخداد، کنی و تعداد موارد مان رخداد، مدت  مان ریشه

کنی ریشاه بارای ماان ال ا  و بیمااری مانی که با افزایش تراکم، دوره طوریهدهد بمثبت قوی را نشان می

ر کشاورهای دی مربو  به تراکم ماکیان ار ش اارامترها شوند.تر شده و موارد بیماری هم بیشتر میطوالنی

در طول  مان رخاداد، را ها ا  تفاوتدرصد  85توان ا  این طریق میکه  است 85/0در حال توسعه، بیش ا  

یر و حاذف ممیزان مرگ و همچنین  توضیح داد. ،کنی و تعداد رخدادها با توجه به تراکم ماکیان مان ریشه

ای ان در کشاورهتراکم ماکیعالوه بر این،   وسعه یافته ارتباطی با تراکم ماکیان نداشت.تدر کشورهای کمتر 

 نداشت. HPAIهای کنترل داری با دادهدر حال توسعه و توسعه یافته ارتبا  معنی

ارتباا   ،HDIو  GNIباه ا ای هار نفار،  GDPو  GDP ،AGDP ،%AGDPهای اقتصادی مثا  شاخ 

 نداشتند. HPAIمتعلق به کنترل های داری با دادهمعنی

 



 

 

 

 

 
 

 وهای عضاو ساا مان توساعه کنی کشاور ماان ریشاهو  حاذف ،ومیرتعداد رخدادها، مرگمیانگین مقایسه 

تفااوت براسااس ایان جادول، شاده اسات. ارائاه  (2)عضاو در جادول و کشاورهای غیرهمکاری اقتصادی 

آنفلاوانزای هاای کنتارل در دادهری بین کشاورهای عضاو و غیرعضاو ساا مان توساعه و همکاا یدارمعنی

، تعاداد کنیان ریشاه ما، رخاداددوره میاانگین  کشورهای عضوکه طوریحاکم است به HPAI ای بیماری

ارد حذف ماومیانگین میزان در  .اندقایسه با کشورهای غیرعضو ربت کردهمومیر کمتری را در و مرگ رخداد

ت صاوردر مقایساه باا کشاورهای غیرعضاو براباری را  4  حاذف بایش ا ، کشورهای عضو،درگیر با بیماری

  اند. داده
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( 3)در جادول  HPAIهای کنترل و داده PVSهای ضروری در روش مهارت سیون خطیتحلی  رگروتجزیه

 وجاودهاای ضاروری و مهارت HPAIهای داری بین دادهرابطه معنیبراساس این جدول، آورده شده است. 

 داشت که عبارتند ا :

میار، میازان وکنی، میازان مرگبا  مان ریشه «دامپزشک و افراد مرتبط»ارسن   تعداد رابطه منفی بین -1

افاراد دامپزشاک در  که باا افازایش مناساب تعادادطوریهب ؛وجود داشت HPAIهای حذف و تعداد رخداد



 

 

 

 

و وقاوع  HPAIهای میر و حذف در رخادادوکنی، میزان مرگبرای ریشهال ا  مان ، های دامپزشکیسا مان

 رخدادها کاهش ایدا کرد.

معنی که وقتای  ؛ به اینوجود داشت میروبا میزان مرگ «غیردامپزشک» ارسن  تعداد ارتبا  منفی بین -2

 میر کاهش یافت.و کیفیت ا  لحاظ تکنیکی افزایش ایدا کرد، میزان مرگافراد با تعداد

باا بهباود کاه طوریبه ؛وجود داشت میروای دامپزشکان با میزان مرگهای حرفهنفی بین مهارتابطه مر -3

 ومیر کاهش ایدا کرد.میزان مرگ ،عملکرد و افزایش دانش دامپزشکیدرك، 

فازایش مهاارت باا ا؛ به این صورت که میر وجود داشتوارتبا  منفی بین آمو ش مستمر با میزان مرگ -4

 میر کاهش ایدا کرد.وهای آمو شی، میزان مرگهای دامپزشکی ا  طریق برنامهنافراد در سا ما

منابع مالی  وقتی؛ یعنی وجود داشت HPAIکنی های مالی فوری با  مان ریشهارتبا  منفی بین حمایت -5

 ی ارندگان کاهش یافت.آنفلوانزاکنی سا مان دامپزشکی افزایش ایدا کرد،  مان ریشه

وجاود  او تعاداد رخاداده HPAIکنی بین تشخی  آ مایشگاه دامپزشاکی باا  ماان ریشاهرابطه منفی  -6

کنی و تعاداد رخادادها با افزایش قدرت تشخی  عوام  عفونی، کااهش در  ماان ریشاهکه طوری؛ بهداشت

 مشاهده شد.

افازایش  با ا که؛ به این معنوجود داشت HPAIکنی رابطه منفی بین اایش اایدمیولوژیکی یا  مان ریشه -7

 کاهش ایدا کرد. HPAIکنی ریشهبرای  مان ال ا  ،فعالهای فعال و غیراایش

ن ؛ به ایوجود داشت هازشکی با میزان حذف و تعداد رخداددامپبیولوژیک رابطه منفی بین داروها و مواد  -8

 تولیاد،ربات، واردات،  تنظایم و کنتارلبارای های دامپزشاکی تواناایی بیشاتر وقتای ساا مانصورت کاه 

میازان  در کااهش، نددامپزشاکی داشاتبیولوژیاک ها و مواد و استفاده ا  داروتو یع، فروش  ،گذاریبرچسب

  .ربت شدحذف و تعداد رخدادها 

وقتی تواناایی ه کبه این صورت  ؛وجود داشت ارتبا  منفی بین شفافیت با میزان حذف و تعداد رخدادها -9

دا افزایش ایا OIEهای منظم وضعیت سالمت حیوانات به ن گزارشدامپزشکی برای فراهم کرد یهاسا مان

 .یافتها کاهش میزان حذف و تعداد رخداد ،کرد

 و کنی یا میازان حاذفکنی بیماری با  مان ریشههای جلوگیری، کنترل و ریشهروش رابطه منفی بین -10

کنای  ریشاه جلاوگیری، کنتارل و های با افزایش تعداد برنامه؛ به این معنی که وجود داشت هاتعداد رخداد

میار وساا ی و میازان مرگکنو  مان ریشه HPAIهای ، کاهش در تعداد رخدادOIEفهرست های  بیماری

 وجود آمد.هب

 



 

 

 

 

 
 

 رحث -4

 تراکم ماکیان 1-4

یافته باا کمتار توساعهاکم بااال در کشاورهایی مزارع با ترهای صورت گرفته در این مطالعه، براساس بررسی

 االی ماکیاانبابودند. تراکم مواجه کنی بلندتر و افزایش وقوع رخدادها های ریشهتر،  مانای طوالنیهرخداد

ویاروس  محیطای یتواند منجر به بقااانتقال ویروس بین ارندگان و مزارع شده و میو تسریع باعث تسهی  

 شود. تربرای  مان طوالنی

 خ  شد کاهمش ،در حال توسعه مطابقت دارد. برای مثال هایهای اولیه در بعضی کشوراین مطالعه با یافته

( و 12) (. در تایلناد8)است  HPAIدر ویتناا تراکم متوسط ماکیان یک عام  ریسک برای وقوع رخدادهای 

 . همراه بود HPAIتراکم باالی ماکیان با رخدادهای نیز  (9کنگ )هنگ

ه ارناده بابیشاتری ا  یاک ارناده و سرعت سهولت  تواند در یک منطقه با تراکم باالی ماکیان باویروس می

 -ساان نباشادبین مزارع یک امنیت  یستیبه ویژه اگر سطح - ای به مزرعه دیگر حرکت کنددیگر و ا  مزرعه

 ا افازایشبا تراکم باالی ماکیاان ارتبااطی ،یافته و در حال توسعهدر کشورهای توسعه این در حالی است که

ان مانناد دیگر مدیریت ماکیا یدر این کشورها اجزابنابراین، نداشت.  HPAI هایتعداد و طول  مان رخداد

 وا  انتقاال  و امکان خطر ناشی ا  افزایش تراکم ماکیان را جباران و مراقبت بهتر دامپزشکی، امنیت  یستی

 جلوگیری کرد. HPAIهای گسترش ویروس

 های تاسعه اقتصادیشاخص 2-4

باه  GDP) ،AGDP  ،%AGDP، GDP های اقتصادیاری بین شاخ دارتبا  معنیایشتر گفته شد که 

دهد کاه می نشان مسالهوجود نداشت. این  آنفلوانزاو اطالعات مربو  به کنترل  HDI)و  GNIا ای هر نفر، 

های هکارگیری برناماهای تولیادی ماکیاان و باه، سیساتماکولاوژیدیگری مانند محیط،  متعدد فاکتورهای

  .(5ر دهد )یک کشور تحت تاریر قرا کنی یک بیماری را دراست وقوع و کنترل یا ریشه ممکن ،کنترلی مورر



 

 

 

 

ناد، هباال مث  چین، آلمان،  GDPبا  های ایی باال در کشوربیماریی با آنفلوانزارخدادهای مداوا یا متناو  

در  Bio-securityروسیه گزارش شده است که مناابع فراوانای صارف ااایش یاا  و جنوبی، مالزیژاان، کره

 شود. ها مصرف میآن

ده و حالت بیماری شایع بو ،متوسطی دارند GDPدر کشورهایی مانند بنگالدش، مصر، اندونزی و ویتناا که 

 ایدا کرده است.  بومی

کاه  اناددهرا تجربه کر HPAIاایین، تنها رخداد کوچک  GDP بابوتان مانند افغانستان، بنین و  کشورهایی

 . در کشور ایجاد بیماری کند GDPتواند بدون ارتبا  با سطح که ویروس می بیانگر آن است

عضو در  یا. با این همه کشورهاستایچیده بوده و متارر ا  عوام  متعدد  HPAIکنی یند کنترل و ریشهآفر

اد ایجا های توسعه و مادیریتی اقتصاادی هساتند کاه درسا مان توسعه و همکاری اقتصادی دارای سیستم

کمتار  HPAIهای بنابراین، به نحو مشخصی رخدادمفید و مورر است.  یت، رشد اقتصادی و ربات مالیشفاف

شاورهای کن حاذف بیشاتر نسابت باه میزا کمتر وومیر تر، میزان مرگکنی کوتاه مان ریشهبا دوره  مانی و 

 عضو را تجربه کردند.غیر
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ی شاانس بهتاری بارای کنتارل و جلاوگیری ا  رخادادها ،ه خوبی عم  کننادهای دامپزشکی باگر سا مان

HPAI افاراد و توانند وظایف خود را انجاا دهناد کاه ا های دامپزشکی تنها موقعی میوجود دارد. سا مان 

 موارد  یر را در اختیار داشته باشند:  

 کافیتعداد باکیفیت و به  * افراد

 مر به آمو ش و کسب مهارت دسترسی داشته باشند.صورت مستهای که بافراد حرفه* 

 های مستمر دامپزشکیمنابع مالی قوی برای فعالیت* 

  ایربیماتشخی  سریع آ مایشگاهی عوام  * 

 OIEهای مختلف و گزارش وضعیت بیماری به اایش مستمر اایدمیولوژیکی بیماری* 

 قوانین مورر در مورد داروها و مواد دامپزشکی* 

 . OIEشده در فهرست های های جلوگیری، کنترل و حذف بیماریش روشافزای* 

مااا های دامپزشاکی بایاد در ت، ساا مانAIهای کنترلای ماورر و جلاوگیری ا  کارگیری روشهببه منظور 

وجود بیایاد، ههاای اصالی و ضاروری کاهشای بافعالیت کنند. اگار در میازان مهارتعنوان شده های  مینه

 نیز شک  خواهد گرفت. کنی آن تر شدن یک رخداد و مشک  شدن ریشهاتانسی  طوالنی

ت محافظات ا  وضاعی و در بهباودا: های دامپزشکی توسط بانک جهاانی باه عناوان وسایله )نقش سا مان

بنااابراین، شااود. شااناخته می (Global Pubic Good) عمااومی جهااانی بهداشااتی انسااانی و افتصااادی(

اله مسهای بهداشت و سالمت حیوانات دخی  هستند و این م کردن سرویسهای دامپزشکی در فراهسا مان

طیاور اسات، چراکاه وهای داابین دامپزشکان، کمک دامپزشکان و صاحبان گلهکاری نیا  به ارتبا  نزدیک 

وجود هد، خطری برای کا  جهاان بانخورهای دامپزشکی تنها در یک کشور شکست میهنگامی که سا مان

  آورد.می



 

 

 

 

 ،هساتندجلاوگیری ا  بیمااری بارای کشورهایی که فاقد اایش ماورر و یاک شابکه بهداشات حیواناات در 

 (.1) کنندرخدادهای بیماری وضعیت فراتر ا  یک مشک  را تحمی  می

رها باید کشو ، ا  این رو،دارند HPAIهای دامپزشکی در سطح ملی نقش کلیدی در مبار ه با رخداد سا مان

رار دهناد تاا یا ابزارهای مشابه مورد ار یابی ق OIE PVSی خود را با استفاده ا  روش های دامپزشکسا مان

در ماورد  OIEالمللای اساتانداردهای بینا  و ایروی  ها در تبعیتاین سا مان نقا  ضعف موجود در توانایی

 بهداشت حیوانات شناسایی شود. 

د چگوناه توانند به سرعت تصمیم بگیرنمی ،ستها چگونه اعملکرد فعلی آنشوند کشورها  مانی که متوجه 

هاا نناد. آنباا نگری ک AIهای ملی خود برای مبار ه باا المللی در برنامهبین های استانداردبه موا ات روش

ر تشخی  دکه باعث تسهی  سا ند  مندهای دامپزشکی را به نحوی توانتوانند اطمینان دهند که سا مانمی

 های کنترلی مورر شود.کارگیری روشهبو  HPAIرخداد  هنگاا ود

نشاان داد کاه عواما  اقتصاادی  HDI و GNIبه ا ای هر نفار،  GDP ،AGDP ،%AGDP ،GDPآنالیز 

دهاد نشان می PVSو  OECDمجموع نتایج حاص  ا   . همچنینندارند HPAIمستقیمی با کنترل  ارتبا 

هاای وشرکنناد، دارای گذاری میپزشکی سارمایههای دامکشورهایی که در منابع مالی و انسانی در سا مان

 کاه فاکتورهاایمالی نیست، بلمساله اما این تنها مربو  به جلوگیری ا  بیماری موررتری هستند، و  یکنترل

 دخیا در ایان موضاوع مانند شفافیت و مدیریت خو  نیاز  OECDمتعدد دیگری در رابطه با عضویت در 

 هستند. 

 های جلاوگیری ا در سیساتم کردهزیناه و GDPباین  یرابطاه نزدیکا ،العاه  ایان مطدر مطالعات اایش ا

 ت حیاوانی درو صادرات تولیداویژه ماکیان ههای مرتبط بهای حیوانات و مشترك و تراکم بیشتر داابیماری

 کننادتولیاد و صاادر می ،(. کشورهایی کاه گوشات4) تر در حال توسعه نشان داده شده بودهای غنیکشور

های ضروری درجات ها در ار یابی مهارتهای دامپزشکی آنمدیریت دامپزشکی بهتری بوده و سا ماندارای 

 (. OIE، 2011 . اطالعات منتشر نشدهJ. Commault) باالیی را کسب کردند

اشات. باا ایان های دامپزشکی با عملکارد بااال دبه ا ای هر نفر ارتبا  مثبتی با سا مان GDPعالوه بر این، 

های دامپزشاکی در هماه بااال بارای عملکارد خاو  ساا مان GDPاید خاطر نشان کرد که همیشاه همه ب

ا عملکارد های دامپزشکی باسا مان ،باال GDPهای با ؛ به این معنی که  بعضی ا  کشورها کافی نیست مینه

باال  GDP با احتمال اینکه کشورهایی (. اماOIE، 2011 . اطالعات منتشر نشدهJ. Commault) باال ندارند

یشتر اسات. ب ،های دامپزشکی با عملکرد باال باشنددارای سا مان ،باشند خو  داشتهمدیریت که شفافیت و 

 .برخوردارند HPAI کنترل رخدادهایبرای جایگاه بهتری ا  این کشورها این، بنابر

 

  رردیجمع -5

فازایش ا ، HPAIهای وره  ماانی رخادادافزایش دباعث  یافتههای کمتر توسعهتراکم باالی ماکیان در کشور

داری عنایهای مستقیم اقتصادی ارتبا  مخ است. شابیماری  کنی و افزایش تعداد موارددوره  مانی ریشه

ی ، اماا یاک شااخ  غیرمساتقیم توساعه اقتصاادنداشاتند HPAIهای متعلق به کنترل با اطالعات و داده

ماان  تر شدن دوره رخداد و طاول کوتاه ،HPAIهای داددر ارتبا  با تعداد کمتر رخ (OECDعضویت در )

  .نقش مثبتی داشتومیر و افزایش میزان حذف میزان مرگ کاهش ،کنیریشه



 

 

 

 

 HPA تارلداری با بهبود کنارتبا  معنی ،مورد ار یابی قرار گرفتند OIE PVS های اصلی که توسطمهارت

فاراهم   ووجود دامپزشاکان باا مهاارت بااال ،مپزشکیهای داارسن  سا مان تعداد کافی، برای مثال داشتند.

شورهایی کدر همچنین . بسیار مورر بوددر کنترل بیماری ارسن  ی هامهارت رو  کردنهببرای بودن فرصت 

اا انجاا ،هااای اایاادمیولوژیکانجاااا اایش ،یابی بااه مناابع مااالیهای دامپزشااکی توانااایی دسااتکاه سااا مان

کنتارل  ،هاای جلاوگیری و کنترلای داشاتندگیری روشکارفیت و باهحفا  شافا ،های دامپزشکیتشخی 

HPAI .بی جهات بکه خوتوانند شمی های اصلی،مهارتبرخوردار ا   هایکشور عالوه بر این، بهتر انجاا شد

تواناد می این شبکه ایجاد کنند. HPAIهای های کنترلی برای قطع رخدادگیری روشکاراایش بیماری و به

 استفاده شود. نیز های ماکیان  نیوکاس  و دیگر بیماری ،LPAIبرای کنترل 

یشارفت آن باا هادف قارار دادن دامپزشاکی یاک کشاور و بهباود ساطود ا سا مانعملکرد موجود  تقویت

 کند.کمک می AIهای کنترلی تر در برنامههای موررکارگیری روشبه در کمبودها

هاای رناد و حمایتمدیریت خوبی دا ،که شفاف هستند هاییکشوردهد ها نشان میدادهبندی کلی، در جمع

 یی دردارای تواناا ،کنناد دامپزشاکی فاراهم مای های ماورر ساا مانتوسعه و حف  عملکردا  ی مناسب مال

 هستند.  آنفلوانزاکنترل 
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