
 

 

  

 مرگ ناگهانی

 در اثر یکی از موارد زیر بوقوع بپیوندند: توانندهای ناگهانی میمرگ

 انتروتوکسمی ،شاربن ،مسمومیت ها

 شاربن

 روز. 1-2مرگ ناگهانی دام در عرض 

 ها در هر سنی ممکن است تلف شوند.دام

ها ممکن است از بینی، گوش ها و یا سایر منافذ بدن خون سیاه رنگ دفع برخی از دام

 اما این نشانه همیشگی نیست. کنند؛

اگر چنین عالئمی را مشاهده کردید، احتماالً دام شما در اثر ابتال به بیماری شاربن 

 تلف شده است.

 .های تلف شده بدون استفاده از دستکش دست نزنیدالشه، خون و ترشحات دام به

نند و سایر ها الشه را دفن کی دامپزشکی را مطلع کنید و صبر کنید تا آنحتماً شبکه

 ا انجام دهند.اقدامات الزم ر

اگر به هر دلیلی مجبور شدید خودتان الشه را دفن کنید، مطابق دستورالعمل زیر عمل 

 های تلف شده با استفاده از دستکش پارچه قرار دهید.در منافذ بدن دام کنید:

مترعمیق  2حیوان را در داخل پالستیک قرار دهید و آن را در یک گودالی به عمق 

 زنده بپاشید.دفن کنید و رویش آهک 

 ها استفاده نکنید.های این داماز گوشت، جگر، پوست و سایر قسمت

ود. تواند باعث مرگ ششود و میمیکروب شاربن از طریق پوست وارد بدن انسان می

 پس حتماً از دستکش استفاده کنید.

اگر دام به ظاهر سالمی را ذبح کردید و عالئم زیر را در آن مشاهده کردید، آن دام 

 احتماالً به شاربن مبتال بوده است؛ پس باید کل الشه را معدوم کنید.

هم  "طحال لجنی"طحال کامالً متورم و مانند لجن است. به همین دلیل به این بیماری 

 گویند.می

 شوند.این گوشت ها خیلی زود فاسد می .شودگوشت دام سفت وخشک نمی

 ها تیره است.ادرار این دامبینید که اگر مثانه دام را بررسی کنید، می

 شود.است و لخته نمی( سیاهرنگ) خون دام به رنگ تیره 

ها بر روی بدن خود مشاهده گونه داماگر هرگونه زخمی را چند روز پس از مرگ این

 کردید، حتماً به پزشک مراجعه کنید و ماجرا را شرح دهید.

 نید و بعد از آن، آهک ها را با آهک زنده ضدعفونی ک، آخور و آبشخورجایگاه

 آوری کرده و معدوم نمایید.کشته را جمع

 ید.ها همکاری نمایی دامپزشکی برای واکسینه کردن دامبا شبکه

 

 آنتروتوکسمی

شود. اولین هفته و معمواًل در اواخر فصل زایش دیده می 3های زیر بیماری اغلب در بره

ایی ههای پس از تولد است. برههای قوی در اولین روزی بیماری مرگ ناگهانی برهنشانه

ها در رهبکنند. این اند شروع به بع بع کردن میاند و شیر خوردهخوبی مراقبت شدهکه به

برند. در عرض چند طور محسوسی از درد شکمی رنج میکنند و بهظاهر خود را جمع می

روز دوام  3تا  2تر ممکن است های بزرگمیرند. برهها درمانده شده و میساعت بعد بره

تواند یکی از عالئم این حالت باشد و یا میرند. اسهال خونی میبیاورند اما درنهایت می

صورت مرگ ناگهانی در زمان عوض شدن خوراک، در این بیماری در بالغین به نباشد.

باشد. مثالً زمانی که دام پس از فصل سرد و مصرف ها میهای خوب گله و پرخوردام

 شود.ی تازه و آبدار برده میی خشک به مرتع با علوفهعلوفه

 کنترل و درمان:

کشد، الزم است از های مبتال را به سرعت میکه این بیماری درمان ندارد و دامازآنجایی

 وقوع آن پیشگیری کرد.

 پیشگیری
ها با واکسن چهار ظرفیتی انتروتوکسمی و قانقاریای عفونی بهترین کار واکسیناسیون دام

 برای پیشگیری از این بیماری است.
خرداد )فرض بر این است  1

ها کمتر که در اول خرداد بره

 ماه ندارند( 3از 

 ردادخ 15

ماه یا بیشتر  3ها در این زمان بره

 دارند

 آذر 15

دو ماه مانده به 

 هازایمان میش

 دی 15

یک ماه مانده به 

 هازایمان میش

 3های اولین نوبت واکسیناسیون بره

 اندماهه که مادرانشان واکسینه نبوده

ماهه  3های اولین نوبت واکسیناسیون بره -

 د.انمتولد شدهکه از مادران واکسینه شده 

هایی که از تکرار واکسیناسیون بره -

 2مادران غیر واکسینه به دنیا آمده اند و 

 اند.هفته قبل واکسینه شده

های واکسینه تکرار واکسیناسیون دام -

 شده سال قبل

 های زیرتکرار واکسن

ماه پس از نوبت  6)

 قبلی واکسن(

 های زیرتزریق واکسن

های آبستن در به میش

ماه مانده به  یک

 زایش

 گانه انتروتوکسمی 4 گانه انتروتوکسمی 4 گانه انتروتوکسمی 4 گانه انتروتوکسمی 4

 قانقاریای عفونی کبد قانقاریای عفونی کبد قانقاریای عفونی کبد قانقاریای عفونی کبد

 - شاربن عالمتی شاربن عالمتی شاربن عالمتی

 آگاالکسی آگاالکسی

 آگاالکسی

های آبستن در میشبه 

این زمان تزریق شود 

 قبل از زایش( ماه 2)

- 

- 
 شاربن

 تکرار فقط سالی یک بار در همین موقع

 

- 
- 

- 
 آبله گوسفندی

 تکرار فقط سالی یک بار در همین موقع
- - 

- 
 آبله بزی

 تکرار فقط سالی یک بار در همین موقع
- - 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 گوسفند و بز و درمان در هابیماری
 

 

 

 

 

 پژوهشکده خودکفایی و امنیت غذایی
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 های دام بیمارویژگی

 گیر بودنحال و گوشهعدم تمایل به راه رفتن، بی -1

 عقب ماندن از گله -2

 شود، سپستر بیماری، دام شما با زور هم از جایش بلند نمیدر مراحل شدید -3

 افتد.خوابد و در مراحل آخر به پهلو میروی جناغ خود می

 

دارد و نسبت به اتفاقاتی که در اطرافش می دام بیمار سر خود را پایین نگه -4

 افتد بی تفاوت است.می

تواند که دام بیمار نمیخوبی بایستد درحالیدام باید روی هر چهار پایش به -5

 طور مساوی روی چهار پایش راه برود بنابراین در هنگام حرکت می لنگد.به

 کاهش اشتها و تغییر در نشخوار دام -6

دهید کم رود یا از غذایی که شما برای او قرار مینمیدام بیمار به سمت غذا 

 خورد.می

 تغییر در شکل پوشش خارجی )پشم در گوسفندان و مو در بزها( و پوست: -7

 ...خوردن مواد غیر مغذی مانند خاک، سیمان، دیوار آغل و -8

ی کمبود مواد معدنی است. برای پیشگیری از به وجود آمدن این حالت نشانه

 ی آخورها قرار دهید.لیسیدنی در گوشه همیشه آجرآن

 
های این دو دام مشغول خوردن دیوار سیمانی هستند. خوردن دیوار در دام -شکل 

 های کمبود مواد معدنی باشد.تواند از نشانهمی

 

 

 فواید مصرف مواد معدنی

لید کند، بلکه به رشد، آبستن شدن، توها جلوگیری میتنها از گنده خواری دامتأمین مواد معدنی نه

کند.آجر معدنی ها و زودتر فحل آمدن کمک میها، مقاومت به بیماریشیر، رشد خوب استخوان

 در زمان آبستنی و شیرواری.خصوص ها وجود داشته باشد. بهباید همیشه در آخر دام

 
 های آجر معدنیبلوک -شکل 

 جرب:

گذارد. این انگل در دام ایجاد زند و تخم میجرب یک انگل است که درون پوست دام تونل می

شود، در صورت ها آلوده میکند. دامی که به این انگلکند و آرامش حیوان را سلب میخارش می

 ها را نیز بیمار کند.دامتواند بقیه عدم درمان، می

ها استفاده کنید. حمام های خارجی، از حمام ضدانگل برای دامبرای پیشگیری و درمان انگل

تواند در کنترل این آلودگی جلوگیری کند. حمام ضدانگل ها در تابستان و پاییز میاجباری دام

یمار ازآن خشک شده و بیوان پسی کافی گرم باشد تا حاندازهباید در زمانی انجام شود که هوا به

 نشود.

 
 دام مبتال به جرب -45-4شکل 

 50مقدار دارو= وزن دام تقسیم بر 

 درمان
هفته درمان کنید. برای  1ی هایتان را با دو مرتبه تزریق زیرپوستی آیورمکتین به فاصلهتوانید داممی

را زیرپوست تزریق کنید. معنی سی از دارو کیلوگرم وزن بدن دام، یک سی 50این کار برای هر 

سی از دارو را تزریق سی 1کیلو است، باید  50این جمله این است که اگر برای مثال وزن دام شما 

کنید در این حالت مقدار دارو  50را تقسیم بر  70کیلو باشد باید عدد  70کنید و اگر وزن دام شما 

 دارو مصرف شود()البته با مشورت دکتر دامپزشک   شود.سی میسی 5/1

 

 اسهال

 های جلوگیری از ابتال نوزادان به اسهال:راه

 4تا  3ها با واکسن چهار ظرفیتی انتروتوکسمی و قانقاریای عفونی، واکسیناسیون میش 

 هفته قبل از زایش

 هفته قبل از زایش 4تا  3ی پشت و پستان میش چینی ناحیهپشم 

  زمان زایمانرعایت شرایط بهداشتی در مکان و 

 ضدعفونی صحیح بندناف نوزاد بالفاصله پس از به دنیا آمدن 

 فقط الزم نیست تمام سطح پستان را بشویید، هاشستشوی پستان قبل از آغوز دادن به بره .

ا رود را بشویید. بعد آن را بکافی است نوک پستان و قسمتی از اطراف که در دهان بره می

 نوک پستان را در دهان بره قرار دهید. دستمالی تمیز خشک کرده و سپس

 خوراندن آغوز کافی و باکیفیت به نوزاد در بدو تولد 

 ز بهتر است بستر از کلش بوده و هررو، رعایت تمیزی و بهداشت جایگاه و بستر نوزادان

 و یا حداقل اینکه بستر نوزاد در صورت خیس شدن عوض شود. شود؛تعویض 

  عنوان ضدعفونی کننده.پارافرمالدئید یا آهک روی بستر بهاستفاده از پودر 

 خصوص هنگامی که میش دچار بیماری است.ها بهها از میشجدا کردن بره 

 دقیقه بعد از  15ها توانید به برهدر صورت آلودگی باالی محیط و پر خطر بودن منطقه، می

ین سولفات ک، از شربت نئومایستوانید با مشورت با دامپزشبیوتیک بخورانید.میتولد آنتی

 جلوگیری از آلودگی مرتع با فاضالب، استفاده نمایید.

 های تازه خریداری شده. ای دامی حداقل یک هفتهرعایت قرنطینه 

 های آبدار به میزان زیاد است. در این صورت، ها در اثر مصرف علوفهگاهی اوقات اسهال

 شود.با تصحیح خوراک، اسهال هم برطرف می

 درمان
در زمان وقوع اسهال دامپزشک خود را از اوضاع پیش آمده باخبر کنید و از ایشان مشورت 

 های زیر را انجام دهید:توانید کارتا قبل از حضور دامپزشک می اما بگیرید؛

 ای-3د-تزریق ویتامین آ 

 اس-آر-خوراندن محلول پودر ا 

ی شیر و یا را از طریق شیشه ORSتوان پودر اند، میهایی که هنوز زمینگیر نشدهدر دام

 ی معدی به دام خوراند.لوله

لیوان( حل کنید و  4لیتر آب ) 1گرمی( از پودر را در  100های چهارم بستهگرم )یک 25

 دره بخورانید.میلی لیتر از محلول به دام دهی 200تا  150بار به میزان  6تا  4روزانه 

ساعت باید  24باید در یخچال نگهداری شود و باقیمانده ی محلول پس از  ORS*محلول 

 دور ریخته شود.

 های پیرخصوص آغوز میشخوراندن آغوز به 

 خوراندن ماست یا دوغ شیرین 

  سی سی 1کیلوگرم وزن دام زنده،  20تزریق یک بار فلونکسین مگلومین. به ازای هر

 جلد.صورت زیر به
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