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شهرستان روانسردر طیور پرورشواحدهاي ت امنیت زیستی تحلیل وضعی

1و مراد رحیمی*محمد ادریس اله ویسی، کیومرث زرافشانی

)20/06/95؛ پذیرش:28/01/95(دریافت:

چکیده
دارا بودنواسطهبهه،در استان کرمانشاشهرستان روانسر.نیازهاي غذایی جوامع بشري داردتأمیندرصنعت مرغداري نقش به سزایی

مطرح شده عنوان خوشه صنعتی مرغ به،مرغ مادرمؤسساتوصنعتی، کشتارگاهو طیورهاي خوراك دامکارخانهشرایط اقلیمی مناسب، 
وبوده استدرصد 10حدود شهرستان روانسر هاي در مرغداريتلفات میزان میانگین ،هاي اخیرسالدراین در حالی است که. است

بنابراین هدف این پژوهش ؛ استنشدهدرصد در مرغ گوشتی محقق 7به تلفات میزان داف برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش اه
واحد 110ین منظور تعداد براي اطیور شهرستان روانسر بود.پرورشواحدهايضریب امنیت زیستی در میانيهاکنندهنییتعتحلیل 
ها دادهيآورجمعمورد مطالعه قرار گرفتند. براي 1393-1392روانسر به شیوه سرشماري در سال طیور شهرستان پرورشفعال 

نسبت به اقدامات امنیت زیستی دهندگانپرورشها نشان داد که نگرش اغلبیافتهشاخص بود.105که داراي اي طراحی شدپرسشنامه
در حد دهندگانپرورش، میزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی و دانش ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور.خنثی و منفی بود

هاي آموزشی استاندارد، اقدام به برگزاري دورهربطيذن مسئوالشود که با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می.متوسط و پایین بود
ن مسئوالگیري از مشاوره نکات امنیت زیستی و بهرهرعایتراي پرورش طیورد و شرط ادامه فعالیت واحدهانمناسب و متناوب نمای

د.نبهداشتی جهت مدیریت امور مربوطه قرار ده

.، روانسرمرغداريامنیت زیستی، پرورش طیور، :هاي کلیديواژه
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مقدمه
و به ویژه در مناطق روستایی کشورهاشتریدر بامروزه

شیالت، صنایعی همچون کشاورزي، توسط تولید غذا
شود. در این میان دامداري، مرغداري و غیره انجام می

گردش صنعت پرورش طیور به دالیل مختلفی از قبیل 
تر بودن پروتئین حاصل از طیور،ارزانسریع مالی، 

تغییر در الگوي ،دامپرورشکمتر نسبت بهمحدودیت 
(سیداستفاده از گوشت مرغ و تخم مرغبه سمتمصرف 

دوره ،)1388، و همکارانزادهمیرك،1391مصطفوي، 
رشد کوتاه، سهولت تغذیه، امکان استفاده از فضاي متراکم 

پرورش، ضریب تبدیل غذایی مناسب نسبت به سایر براي
هاي پروتئینی از اهمیت به سزایی برخوردار است فرآورده

هاي ذکر توجه به ویژگی). با1388(فیض آبادي و یزدانی، 
ساله، پس 50تقریبی با سابقهطیور پرورش صنعت شده، 

هاي ترین قطببرز صنعت نفت و پتروشیمی از سرمایها
). 1386یولصنایع کشور بوده است (معینی زاده و شاه 

ش تولید مواد غذایی و بهبود چنین از نظر افزایهم
در اقتصاد ملی هاي شغلی نیز از جایگاه واالییفرصت

,Agbato؛1388(دشتی و شرفا، استبرخوردار 1997(.
اینکه صنعت مرغداري نقش قابل توجهی در تولید با وجود 

هاي خطربا این صنعت ، اماکندغذا و اقتصاد ملی ایفا می
باشد. هاي طیور مواجه میزیادي از جمله بیماري

قابل توجهی به يهاخسارتهاي طیور ساالنه بیماري
د (سید نآورتولیدکنندگان، جامعه و اقتصاد ملی وارد می

). در این 1388؛ فیض آبادي و یزدانی، 1391مصطفوي، 
راستا، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی

امنیت «تحت عنوان اقدامات کنترلی و مدیریتی مجموعه
را براي پیشگیري از وقوع و »)Biosecurity(زیستی

تی در واقع امنیت زیسکنند.مطرح میهايماریبگسترش 
مجموعه اقداماتی پیشگیرانه و غیر يریکارگبهبه معناي 

درمانی است که در واحدهاي پرورشی دام، طیور، آبزیان، 
موجودات زنده مراکز نگهداري مزارع کشاورزي و سایر 

، آفت، پاتوژنهرگونهاحتمالی پذیرد تا از ورود صورت می
هاي هرز یا هر موجود زنده حامل و ویروس، انگل، علف
، به طوري که نه این کندزا جلوگیريناقل عوامل بیماري

به واحدهاي پرورشی وارد شوند و زا و آفاتعوامل بیماري
گسترش یابندنه در صورت وجود، به واحدهاي دیگر 

)FAO, 2001; WHO, 2006; ABCRC, 2009; Fraser et

al., 2010; Dorea et al., 2010; Julien & Thomson,

وجه به مطالعات انجام شده شش اقدام فیزیکی با ت.)2011
وقوع و ،امنیت زیستی وجود دارد که با کمترین هزینه
؛ این دهدانتشار بیماري را در سطح مزارع کاهش می

ها، شستن دستاز: دوش گرفتن، اندعبارتاقدامات 
و ها، داشتن رختکن تعویض لباسها و چکمهشستن کفش

ها و ضدعفونی ماشین، مزرعهمخصوص پوشیدن لباس
هاي جوجهکردنوسایل نقلیه، مدیریت تلفات و قرنطینه 

Otake(جدید یا بیمار et al., 2002Cox, ). به طور ;2005
کلی باید اقدامات مذکور در واحدهاي پرورشی به صورت 

، در این شودد و رعایت ویک اصل کلی مد نظر گرفته ش
ا در قالب یک خصوص برخی از پژوهشگران این اقدامات ر

اند.مدل کلی ارائه داده
Ambarawati)امبراواتی و همکاران  et al., در (2011

سازمان گانه امنیت زیستیاصول سهبر اساسمطالعه خود 
تردد و کنترلایزوله کردن،به سه اصل بهداشت جهانی

و اقدامات ردتوجه داضدعفونی یا رعایت اصول بهداشتی 
خطریا مرحله سه ناحیهاساس در بر آنامنیت زیستی را 

در راستاي .داده استمورد مطالعه قرار مزرعه آفرین در 
,Patrick & Jubb، پاتریک و جوباین مطالعه یک )(2010

) براي مزارع پرورش طیور 1نگارهمدل امنیت زیستی (
مرحله است و هر یک از نه شامل اند. این مدلکردهارائه 

طور دقیق اجرا ست که باید به مراحل شامل اقداماتی ا
مطالعات مختلفی اقدامات امنیت زیستی را به صورت شود.

، ؛ این در حالی است کهاندکیفی مورد بررسی قرار داده
,Patrick & Jubbپاتریک و جوب  با ارائه این )(2010

به طور ا امکان سنجش سطح امنیت زیستی راهشاخص
هاي این اس شاخصدند به طوري که بر اسکرکمی فراهم 

ور توان سطح امنیت زیستی را در هر مزرعه به طمدل می
ارزیابی کرد و امتیازي مصاحبه و يبردارعکسمشاهده، 

Farm Biosecurity(تحت عنوان ضریب امنیت زیستی

Status Score (FBSS)(.به آن اختصاص داد
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)2010ع پرورش طیور (پاتریک و جوب، مدل امنیت زیستی مزار-1نگاره 

Lestariلستاري و همکارانپژوهش et al., نشان ) (2011
دربزیستی ، امنیتجامعه مورد مطالعهدر که ه استداد

و باید شدهمزرعه و وضعیت تردد به خوبی رعایت نورودي
گرفته شود.تري به کار در این زمینه اقدامات محکم

Lestariکارانلستاري و هم،چنینهم et al., و) (2011
Nerkarنارکر و همکاران  et al., در هم) (2010

هاي خود به طور مشابه سطوح پایین امنیت پژوهش
اقدامات زیر مشخص ي مزرعه را با ورودبزیستی در

:دندکر
حیوانات به انسان و و ترددمزرعهورودي در دربنبود-1

داخل مزرعه
رعایـت نکـات امنیـت زیسـتی در     نبود تـابلوي حـاوي   -2

و داخل مزرعهورودي
ي شستشو و ضـدعفونی قبـل از ورود بـه    نبود حوضچه-3

ه.مزرع
ــهدر حــالی ــارانک ــیچ و همک Bleich(بل et al., 2009 (

تـرین مسـیر انتشـار ویـروس و     عمدهرا هاي انسانی فعالیت
مروبکـــانس و فلســـت.انـــدذکـــر کـــردهبـــروز بیمـــاري 

Backhans & Fellstrom, ــدگان در )(2012 ــود جون وج
هـا  هـاي جدیـد در دام  خطر شـیوع عفونـت  عاملرا مزارع 

کنترل این جوندگان بایـد بـه   معتقدندواندهکردشناسایی 
دن امنیـت زیسـتی   کـر عنوان اقـدامی مهـم بـراي فـراهم     

د.شومناسب رعایت 
Ambarawati)امبراواتی و همکاران  et al., به نقـل (2011

کـه سـه عامـل،    ندبیان کرده ازمان خوار و بار جهانیاز سا
حمـل و  قرار گرفتن مرغداري در نزدیکی شـهر یـا روسـتا،   

نقل غیراستاندارد مرغ و پرندگان زنده و بازار پرندگان زنده
)Live Bird Market (LBM)(   ــا ــتقیم ی ــور مس ــه ط ب

را افـزایش  پرنـدگان غیرمستقیم شیوع ویروس آنفلـوانزاي 
ــد. مــی ــاطق  بدهن ــده در من ــدگان زن ازارهــاي فــروش پرن

مخـاطرات  نیتـر مهمکوچک، از يهاشهرستانروستایی و 
يهـا يمـار یبیکنـ شـه یربهداشتی هستند، چون کنترل و 

,Rahimi(سـازند یمـ طیور را با مشکل مواجـه   در ). 2013
,Sims(ســیمسایــن راســتا، بــازار کــه نشــان داد)2007

ویـروس  احتمـالی  تشـار  انتـرین عامـل  مهـم پرندگان زنده
امیجــــی و همکــــاران.پرنــــدگان اســــتآنفلــــوانزاي 

محوطه مرغداري

سالن
پرورش

تردد به داخل -2
مرغداري

پاتوژنها با -1
ناقلین بیماري به 

همراه دروندادهاي 
مرغداري

فاصله از منبع - 3
پاتوژن تا سالن 

پرورش

محوطه-4
مرغداري

امنیت زیستی -5
در حصار
مرغداري

امنیت زیستی در -6
اصله بین حصار ف

مرغداري و سالن پرورش
امنیت زیستی در -7

درب ورودي سالن 
پرورش

تردد به داخل -8
سالن پرورش

در معرض -9
ریسک بودن گله

انسان

)حیوانات (جوندگان، پرندگان و غیره

)اشیاء غیر ارگانیک (ماشین آالت و غیره

مواد ارگانیک (آب، غذا و غیره)

اريمرز یا حصار مرغد

منبع انتشار 
عوامل بیماریزا
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Ameji et al., ,Ayeایهو)(2012 داشتند که ) بیان(2010
این بازارها به مثابه یک مخزن از انـواع گونـاگون پرنـده از    

هـا از ایـن بازارهـا    بیمـاري بیشترو هستندجاهاي مختلف 
یابند.شیوع و گسترش می

اقدامات گوناگون از يریکارگبهکلی الزمه پذیرش و طوربه
جمله اقدامات امنیت زیستی دارا بودن دانش کافی و 

لستاري و همکاران.استآن زمینه نگرش مثبت در 
Lestari et al., براي به دست آوردن سطح )(2011

با کهبرگزیدندپذیرش امنیت زیستی در مزارع، روشی را 
در فرمول شاخص پذیرشب امنیت زیستیقرار دادن ضری

)(AI = FBSSO/FBSST ، سطح پذیرش اقدامات )(100
.دندکردر هر مزرعه را محاسبه امنیت زیستی

میـزان پـذیرش اقـدامات امنیـت زیسـتی      بـر اسـاس  پس 
ــته  ــه دســ ــخگویان را در ســ ــمي پاســ ــده کــ پذیرنــ

)Low Adopter(ــی ــاد)Partial Adopter(، جزئـ و زیـ
)High adopter(ضــریبدر نهایــت دنــد.کريبنــددســته

65از هـا آنمنطقـه مـورد مطالعـه   وضعیت امنیت زیستی
به طور کلی . دمبه دست آ71/123محاسبه شده،شاخص

لسـتاري و همکـاران  میانگین شـاخص پـذیرش در نتـایج    
Lestari et al., که سـطح کلـی پـذیرش اقـدامات     ) (2011

بـود  44/63دهـد،  را نشان میتوسط جامعه زیستی امنیت
56/36زیـرا  ؛ دشومحسوب میبه عنوان پذیرنده جزئیکه

.انداقدامات امنیت زیستی را نپذیرفتهدرصد از پاسخگویان 
,Patrick & Jubbپاتریــک و جــوب  در پــژوهش )(2010

ي بالی و جاواي غربـی  این نمره را براي دو منطقهی مشابه
بـه دسـت   0/140و 8/125به ترتیب اند کهدهمحاسبه کر

از آنجا کـه ضـریب مطلـوب امنیـت زیسـتی در ایـن       آمد. 
ضـعف در  نشـان از  آنـان  نتـایج  بـوده اسـت،  195مطالعه 
بـوده  امنیت زیستی در این مزارع کوچک مقیـاس  اقدامات

مورد مطالعهچنین شاخص پذیرش در دو منطقههماست.
کــه ه اســتد بــوددرصــ79/71و 51/64بــه ترتیــب  

در گروه پذیرنـدگان جزئـی   این منطقه رادهندگانپرورش
داده است.قرار

قبیل سطح سواد، عواملی از هاي مختلف،بر اساس پژوهش
، مستمرترویجیيهادرآمد، مشارکت اجتماعی، تماس

هاي دریافت شده و تسهیالت تجربه کاري، دانش، آموزش
ت امنیت زیستی اقدامامالی دریافتی بر سطح پذیرش 

Sarker(هستندرگذارندیتأث et al., 2011; Benjamin et

al., ,Rahmanرحماندر همین رابطه،.)2010 2007)(
برداران نسبت به براي اینکه نگرش بهرهمعتقد است که 

بهبود یابد نیاز است تا دانش آنان در رابطه فناوريپذیرش 
ختلف و هاي ترویجی ماز طریق روشهايفناوربا 

البرس و همکاران.یابدهاي ترویجی افزایش تماس
Elbers et al., به این نتیجه رسیده است که ) (2002

یی به خوبی آشنابیماريهاينشانهبا اغلبچون مرغداران 
برخوردار نیستند، دانش کافی ازیا به عبارتی دیگرندارند

ر نهایتددهند کهگزارشرابه موقع بیماري توانند نمی
نخواهد ي مطلوبی در پینتیجهدرمانکنترل و اقدامات
Elbers(داشت  et al., 1999(.

در زمینه پرورش هاي شهرستان روانسرپتانسیلبا وجود
به بار آوردن خسارات عالوه برها ، شیوع بیماريطیور

، آنان را در عرصه رقابت ضعیف عمده براي مرغداران
اقدامات امنیت زیستی، يریکارگبهبنابراین، با،گرداندمی

چنین صنایع مرتبط با آن در این صنعت مرغداري و هم
شهرستان و در مقیاس استانی و کشوري توسعه خواهد 

هاي باالتري را نیز در سطح جهانی به خود یافت و جایگاه
این مطالعه تعیین میزان کلیاختصاص خواهد داد. هدف 

طیور دهندگانپرورشان پذیرش این نوع اقدامات در می
که از طریق اهداف اختصاصی زیر روانسر بودشهرستان

:مورد بررسی قرار گرفت
ايو حرفهاقتصاديهاي فردي، اجتماعی،بررسی ویژگی-

طیور شهرستان روانسر؛دهندگانپرورش
تعیین ضریب امنیت زیستی واحدها به تفکیک مراحل -

؛گانهده
دامات امنیت زیستی در بین تعیین میزان پذیرش اق-

؛دهندگانپرورش
) واحدهاي پرورش FBSSتعیین ضریب امنیت زیستی (-

طیور شهرستان دهندگانپرورشطیور و میزان پذیرش 
؛اساس شاخص پذیرشروانسر بر

پژوهشروش
وضـعیت  پیمایشی حاضر بـه تحلیـل  -در پژوهش توصیفی

ر طیـور منطقـه روانسـ   پـرورش واحـدهاي  زیسـتی  امنیت 
واحـد فعـال   110تعـداد  . بـراي ایـن منظـور   شدپرداخته
روانسـر بـه شـیوه سرشـماري در     طیور شهرسـتان پرورش

يآورجمـع بـراي رار گرفتنـد. مورد مطالعه ق93-92سال 
قسـمتی از آن بـر   کـه  طراحـی شـد  ايها پرسشـنامه داده

شاخص =ضریب امنیت زیستی محاسبه شده براي هر واحد 100×
ضریب امنیت زیستی کلپذیرش
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,Patrick & Jubbپاتریک و جوبمبناي مدل . بود)(2010
شاخص مطـرح شـده توسـط    71به جاي تفاوت کهنبا ای
چنـین یـک مرحلـه    شد. هماستفادهشاخص 105از هاآن

قبـل و  مرحله مکمل "، تحت عنوان گانهنهافزون بر مراحل 
د. در نهایت یـک پرسشـنامه   شبه مدل اضافه "بعد از دوره

شاخص به دست 105ضریب امنیت زیستی با ده مرحله و 
تأیـ هشـنامه، اعضـاي   بـراي اطمینـان از روایـی پرس   آمد. 
ت علمـی  أی گروه تـرویج دانشـگاه رازي و اعضـاي هیـ    علم

ي هـا هیـ گوو سـؤاالت دانشکده دامپزشکی پس از مطالعـه  
پرسشــنامه، نظــرات اصــالحی خــود را اعــالم کردنــد کــه  
اصالحات ضروري، چندین بـار انجـام گردیـد و در نهایـت     

شد.دییتأروایی پرسشنامه 
، مشاهده با مرغدارانبهاین پرسشنامه به روش مصاح

شد. سنجش اقدامات تکمیل برداريمستقیم و عکس
و به هر گرفتامنیت زیستی به صورت کمی صورت 

پس از تکمیل گرفت. اي خاص تعلق اقدامی نمره
با بررسی ، در مرغداري (مصاحبه و مشاهده)پرسشنامه

نمره،هاي انجام شده از مرغدارييبردارعکس
هر یک از شاخصبه . اصالح شدابی شده هاي ارزیشاخص

اختصاص داده 3تا 0اي از هاي مندرج در پرسشنامه نمره
به مفهوم عدم رعایت شاخص امنیت صفرشد؛ نمره 

به معناي رعایت کامل شاخص مورد نظر 3زیستی و نمره 
2و 1است که نمره یادآوريقابل.از سوي مرغداري بود

ت که با توجه به مشاهده حد واسط نمره کامل و صفر اس
. با استناد به توضیحات فوق، شدتعیین وضعیت موجود

بیشترین ضریب امنیت زیستی واحدهاي مرغداري بین 
) 0105صفر (مقدارکمترین) و 3105(315مقدار

در نهایت با استفاده از شاخص پذیرشد.شمحاسبه 
امنیت زیستی، میزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی 

تقسیمحاصلبه دست آمد. بدین منظور دهندگانپرورش
ضریب امنیت زیستی کسب شده بر ضریب امنیت زیستی 

و میزان پذیرش هر ضرب شد100کل (مطلوب)، در عدد 
دست آمد.به دهندهپرورشواحد 
ها و بحثیافته

طیور شهرستان روانسردهندگانپرورشنگرش و دانش 
نسبت به امنیت زیستی

در این دهندگانپرورشمتوسط سن ها،تهبر پایه یاف
درصد آنان 3/68سال بود که سطح تحصیالت 39مطالعه 

تر از دیپلم بوده است. شایان ذکر است که دیپلم و پایین

تحصیالتی مرتبط با دهندگانپرورشدرصد از 8/4تنها 
میانگین مدت فعالیت .داشتندشغل پرورش طیور 

سال5حدود طیور در صنعت پرورشپرورشواحدهاي 
و درصد از آنان تنها در شغل پرورش طیور8/77که بود

افراد عالوه بر این شغل در مشاغلی همچون بقیه
. نتایج سایر کشاورزي، دامداري و غیره فعالیت داشتند

شده است.نشان داده1در جدول مطالعه شدههاي ویژگی
طیور دهندگانپرورشتوصیف سطوح نگرشبراي

به امنیت زیستی، با توجه به اینکه ان روانسرشهرست
موافقم) و پنج (کامالً مخالفم) کامالًها در دامنه یک (پاسخ

Interval of Standard(قرار داشتند با استفاده از فرمول

Deviation from the Mean(بهISDM شرح ذیل به سه
Sadeghi؛ 1388مطیعی لنگرودي، طبقه تقسیم شدند (

& Kakhak, 2005.(
A ≤ Mean – Sd:کم =A

Mean – Sd ≤ B ≤ Mean + Sd متوسط : =B

Mean + Sd ≤ C خوب : =C

درصد از 90حدود نتایج نشان داد که به طور کلی
سطح نگرش متوسط تا مثبت و مابقی دهندگانپرورش

نسبت به امنیت نامطلوبدرصد) نگرشی 5/9(هاآن
ایج نشان داد که حدود نت،از سوي دیگرزیستی داشتند.

طیور شهرستان روانسر دهندگانپرورشدرصد از 90
امنیت زیستی دربارهی میزان دانش متوسط و ضعیف

درصد از آنان نمره مناسبی را کسب 5/9داشتند. تنها 
شده . شایان ذکر است که میانگین نمره کسبکردند

بود.62/15نمره بیشترینو 52/6نمره کمترین، 28/11
یین ضریب امنیت زیستی واحدها به تفکیک مراحل تع
گانهده

در این مطالعه با کمی نمودن نحوه سنجش اقدامات 
امنیت زیستی، براي هر واحد پرورشی یک ضریب امنیت 

مراحل 11تا جدول 2زیستی به دست آمد. در جدول 
گانه سنجش ضریب امنیت زیستی به همراه ده

ات امنیت زیستی در هر هاي مربوط به رعایت اقدامشاخص
ي مرحله آورده شده است. در هر مرحله، نمره کسب شده

واحد پرورش طیور 63آن مرحله (وضعیت موجود) در بین 
ي شهرستان روانسر و نمره کامل که باید کسب شود (نمره
ها مطلوب) ارائه شده است. قابل ذکر است تمامی شاخص

ظ اهمیت سنجش مساوي هستند.از لحا
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میزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی در بین تعیین
پروش دهندگان

به دست آمده در ده با استفاده از ضریب امنیت زیستی
مرحله و قرار دادن این ضرایب در فرمول شاخص پذیرش، 

دهندگانپرورشمیزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی توسط 
12براي هر مرحله و به طور کلی براي ده مرحله در جدول 

بدین ترتیب براي هر کدام از مراحل، ان داده شده است.نش
ضریب امنیت زیستی کسب شده (وضعیت موجود)، وضعیت 
مطلوب و میزان پذیرش اقدامات آن مرحله توسط 

ارائه شده است. در نهایت ضریب امنیت دهندگانپرورش
دهندگانپرورشزیستی واحدهاي پرورش و میزان پذیرش 

این 12خص شده است. جدول کل شهرستان روانسر مش
آورد که ضمن بررسی وضعیت موجود و امکان را فراهم می

امنیت زیستی گانهدهوضعیت مطلوب، نکات ضعف در مراحل 
دهد میزان پذیرش و تر شود. نتایج نشان میمنطقه نمایان

ي اقدامات امنیت زیستی در سطح شهرستان روانسر ریکارگبه
چنین درصد) بوده است. هم84/66در حد متوسط به پایین (

نتایج نشانگر آن است که تنها در مرحله دهم اقدامات امنیت 
زیستی به طور مناسب رعایت و به کار گرفته شده است. به 
عبارتی وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله بسیار کم 
داشته است و از میزان پذیرش مطلوبی برخوردار بوده است؛ 

ارم و هشتم وضعیت موجود با وضعیت اما در مراحل سوم، چه
مطلوب فاصله قابل توجهی دارد و لذا اقدامات امنیت زیستی 

اند.تري مورد پذیرش واقع شدهدر این مراحل به طور ضعیف

ي اقدامات امنیت زیستی توسط ریکارگبهي میزان بندطبقه
واحدهاي پرورش طیور

ت اقدامات به منظور ارائه تصویر کلی از وضعیت موجود رعای
امنیت زیستی در واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر 

بندي میزان رعایت اقدامات امنیت زیستی بر اقدام به طبقه
اساس ضریب امنیت زیستی در این واحدها شد. از مقایسه 
وضعیت هر واحد پرورشی با شاخص ضریب امنیت زیستی، 

). 13ل جدوشد (یک نمره کلی براي هر واحد پرورشی تعیین 
درصد از 11دهد که تنها حدود نتایج نشان می

اصول ضریب امنیت زیستی را به طور کامل دهندگانپرورش
8/50اند. در حالی که بیش از نیمی از آنان (رعایت نموده

درصد از آنان یا 38درصد) این اقدامات را تا حد متوسط و 
و محدودي اند و یا در حد ضعیفاین اقدامات را به کار نگرفته

اند.به کار گرفته
ي میزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی بندطبقه

طیوردهندگانپرورش
در این قسمت نیز به منظور ارائه تصویر شفاف از میزان 

طیور دهندگانپرورشپذیرش اقدامات امنیت زیستی توسط 
فرمول شاخص پذیرش، میزان بر اساسشهرستان روانسر 

ي پایین، متوسط و باال در سه طبقهدهندگانپرورشپذیرش 
5/90نشان داد که 14جدول دسته بندي شد. نتایج در 

سطح پذیرش متوسط و پایین دهندگانپرورشدرصد از 
از دهندگانپرورشدرصد از 5/9داشتند. در این میان تنها 

سطح پذیرش باالیی برخوردار بودند.

نسبت به امنیت زیستیر شهرستان روانسرطیودهندگانپرورشنگرش و دانش-1جدول 

نمادرصد معتبرفراوانیسطح متغیررمتغی

نگرش
87/12مثبت
*498/77بینابین
65/9نامطلوب

دانش
1219)0-10ضعیف (
*454/71)1/10- 14متوسط (
65/9)1/14-20خوب (
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)n=63یستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (هاي ضریب امنیت زاول شاخصمرحله -2جدول 
هايیا ناقلها، حاملها: پاتوژن1مرحله 

وضعیت هامالكبیماري همراه با دروندادهاي مزرعه
جامعهموجود

وضعیت 
مطلوب

، آردي و پلت، آردي و بلغور، پلت و بلغوريآردپلت، بلغور،ينوع غذاي مصرفی مرغدار

17
67

24
57

فـروش  هـاي ، محـل دهنـدگان پـرورش دیگـر  تولید کننـده،  مستقیم از کارخانه کنسانترهمحل تهیه
کنیمتوزیع، استفاده نمیهاي شرکتپرورش طیور، از هاي نهاده

، هــاي مرغــداريفــروش نهــادههــايطیــور، محــلدهنــدگانپــرورشاز دیگــر و مواد اولیه آنمحل تهیه خوراك 
و طیورانه خوراك داممستقیم از کارختوزیع، هاي شرکت

هامحل تهیه مکمل
پـرورش طیـور، از   هـاي  هاي فـروش نهـاده  مغازهطیور، دهندگانپرورشاز دیگر
، اسـتفاده  بـازار آزاد ، هاي داروسازيمستقیم از کارخانه، کنندهعیتوزهاي شرکت

کنیمنمی

هـاي پیمانکـار   شـرکت ، ههاي فروش جوجه و مرغ زنـد مغازه، از دیگر مرغدارانه بسترمحل تهی
کنیم، استفاده نمیبازار آزاد، طرف قرارداد

خاك اره، کاه و کلش، مقوا، شلتوك برنج، سایرنوع بستر
اطمینان حاصل هاجوجهچگونه از سالمت 

کنید؟می
تأییدیـه تهیـه   ، تأییدیه دولتی، اعتماد به تهیه کننده/تأمین کننده، دانش خودم

کنمو توجه نمیبلد نیستم ، کننده
سایرتهویه طبیعی،تونلی مکانیکی، تونلی مکانیکی، سقفی مکانیکی،نوع تهویه

چشمه، آب چاه، آب رودخانه، آب شهريآبمنبع تأمین آب
آیا به آب مصرفی مزرعه کلر اضافه 

، بله گاهی اوقات، خیرهمیشه–بله کنید؟می

آب هاي میکروبیویژگیبارکیچند مدت 
بارکی، هر چند سال بارکی، هر سال بارکیدهیم، هر شش ماه انجام نمیکنید؟مرغداري را آزمایش می

میایی آب یهاي شویژگیبارکیچند مدت 
بارکی، هر چند سال بارکی، هر سال بارکیدهیم، هر شش ماه انجام نمیکنید؟مرغداري را آزمایش می

خانه خود مرغ یا آیا کارکنان مرغداري در
، خیر، خبر ندارمبلهکنند؟نگهداري میدیگر پرنده 

)n=63(هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر مرحله دوم شاخص-3جدول 

وضعیت نمره هامالك: تردد به داخل مرغداري2مرحله 
جامعهموجود 

وضعیت نمره 
مطلوب

ک مرغداريتعداد اعضاي خانوار مال

116
2

17
01

آزاد، خانوادگیکنید؟نیروي کارگري را از کجا تأمین می
زن، مردکنند؟چه تعداد کارگر در مرغداري کار می

به غیر از مرغداري به چه کار دیگري مشغول
، سایرآزاد، کارکشاورز، کارمند، هیچید؟هست

در صورت داشتن مشاغل دیگر، درآمد آن نسبت به
، کمتر، بیشتربرابر؟مرغداري چگونه است

چه کسانی اجازه ورود به مرغداري را دارند؟
را عالمت بزنید)شودیم(هر کس که وارد 

مالک ، مدیر مرغداري، کارگران ثابت مرغداري
، دامپزشکخدمات (دهندگانارائه، مرغداري

، خریدارانواکسیناتور، نوك چین، تأسیسات و...)، 
ها و آشنایانفامیل، خوراك دام و ...فروشندگان

در روز چه تعداد بازدید کننده وارد مرغداري 
؟شوندیم

بله، خیرآیا کارگران گواهی سالمت دارند؟
آیا کارگران را در زمینه نحوه پرورش و کنترل 

بله، خیردهید؟بیماري و غیره آموزش می
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)n=63امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (هاي ضریب مرحله سوم شاخص-4جدول 

وضعیت نمره هاي بالقوه آلودهکانون: فاصله سالن پرورش تا 3مرحله 
جامعهموجود 

وضعیت مطلوبنمره 

فاصله خانه تا مرغداري (کیلومتر)

196
7

30
24

(کیلومتر)کشتارگاه دام نیترکینزدفاصله تا 
(کیلومتر)شتارگاه طیور کنیترکینزدفاصله تا 
(کیلومتر)محل پرورش دام نیترکینزدفاصله تا 

متر)یاچه، رودخانه، سراب و ... (کیلوفاصله تا در
جاده (کیلومتر)نیترکینزدفاصله تا 
)(کیلومترگان دیگر یا پرندزندهمرغبازار فروش نیترکینزدفاصله تا 

محل مسکونی (کیلومتر)نیترکیفاصله تا نزد
هاي همسایه (کیلومتر)فاصله با مرغداري

باغ (کیلومتر)نیترکیفاصله با نزد
زمین کشاورزي (کیلومتر)نیترکیصله تا نزدفا

خوراك دام (کیلومتر)کارخانه نیترکیفاصله تا نزد
فاصله تا اداره دامپزشکی (کیلومتر)

(کیلومتر)کلینیک و آزمایشگاهفاصله تا 
فاصله چاه آب از منبع سوخت و چاه فاضالب

فاصله تا پارکینگ مرغداري

)n=63هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (له چهارم شاخصمرح-5جدول 
وضعیت نمره هامالكمیزان در معرض آلودگی بودن گله: 4مرحله 

موجود جامعه
وضعیت نمره 

مطلوب
مرغدارياسمیظرفیت

67
3

15
12

هاي پرورشتعداد سالن
ي کل مرغداريمیزان زمین زیربنا

هاي پرورشي سالنان زمین زیربنامیز
آمار گله در این دوره پرورش

متوسط میزان جوجه ریزي در هر دوره

با سطح سطحهم، بلندتر از زمین اطرافنسبت به اطراف در چه وضعیتی است؟هاي پرورشسالن
تر از سطح زمین اطرافپایین، زمین اطراف

شمامرغداريکیلومتريدر شعاع یکچه تعداد مرغداري
داردوجود 
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)n=63(هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر مرحله پنجم شاخص-6جدول 
: سطح امنیت زیستی در حصار (مرز) 5مرحله 

نمره وضعیت هامالكمرغداري
موجود جامعه

نمره وضعیت 
مطلوب

، هیچوري)تفنس (، دیواروضعیت حصارکشی اطراف
19

05

28
35

دروازه دارد و همیشه باز ، دروازه دارد و همیشه قفل استدروازه مرغداري
، ندارداست

هاي مرغداريتعداد ورودي
در بیرون مرغداري، بله داخل مرغداري، خیربلهآیا مرغداري شما پارکینگ دارد

آیا در ورودي مرغداري شما امکانات شستن و 
، خیربلهدارددو وسیله نقلیه وجوآالتنیاشضدعفونی م

شوند؟ وارد محوطه مرغداري میآالتنیماشآیا 
بله، خیر)...ها و(جوجه ریزي، سوخت، نهاده

دارید؟آالتنیماشآیا دفتر ثبت تردد افراد و 
شود، بله فقط تردد بله فقط تردد انسان ثبت می

و انسان آالتنیماششود، بله تردد ثبت میآالتنیماش
شود، خیرثبت می

آیا در پیرامون مزرعه عالمت و تابلوهاي رعایت 
، خیربلهنکات امنیت زیستی وجود دارد

هاي مزرعه وجود يآیا حوضچه ضدعفونی در ورود
، خیرهابله در همه وروديدارد

ها مرتب تعویض آیا ماده ضدعفونی حوضچه
، خیربلهشودمی

فروخته شده به مزرعه ي) هاآیا مرغ (تخم مرغ
، خیر، گاهی اوقاتبلهگرددبرمی

خانواده، کارکنان و اعضاي (در حین ورود افراد
ازکیغداري شما کدامکنندگان) به مربازدید

شود؟انجام میزیرکارهاي

استفاده از پوشش (لباس) محافظ در مرغـداري، اسـتفاده   
از پوشش (لباس) محافظ خود بازدیدکننده، دوش گرفتن 

شـود، از  ها بیرون مرغداري پارك میقبل از ورود، ماشین
شود که آیا قبل از ورود به این مرغداري، آنان پرسیده می

ها، اند، ضدعفونی و تعویض کفشداري دیگري رفتهبه مرغ
دانـم،  ها، وسایل نقلیه، تجهیـزات و ...، نمـی  شستن دست

دهیمهیچ کاري انجام نمی
آیا کارکنان مرغداري در حین دوره پرورشی به 

ها، کشتارگاه، یا مراکز روستا، سایر مرغداري
روند؟فروش مرغ زنده می

، خیربله همیشه، بله گاهی اوقات

در موقع فروش مرغ، از قفس شخصی استفاده 
، خیردانمینمبله، گاهی اوقات، شودمی

ها و تجهیزات را بعد از برگشت از بازار و آیا قفس
کنید؟قبل از ورود به مرغداري تمیز می

اي بـه مرغـداري   ، هـیچ وسـیله  دانمینمبله، گاهی اوقات، 
گرددبرنمی
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)n=63هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (له ششم شاخصمرح-7جدول 
فاصله: سطح امنیت زیستی در 6مرحله 

وضعیت نمره هامالكحصار مرغداري و سالن پرورش
موجود جامعه

وضعیت نمره 
مطلوب

آیا انبار غله در برابر جوندگان و پرندگان 
دانم، نمیيتا حدودکامالً، بلهشود)(محافظت میدر امان است

22
60

34
02

هاي پرورش، داخل محوطه داخل محوطه مرغداري نزدیک به سالندرب انبار دان در کدام قسمت است؟
هاي پرورش، خارج از محوطه مرغداريمرغداري دور از سالن

، خیرشودشود، بله ولی استفاده نمیبله و استفاده میآیا رختکن لباس و حمام دارید؟
ها شسته لباسبارکیچند وقت 

هر روز، هر هفته، بیشتر از یک هفتهشوند؟می

يامرحلهاي، دو یک مرحلهنوع رختکن
، کالهماسکدوش، کمد لباس، چکمه، دستکش،امکانات رختکن

ها و داروها را کجا مکمل، هاواکسن
؟کنیدنگهداري می

انبار مخصوص، در اتاق مدیریت، در اتاق ها، در در انبار دان و نهاده
نگهبانی

آیا جوي آب در محوطه هست؟
بله، آب در محوطه جاري است و اقدامی براي آن صورت نگرفته 

است
شده استیدهسامانخیر، آب در محوطه جاري نیست و 

ها چگونه تخلیه آب خروجی ناودانی
گردد؟می

شود، به خارج مرغداري میگردد، وارد فاضالب وارد محوطه می
گرددهدایت می

آیا در محوطه مرغداري و سالن پرورش 
بله، خیرضایعات غذا و زباله وجود دارد؟

و جوندگان به انبار آیا پرندگان وحشی
دانمبله، بعضی اوقات، خیر، نمیشوند؟دان وارد می

آیا غیر از پرندگان پرورشی، پرندگان 
اهلی دیگر (اردك، مرغ بومی و ...) در 

محوطه هستند؟
بله، همیشه، گاهی اوقات، خیر

کنیم، خیراستفاده نمیکنیم، بله و بله و استفاده میآیا مرغداري کوره الشه سوز دارد؟

ها ها هست، در مسیر باد به طرف سالندر مسیر باد به طرف سالنکوره الشه سوز در کجا قرار دارد؟
نیست

بله، خیردارد؟کنخشکآیا مرغداري کود 
ظروف باقی مانده واکسن و داروها را چه 

کردن، سوزاندنسطل زباله، دور انداختن در محیط اطراف، دفنکنید؟کار می

از موارد زیر را کیکداممرغداري شما 
باشد؟دارا می

، اتاق ...ها و انبار دان، انبار لوازم و وسایل، انبار دارو، واکسن و مکمل
کارگران، اتاق مدیریت، سرویس بهداشتی، اتاق کالبدگشایی، اتاق 

مخصوص گاز دادن و ضدعفونی

، آسفالت، بتن، وجود گیاه و علف هرز در محوطه، خاکی، شنیوضعیت محوطه مرغداري
وجود وسایل و لوازم اضافی و بدون استفاده
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)n=63هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (مرحله هفتم شاخص-8جدول 
سالن : سطح امنیت زیستی در ورودي 7مرحله 
وضعیت نمره هامالكپرورش

موجود جامعه
وضعیت ره نم

مطلوب
پالستیک، بتن، توري، فلز، آجرجنس دیوار سالن پرورش

13
02

18
90

دانمنه، بله، بعضی اوقات، نمیآیا درب سالن پرورش همیشه قفل است؟
دانمها، نمیها، بله همه دربنه، بعضی از دربآیا نشانه و تابلو بر درب ورودي هست؟

در ورودي آیا امکانات شست شو و ضدعفونی
بله، خیرها هست؟سالن

آیا حوضچه ضدعفونی (بتنی، تشت و ...) در ورودي 
دانمها، نمیها، بله همه دربنه، بعضی از دربسالن پرورش وجود دارد؟

هاوضعیت حوضچه
کامل و بدون خلل و فرج، ناقص و داراي خلل و فرج کمها چگونه است؟سالنيبندقیعاوضعیت 

آیا براي هر سالن اتاق سرویس جهت جلوگیري از 
بله، خیرورود هواي مستقیم وجود دارد؟

آیا پرندگان وحشی و جوندگان به سالن پرورش وارد 
دانمبله، بعضی اوقات، خیر، نمیشوندمی

آیا اقدامی انجام شده است که مانع ورود پرندگان 
وحشی و جوندگان شود

ته است، مترسک براي ترساندن هیچ اقدامی صورت نگرف
، سموم ضد جوندگان، قطع درختان، موشتلهپرندگان، 

فنس کشی اطراف سالن پرورش، نسب توري کامل بر 
ورود پرندگانبراي جلوگیري از ها پنجره

)n=63هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (مرحله هشتم شاخص-9جدول 

وضعیت نمره هامالكدد به سالن پرورش: تر8مرحله 
موجود جامعه

وضعیت نمره 
مطلوب

نفر2نفر، بیش از 2صفر، صفر تا تعداد کارکنان داخل سالن پرورش

60294
5

نفر2نفر، بیش از 2صفر، صفر تا شوندتعداد افرادي که وارد سالن پرورش می
یربله، خآیا هر سالن کارگر اختصاصی خود را دارد

در مرغداري شما افراد (کارکنان و 
بازدیدکنندگان) در حین ورود به سالن پرورش 

دهند؟از موارد زیر را انجام میکیکدام

هاي غیرقابل نفوذ، پوشش سرتاسري با آستین
مصرف، عینک بارکیمصرف، ماسک بارکیدستکش 

ایمنی، چکمه قابل شستشو
ي هاالنسيخورآبو يدان خورآیا سیستم 

بله، خیربه همدیگر ارتباط دارند؟روبرو

)n=63هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (مرحله نهم شاخص-10جدول 
گله به منیتایا : حساسیت9مرحله 
وضعیت موجود نمره هامالكهابیماري

جامعه
وضعیت نمره 

مطلوب
یون، تجویز چه کسی برنامه زمانی واکسیناس

کند؟و غیره را تعیین و تنظیم میدارو
دیگران (دوستان، همسایگان و...)، پیشنهاد مدیر، تصمیم مالک، 

شرکت طرف قرارداد، دامپزشک، مدیر و مالک با هم

99
3

13
23

بله، خیرشوند؟واکسینه میهاجوجهآیا 
واکسن، اي توزیع کنندههمراکز واکسیناسیون، مستقیم از شرکتهاواکسنمحل تهیه

ه دامپزشکیادار، دهندگانپرورشدیگر 
بله، خیرهاي مرغداري هم سن هستند؟آیا جوجه
هاي جدید قبل از ادغام با دیگر آیا جوجه

شوند؟ها قرنطینه میجوجه
بله، خیر

متوسط نرخ مرگ و میر در مرغداري شما؟
ی هایها را در مقابل چه بیماريجوجه

؟کنیدواکسینه می
...نزاي پرندگان، نیوکاسل، گامبورو، سایرابرونشیت عفونی، آنفلو
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)n=63هاي ضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور شهرستان روانسر (مرحله دهم شاخص- 11جدول 

وضعیت نمره هامالك: مرحله مکمل قبل و بعد از دوره10مرحله 
موجود جامعه

وضعیت نمره 
مطلوب

قبل از جوجه ریزي در هر دوره چه 
دهید؟اقداماتی انجام می

ضایعات دوره قبل، شستشو و ضدعفونی کامل فارم يسازپاك
(سالن پرورش، انبار دان، اتاق کارگري و مدیریت، سرویس 

بهداشتی و غیره)، شستشو و گاز دادن کلیه تجهیزات، استفاده 
اطراف آن، نصب و ها از شعله افکن براي تمامی محیط سالن

ثبت میزان مصرف آب منظوربه(هر سالنکنتور آب در مبدأ 
به میزان مصرف دورههاجوجهروزانه)، تهیه دان قبل از ورود 

63
5

75
6 فاصله بین دو دوره پرورشی (جوجه ریزي) 

چند روز است؟
هاي بیماري (تلفات بیش از حد آیا نشانه

..) را به نرمال، کاهش مصرف دان و آب و .
دهید؟شبکه دامپزشکی گزارش می

بله، خیر، گاهی اوقات

فقط به کشتارگاه، به کشتارگاه و عموم مردم، به بازار فروش کنید؟را چگونه عرضه میافتهیپرورشمرغ 
مرغ زنده

)n=63ن روانسر (طیور شهرستادهندگانپرورشضریب امنیت زیستی واحدهاي پرورش طیور و میزان پذیرش -12جدول 
وضعیت امنیت زیستیگانهدهرعایت مراحل 

موجود*
وضعیت 
مطلوب**

میزان پذیرش
(%)

1767245791/71بیماري همراه با دروندادهاي مزرعهها ها یا ناقل، حاملها: پاتوژناولمرحله
1162170131/68مزرعه (واحد پرورش): تردد به داخل دوممرحله 
1967302404/65ها بالقوه آلودهکانونصله سالن پرورش تا : فاسوممرحله 
673151251/44میزان در معرض آلودگی بودن گله: چهارممرحله 
1905283519/67مرغداري: سطح امنیت زیستی در حصار (مرز) پنجممرحله 

2260340243/66حصار و سالن پرورشفاصلهمرحله ششم: سطح امنیت زیستی در 
1302189088/68سالن پرورشوروديحله هفتم: سطح امنیت زیستی در مر

60294570/63مرحله هشتم: تردد به سالن پرورش
993132305/75هاگله به بیماريیا ایمنیمرحله نهم: حساسیت 

63575699/83مرحله دهم: مرحله مکمل قبل و بعد از دوره
132661984584/66جمع

** نمره کامل که باید کسب شودیت زیستی کسب شده کل جامعه*نمره امن

رعایت اقدامات بر مبناي ضریب امنیت زیستی در واحدهاي پرورش طیور-13جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیرعایت اقدامات امنیت زیستی

241/381/38)160-200ضعیف (
328/509/88)201-240متوسط (

71/11100)241-280کامل (
63100کل

280بیشینه: 161کمینه: 9/30انحراف معیار:71/212میانگین: 
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دهندگانپرورشسطوح پذیرش اقدامات امنیت زیستی در بین -14جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح پذیرش

241/381/38)50-65پایین (
334/525/90)65- 80متوسط (

65/9100)80-95باال (
63100کل

88/88بیشینه: 10/50کمینه: 8/9انحراف معیار: 52/67میانگین: 

هاو پیشنهاديریگجهینت
دهندگانپرورشبیشترهاي پژوهش نشان داد که یافته
و ابینبیندرصد) نگرش 8/77(شهرستان روانسرطیور

نسبت به اقدامات نامطلوبدرصد از آنان نگرش 5/9
درصد از 7/12امنیت زیستی داشتند و در این میان تنها 

آنان از نگرش مثبت برخوردار بودند. بدیهی است که 
به عبارت ،شودمنجر به رفتار در افراد نمینامطلوبنگرش 
نسبت به نامطلوببا داشتن نگرش دهندگانپرورشدیگر، 

را به کار نخواهند گرفت. زیستی اقدامات ،منیت زیستیا
یا عدم يریکارگبهبدین معنی است که بینابیننگرش 

دهندهپرورشاصول امنیت زیستی در نظر يریکارگبه
هاي امنیت زیستی تفاوتی ندارد. از آنجا که تمامی شاخص

،ها ارزش یکسانی دارنداز لحاظ پیشگیري از وقوع بیماري
ها، به همان میزان ین، غفلت از هرکدام از آن شاخصبنابرا
دهد. در واقع نگرش بروز بیماري را افزایش میخطر

اقدامات يریکارگبهبه یک میزان در نامطلوبو بینابین
د. در این نتأثیر داردهندگانپرورشامنیت زیستی توسط 

Elbers)البرز و همکارانراستا et al.,2002) داشتن نگرش
هاي گزارش نشانهبه عنوان عامل بازدارنده در را لوبنامط

بیماري به عنوان یکی از اقدامات امنیت زیستی در میان
طیور در هلنددهندگانپرورشخوك و دهندگانپرورش

عنوان کردند.
سطح داراي دهندگانپرورشاکثریت نتایج نشان داد که-

له أمسدانش متوسط نسبت به امنیت زیستی بودند که این 
تحصیالت دانشگاهی مرتبط تواند به دلیل پایین بودن می

در مطالعاتباشد. دهندگانپرورشبا شغل پرورش طیور 
Sarkerسارکر و همکارانمشابه که توسط et al., 2011) (

Benjaminبنجامین و همکارانو et al., صورت ) (2010
داراي تحصیالت دهندگانپرورشاز تعداد اندکی گرفت 

در مطالعه حاضر بودند. ط با پرورش طیوربمرتانشگاهید

ي درصد واحدها90/88سطح ضریب امنیت زیستی 
در حد متوسط و پایین پرورش طیور شهرستان روانسر

5/90بوده است و میزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی 
نیز متوسط و پایین بوده است. دهندگانپرورشدرصد از 

توسط افتهیتوسعهنیت زیستی امگانهدهبر اساس مدل 
در میان ، اقدامات امنیت زیستینگارندگان

طیور شهرستان روانسر، تنها در مرحله دهندگانپرورش
دهم به طور مطلوبی مورد پذیرش قرار گرفته است 

سوم، چهارم و هشتم اما در مراحل، درصد)99/83(
وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد 

اقدامات امنیت زیستی در این مراحل به طور و 
اند. آثار و پیامدهاي مورد پذیرش واقع شدهيترنامطلوب

پایین بودن ضریب امنیت زیستی و میزان پذیرش در این 
با توجه به اینکه در شهرستان در نرخ تلفات مشاهده شد. 

بینی شده ی برنامه چهارم و پنجم توسعه پیشاهداف کیف
ایت استانداردهاي امنیت زیستی تلفات مرغ است که با رع

درصد در سال 7به 1384درصد در سال 10گوشتی از 
با توجه به )، اما1391، يمصطفودیسبرسد (1393
درصد از واحدهاي پرورش نرخ 5/9هاي پژوهش تنها یافته

70/58درصد و کمتر از آن داشتند. در 7تلفاتی معادل 
درصد7/3درصد و 10تا 7ت درصد از واحدها دامنه تلفا

درصد 20درصد (بیشینه نرخ تلفات 10بیشتر از واحدها
گزارش اداره کل دامپزشکی بر اساسبوده است) بود. 

هايمرغداريدرصد تلفات کل30حدود ، استان کرمانشاه
به خود روانسر هاي منطقهتلفات مرغدارياستان را 

.دهداختصاص می
با دانش باال، نگرشندگاندهپرورشبدیهی است که 

مثبت به امنیت زیستی دارند و به طور بهتري با 
با توجه به نتایج به . کنندیمهاي طیور مقابله بیماري

بر دهندگانپرورشدست آمده مبنی بر اینکه دانش 
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افزایش ضریب امنیت زیستی تأثیر مثبت و مستقیم دارد، 
در ربطيذهاي شود که سازمانبنابراین پیشنهاد می

مایند و نتجدید نظر دهندگانپرورشاعطاي مجوزها به 
مالك را بر دارا بودن دانش تخصصی پرورش طیور و 

ها سازماندر این راستا اقدامات امنیت زیستی قرار دهند. 
هاي آموزشی استاندارد، دورهباید هاي مسئولو ارگان

را به شرکتدهندگانپرورشو برگزارمناسب و متناوب
. میزان استقبال مرغداران از دننمایملزم ها در این دوره

باید مورد هادورهاین ییکارازانیو مآموزشی يهادوره
) مشخص 1385پور (اسد الهبررسی قرار گیرد. در گزارش 

برگزاري مازندرانشده است که اکثر دامداران استان 
ادامه فعالیت . دانندیمآموزشی را ضروري يهادوره

هاي آموزشی وشرکت در دورهحدها را مشروط بهوا
.کنندبهداشتی -مشاوره با مسئول فنی

روانسر منطقهبا توجه به اینکه در واحدهاي پرورش طیور 
ضریب امنیت زیستی پایین، نرخ تلفاتی باالتري را رقم 

توسعه صنعت شود که بنابراین پیشنهاد می،زندمی
مسئولین نی علمی باشد. مرغداري در منطقه روانسر بر مبا

واحدهاي با نرخ تلفات باال نظارت بیشتري بر ربطيذ
راي پرورش طیورواحدهاتیفعالادامه. داشته باشند

از . ندینمایبهداشت- یفنمسئولبامشاورهبهمشروط
افزایش طول از جمله اعمال مقرراتاقدامات تشویقی و 

یولوژیک زمان بین دو دوره پرورشی براي قطع چرخه ب
براي يزیجوجه رعدم صدور مجوز ، زايماریبعوامل 
خسارت ناشی ، عدم پرداختي با میزان تلفات باالواحدها

قرار و ،واحدهاگونهنیابه بیمهاز تلفات از سوي صندوق
دادن اقدامات تشویقی براي واحدهاي با ضریب امنیت 

زیستی باال استفاده کنند.
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Abstract
The economic globalization and the communication networks coupled with technological advances calls for
security in food production if sustainable agriculture and rural development is to move one step forward.
Accordingly, poultry farms play a crucial role in providing food safety among human population. Ravansar
Township in Kermanshah Province is recognized as industrial poultry cluster. This is due to the fact that this
region has diverse climate, holds major livestock and poultry feed factories, corn processing plants, and
industrial poultry slaughterhouses. However, during the recent times there has been a 10 percent mortality in
poultry farms. Moreover, the Fourth and Fifth Development Plan has emphasized a 7percent reduction in poultry
mortality rate which in this case has not been met. Therefore, this study sought to investigate the determinants of
bio-security coefficient in poultry farms in Ravansar Ttownship. Results revealed that poultry farmers had
negative to neutral attitude towards bio-security measures. Moreover, the coefficient of bio-security across
poultry farms was weak to medium. In addition, poultry farmers had minimum knowledge towards bio-security
measures and a low adoption. It is recommended that poultry farmers participate in training courses related to
bio-security measures and that poultry farms may continue their profession provided that they adopt bio-security
measures.
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