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 سایر و انسان به و شده پرندگان در بیماری ایجاد باعث که است ویروسی بیماری نوع یک پرندگان آنفلوانسای

  .کند می سرایت نیس اسب و خوک جمله از پستانداران
 

 عامل بیماریسا:
ایجاد بیواری ًوایذ، ٍلی ّوِ گًَِ ّا بِ یه اًذازُ بِ ایي بیواری ػاهل بیواریسای ایي بیواری در ّوِ گًَِ ّای پرًذگاى هی تَاًذ 

ٍلی اًَاع پرًذگاى ٍحطی ٍ هْاجر در همابل ایي هرؽ، خرٍس ٍ بَللوَى در همابل ایي ٍیرٍس بسیار حساس هی باضٌذ  حساس ًیستٌذ.

 بِ ػٌَاى هخسى اًتمال دٌّذُ بیواری هحسَب هی ضًَذ. بیواری هماٍم بَدُ ٍ

از در بیي پرًذگاى اّلی ّن هی تَاًٌذ بذٍى ًطاى دادى ػالئن بیواری ٍ تلفات، ػاهل بیواری را از عریك هذفَع ٍ ترضحات اردن ٍ غ

 ّای جاری در هحیظ پخص ًوایٌذ. تٌفسی ٍ آلَدُ وردى آب
 

 عالئم بیماری:

 نوع خفیف بیماری:-1

تغییر رًگ تاج،  -بی اضتْائی اسْال ٍ - بیٌی ٍ ریسش اضهآبریسش  - سرفِ ٍ ػغسِ - وبَدی تاج ٍ صَرت تَرم ٍ - اریختي پرّ-

 واّص تَلیذ ٍ ًرم ضذى پَست تخن-خًَریسی ٍ تَرم در ًماط بذٍى پر پاّا -)سیاُ ضذى ٍ خًَریسی(ریص ٍ ساق پا

 نوع شدید بیماری:-2

 ًتطار ًاگْاًی بیواری در گلِا - ضرٍع ًاگْاًی تلفات در پرًذگاى با رًٍذ افسایطی -
 

 راههای انتقال بیماری:

 ترضحات ٍ لغرات هجاری تٌفسی، چطن ٍ فضَالتاز عریك  انتقال ویروس از پرنده آلوده به پرنده سالم:-1

، تواس بذى ٍ پاّای ، تردد ٍسایل ًملیِ در هسارع پرٍرش عیَراز عریك آب آلَدُ بِ فضَالت پرًذگاىانتقال مکانیکی ویروس: -2

 ی وِ هَرد استفادُ ٍ یا در تواس با پرًذگاى آلَدُ باضٌذ.ئوفص وارگراى هرغذاری ٍ اضیا جًَذگاى با پرًذگاى آلَدُ،

  ّوچٌیي باد ٍ حطرات ًیس هی تَاًٌذ ػاهل بیواری را جابجا ًوایٌذ.

ام ربح، از عریك هصرف گَضت ٍ تخن پرًذگاى آلَدُ بِ صَرت خام ٍ یا ًین پس، اًتمال در ٌّگ :انتقال از پرنده آلوده به انسان-3

   وٌذى پرّا ٍ آهادُ وردى برای پخت، فضَالت ٍترضحات پرًذگاى آلَدُ.
 راههای پیشگیری و کنترل بیماری:

خَدداری  -ثاًیِ 03-03ضستطَی دستْا با آب ٍ صابَى بِ هذت  – پرًذگاى بِ صَرت خام ٍ ًین پسَدداری از هصرف گَضت ٍ تخن خ

هؼذٍم وردى سریغ پرًذگاى بیوار ٍ هطىَن ٍ پرًذگاى در تواس با آًْا ٍ دفي  -از تواس ٍ بازی وَدواى با پرًذگاى اّلی ٍ ٍحطی

حول ٍ ًمل ٍ تجارت پرًذگاى با رػایت هَازیي  -ّاًسدیىی هرغذاریهواًؼت از ًگْذاری سایر حیَاًات در  -بْذاضتی الضِ ّا

استفادُ از ٍسایل حفاظتی هاًٌذ هاسه، ٍ دستىص یىبار  -خریذ ٍ ًگْذاری پرًذگاى هْاجرخَدداری از ضىار، ػرضِ،  -بْذاضتی

ضذ ػفًَی ٍ ًظافت هرغذاری ّا  -ّستٌذ. هصرف برای پروٌذى ٍ لغؼِ لغؼِ وردى پرًذگاى ٍ یا برای هطاغلی وِ با پرًذگاى در تواس

تْیِ  - ضٌا ًىردى در تاالب ّای هحل حضَر پرًذگاى -تخن ّای ترن خَردُ پرًذگاى ػذم خریذ ٍ هصرف -عبك اصَل بْذاضتی

 .گَضت پرًذگاى از هراوس هجاز بْذاضتی ٍ استفادُ از دستىص ٌّگام تویس ٍ لغؼِ لغؼِ وردى پرًذُ
  


