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چىیدُ
هَاردی اس رخداد بیسابمِ سمطجٌیي در گلِّای شتز استاى لن ،در اٍاخز هْزهاُ سال  1393هشاّدُ گزديد .در ايي
اپیدهی  58/4درصد اس هجوَع ً 846فز شتز آبستيً 494 ،فز ٍ ّنچٌیي اس هجوَع  45گلِ 35 ،گلِ ( 77/8درصد) دچار
عارضِ سمطجٌیي شدُ بَدًد .هیاًگیي سمطجٌیي داخل گلِّا اس  14تا  100درصد بَد .عارضِ در سِ هاِّ آخز آبستٌی
اتفاق افتاد بَد .دٍرُ رخداد اپیدهی اس هْز تا دی هاُ اداهِ داشت .جٌیيّای دفع شدُ فالد ًشاًِّای عفًَت يا
ًاٌّجاریّای هادرسادی بَدًدّ .نچٌیي ،شتزّای سمط وزدُ ًشاًِّائی اس بیواریّای عفًَی ٍ عفًَتّای رحوی را
ًشاى ًدادًد .تٌْا ًىتِ هشتزن گلِّای شتز هبتال بِ سمطجٌیي ،فمز حاد هزتع ،عدم تغذيِ وافی تَسط شتزداراى ٍ

الغزی لابل تَجِ گلِّا بَد .بزرسیّای آسهايشگاّی ،عدم جداساسی عَاهل عفًَی شايع (باوتزيال ٍ ٍيزٍسی)
سمطجٌیي را تائید ًوَد .هیشاى عٌاصز هعدًی علَفِ هزاتع هعوَلی بَد ٍلی همدار ًیتزات گیاّاى هٌاطك آلَدُ  20بزابز
ًیتزات هٌاطك ديگز بَدً .تايج ًشاى دادٍ ،جَد بیسابمِ خشهسالی ٍ عدم هديزيت صحیح تغذيِ تَسط شتزداراى،
عَاهل اساسی ايي عارضِ بَدُاًد.

ٍاصُّای ولیدی :خؾهعبلی ،عَءتغذیِ ،ؽتز یهوَّبى ،عَفبى عمظرٌیيً ،یتزات

Applied Animal Science Research Journal No 23 pp: 11-16
Abortion Storm in Camel Herds in Central Region of Iran (Qom province)

By: S.M. Barani1, J. Salar Amoli2, E. Moqadas3, A. Ahmadi1, H. Tohidi1, R. Hasanzade4,
M. J. Omidvarian1
1Iran Veterinary Organization,Qom , Iran
2 .Iran Veterinary Organization,Tehran , Iran
3 .Faculty of Veterinary Medicine , University of Tehran , Iran
4. Iran Central Veterinary Laboratory , Tehran , Iran
The outbreak of abortion storm in camel herds were seen in Qom province from central
region of Iran, in October 2014, The 58.4 pesent of 494 pregnant camels from total of 846
camels and 35 herds from 45 (77.8 %) was aborted. The rate of abortion in herds was from
14 to 100 %. The abortion is happened in the last trimester of pregnancy. The epidemics
lasted from October to January. Fetus without sings of infection or congenital malformation.
Aborted camels do not show any disease symptoms. The common in aborted herds was
weight loss, sever drought and malnutrition. Clinical samples was free of infectious agents
(bacteria and virus) and amount of minerals in the camel serum is normal, but the amount of
nitrate in studied areas was twenty times in comparision to the other areas. The results
showen, the incidence of sever drought and malnutrition is an important factor in the
occurrence of abortion storm in affected camel herds .

Key words: Abortion storm, Drought, Malnutrition, Nitrate, One hump camel

ِهمده
1386 ،تخن) تب پبیبى توبیش را هزي سٍدرط رٌیي گَیٌذ (افالًی

ُ هزوَػِای اس ٍاوٌؼّبی پیچیذ،حبهلگی در پغتبًذاراى

 پیچیذُ ثَدى ػَاهل عمظ ٍ تزویت،)Bath, et al., 2013;

فیشٍیَلَصی ٍ ثؼضی ػَاهل ًبؽٌبختِ ایوٌیؽٌبعی اعت وِ ثبػج

 درفذ70  ثبػج ؽذُ اعت وِ تب،اًَاع ػَاهل ػفًَی ٍ غیزػفًَی

ُهی ؽًَذ رٌیي تَعظ عیغتن ایوٌی هبدر دفغ ًؾذُ ٍ تب هذتی اربس

. ثِدرعتی تؾخیـ دادُ ًؾًَذ،ػَاهل عمظ

؛ َّرؽتی1391،رؽذ در رحن هبدر هیدّذ (اعوبػیلی ٍ ّوىبراى

،1ثزخی اس ػَاهل ؽبیغ رخذاد عمظرٌیي ثیوبریّبی ثزٍعلَس

.)1389 ،ٍ ّوىبراى
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 پبعتَرلَس،5 والهیذیَس، عبلوًَلَس،4َ تتوی،3 لپتَعپیزٍس،2ِآثل

لغغ ارتجبط رفت ثب رٌیي ٍ اخزاد سٍدرط رٌیي اس رحن هبدر

؛1380 ،؛ عجبعجبیی ٍ فیزٍسی1390 ،ّغتٌذ (اعوبػیلی ٍ ّوىبراى

(ثِفَرت هزدُ ٍ یب ثِفَرتیوِ لبثلیت سًذگی در خبرد اس رحن

1

 هؼوَالً ثِ دفغ رٌیي اس پبیبى.را ًذاؽتِ ثبؽذ) عمظرٌیي ًبم دارد

Brucellosis تت هبلت یب

2

Pox Virus
Leptospirosis تت ؽبلیشار یب
4
Q Fever
3

5
6

Chlamydiosis
Pasteurelosis عپتیعوی ّوَراسیه یب

هزحلِ توبیش تب سهبى سایؼ را عمظرٌیي ٍ اس تؾىیل لمبح (علَل

12

 .)Rafiepour and Ziaei, 2007الجتِ ثزخی ػلل پبتَلَصیىی

رػبیت وزد .چزاوِ هؼوَالً عمظرٌیيّبی ثب ػَاهل خغزًبن ،ثب

دیگزی ثِػٌَاى هخبل افشایؼ عغح ّنخًَی ٍ ثِتجغ آى تزؽحبت

رخذاد اًفزادی ؽزٍع هیؽًَذ ٍ ثِّویي دلیل ثزای رلَگیزی اس

َّرهًَی هزثَعِ هٌزز ثِثزٍس ًبٌّزبریّبی صًتیىی ٍ در ًتیزِ

سیبىّبی التقبدی ٍ ثْذاؽتی ثیؾتز ،ػلیرغن ًبهؾخـ ثَدى

اسدیبد هَارد عمظ هیؽَد .اس ػَارك دیگز وِ ثِدًجبل رخذاد

ػبهل عمظ ،ثبیغتی الذام هذیزیتی در رْت تَلف عمظ اًزبم

عمظرٌیي در ؽتز حبدث هیگزدد ،هیتَاى ثِ افشایؼ هَارد

ؽَد.

ػفًَتّبی رحوی (هتزیت ٍ اًذٍهتزیت) ٍ یب حتی ًبثبرٍریّبی

ػلیرغن ایيوِ ًشدیه ثِ  5درفذ رخذادّبیی وِ هؼوَالً در هبُ-

هَلت ٍ دائوی اؽبرُ وزد.

ّبی آخز آثغتٌی رخ هیدٌّذ ،عجیؼی ّغتٌذٍ .لی اگز هَاردی اس

یىی دیگز اس هَارد عمظ در گلِ ،عمظرٌیي هىبًیىی اعت.

عمظرٌیي ،در یه ثبسُ سهبًی وَتبُ ٍ ثِفَرت پؾت عزّن ٍ

ػَاهلی ًظیز تزٍهب ،7دعتىبری وزدى رٌیي در حیي ثبسرعی همؼذ

هتَالی در یه گلِ اتفبق ثیفتذ ،ثِعَریوِ حذاوخز تب  5درفذ

ٍ فؾبر اًذامّبی حزوتی ثِ ٍسیىَل آهٌیَتیه 8در سهبى ثزٍس

گلِ را درگیز وٌذً ،ؾبىدٌّذُ هؾىل رذی در آى گلِ ثَدُ ٍ

هَارد عخت سایی ،هٌزز ثِ رخذاد عمظّبی هىبًیىی در روؼیت

السم اعت ػلل عمظ هؾخـ ؽَد (همذط(Wernery, 1391 ،

ؽتز هیگزددّ .وچٌیي ،ػالٍُ ثز عَءتغذیِ ٍ ووجَدّبی تغذیِای،

;2008
سهبًی وِ هَری اس عمظرٌیيّبی هىزر ،در عغح یه یب چٌذ

در ثغیبری اس هَارد خقَفبً در فقَل ّوزاُ ثب خؾهعبلی در
هَلغ دادى تغذیِ دعتی تىویلی ،ثِ دلیل رلبثت دام در دعتیبثی ثِ
ربیگبُ ثْتز ٍ تغذیِ ثیؾتز اس آخَر ٍ در ًتیزِ ّزَم دامّب ثِ
داخل آغل ،در فَرتی وِ دامّبی آثغتي اس عبیز دامّب رذا
ًؾًَذ ،سهیٌِ عمظ هىبًیىی در عغح گلِ افشایؼ هییبثذ .ایي
هَرد ثب آگبّی ٍ آهَسػ داهذار تبحذ سیبدی لبثل رفغ اعت.
گزچِ ایي هَضَع ثِ ػلت ٍاثغتگی ؽتز ثِ هزتغ ،ػذم ٍرَد
حبلت رلبثتی در روؼیت ؽتز ثِ دلیل همبٍهت ثغیبر سیبد ٍ عَالًی
هذت ؽتز در ثزاثز همبدیز ون هَاد غذایی ،عجیؼتبً در ؽتز ووتز
هؾبّذُ هیؽَد (افالًی.)1386 ،
اس آىربئیوِ عجك یه افل ولی ،در ثزخَرد ثب ّز هَرد عمظ،
ثبیذ آىرا ػفًَی هحغَة ًوَد ٍ ّوِ ضَاثظ ثْذاؽتی را وبهالً

گلِ هؾبّذُ هیؽَد ،اس افغالح ثزٍس"عَفبى عمظرٌیي" اعتفبدُ
هیؽَد ( Bjorkluned, 2014; Kerr, 2010; Wernery,
.)et al., 2008
ػبرضِ عمظرٌیيّ ،وَارُ ثِػٌَاى یىی اس هؼضالت ٍ اس ػَاهل
هحذٍدوٌٌذُ افشایؼ عغح پزٍرػ دام هغزح اعت .سیزا ػالٍُ ثز
خغبرات التقبدی ،اس ًظز ثْذاؽت فزدی ٍ عالهت ارتوبػی ،ثِ
لحبػ تغْیل ثغتز اًتمبل ،اًتؾبر ٍ اثتال ثِ ثیوبریّبی هؾتزن ثیي
اًغبى ٍ حیَاى ًیش ،اّویت فَقالؼبدُای دارد.

هَاد ٍ رٍشّا
اٍاخز هْزهبُ عبل  ،1393ثِ دًجبل گشارػّبی هىزر رخذاد
عمظرٌیي اس عَی تؼذاد سیبدی اس ؽتزداراى هٌغمِ دؽت هغیلِ
اعتبى لن (رٍعتبّبی ثبلزآثبد ،فیذآثبد ٍ وَُ عفیذ) ٍ ثب تَرِ ثِ

7

ّز ًَع ضزثِ ،رزاحت ،ؽَن ،آعیت ٍ حبدحِ ٍارد ؽذُ ثز ثذى تزٍهب

هحغَة هی ؽَد ،هؾزٍط ثِ ایٌىِ اس خبرد ثِ ثذى ٍارد ؽذُ ثبؽذ ٍ ػبهل
درًٍی ،ػلت ایزبد آعیت ًجبؽذ.

Amniotic Vesicle

ایيوِ ؽیَع ایي عغح اس عمظرٌیي در روؼیت ؽتز هٌغمِ تب ایي

8

13

سهبى گشارػ ًؾذُ ثَد ٍ حتی عجك اظْبرات ؽتزداراى هٌغمِ

ػلَفِ هزتؼی هٌبعك تحت ثزرعی الغز ؽذُاًذٍ ،ضؼیت ػلَفِ

تبوٌَى هؾبّذُ ًؾذُ ثَد ،ثالفبفلِ تین ثزرعی ٍ هزالجت ثیوبری-

هزاتغ هٌبعك درگیز ٍ غیز آى همبیغِ ؽذ .ثذیي لحبػ ّنسهبى

ّبی داهی ثِ هٌغمِ هذوَر اػشام گزدیذ.

ًوًَِثزداری ثزای هیشاى عوی ثَدى ٍ عغح ًیتزات ػلَفِّب ثِػول

در اثتذا هغبثك ثب پزٍتىل اثالغی عبسهبى داهپشؽىی وؾَر ًغجت ثِ

آهذ.

روغآٍری ٍ تىویل اعالػبت هزثَط ثِ ٍضؼیت تجبدالت دام ٍ

ثِدلیل ػذم ٍرَد ّزگًَِ تلفبت در ؽتزّبی هبدُ عمظ وزدُ ٍ یب

تؼبهالت افزاد هغتمز در وبًَىّبی عمظرٌیي ،تبریخچِ هَارد

حتی ؽتزّبی ًز هَرَد در گلِّب ،در رزیبى ثزرعیّبی هیذاًی

عمظ ٍ ًیش حجت آى در فزمّبی هغبلؼبتی هزثَعِ الذام ؽذ.

ثؼذی ،تؼذادی اس رٌیيّبی عمظ ؽذُ هَرد هؼبیٌِ ثبلیٌی ٍ

پظ اس آى در راعتبی اًزبم ثزرعی هیذاًی ػَاهل احتوبلی رخذاد

ثبسرعی وبلجذگؾبیی لزار گزفتٌذ .هؾخـ ؽذ ،رٌیيّبی عمظ

ػبرضِ هذوَر ،اس توبهی ً 2585فز ؽتز هَرَد در  45گلِ ؽتز

ؽذُ عبلن ثَدُ ٍ ٍضؼیت هَرفَلَصی آىّب وبهل اعت .عبلن

هٌغمِ وِ در لبلت ٍ 16احذ اپیذهیَلَصی(رٍعتبیی) ثِ حجت رعیذ

ثَدى پزدُّبی رٌیٌی ٍ عجیؼی ثَدى فبفلِ گزدى ٍ ثذى رٌیيّب،

ثَدًذ ،هؼبیٌبت ثبلیٌی وبهل ثِػول آهذً .تبیذ هَرد ثزرعی ٍ

گَیبی ػذم ٍرَد ّزگًَِ ػَاهل ػفًَی ٍ یب حتی ًبٌّزبری

هغبلؼِ لزار گزفتٌذ.

هبدرسادی در آىّب ثَد .ثب ایي حبل ،لغوت ػوذُای اس ؽتزّبی

در رزیبى ثزرعیّبی اٍلیِ اًزبم ؽذُّ ،یچگًَِ ػالئن ثبلیٌی

عمظ وزدُ هَرد هؼبیٌِ ثبلیٌی لزار گزفتٌذً ،وًَِ عزمخَى،

ثیوبریّبی هَلذ عمظرٌیي (چِ ثِفَرت ػالهت اٍلیِ ٍ چِ

خَىتبم ٍ اعویزخَى 9دریبفت ؽذ ٍ اس ثیٌی ،چؾن ٍ تزؽحبت

ثِتجغ ثزٍس ػفًَت حبًَیِ) در ؽتزّبی هَرَد گلِّبی هٌغمِ ٍ

رحوی عَاحثزداری ؽذ .تؼذادی اس رٌیيّبی عمظ ؽذُ،

ثٍِیضُ ؽتزّبی عمظ وزدُ دیذُ ًؾذ .ثِػالٍُ ؽتزّبی هشثَر ،لجل

وبلجذگؾبیی ٍ ًوًَِثزداری ؽذًذ ٍ ًوًَِثزداری اس خَى ٍ

اس عمظ ػالئوی وِ ًوبیبًگز هزي رٌیي ثبؽذ ،اس خَد ًؾبى

عَاحثزداری اس هحتَیبت ؽیزداى اًزبم ؽذً .وًَِّبی اخذ ؽذُ

ًذادًذ ٍ توبهی رٌیيّبی دفغ ؽذُ ،ثِفَرت هزدُ دفغ ؽذُ

ثِ آسهبیؾگبُّبی تؾخیقی ثزای تؾخیـ ٍ ردیبثی ػَاهل ػفًَی

ثَدًذ .هَردی اس رخذاد ثیوبری خبؿ ٍ هؾتزن (ّوچَى

ؽبیغ ّنچَى ثزٍعلَس ،لپتَعپیزٍس ،والهیذیَس ٍ عبیز ػَاهل

ثزٍعلَس) در ثیي عبرثبًبى ،افزاد در توبط ثب ؽتز ٍ ًیش عبیز افزاد

ٍیزٍعی ٍ ثبوتزیبیی احتوبلی ارعبل گزدیذ.

عبوي در هٌغمِ گشارػ ًؾذُ ثَد .اهب ثب ٍرَد عجیؼی ثَدى توبهی

خَؽجختبًِ پظ ثزٍس آخزیي هَرد عمظرٌیي  ،رفتِرفتِ رًٍذ

ػالئن حیبتی ؽتزّبی عمظ وزدُ (اس ًظز دهبی ثذى ،ضزثبى للت،

ؽیَع ػبرضِ عمظرٌیي فزٍوؼ وزدُ ٍ دٍرُ درگیزی وِ اس

حزوبت تٌفغی ،هیشاى اؽتْب ٍ حزوبت دعتگبُ گَارػ)،

هْزهبُ آغبس ؽذُ ثَد ،در ثْوي هبُ  1393هتَلف ؽذ.

تزؽحبت چزوی هختقز در رحن تؼذاد هحذٍدی اس ؽتزّبی عمظ
وزدُ دیذُ ؽذّ .ویيعَر ػوَم ؽتزّب دچبر الغزی هفزط ثَدًذ.
ثب تَرِ ثِ ثزرعی ٍضؼیت ثذًی ؽتزّب وِ ًؾبى هیداد ،اغلت

ّ: Blood Smear9ذف اس اًزبم ایي آسهبیؼ ارسیبثی ٍضؼیت گلجَلّبی
عفیذ ،لزهش ،پالوتّب ،لَوَعیت ّب ٍ اریتزٍعیتّبی خَى اعت

ؽتزّبی عمظ وزدُ ثِدلیل خؾهعبلیّبی هىزر ٍ فمز ثیعبثمِ
.
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ًتايج ٍ بحث

هیشاى ًیتزات هَرَد در ػلَفِّبی هزتؼی هٌبعك درگیز  20ثزاثز

ثؼذ اس ثزرعیّبی هیذاًی ٍ تزشیِ ٍ تحلیل دادُّب هؾخـ ؽذ:

ػلَفِ هزتؼی ٍ ریزُ دعتی هَرد هقزف تَعظ گلِّبئی ثَد وِ

تؼذاد ٍ 14احذ اس ٍ 16احذ اپیذهیَلَصیىی رٍعتبیی حجت ؽذُ در

عمظرٌیي ًذاؽتٌذ ٍ یب ووتز دچبر ایي ػبرضِ ثَدًذ.

ثزای هٌغمِ یب  87/5درفذ ٍاحذّب ،دچبر عمظرٌیي ثَدًذ.

در گلِّبی درگیز ثِدًجبل ثْجَد تغذیِ ؽتزّبی آثغتي ،ػبرضِ

 35گلِ اس  45گلِ ؽتز اعتبى لن یب  77/8درفذ گلِّب ،عمظرٌیي

عمظ هتَلف ؽذ.

داؽتٌذ.

ثب تَرِ ثِ ػذم رذاعبسی ػبهل ػفًَی اس ًوًَِ ؽتزّبی ثیوبر ،فمز

اس هزوَع ً 846فز ؽتز آثغتيً 494 ،فز یب  58/4درفذ ؽتزّب

ؽذیذ هزاتغ هٌغمِ درگیز ،ػذم رخذاد ػبرضِ عمظ در گلِّبی

رٌیٌؾبى را عمظ وزدُ ثَدًذ.

هٌبعك ثب پَؽؼ هزتؼی خَة ٍ ؽتزّبئی وِ اس تغذیِ خَة

در گلِّبی هَرد هغبلؼِ ،حذالل  14درفذ ٍ حذاوخز  100درفذ

ثزخَردار ثَدًذ ،تَلف ػبرضِ عمظ ثِ دًجبل ثْجَد تغذیِ در

ؽتزّب عمظرٌیي داؽتٌذ.

ثؼضی گلِّبی درگیز ،الغزی لبثل تَرِ در گلِّبی درگیز

هَارد عمظ ػوَهبً عی ثبسُ سهبًی عِ هبِّ آخز دٍرُ آثغتٌی ؽتزّب

عمظرٌیي ،ثبال ثَدى هیشاى ًیتزات در گیبّبى هزتؼی هٌبعك درگیز

تحمك یبفتِ ثَد.

ٍ ثزٍس عمظرٌیي در عِ هبِّ آخز دٍرُ آثغتٌی وِ ّوزاُ ثب اٍد

هَارد عمظ در ثیي توبهی گزٍُّبی عٌی هَرَد درروؼیت

رؽذ رٌیي ٍ ًیبس ثبال ثِ اًزصی اعت ،ثِ ًظز هیرعذ عمظرٌیي

ؽتزّبی هٌغمِ ،ؽبیغ ثَد.

هذوَر ًبؽی اس عَء تغذیِ ٍ ػذم هذیزیت فحیح ؽتزداراى در

ثب ٍرَد هَد گغتزدُ رخذاد پیبپی عمظرٌیي در عَل هذت 4

تغذیِ گلِّب اتفبق افتبدُ ثبؽذ ٍ هیتَاًذ ثِػٌَاى اٍلیي رخذاد

هبِّ در عغح گلِّب ؽتز هٌغمًِ ،تبیذ حبفل اس ثزرعیّبی

عَفبى عمظرٌیي در اعتبى لن گشارػ ًوَد.

آسهبیؾگبّی ّز ً 234وًَِ اخذ ؽذُ اس عزم خَى ،خَى تبم،

در ایي راعتب ٍ ثب تَرِ ثِ تذاٍم رخذاد ؽزایظ خؾهعبلی در

اعویز خَى ،عَاح ٍاصى ،عَاح چؾن ٍ تزؽحبت ؽیزداى ٍ ًیش

اعتبى لن ٍ دیگز ًمبط وؾَر پیؾٌْبد هیؽَد تب ػالٍُ ثز تخقیـ

گیبّبى هزتؼی هٌفی ثَد ٍ لذا ّیچیه اس وٌىبػّبی ثبلیٌی،

هٌبثغ هبلی ٍ حوبیتی رْت ؽتزداراىً ،غجت ثِ آهَسػ ؽتزداراى

وبلجذگؾبیی ٍ آسهبیؾگبّی فَرت گزفتِ در رْت یبفتي ّزگًَِ

در هذیزیت ؽزایظ خؾهعبلی الذام السم فَرت پذیزد.

ػبهل ػفًَی ٍ پبتَصى ًتیزِثخؼ ًجَد.
ّیچیه اس ایي ؽتزّب لجل ٍ ثؼذ اس رخذاد عَفبى عمظرٌیي،
ػالئوی اس اثتال ثِ ثیوبریّبی تَلیذهخلی ٍ یب ػفًَتّبی رحوی
(هتزیت ٍ 10اًذٍهتزیتً )11ذاؽتٌذ.
پزٍفبیل هَاد هؼذًی در عزم ؽتزّبی عمظ وزدُ عجیؼی ثَد ٍ

Metritis
Endometritis
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ّیچگًَِ ػالئوی اس ثزٍس هغوَهیت در آىّب ثِ احجبت ًزعیذ.
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