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 :پيشگفتار

بيماري هاي عفوني جمله  از حيوان به انسان ازبيماري هاي قابل انتقال 
 هستند كه داراي اثرات نامطلوب قابل توجهي در بهداشت و سالمت جامعه 

به عنوان يكي از شايعترين  بيماري هاي  "تب مالت"در اين ميان . مي باشند
بهداشتي را درگير ساخته است از هاد نو زئونوز در كشور كه چندين سازمان 

 . اهميت ويژه اي برخوردار است
ترل و حذف بيماري تب مالت در انسان به ميزان زيادي در گرو هرچند كن

اقدامات بهداشتي، واكسيناسيون و كاهش بيماري بروسلوزيس در جمعيت 
دامي است، اما رعايت مسائل بهداشتي فردي و جلوگيري از اشاعه بيماري از 

 . اهم نكات حفاظت كننده سالمت انسان ها است
ين مطالب آموزشي معتبر جهان است و برآنست كتاب حاضر گزيده اي از بهتر

تا مروري بر جنبه هاي مختلف بهداشتي بيماري تب مالت داشته باشد و بطور 
بديهي است كه استفاده از روش . عملي راهكارهاي مناسب را نشان مي دهد

هاي پيشگيري در هر منطقه بر اساس امكانات موجود و شرايط موجود در آن 
به همراه اين كتاب، مجموعه ديگري نيز جهت . د بودمنطقه متفاوت خواه

پزشكان محترم، پيرامون تشخيص و درمان بروسلوزيس تهيه شده است كه 
 .مطالعه آن كتاب نيز براي كارشناسان عزيز مي تواند مفيد واقع گردد

 
 رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير
 دكتر محمد مهدي گويا
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 بروسلوزيس چيست؟

بروسلوزيس بيماري است كه انسان و برخي از پستانداران را مبتال مي بيماري 
اين بيماري باعث خسارات اقتصادي ناشي از سقط جنين و كاهش توليد . كند

. محصوالت در دامها و عوارض جسمي متعدد در انسان هاي مبتال مي شود
   هناميد "تب مالت "و در انسان  "سقط جنين واگير"بروسلوزيس در دام ها 

 ). 1تصوير (مي شود 
 

است كه در شرايط  "بروسال"عامل اين بيماري گونه اي از  باكتري ها  به نام 
مناسب، ماندگاري طوالني در طبيعت دارد چنانكه در درجه حرارت پايين قادر است 

زنده دو سال و نيم در كود مايع طبيعي هفته در خاك و تا  10براي حدود 

است كه خسارات اقتصادي قابل  "سقط جنين واگير "نام ديگر بيماري بروسلوزي دردام ها   1 تصوير
تعداد بسيار زيادي باكتري بروسال در جنين هاي سقط شده و  .توجهي به دامداران وارد مي كند

 .باعث آلودگي محيط و بيماري تب مالت در دامداران مي شوندمحصوالت زايماني وجود دارد و 
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انواع مختلف باكتري بروسال وجود دارد كه هر كدام مخزن حيواني مخصوص . بماند
مهمترين آنها كه در جمعيت انساني . به خود دارد كه بر اساس آن نامگذاري شده اند

 تنسيس يملبروسال  در گاو، آبورتوسبروسال  وانند ايجاد بيماري نمايند، شاملنيز مي ت

در سگ  كانيس، بروسال )كه مخزن اصلي آنها بز و گوسفند است( اويسو بروسال 
البته . در خوك مي باشند سويسو بروسال ) در انسان اغلب بدون عالمت است(ها 

مخزن هريك از انواع بروسالها ممكن است تغيير كند، براي مثال بروسال ملي 
 . ايجاد عفونت گسترده نمايدتنسيس، در گاو و شتر و سگ نيز مي تواند 

بروسلوزيس در انسان، بسيار متنوع است و ابتال به اين بيماري، عالئم كلينيكي 
در برخي . موجب عوارض متعدد و طاقت فرسا در بسياري از ارگان هاي بدن ميگردد

بيماران ممكن است عوارض شديدتري مانند عفونت مغز يا قلب رخ دهد كه حتي با 
ي درمان مناسب درمان برا. درمان مناسب نيز مي تواند به مرگ بيماران منجر شوند

 1390سال  -بروز تب مالت در استانهاي كشور 2 تصوير
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الزم است، و گروهي از بيماران علي ) گاهي چندين ماه(چند دارويي طوالني مدت 
 .رغم دريافت درمان كافي دچار عود بيماري مي گردند

 
پ  اي ت سرو س  سي تن ي  سال مل رو شايع ترين گونه ي بيماريزاي بروسال در  1ب

. سال بيشتر ديده ميشود 30تا  20تب مالت در مردان و در سنين بين . ايران است
هرچند درتمام . درصد بيماران معموًال در مناطق روستايي ساكن هستند 70بيش از 

ولي تعداد ) مخصوصًا در مناطق گرمسير(فصل ها بيماران تب مالت ديده ميشوند 
ارد مبتال به اين بيماري در فصل بهار و اوايل تابستان بيشتر است كه به دليل مو

همزماني با زايمان دام ها و تماس مستقيم پوستي با جنين هاي سقط شده و 
و مصرف لبنيات تهيه شده از شير تازه ) بدون دستكش(همچنين شيردوشي 

 غيرپاستوريزه 
 . و جوشيده نشده مي باشد

ده به بروسلوز لودام آكه در يك منطقه امكان ريشه كني مي يابد ي مانري زبيمااين 
و لذا نقش دامپزشكي دراين زمينه بسيار تاثيرگذار شته باشد اندد جودر آن منطقه و

و يا غير ) پوستي، استنشاقي(از آنجا كه بروسلوزيس در اثر تماس مستقيم . خواهد بود
انسان منتقل ميشود، اقدامات با دام و محصوالت دامي به ) خوراكي(مستقيم 

به  حذف بيماري در دامها  .پيشگيري هم بايد بر پايه حذف چنين تماسهايي باشد
عنوان قاطعانه ترين راه براي رسيدن به مرحله ريشه كني، براي بسياري از 

. براحتي قابل دسترسي نمي باشد) مالي و نيروي انساني(كشورهاي از لحاظ منابع 
ي و تكنيكي براي ريشه كني بروسلوزيس حتي براي بعضي دشواريهاي اجتماع

 .كشورهاي توسعه يافته هم بار مالي سنگيني را تحميل مينمايد
 



 

5 
 

 راهكار مهمبراي كاهش اثرات مضر بيماري در جامعه، به عنوان يك 
 : ، مي توان از اقدامات ذيل بهره برد)همزمان با كنترل بيماري در دام(

 ارتقاء بهداشت فردي  .1
 حافظت فرديو استفاده از وسائل اجتناب از تماس هاي شغلي پر خطر .2
 نگهداري دام ها بهسازي محيط و  بهداشت محيط ارتقاء .3
 ارتقاء بهداشت در تهيه و توزيع مواد غذايي .4

و جمعيت گوسفند زيس در سلووبا بررزه مبادر حال حاضر اصول روش 
 :مي باشدار ستوسي اساراهكار ا 3بز بر 

 3ي باالده ماهاي بزغاله ه و برمي شامل تما(  گيرافرن كسيناسيووا .1
 )ي و گوسفند و بز ماده غير آبستنجفت گيراز قبل ه تا يك ماه ما

به دامداران در مورد رعايت (   اصول بهداشتي يجوترزش و موآ .2
اصول بهداشتي موقع زايمان دام و مصرف صحيح محصوالت لبني در 

 )ناتورهابين مردم و آموزش واكسي
قرنطينه دامهاي سقط ( ايقرنطينه هداشتي و ب راتعايت مقرر .3

ايگاه زايمان و محلّ سقط كرده به مدت يك تا دو هفته و گندزدايي ج
  ).دامها
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 :ي بيماريزا در انسانانواع شايع بروسال

بروسال ملي تنسيس و بروسال ابورتوس به ترتيب مهمترين و شايعترين انواع بروسال 
 . در ايران هستند

 ):Brucella melitensis(بروسال ملي تنسيس 
داراي سه  . بروسال براي انسان بروسال ملي تنسيس است بيماريزاترين نوع

. است كه مي توانند در دامها مخصوصًا در بز و گوسفند ايجاد بيماري كنند  سروتيپ
شتر و . با قرارگرفتن در محيط آلوده بزغاله ها بسيار سريعتر از بره ها بيمار مي گردند

گاو و سگ نيز اگر در كنار بز و گوسفندهاي بيمار نگه داري شوند، ممكن است آلوده 
خوك تقريبًا از اين قاعده مستثني هستند و به ندرت  شده و بيمار گردند، اما اسب و

 . بيمار مي شوند
به غير از بروسال ملي تنسيس، بز و گوسفند ممكن است به يروسال ابورتوس و يا 

هم آلوده شوند، اما اين دو نوع اخير معموالً در بز و ) B.suis(بروسال سوويس 
 . گوسفند بيماري كلينيكي واضحي ايجاد نمي كنند
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استراليا و آسياي جنوب   آمريكاي شمالي، بروسال ملي تنسيس در اروپاي شمالي،

مديترانه  هند،  آفريقا،  شرقي بومي نبوده و شيوع زيادي ندارد، اما در آمريكاي مركزي،
و در  1 سروتيپ در آمريكا . و خاور ميانه جزو بيماري هاي بومي محسوب مي شود

 1 سروتيپ غالب همان  سروتيپ در ايران نيز . غالب هستند 3 سروتيپ مديترانه 
 . است

پروژه بسيار هزينه ) Brucella-free( "عاري از تب مالت" وضعيترسيدن به 
چنانكه تا كنون  ، بر و گراني بوده و نيازمند مديريت مالي و اجرايي بسيار دقيقي است

 . جز چند كشور معدود به اين هدف دست نيافته اند
سال ملي تنسيس بسيار واگير و بيماريزا بوده و در صورت آلوده شدن يك گله، در برو

منجر به سقط جنين مي گردد  آبستن) بز و گوسفند(تعداد زيادي از دام هاي كوچك 
، كه ضرر اقتصادي قابل )درصد از زايمان ها به سقط منجر مي شود 40گاه تا (

 . توجهي به دامداران خواهد زد
در هر دو  از شيرخوارگي تا سالمندي،(گستره وسيع سّني و جنسي بيماران مبتال 

طيف گسترده ي عالئم و تشخيص بعضاً دشوار بيماري، عارضه دار و مزمن   ،)جنس
شدن تب مالت و عودهاي 
مكرر و مدت درمان طوالني 
مورد نياز براي بهبود 
بيماران، نشان دهنده اهميت 

 . تكلينيكي اين بيماري اس
اين باكتري از نظر 
بيوتروريستي و نظامي نيز 
. داراي اهميت ويژه اي است

ملي تنسيس از دام هاي اهلي و فرآورده بروسال 
هاي لبني آنها،  معموالً از سه راه كلي به انسان 

 :منتقل مي گردد
 راه خوراكي -1

 )ملتحمه اي(تماس پوستي يا مخاطي  -2
 راه استنشاقي -3
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هرچند ميزان كشندگي اين باكتري در مقام سالح ميكروبي از ميكروب هايي چون 
آبله و سياه زخم كمتر است، اما از طرفي باعث خسارات اقتصادي به كشور مورد 

ت در آن جامعه، سيستم بهداشتي تهاجم شده و از طرف ديگر با شيوع يافتن تب مال
در مواردي كه تعداد مبتاليان به تب مالت در . درماني آنرا تحت فشار قرار مي دهند

منطقه اي كه بروسلوزيس قبًال در دام ها شايع نبوده، افزايش يابد و عامل توجيه 
 . كننده مناسبي يافت نگردد، شك به حمله بيوتروريستي معموال ايجاد مي گردد

 
عالوه بر حيوانات اهلي (بيماري از بز و گوسفند مي تواند به ساير علفخواران غيراهلي 

نيز منتقل شده و باعث تداوم وجود اين باكتري در ) ديگر كه در منطقه وجود دارند
زماني كه كشوري موفق به ريشه كني بروسلوزيس در دام هاي اهلي . طبيعت گردد

عنوان مخزن، باعث شيوع مجدد بروسلوزيس در  وجود اين مخازن غيراهلي به  شود،
 . حيوانات اهلي خواهد شد

بروسلوزيس در سگها معموال بدون عالمت است و بعد از مدت كوتاهي ممكن است 
 . كه از باكتري بروسال پاك شوند و ديگر آلوده كننده نيستند

 :ژه اي است جنبه داراي اهميت وي ٣باكتري بروسال ملي تنسيس از 
 )صنف دامداران و سازمان دامپزشكي(ي اهميت اقتصاد -1
براي جامعه انساني در معرض خطر و سيستم (اهميت كلينيكي  -2

 )بهداشتي
 اهميت امنيت زيستي -3
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براي   بروسلوزيس،در صورت ورود بروسال ملي تنسيس به بدن گاو و ابتال آن به 
سيس در بروسال ملي تن. واهد بودماهها و گاه سالها شير آن آلوده كننده و بيماريزا خ

 .مي تواند منجر به سقط گردد) مانند بز و گوسفند(نيز  آبستنگاو 
توليد   در دام هايي كه مبتال به بروسلوزيس شده باشند عالوه بر التهاب بافت پستان،

 . ل توجهي كاهش مي يابدشير نيز به ميزان قاب
دام هاي نر ممكن . ممكن است در اثر التهاب مفاصل راه رفتن براي دام دشوار شود

دچار شده و گاه در نتيجه آن عقيم مي ) اوركيت اپيديديميت،(است به التهاب بيضه 
 . شوند

معموالً بعد از بروز سقط ناشي از بروسال ملي تنسيس،  يا حتي زايمان طبيعي در يك 
دام آلوده، احتمال آلوده شدن ساير دامها در اثر تماس با ترشحات زايماني و جفت 

، باكتري بروسال ملي تنسيس )يا زايمان دام آلوده(بعد از سقط . آلوده وجود دارد
معموالً در ترشحات تناسلي دام تا مدتي به ميزان زياد دفع مي گردد كه در بزها اين 

فضوالت بره و بزغاله تازه به دنيا . هفته مي باشد 3ن ماه و در گوسفندا 3زمان حدود 
 . آمده نيز يكي از منابع آلوده كننده محيط و محل نگهداري دام هاست

بروسال ملي تنسيس به مدت طوالني و حتي تا آخر عمر دام مي تواند در مايع مني و 
خراش دار (و تماس پوست آسيب ديده   ،)مخصوصاً در بزها(شير آن وجود داشته باشد 

 . با اين ترشحات عفوني مي تواند بيماري را به انسان منتقل نمايد) و يا داراي زخم

 :راه هاي انتقال بروسال ملي تنسيس
دام ها تماس پوستي دارند آلوده و ترشحات و بافت ) پشم و مو(دامداران كه با پوست 

هواي آلوده  و در) و گاه تماس مخاط ملتحمه چشمي در اثر پاشيده شدن ترشحات(
از جمله افراد در معرض خطر ) مخصوصاً در دامداري سنتّي(آغل استنشاق مي كنند 

 . باال محسوب مي شوند
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را براي كنترل بروسال ملي تنسيس در  Rev-1دامپزشكان و پرسنلي كه واكسن 
هاي سبك تزريق مي نمايند، ممكن است در اثر ورودي اتفاقي سوزن به دست  دام

همچنين پاشيده شدن اين . به اين بيماري مبتال گردند) يك خطاي شايع(خود 
راه هاي (واكسن به مخاط ملتحمه چشمي نيز مي تواند اين بيماري را منتقل نمايد 

كتاب بروسلوزيس مخصوص در مبحث جداگانه در   پيشگيري دارويي بعد از تماس،
 ). پزشكان آمده است

سيس يكي از واگيرترين ميكروب ها در آزمايشگاه بوده و پرسنل بروسال ملي تن
آزمايشگاهي كه آنرا كشت مي دهند از راه پوستي و استنشاقي در معرض ابتال به تب 

 . مالت هستند كه مي تواند بسيار شديد و گاه كشنده باشد
هاي بدن دام از راه پوست و استنشاقي  ي با دام و و بافتافرادي كه تماس شغل

در اثر مصرف شيرنجوشيده و غيرپاستوريزه و ساير لبنيات آلوده به اين بيماري   ندارند،
تست بعد از واكسيناسيون دام ها  افتراق اينكه ). راه خوراكي(مبتال مي شوند 

دريافت واكسن بوده است به سرولوژي دام در اثر بيماري مثبت شده است يا ناشي از 
توسط آزمايشگاه دامپزشكي راحتي امكان پذير نيست و نياز به بررسي هاي بيشتري 

دربره و ) ملتحمه اي(بصورت داخل چشمي   Rev-1تجويز واكسن . وجود دارد
ماهه به ميزان كمتري و براي مدت كوتاه تري باعث مثبت شدن  6تا  3بزغاله هاي 

 . در آينده را امكان پذيرتر مي نمايدابتال بررسي هاي شيوع ژي شده و  سرولوتست 
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 ):Brucella abortus(بروسال ابورتوس 
گاوميش و شتر مي باشند ولي حيوانات ديگر   ميزبان اصلي بروسال ابورتوس گاو،

مخصوصا وقتي آلودگي با (نيز مي توانند ميزبان اين باكتري شوند ) اهلي و وحشي(

،  كه از آن جمله مي توان به )بروسال ابورتوس شيوع بااليي در منطقه داشته باشد
 . گ اشاره نمودسگ ، روباه و گر  بز،  گوسفند، اسب ،

جفت و ساير محصوالت زايماني در دام آلوده به  جنين سقط شده، ترشحات تناسلي،
بروسال ابورتوس، مي توانند بيماري را به حيوانات ديگر و همچنين انسان منتقل 

مي  محيط نيز آلوده  توسط دام هاي آلوده، "سقط"يا  "زايمان"بعد از هر بار . نمايند
 . است كه خود دام ممكن عالمت واضحي از عفونت نداشته باشداين در حالي . شود

شير . مدفوع و مايع مني وجود داشته و منتقل مي گردد ادرار، بروسال ابورتوس در شير،
دام هاي آلوده مي تواند براي مدت طوالني و حتي براي تمام عمر دام، آلوده كننده 
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ي شوند در حاليكه خود ممكن بسياري از گاوها حامل مزمن باكتري م. باقي بماند
 . است عالئم واضحي از عفونت را نشان ندهند

در صورت تماس پوست آسيب ديده 
يا تماس ) داراي خراش و يا زخم(

با باكتري ) ملتحمه چشم(مخاط 
بروسال و همچنين از راه خوراكي، 

پستان دام . بيماري قابل انتقال است
در طي عفونت فعال، ملتهب مي گردد 

نين از راه تماس پوستي هم و همچ
احتمال دارد پستان دام آلوده شده و 

 . در نتيجه شير دوشيده شده داراي آلودگي باشد
انتقال بروسلوزيس از راه جنسي بين دامها به ندرت رخ مي دهد ولي در تلقيح 

 مصنوعي كه مايع مني را به طور مصنوعي در رح
 . گردد م دام ماده مي ريزند ممكن است بيماري منتقل

مخصوصاً اگر ) رطوبت باال و درجه حرارت محيطي پائين(در شرايط مناسب محيطي 
به . تابش نور خورشيد هم وجود نداشته باشد امكان بقاي بروسال بيشتر مي شود

علوفه،  كود، جنين سقط شده، عنوان مثال باكتري بروسال در آب، لباس و وسايل آلوده،
باكتري هاي بروسال در مقابل . ماهها زنده بماندپشم بدن حيوانات مي تواند تا 

مخصوصاً وقتي به همراه مواد ارگانيك (خشكي نيز مقاوم هستند و در گرد و غبار هوا 
 بروسال در مقابل سرما مقاوم است و در يخ. مي توانند تا مدت ها زنده بمانند) باشند

 . زدگي مي تواند براي مدت بيشتري زنده بماند
اگر در محل نگه داري گاو آلوده به بروسال ابورتوس، سگ نيز نگهداري شود ممكن 

سپس سگ باكتري را از طريق  ترشحات ادراري . است دچار عفونت با بروسال شود
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تناسلي خود در ساير مناطق منتشر ساخته و آلودگي ميكروبي محيط را بيشتر نمايد و 
 .  دامهاي بيشتري را بيمار نمايد

ي به بروسلوزيس مبتال گردد، باكتري بروسال از طريق جريان خون به آبستناو اگر گ
بافت رحم رفته و مانع تغذيه مناسب جنين از طريق جفت شده و منجر به بدنيا آمدن 

 . جنين مي شود زايي يا سقطمرده ، يك گوساله ضعيف
اگر  . هدرخ ميد آبستنيسقط ناشي از بروسلوزيس در گاوها معموالً در نيمه دوم 

ي رخ داده باشد پس از گذشتن يك دوره كمون طوالني، آبستنعفونت در نيمه اول 
رخ دهد  آبستنيي رخ خواهد داد، اما اگر عفونت در نيمه دوم آبستنسقط در نيمه دوم 

. ممكن است بعد از يك دوره كمون كوتاه دو هفته اي، گاو جنين خود را سقط نمايد
و يا زايمان زودرس مي گردد و يا اينكه گوساله به  بروسلوزيس در گاو باعث سقط

ممكن است شيردهي گاو . دنيا آمده ممكن است ضعيف باشد و بعد از مدتي تلف شود
مي رسد كه ضرر اقتصادي ناشي از سقط % 40كاهش يابد و اين كاهش گاهي تا 

يعي ي هاي بعدي در گاو ممكن است بطور طبآبستناما . جنين را مضاعف مي نمايد
اما بايد توجه داشت كه  طي شده و عالئمي از عفونت ديده نشود و سقط هم رخ ندهد،

گاوهاي نر گاهي دچار . ترشحات زايماني و شير گاو كماكان آلوده كننده هستند
البته عقيم شدن در هر . التهاب بيضه مي شوند و درنتيجه آن ممكن است عقيم شوند

معموال دامهاي مبتال به بروسال ابورتوس . دو جنس نر و ماده مي تواند رخ دهد
در (ازه به دنيا آمده بيماري پرسروصدايي ندارند و به جز تلف شدن جنين و نوزاد ت

مرگ بار و كشنده اي حالت اين بيماري ) همچنين گاوميش ها و شترها گاوها و 
 ). اما گوزن و بزكوهي در صورت ابتال ممكن است به سرعت تلف شوند( ندارد 
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اگر واكسيناسيون گله اي بدرستي انجام نشود ابتال به بروسلوزيس مي تواند به سقط 
ي آبستنو همانطور كه ذكر شد ) درصد موارد 80تا  30(منجر گردد  آبستندر گاوهاي 

 .رخ ندهدطبيعي داشته و سقط جنين هاي بعدي ممكن است ظاهر 

مخصوصًا اگرچندين (در تمام مواردي كه در گله اي سقط گزارش مي گردد 
) ه باشدي هم رخ دادآبستنسقط در يك گله باشد و سقط ها در ماه دوم 

 . حتماً بايد احتمال وجود بروسلوزيس را در نظر گرفت
 

گاهي يك دامدار تعدادي دام جديد را از جاي نامطمئني خريداري مي 
نمايد و زايمان دام هاي خريداري شده نيز بدون سقط انجام مي شود، اما 
يكي دوماه بعد چند نفر از اعضاي خانواده اش كه در هنگام زايمان دام 

بايد به دامداران آموزش . حضور داشته اند به تب مالت مبتال مي شوند
داد سقط نكردن دام به معني عدم ابتال به بروسلوزيس نيست، چرا كه 
ممكن است دام هاي خريداري شده در زايمان قبلي در سال گذشته و قبل 
از خريد توسط وي، يك نوبت سقط داشته اند و فروشنده در موقع خريد 

معموال بعد از يكبار سقط، در . به او در مورد سقط قبلي چيزي نگفته باشد
ايمان هاي بعدي دام متولد شده زنده خواهد بود اما آلودگي محيط در ز

اثر زايمان بوجود خواهد آمد، چراكه بيماري از بدن دام بيرون نرفته 
 . است
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 :گروههاي در معرض خطر و راه انتقال

 :گروه هاي در معرض خطر
و يا ) تماس پوستي و استنشاقي(عمدتاً افرادي كه با دام هاي اهلي در تماس مستقيم

در معرض خطر جدي ابتال به بيماري تب  هستند) آلودهمصرف لبنيات (غيرمستقيم 
 :مالت قرار دارند، اين افراد عبارتند از

 دامداران و كشاورزان  •

 دامپزشكان و تكنسينهاي دامپزشكي •

 )قصابان( كارگران كشتارگاه  و ساير كساني كه به كار ذبح اشتغال دارند •
پرسنل آزمايشگاه كه در تشخيص باكتريولوژيك ميكروب بروسال  •

 همكاري دارند

 بازرسان گوشت •

مشغول كساني كه در مراكز فرآوري پشم، چرم و پوست و احشا حيوانات  •
 .به كار هستند

داشته  با دامتماس مستقيم يا غير مستقيم مسافرين به مناطق آلوده كه  •
 و يا از لبنيات غيرپاستوريزه مصرف نموده اند اند

كه در نگهداري دام، ) بخصوص در مناطق روستايي(زنان خانه دار  •
 مشاركت دارند ... شيردوشي و تهيه لبنيات از شيرخام و 

ظت فزايمان دامها در محل حضور دارند و از لباس محا كساني كه هنگام •
 . كننده مناسب شامل دستكش و ماسك استفاده نكرده اند

مصرف كنندگان محصوالت لبني غيرپاستوريزه و نجوشيده و همچنين  •
 پنيرهاي سنتي كه سه ماه در آب نمك اشباع قرار نگرفته باشد 
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هاي لبنيات سازي فعاليت  و كارخانهشير افرادي كه در مراكز جمع آوري  •

 دارند

بدليل . (كودكان ساكن در مناطقي كه بروسلوزيس در دامها شايع است •
بازي كردن با دامها و مصرف فراورده هاي دامي بيشتر در آنها و گاهي 
كمك در كارهاي دامداري و شيردوشي و حتي حضور باالي سر جنين 

  )سقط شده در محل نگهداري حيوانات
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  :انتقال بيماريراههاي شايع 
ملتحمه (يا تماس مخاط ) داراي خراش يا زخم(تماس پوست آسيب ديده  )1

 ، با ترشحات و يا بافت هاي آلوده دامي)چشم
اگر بر روي ) آلوده(در زمان تهيه لبنيات از شير نجوشيده و غيرپاستوريزه 

فرد شده و پوست جراحتي موجود باشد باكتري بروسال مي تواند وارد بدن 
  .بيماريزايي نمايد

 
به دنبال كار در آغل و اصطبل : استنشاق ذرات آلوده معلق در هوا )2

 خانجات لبنيات سازير،آزمايشگاه ، كشتارگاه، مراكز جمع آوري شير و كا
 

: مصرف محصـوالت لبني غــير پاستوريزه و شير نجوشيده غيرپاستوريزه )3
و پنير م، شير خاله جمدامي از با منشا كي راخوو يي اغذف مواد مصر

 آلوده تهيه شده از شير خامبستني سنتي 
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درصورت تماس ضايعات جلدي با محصوالت گوشتي تازه امكان انتقال  )4
بيماري وجود دارد ولي ازآنجاكه گوشت اغلب پخته مي شود مصرف آن 

مي خورند  جگر خامدر مناطقي كه . كمتر موجب انتقال بيماري مي گردد
زيرا كبد بافت پرخوني است و .  ابتال از راه گوارشي وجود دارد احتمال

يكي از عادات نادرست هنگام ذبح دامها . ميزان آلودگي در آن باالست
قرار دادن چاقو در دهان است كه باعث انتقال بيماري هاي گوناگون از 

 .جمله بروسلوزيس، از دام به انسان مي شود

 
البته چند مورد از انتقال  .نادر استانتقال انسان به انسان بسيار  )5

جنسي، انتقال از شير مادر به شيرخوار، انتقال بعد از تزريق خون يا پيوند 
 . مغزاستخوان گزارش شده است

 
 
 
 
 

در مناطق آندميك بروسال با توجه به اينكه محل زندگي افراد 
با دامها مشترك است و تماس نزديك و مداوم بين آنها وجود 

امكان آلودگي بيش از چند نفر از افراد خانواده و دارد لذا 
 .بخصوص كودكان در اين مناطق بسيار شايع است
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 :پيشگيري

 :رعايت نكات بهداشتي در مشاغل خاص
كساني كه داراي بيشترين خطر شغلي از 
نظر بيماري تب مالت مي باشند، افرادي 
هستند كه در معرض تماس مستقيم با 
. حيوانات يا محصوالت آنها قرار دارند

كشاورزان، چوپانان، دامداران ، 
كارگران كشتارگاه، قصابها، 
شيرفروشان، دوشندگان شير دام، 

پشم مصنوعي، گان تلقيح كنند
و كساني كه درمراكز فرآوري  چينان

در معرض  پشم و چرم و پوست و احشا حيوانات مشغول به كار هستند
  .خطر بيشتري از سايرين مي باشند

همچنين افرادي كه تميز كردن و گندزدايي مكان نگهداري دام را انجام ميدهند ويا  
فرادي كه به با حيوان سقط كرده يا در حال  زايمان سروكار دارند، دامپزشكان و ا

در معرض خطر دام اشتغال دارند تلقيح واكسن و درمان  ،معاينه كلينيكي، خونگيري
 . بااليي هستند

كه در كارخانجات و كارگاه هاي فرآوري نيز تعميركاران وكارگران تاسيسات 
 . محصوالت دامي، با ابزار آلوده شده سروكار دارند، در معرض خطر ابتال مي باشند

هستند كه در حين واكسن سازي و در روند كاركنان آزمايشگاه گروه مهم ديگر 
 . قرار ميگيرند بروسلوز باكتريدر معرض برخورد با  ،)كشت بروسال( تشخيص بيماري
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از آنجا كه ايران از مناطق بومي بروسال محسوب مي شود، در صورت تماس با دام يا 

بايد از پوشش محافظ كامل  بروسال باشندي كه ممكن است مخزن ساير حيوانات
 . استفاده شود

 :پوشش محافظ شامل .1
 ) گان(لباس بلند پوشاننده   •

 پيش بند پالستيكي يا الستيكي ،   •

 ،چكمه الستيكي  •
براي شيردوشي (دستكش الستيكي مناسب  •

دستكش نيتريل در مواردي كه آلرژي به {
و } التكس وجود داشته باشد ارجح است

 و ...) و زايمان دام
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محافظ صورت، عينك يا ( محافظ چشم •
 .  است) رسپيراتور تنفسي

 
 

هنگام كار در محل نگهداري دام ها و همچنين در لباسهاي كار بهتر است  .1
همواره در دسترس بوده كه احتمال اكتساب بيماري درآنها زياد است،  مشاغلي

يا با ) جوشاندن يا بخارداغ( لباسها بعد از استفاده بايد با حرارت . و استفاده شود
يدوفور، صابون (فرمالدئيد يا فروبردن در محلول هاي با غلضت مناسب 

  .گندزدايي شوند) فنوليك، كلرآمين، هيپوكلريت
تا موادعفونت  توجه خاصي داشتو چكمه الستيكي  كفش هابايد به  .2

 ،آلودهبايد در محل هاي . زا به خارج از اصطبل و به سمت خانه آورده نشوند
مناسب پوشيد و هنگام خروج از محل كار آنرا الستيكي قابل شستشوي چكمه 

 . تعويض نمود
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وسايل استفاده شده را بخوبي شسته و كه افراد  توصيه مي شود .3

 . آبكشي كنند

هر محلول يا %  (1دستها را در محلول كلرآمين  ايده آل آنست كه .4
آب و صابون مرطوب نمايند و سپس با ) معتبر ديگر گندزدايي كننده

جهت پيشگيري از ترك خوردن (  كرم نرم كنندهشستشو داده و در آخر از 
استفاده كنند تا از ورود ميكروب از راه پوست آسيب ديده ) پوست دستها

 . جلوگيري شود 
بعد از ضدعفوني شدن هر آسيب سطحي ازجمله هر خراش يا بريدگي بايد  .5

 . شود مناسب پانسمان)  بتادينمثًال(

احتمال در اثر پاشيده شدن ترشحات عفوني،  ملتحمهآلوده شدن با ازآنجا كه  .6
شماستفاده از  به بيماري تب مالت باال مي باشدابتال  چ ظ  حاف اهميت ويژه  م

اگر چشم دچار آلودگي شود بايد چشم را با آب جاري پاكيزه كامالً . اي دارد
يا  "تتراسيكلين"پماد يا قطره چشمي با تجويز پزشك شستشو داده و 

  .استفاده كرد "كلرآمفنيكل"
 

 
وجود  تنفسيخطر باالي ابتال از راه در اماكن آلوده كه تهويه مناسب ندارند،  .7

رها شده از آلوده معلق و ذرات ريز  غبارگرد و براي جلوگيري ازاستنشاق . دارد
بجا مانده از بافتها و ترشحات زايماني و پس از ذبح ،  "خشك شده"مواد 

  . استفاده كرد ماسكهاي مناسببايد از 



 

23 
 

را دارند، بايد  ها كه توانايي به دام انداختن ذرات بسيار ريز و باكتري ييفيلترها
مواد "يا  "حرارت مرطوب"ماسك را هم بايد با  و نمود تعويضمرتباً 

 . دگندزدايي كر "مناسبشيميايي 

 
 
 
 
 
 
 

 
سرم بهتر است بطور دوره اي تحت مراقبتهاي دامداري و كشتارگاه كاركنان  .8

قبل از شروع به  ،توصيه ميشود نيروهاي كاري جديد. پزشكي قرا گيرند شناختي

 و قابل شستشو) بيش از يكسال(داراي دوام طوالني : ماسك سوپاپداربا فيلتر كربني 
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درصورت بروز عالئم كلينيكي  تابراي آزمايش بدهند  نمونه خون يكبار كار 
 .  تغيير سرم شناختي آنان مشخص گرددبيماري بروسلوز 

از آنجا كه اغلب داروهاي موجود براي درمان تب مالت به جنين آسيب مي زنند  .9
توصيه اكيد مي شود   و براي كودكان و جوانان نيز عوارضي را به دنبال دارند،

مشاغل و سال بايد از  18جوانان زير ترجيحًا و  كودكان ،زنان بارداركه 
اماكني كه احتمال انتقال باكتري بروسال و ابتال به بيماري تب مالت دارند 

 . اجتناب كرده و دور نگه داشته شوند
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 بهداشت دامداري ها

دامداران و همچنين خانواده ايشان به دليل تماس نزديك با دام و آلودگي 
ازاين رو . به باكتري بروسال از اين راه، در معرض ابتال به تب مالت هستند

رعايت دقيق اصول بهداشت فردي و بهداشت محيط در اين گروه بسيار 
در اين قسمت به تعدادي از مهمترين نكات موثر در . حائز اهميت است

 :كاهش ابتال به تب مالت اشاره مي شود
و پوستشان با ترشحات با دام دارند مستقيم اس كه تم ساير افراديدامداران و  .1

يا در برخورد مي يابد و ) خون، شير، ادرار، فضوالت دامي(آلوده دامهاي بيمار 
محيطي خواهند رفت كه قبًال با ترشحات يا محصوالت زايماني دامهاي مبتال 

و گرد و غبار آلوده معلق در هوا را استنشاق مي  به بروسلوزيس آلوده شده است
مخصوصاً زماني كه بپوشند،  لباس محافظت كنندهماسك و  ، بايدنمايند

شده را از آغل و محل نگه سقط جنين يا هستند دام درحال زايمان نزديك 
  داري دام ها به جهت معدوم سازي بهداشتي به بيرون از آغل منتقل مي نمايند،

 . پخش شدن باكتري بروسال به بيشترين حد خود ميرسدزيرا در آن موقع 
آلوده  وسايلو  ، جفت و ساير ترشحات و محصوالت زايمانيجنين سقط شده .2

بطور مناسب سپس سالم و بدون نشت قرار داد و اي شده را بايد در كيسه 
 ،بعد از بي خطر سازي مناسبدرصورت امكان ترجيح بر آنست كه  .معدوم كرد

  .سوزانده شود
درمحل دور از منابع آب، عملي تر و ساده تر آنست كه راه  •

 freshly( آهك تازه و با ريختنبطور عميق 

slaked lime (مواد دفن شده  .دردگن ودفبر روي آن، م
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فاصله داشته  حداقل سه مترسطح آبهاي زيرزميني بايد با 
 .باشد

آلوده يا سقط جنين رخ داده است، بايد با مواد دام هرمنطقه اي كه درآن زايمان  .3
گندزدايي مناسب و معتبراز جمله ساركوسپت، هيپوكلريت، يدوفور و يا مواد 

 .شودو گندزدايي فنوليك شسته 
استفاده شده است بايد با ... وسائلي كه براي جابجايي مواد آلوده زايماني و  .4

ور، صابون فنوليك يا سود يدوف(غرقه سازي در ماده گندزدايي كننده مناسب 
 .گندزدايي شوند) سوزآور رقيق شده

جمع آوري شده و آغلها و محل نگهداري دام فضوالت بايد روزانه  .5
درمنطقه اي دورافتاده جمع شوند تا با روند فضوالت بايد  .تميز شوندها 

براي اينكه زودتر از يا ) تقريبًا يكسال طول خواهد كشيد( گرددطبيعي تجزيه 
جابجايي با غرقه سازي و يا آهك قبل از  .سوزاندبروند مي توان آنها را بين 

 . اوليه را انجام دادگندزدايي  مي توان  ،پاشي در محل
ميتواند  )و مرطوب مخصوصاً در هواي سرد(كودهاي مايع باكتري بروسال در .6

ي باكتر ،با اضافه كردن سياناميد كلسيم يا گزيلن. بماند باقيمدتهاي طوالني 
 در محلماه 6حداقل  بايدفضوالت از بين ميرود، اما بازهم سريعتربروسال 

 .دننگهداري شوو مناسب ور د
كه به محلّ آلوده وارد و يا خارج ميشوند بايد از چاله اي كم اي وسايل نقليه  .7

عمق كه داراي مواد گندزدا باشد عبوركنند يا اينكه الستيك هايشان را از روي 
آغشته به مواد گندزدايي كننده مناسب عبور بدهند تا آلودگي را  يفوم پالستيك

 . به بيرون منتقل نكننداز طريق الستيك هايشان 
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محلّ نگهداري حيوانات كه آلوده شده است بايد حداقل براي راه اندازي مجدد  .8
 . هفته از تميزكردن و گندزدايي كردن آن گذشته باشد 4

، آلودگي كار تا وقتي كه محلّ ر و لوله كشبرقكاكارگران تاسيسات از جمله  .9
 . زدايي نشده است اجازه ورود به آن محل را ندارند

بايد طوري باشد كه جلوي ورود حشرات موذي را بگيرد و با  ساختمان .10
استفاده از تله هاي نوري و صفحات ضد پشه و حشره كش ها با آنها مقابله 

 . سمپاشي گرددنيز گردد و بطور مرتب 
 .به محل نگهداري دام ها بهتر است محدود به پرسنل كاري باشدورود  .11
به محل نگه داري ) سال 18و ترجيحًا افراد جوان زير ( زنان باردار و كودكان  .12

 .دامها وارد نشوند
الزم  "مجوز دامپزشكي و انجام آزمايشات بدون "ورود و خروج هرگونه دام  .13

و امل خطر و تهديد براي دامداري ها ومهمترين ع، از جهت تاييد سالمت دام
 .مي باشدميادين فروش دام 
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 اقدامات بهداشتي در كشتارگاه 

پس از . بز و گوسفند و گاو مبتال به بروسال در مرحله كشتار بسيار خطرناك هستند
از جمله ( هاي بدن ابتال دامها به بروسال، باكتري ها از راه گردش خون، در بافت

  .پخش مي شوند )پستانرحم ، بيضه ها و 
 

حيواناتي كه اخيراً زايمان داشته يا سقط 
كرده اند از پتانسيل آلوده كنندگي بااليي 

ازآنجاكه ترشحات رحم و . برخوردار هستند
پستان گاوهاي مبتال بسيار آلوده است 

بخصوص اگر باردار باشد و زماني كه شير (
و در صورت ذبح شدن اين ) آلوده دارد
ل انتقال به فرد ذبح كننده بوده و آلودگي قاب

  .بايد به طور بهداشتي معدوم گردند
 
حيواناتي كه به بروسال آلوده هستند بهتراست دركشتارگاهي كه براي كشتار  .1

كاركنان آنجا براي مقابله با خطرات و رعايت (اينكار درنظر گرفته شده است 
ي از كشتارگاه ، و يا در قسمت)حفاظت شخصي، آموزش ديده و مجهز هستند

 . شوند انجام  "در پايان كشتار روزانه"معمولي و 

لباس يا پيشبند  (فردي كه كشتار را انجام ميدهد بايد لباس محافظ كامل  .2
و ماسك تنفسي مخصوص و عينك يا محافظ  چكمهضدآب و 

 .دپوشب )صورت و دستكش هاي پالستيكي
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شستشوي تسهيالت  امكانات گندزدايي لباسهاي محافظ و وسائل كشتار و .3
 . كارگران شاغل كشتارگاه بايد فراهم شده باشد

، اگر كشتارگاه ويژه براي كشتار دام هاي آلوده وجود نداشته باشد .4
در كشتارگاه استاندارد معمولي، بايد فرد انجام دهنده كشتار بعد از انجام كشتار 

آلوده در ، مكاني را براي كشتار دامهاي در پايان روزكاريدام هاي سالم، 
نظر بگيرد و بافتهايي كه آلودگي در آنها بسيار باالست مانند پستان و دستگاه 

  .دايمعدوم نمنيز تناسلي را 
 . در پايان كار سالن و محل كشتار كامالً گندزدايي گردد .5

بايد جايگاه و وسايل كشتار بطور كامل پاكسازي  بعد از پايان هرروز كاري .6
و بافتهاي دور ريختني حيوان را بايد در يك  پس ماندها. شود گندزداييو 
مثالً يك كيسه (  مملو از مواد گندزدايي كننده "محفظه غيرقابل نشت"

خطرسازي  را بعد از بي اين پسماندهاشود  توصيه مي. قرار داد) پالستيكي
 . بسوزانند

بهتر است محدود به پرسنل كاري قبل از ذبح ورود به محل نگه داري دام ها  .7
 . باشد

قبالً اگر ممكن باشد بايد كساني را به عنوان كارگركشتارگاه استخدام كرد كه  .8
و تفسير سرم شناختي آنها دال بر اين سابقه برخورد با بروسال را داشته باشند 

 .برخورد باشد

 

استعمال دخانيات و نوشيدن و خوردن غذا در محل کشتار بايد 
 .ع  باشدممنو
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که برای  "مخصوص" درکشتارگاه بايدحيواناتی که به بروسال آلوده هستند 
کارکنان آنجا برای مقابله با خطرات و و  اينکار درنظر گرفته شده است

رعايت حفاظت شخصی، آموزش ديده و مجهز هستند، و يا در قسمتی از 
 .و در پايان کشتار روزانه  معدوم شوند "معمولی" کشتارگاه
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 و كوچ پيشگيري از بروسلوز در شرايط عشايري

 و دامداري سنتي دارند ميكنند زندگينيمه عشايري عشايري و شرايط افرادي كه در 
نميتوانند از اقدامات بهداشتي كه براي دامداري ها ذكرشد به حد مطلوب پيروي 

در مناطق خشك و نيمه  و يا كوچ رو ودر حالت عشايري  دامهادر شرايطي كه . كنند
لذا بايستي است، يشگيري از بروسلوز دشوار پنگهداري شوند، ) مانند ايران(خشك 

 .ي نموداقدامات بهداشتي را بطور جدي تر پيگير

 
، از بيماري و روشهاي انتقال آن ماهيتدر مورد  آموزش مردمميتوان با 

 . كم كرد بيماراندر تب مالت را يماري شيوع بيماري كاسته و آسيب ها و عوارض ب
، سابقه برخورد با باكتري را در گذشته داشته اند و عشايري جوامع دربيشتر افراد بالغ 

كرده اند و در نتيجه بيشترين اثر بيماري بر روي  پيداتا حدي در برابر آن ايمني 
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است و بايد آنها را از برخورد با حيوانات تازه به دنيا آمده يا دامهاي تازه  كودكان
 . زايمان كرده دور نگه داشت

با درايت و پيگيري صبورانه و رفتارهاي نادرست بايد تصحيح براي تغيير عادات و 
 .مجدانه اقدام نمود

، )نجوشيدهغيرپاستوريزه و (بايد مردم را در مورد پرهيز از خوردن شيرخام   جملهاز 
كه احتمال وجود خون و باكتري خوب پخته نشده  ء خام ياجگر و ساير احشا، گوشت

  .زنده در آنها وجود دارد آگاه نمود
يكي ديگر از مطالب مهم كه به روستائيان و عشاير بايد آموزش داد 

 محصوالتترشحات و جنين سقط شده،  "دفن بهداشتي وسوزاندن "
 .است كننده تماس مستقيم با اينگونه مواد آلوده خودداري اززايماني و 
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 آنپيشگيری انتقال خوراكي تب مالت و راه هاي 

 
بيشترين احتمال و مخصوصاً در شهرها، در افرادي كه تماس مستقيم با دام ندارند 

و فراورده هاي خام  شير  خوراكي مصرفابتال به بيماري تب مالت از راه 
نيز اگر و ساير فرآورده هاي دام مانند جگر گوشت . آن است غيرپاستوريزه

 . مصرف شود باعث انتقال بيماري تب مالت مي شود خام يا نيم پزبصورت 
در اين قسمت به توصيف نكات  بهداشتي در مورد تهيه و مصرف محصوالت لبني 

 .  و گوشت پرداخته مي شود) شير ، پنير، بستني(
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 : محصوالت لبنی

 :شير
 ،دوشيده شود ، شيرگوسفند يااگر از دام هاي آلوده مثل شتر، گاو، بز 
 . داراي تعداد زيادي باكتري آلوده كننده است

را  حجم بااليي از شير،تهيه موادي مانند پنير يا خامه فرايند ازآنجا كه در 
، ميزان ميكروب در نمودتغليظ بايد  ،) كه از چندين دام بدست آمده است(

 . اين محصوالت باالتر است
 

 

 

 رــــبهداشت شي

طعم وكيفيت شير بسته به . شير يكي از كاملترين غذاها در طبيعت است
سالمت دام ، طرز تغذيه ، محل چراگاه ، وجود آفتاب ، فصل شيردوشي، علوفه تازه و 

  . كند نژاد دام تغيير مي
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چند روز بعد از از محصولي است كه از غده پستاني گاو ماده شير ده،  سالمشير 

ن مناسب باشد ، زايش خارج مي شود مشروط بر اينكه آن گاو سالم باشد ، تغذيه آ
 . چيزي به شير اضافه يا كم نشده باشد و حاوي آغوز يا كلستروم نباشد

ش از صدهزار مولكول  شير تركيب بسيار پيچيده اي است كه بي
 88الي  85اما بطور كلي مهمترين تركيبات شير شامل . مختلف دارد

درصد مواد جامد غير چربي  9حدود   درصد چربي، 4درصد آب ، 
 5حدود   ،)درصد پروتئين كه سه چهارم آن كازئين است  3 تقريبا(

سيترات،  كلسيم، فسفر،(نيم درصد مواد معدني   درصد الكتوز،
اسيدهاي % 0.2، ...)بيكربنات و آهن، روي، مس، سديم، پتاسيم، منيزيم،

اكسيژن، (، گاز ) اگزاالت فومارات، سيترات، الكتات، استات،(مختلف 
 . مي باشد...) ، و A ،B1 ،B6، B12 ،C ،D(، ويتامين ) نيتروژن

داراي طعمي مطبوع ، خوشمزه و كمي شيرين بوده و رنگ آن  شير خوب بايد
ا براي توان شير ر به علت احتمال رشد سريع ميكروبها نمي. سفيد مايل به زرد باشد

 . ه داشتال و در هواي اتاق نگچمدت زيادي در خارج از يخ
مرتبه نسبت  30در غدد پستاني ساخته ميشود و  كه   شيرالكتوزاستقند اختصاصي 

 .به ساكاروز شيريني كمتري دارد
باعث سفيد بودن رنگ شير ) هشتاد درصد پروتيين هاي شير( "كازئين"پروتئين 

حرارت دناتوره   است و به سادگي در برابر  كازئين داراي مقادير باال پرولين. است
 . نمي شود

شيري كه . ظاهر تا حدي زرد رنگ به شيرمي دهد  وجود كاروتن محلول در چربي ، 
رنگ سفيدتري دارد و شيري كه به آن آب اضافه شده   چربي آن گرفته شده باشد ،
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به علت وزن مخصوص كمتر چربي نسبت به آب، . باشد متمايل به رنگ آبي است 
ه واسطه پروتيين آگلوتنين تسريع چربي تمايل به رويه بستن داشته كه اين تمايل ب

درجه را  75مي شود ، اين پروتئين مقابل حرارت مقاوم است و تا حرارت حدود 
 . تحمل مي كند

 نقطه جوش و انجماد شير چقدر است؟ 
نقطه جوش شير به علت اينكه بخش اعظم آن از آب تشكيل شده نزديك نقطه 

ماد آن هم نيم درجه زير صفر درجه سانتيگراد و نقطه انج 100جوش آب و حدود 
 .  است

 :     هاي آلودگي شير راه
 :شوند دسته تقسيم مي دوبه  

 از  "هاي مختلف دام بيماري "ـ در اين نوع آلودگي  هاي اوليه آلودگي
 دامتوانند از راه خوردن شير  سل ، تب مالت و سياه زخم مي: قبيل 
 .به انسان سرايت كنند و شير اين دامها را نبايد  مصرف كرد آلوده

 از زمان شيردوشي به بعد بروز ميكند و با رعايت  - ثانويه هاي آلودگي
ترجيحاً بايد شيردوشي در . ميتوان ازآنها پيشگيري كرد اصول بهداشتي

محلي غير از آغل و محل نگهداري دام ها انجام شود كه آلودگي محيط 
 .ده شدن شير نگرددباعث آلو

 
 
 
 



 

37 
 

  :مهمترين اين اصول بهداشتي عبارتند از
 : رعايت بهداشت پستان دام •

و آب گرم و صابون قبل از دوشيدن شير، پستان حيوان را بايد با 
راين اقدام ( شستشو داد مناسب  كننده پاكمواد  يا ا سي با اهميت  ب

 ).است

 
 : دور ريختن اوليه •

ابتدا كمي براي جلوگيري از آلودگي شير در هنگام دوشيدن ، بايد 
و سپس دوشيدن اصلي در  از آن را در ظرف جداگانه دوشيد

 .ظرف ديگر انجام شود 
 :پاكيزگي ظروف •

شوند بايد تميز و عاري از  كه جهت ريختن شير استفاده مي ظروفي
ظروفي كه براي دوشيدن شير استفاده مي شوند و . آلودگي باشد
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همچنين ظروفي كه براي انتقال شير دوشيده شده به محل جمع 
استفاده مي شود ) كارخانه(محل پاستوريزه كردن  يا بهآوري شير 

 . دشون "ضدعفوني"بايد به خوبي تميز و 
  اگر در منطقه اي دستگاه مكانيزه شوينده ظروف شير موجود باشد،

در صورتي كه . شستشو با اين دستگاه بر شستشو با دست ارجح است
ظروف با دست شسته مي شوند  بعد از شستن اوليه با مواد شوينده 

كردن ) گندزدايي(ضدعفوني . رايج بايد ظروف را ضدعفوني نمود

بخار و يا ماده ضد عفوني كننده  آب جوش، ظروف را مي توان با
 . انجام داد) جهت كشتن باكتريها(شيميايي 

شستن اوليه فقط با آب كفايت نمي كند و بايد از يك ماده شوينده 
بعد از . نيز استفاده نمود) مواد شوينده معمول موجود در بازار(ظروف 

دد بايد آنها را به دقت و بدون آلوده شدن مج شستشوي ظروف،
خشك كرد و كه براي اين كار روش جريان هواي گرم روش 

 . مناسبي است
بعد از خشك شدن ظروف براي پيشگيري از آلوده شدن مجدد، بايد 

ترجيحًا ظرف و (درب ظروف با درپوش بسته شود و نگهداري شوند 
درپوش از يك كارخانه باشند تا هم اندازه بوده و بين آنها درز ايجاد 
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بودن درپوش ها بسيار مهم است چون درصورت آلوده  تميز). نگردد
 . بودن مي توانند باعث آلودگي مجدد ظروف شوند

 :بهداشت دست ها •
را با آب و صابون شستشو  ها دستقبل از دوشيدن شير حتمًا بايد  

ها از دوشيدن شير خودداري شود  در صورت وجود زخم در دست. داد
. 

 
 : استفاده از دستكش مناسب •

مخصوص  يدستكش ها استفاده از
) Milking glove(شيردوشي 
نيتريل دستكش هاي . توصيه ميگردد

)Nitrile ( نسبت به دستكش هاي
در برابر سوراخ  )Latex( التكس

شدن و آسيب مقاوم ترند و براي افرادي 
كه به التكس حساسيت دارند گزينه 

 .مناسبي است



 

40 
 

 
 

خارج از محلّ جهت كاهش آلودگي بهتر است شير در محيط   •
  .دوشيده شود و آغل نگهداري دامها

 
 هاي شير دوشي ماشيندر صورت استفاده از : دستگاه شيردوشي •

بايد آنها را كامال تميز و طبق دستورالعمل كارخانه سازنده با ماده مناسب 
 . ضد عفوني كرد

 
 : انتقال به مراكز جمع آوري شير •

در مناطقي كه ابتدا شير را دوشيده و با ظرفي به مركز جمع آوري 
شير منتقل مي نمايند بايد در طول مسير حتمًا ظروف درپوش داشته 

 .باشند تا آلودگي به شير منتقل نشود
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 :بهداشت شير هنگام انتقال به كارخانه •
اگر شير يكبار در روز جمع آوري و به كارخانه منتقل مي شود توجه 

شير دوشيده شده هنگام اين نكته بسيار مهم است كه  به
 مخلوطهم  باصبح نبايد با شير دوشيده شده در عصر 

شود و بايد شير دوشيده شده در هر نوبت، در ظرف 
در مناطقي كه فاصله  .جداگانه اي نگهداري و منتقل گردد

محل نگهداري دام ها تا كارخانه زياد نيست و جاده مناسب وجود 
راه مناسب اينست كه شير دو بار در روز دوشيده و منتقل  داشته باشد،

 . گردد

  :خنك نگهداشتن شير •
درجه  10كمتر از (تا زمان انتقال شير بايد آنرا در جاي خنك 

جه سانتيگراد و سرماي مشابه در 4سانتيگراد و ترجيحا كمتر از 
زماني كه . و دور از تابش آفتاب و در سايه نگهداري نمود) يخچال

در دامداري امكان  خنك نگاه داشتن شير تا زمان انتقال به كارخانه
پذير نباشد، بايد هرچه زودتر شير را بعد از دوشيدن به كارخانه انتقال 

ساعت  3رض حداكثر در ع(داد و از نگه داشتن آن خودداري نمود 
 ). ساعت نباشد 2منتقل گردد و ترجيحاً بيش از 

در تمام مراحل نگهداري و حتي در حين انتقال شير بايد سعي  •
درجه سانتي گراد بيشتر  10نمود تا درجه حرارت شير از 

 ).درجه سانتيگراد نگهداري شود 4ترجيحاً در كمتر از (نشود

در مراكز جمع آوري شير و : آموزش افراد تحويل گيرنده شير •
كارخانه بايد از افراد را از نظر اصول نگهداري شير آموزش داد و ترجيحاً 
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ظروف قبل از برگرداندن  "ضدعفوني كردن"امكاناتي براي تميز كردن و 
آن به فرد دامدار يا شيرفروش در محل جمع آوري شير و يا كارخانه 

 .فراهم آورده شود

 
كه از منابع گوناگون و ناشناخته شير اوليه خود را  توليدي هايي         •

دربرخي  .تهيه مي نمايند، در معرض خطر آلودگي بيشتري قرار مي گيرند
مناطق، ميزان زيادي شير از دام هاي چند دامدار جمع آوري مي شود و 

سپس در دستگاهي به نام 
دستي يا  "چرخ شير"

برقي قرار داده مي شود و 
ن جدا مي خامه شير را از آ

چون اين شير هنوز . كنند
حرارت نديده است و از 
چند دام مختلف جمع 

. آوري شده، احتمال وجود آلودگي ميكروبي در خامه جدا شده باالست
همچنين در اين روش شيرهاي آلوده و شيرهاي سالم با هم مخلوط 

 .ميشود
  

ر و پاكيزه تر تهيه و منتقل شود و با بار ميكروبي كمتر به هرچه شير بهداشتي ت
كارخانه جهت پاستوريزاسيون برسد، نتيجه نهايي و شير يا پنير توليد شده هم 

بايد حتي المقدور از آلودگي شير . كيفيت و طعم مطلوب تري خواهد داشت
 .جلوگيري به عمل آورد
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 هاي سالم سازي شير  روش
 100رساندن به درجه حرارت ( جوشاندنهاي سالم كردن شير ،  يكي از روش

و بعد از يك دقيقه تداوم جوشيدن شير، باكتري آن است ) درجه سانتيگراد
بروسال از بين مي رود اما براي اطمينان بيشتر در دستورالعمل شوري توصيه 

جوش شروع پس از  دقيقه 5به مدت حداقل جوشاندن شير كه شده است 
  روشهاي. بايد ادامه يابد ) ي و دامداري سنتيمخصوصا در مناطق روستاي(آمدن 

ديگري نيز وجود دارند كه شامل پاستوريزه كردن و استريليزه كردن شير مي 
 .باشند

 : پاستوريزه كردن شير

اين عمل نمي تواند كيفيت . در اين فرآيند ميكروب هاي بيماريزا كشته مي شود
فاسد شدن است تغيير داده شيري را كه بيش ازحد معمول آلوده شده و در حال 

هدف پاستوريزاسيون شير نابودي كل  . و آن را تبديل به شير سالم كند
ميكروب هاي % 90-95ميكروارگانيسم هاي بيماري زا همچنين از بين بردن 

غيربيماري زا به شرط اينكه هيچ گونه تغيير فيزيكي و شيميايي در شير بوجود 
دقيقه در  30 ، شير را به مدتكالسيكدر فرايند پاستوريزاسيون . نيايد 

نگه مي دارند و سپس بطور ناگهاني سرد درجه سانتي گراد  63حرارت 
 . درجه سانتي گراد ميرسانند 4نموده و به درجه حرارت 
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كه امروزه بيشتر مورد استقبال كارخانجات  پاستوريزاسيون ديگريكي از روشهاي 
 72 ثانيه در 15را به مدت شير  آن است كه توليد شير پاستوريزه قرار دارد، 

  درجه باالي صفر 4سپس آن را يكباره تا  درجه سانتيگراد نگه مي دارند
سرد كرده و در داخل ظرفي كه كامال شسته و ضد عفوني شده ) سرماي يخچال(

اين روش كه شير را  .است مي ريزند و سپس همچنان در يخچال نگهداري مي كنند
شناخته   HTSTتري و در زمان كوتاهتري قرار مي دهد به نام تحت حرارت بيش

 ).  high temperature short time(مي شود 
ت  سف ر  پني ا  ت د  ستن م ه ر الز پني خ  ي كه در طب هاي تئين رو پ ت  ر حرا ن  ي در ا

د رون ن نمي  ز بي ا شود،  م  ش قوا خو  .و 
قرار  طعم شير در اين روش بسيار خوب حفظ مي شود و بيشتر مورد پسند مشتريان

 .مي گيرد
درجه سانتيگراد  4تا زمان رسيدن به دست مشتري بايد در شيرهاي پاستوريزه شده،  

 درجه حرارت روز در  3الي  2شير پاستوريزه را مي توان به مدت . دننگهداري شو

 
 . نگهداري كرد  "يخچال"

نيز از شيري كه به روش مناسب پاستوريزه شده  پاستوريزهتمام فرآورده هاي لبني 
 . باشد، به دست مي آيند

 

كامل  رعايت با قبالً پاستوريزاسيون نمود كه سيستم  وارد بايد را شيري
 باشد شده نگهداري و به كارخانه منتقل  و دوشيده بهداشتي، نكات
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 "UPپاستوريزه كردن "يكي ديگر از روشهايي كه استفاده مي شود به نام روش 
)Ultra Pasteurization (فقط يك در اين روش شير . شناخته مي شود

درجه  90مدت نيم ثانيه در درجه حرارت به شوك حرارتي كوتاه مي بيند، بطوري كه 
، حرارت مي درجه سانتيگراد  100درجه حرارت سانتي گراد و يا يك صدم ثانيه در 

 . بيند
است كه  "تريليزاسيوناس"روش ديگر براي از بين بردن ميكروب هاي شير 

 .نگهداري طوالني تر شير را د رخارج از يخچال ممكن مي سازد

 :استريليزه كردن شير
ميكروب هاي بيماري تمام استريليزه كردن شير عبارت است از عاري كردن شير از  

در فرآيند . زا و غير بيماري زا به طوري كه همه انواع ميكروب ها در آن از بين برود
درجه سانتي  150تا  135(  حرارت بسيار زياداستريليزه كردن شير را در درجه 

به اين روش  .حرارت داده سپس سرد مي كنند"  ثانيه  2 " به مدت) گراد
 . شير در اين فرايند طعم مناسب و مطلوبی دارد نيز می گويند و" فرادما"

 شير پاستوريزه است چندين برابرنگهداري شير استرليزه شده  قابليت
خارج از يخچال نيز حتي  ماه در مكاني 6مدت و اين نوع شير را مي توان براي 

بدليل داشتن بسته بندي مخصوص و استريل در اين فرآيند نيازي به  .نگهداري كرد
 .نگهداري شير در يخچال نمي باشد

برخالف تصور برخي افراد، در فرآيندهاي پاستوريزه و استريليزه، هيچ نوع ماده 
نگهدارنده اي به شير اضافه نمي شود و در اين فرآيندها، بهداشتي ترين و سالم ترين 

 .  يد مي شوندانواع شير تول
 
 

براي كاهش ميزان ميكروب موجود در  اضافه كردن هرگونه مواد شيميايي و يا آنتي بيوتيك به شير

اين عمل سالمتي جامعه را . شير بر خالف قوانين بهداشتي مصوب و مغاير با اصول علمي است

 . ي نمايدتهديد كرده و امكان پيدايش ميكروب هاي مقاوم به آنتي بيوتيكها را فراهم م
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  :پنير تازه

انسان سال قبل هزار 10تا  8حدود 
 .روع به اهلي كردن گوسفندان نمودش

شواهد مصرف پنير را از  هامروز
ظروف كشف شده بسيار قديمي 
بدست آورده اند و تاريخ مصرف پنير 

مي     هزار سال پيش 7000را حدود 
مطالعات حاكي از آنست كه پنيراولين بار در خاورميانه درست شده . دانند

را در آن زمان معموًال به هنگام سفر، خواروبار . و به مصرف رسيده است
در معده  راشيراز جمله . كرده انددر پوست حيوانات نگهداري مي 

. استكه به طور طبيعي به پنير تبديل مي شده ، مي داشتند حيوانات نگه
در  سال قبل، 4000به شناسي مربوط  هاي باستان نشانه در

. آثاري در مورد توليد پنير ديده مي شود ،ها هاي گورستان  ديوارنوشته
طعم پنيرها بسيار   درآن زمان به علت افزودن ميزان زياد نمك به پنير،

  .شور بوده و پنيرها حالت دلمه شده داشته اند
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بعد از مردم خاورميانه، نوبت به يونانيان  بر اساس مستندات تاريخي،
مصرف نمك كمتري  كه مي ساختندپنيرهايي يونانيان در .  رسيده است
سپس هنر درست كردن . طعم بهتري داشته استاز طرفي مينمودند و 
رومي ها خانه هاي  .سال قبل به رومي ها رسيده است 2000پنير حدود 

انه مخصوص براي ساخت يك آشپزخري داشتند و از اينرو بزرگت
هاي جديد براي غليظ  تكنيك بوجود آوردناز بعد  و درنظر مي گرفتندپنير

، اين دانش را به با طعم هاي مورد عالقه شان دار كردن پنير كردن و مزه
  .منتشر كردند روم باستان وريطامپرادر سراسر آرامي 

گرفته و سـخت  رومي ها براي تدارك سپاهيانشان از پنيرهاي قالبي فرم 
يا پنيـر فـرم      Caseus Formatus تري استفاده مي كردند و به آن

بـه  نيـز     formaggio ايتالياييامروزي كلمه ي . مي گفتندداده شده 
 از همين ريشه، كلمه ي فرانسـوي  فرم گرفته و قالبي است ومعناي پنير

fromage       ريشـه كلمـه انگليسـي    .بـه معنـاي پنيـر بكـار مـي رود 

cheese   از كلمـــه هـــم
بـه معنـاي    caseus  التين

ــين . اســـت "پنيـــر" همچنـ
Casein  كه پروتئين موجود

ت از همــين نــام اســ در شــير
كـه  پنيـري   .گرفته شده است
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د داراي غلظـت بسـيار   غيرپاستوريزه درست شـو نجوشيده و  آلوده از شير
اينگونــه محصــوالت ، پــس بايســتي از تهيــه اســتبــااليي از ميكــروب 

اگر تهيه پنير پاستوريزه در منطقـه اي  . غيربهداشتي اكيداً خودداري نمود
را در  پنير تازه ،ماه 3امكان پذير نباشد توصيه شده است كه حداقل براي 

نگهداري كنند تا بـاكتري بروسـال در آن از بـين    %) 17(اشباع آب نمك 
  .برود

از پنيرهايي مصرف به طور سنّتي  ي پيشرفته، هنوزدر بعضي از كشورها 
و به علّت اسيدي شدن محيط از خطر  مي كنند كه تخمير الكتيكي دارند

 "پنير سخت"بيماريزايي كمتري برخوردار هستند و به اصطالح 

اين پنيرها از نظر بهداشتي و سالمت غذايي به مراتب از . خوانده ميشوند
 .پنير نرم معمولي، بهتر هستند

 ازآن جدا ميشود كه  "آب پنير"نير مايعي به نام هنگام تهيه پ
درمواردي كه از شير نجوشيده و يا غير پاستوريزه استفاده شده 

گي بااليي است و ميتواند بيماريها ه كنندآلودقدرت باشد داراي 
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باعث آلوده شدن ظروفي همچنين مي تواند  را منتقل كند و 
  .شود كه با آن حمل و نقل ميشود

 "كه در ساخت پنير سنّتي استفاده مي شود  نيز مي تواند  "رمايه پني
به عنوان يك منبع عفونت مطرح باشد مخصوصًا  اگراز معده 

توصيه مي شود از قرص هاي . حيوانات آلوده به بروسال تهيه شود
 . بهداشتي آنزيم رنين براي تهيه پنير استفاده شود
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 : ماست، کره

و كاهش علت گذراندن فرآيندهاي اسيدي شدن ه ماست ب
بار ميكروبي معموال عامل انتقال تب مالت شناخته نمي 

باكتري بروسال به  طي فرايند اسيدي شدن تعداد. شود
 pHبراي از بين رفتن باكتري بايد . شدت كاهش مي يابد

عمومًا اعتقاد بر اينست كه ماست . كاهش يابد 3,5به زير 
ن به دست مي آورند تب مالت را منتقل و كره اي كه از آ

نمي كنند اما بايد به خاطر داشت اين احتمال صفر نيست 
 .و رعايت جوانب احتياط در تهيه آنها الزم است

 
 
 
 

 :خامه، سرشير

تهيه شده غيرپاستوريزه سرشيري كه از شيرخام خامه و 
       محسوب مهم انتقال بروسال احتمالي باشد از منابع 

 .مي شوند
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 :بستنی

منبع سنّتي  ي غيربهداشتيهابستني  
انتقال بيماري تب مالت هستند احتمالي 

مخصوصًا اگر شير استفاده شده در تهيه 
با  .از منابع مختلف تهيه شده باشد هاآن

شير و جوشاندن و يا پاستوريزه كردن 
ميتوان رعايت نكات بهداشتي در جهت جلوگيري از آلوده شدن ظروف، 

 . ميكروب بيماري تب مالت را از بين برد
بستني ها و خامه هايي كه در بعضي بستني فروشي هاي سنتي عرضه 
مي شوند اگر فرايند پاستوريزاسيون و يا جوشاندن شير را طي نكرده 
باشند يكي از منابع مهم انتقال بيماري تب مالت محسوب مي گردند و 

رين بايد در اين رابطه آگاهي الزم را مشتريان آنها، علي الخصوص مساف
 .داشته باشند
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 :و ساير بافتها گوشت

غلظت باكتري در گوشت چندان زياد نيست و اگر نگهداري گوشت قبل 
در (از مصرف بدرستي انجام شود تعداد باكتري در آن كمتر هم ميشود 

 درجه سانتي گراد 8تا  2شرايط پيش سردكن، نگهداري در درجه حرارت 
باكتري بروسال در گوشت چندان زنده نمي ماند ). ساعت 24به مدت 

 "گوشت يخزده"باكتري بروسال مي تواند تا سالها در . مگر آنكه يخ بزند
فرايند يخ زدن ميزان ماندگاري بروسال در گوشت را بيشتر . زنده بماند

 .ميكند
تجمع باكتري در طحال، جگر، كليه،  بيضه و بافت پستان بيشتر از ساير 

كاهش انتقال بيماري احتمال نقاط است، كه اگر به درستي پخته شوند 
با تصور (در بعضي مناطق دام متاسفانه مصرف بيضه . مي يابد

رواج دارد و برخي از بيماران سابقه ) داشتن خاصيت دارويي
را ) الندنْب(مصرف بيضه دام 

 . دارند
مخصوصا مصرف خام اين بافتها 

اگر داراي خون تازه باشند احتمال 
. بيماري را افزايش ميدهدابتال به 

جابجايي و دست زدن به گوشت 
براي پخت غذا بدون رعايت  ،آلوده



 

53 
 

نكات بهداشتي خاص باعث آلوده شدن ساير مواد غذايي در آشپزخانه 
وشت و بافت حيوانات در آشپزخانه هنگام دست زدن به گ. منزل ميشود

 . بايد حتما از دستكش استفاده شود
خشك   ،نمك زدن، دودي كردن غذابايد به اين نكته توجه داشت كه 

باكتري ز بين بردن روشهاي مطمئني براي او استفاده از مايكروفر كردن 
 . بروسال در غذا نيستند

 deep(سرماي شديد از آنجاكه باكتري مي تواند در يخچال و حتي 
freeze ( به خوبي بقاي خود را حفظ كند بهتر است تمام غذاهاي

 . گوشتي بطور كامل پخته شوند

 نقش آموزش در كنترل بيماري تب مالت

كنترل بيماري بروسلوز بايد به يك تفكر اقتصادي جالب توجه و اعتقاد 
متاسفانه  .راسخ در دامداران و توليدكنندگان محصوالت دامي تبديل گردد

و عدم از دست دادن فوري دام بدنبال كشتار دام هاي آلوده   در عمل،
و دشواري هاي انجام جبران خسارت مالي ناشي از كشتار براي دامداران، 

تست و كشتار و واكسيناسيون، تاثير نامطلوبي بر ذهن دامداران و ساير 
بروسلوز بازگروه هاي هدف مي گذارد و آنها را از همكاري در كنترل   

.مي دارد  
پس الزم است تا درمورد داليل منطقي و مزاياي برنامه كنترل بروسلوز، 

و توسط آنها در (با تمام گروه هايي كه نگران گسترش بيماري در آنها 
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هستيم به صحبت بنشينيم و در مورد افزايش درآمدها و مزاياي ) جامعه
خطر اين بيماري در اقتصادي كنترل بروسلوز، و محاسن ناشي از حذف 

. خود و خانوادهاي ايشان و همسايگانشان به تفصيل به گفتگو بپردازيم
در برنامه كنترل  "آموزش"اين مقصود اصلي و رسالت مهمي است كه 

. بروسلوز به عهده دارد  

ساير اقداماتي كه در برنامه آموزش جهت كنترل بروسلوز بايد انجام گردد 
:عبارتند از  

انتشار دانش و معلومات در مورد مراحل مختلف گسترش و 
 برنامه كنترل بروسلوز و جايگاه فعلي

كارگران   فروشندگان دام، دامداران، تقويت انگيزه مالكان دام،
هاي صنايع غذايي و عموم مردم در رابطه با ) كارخانه(كارگاه 

ايفاي صحيح نقش خود در جايگاهي كه برنامه كنترل بروسلوز 
 .ها در نظر گرفته استبرنامه آن

آگاه سازي و آموزش به افرادي كه با دام ها سروكار دارند و 
مسافريني كه به مناطق داراي خطر اكتساب بيماري سفر مي 
كنند، پيرامون نحوه محافظت از خود در برابر ابتال به بيماري 

 بروسلوز

آگاه سازي دولتمردان، سياستگزاران و ساير مسئولين امنيت 
 شور و جلب حمايت آنها در كنترل بروسلوز سالمت ك
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حفظ آگاهي و استمرار آموزش تمامي اقشاري كه به نوعي در 
كنترل بروسلوز نقش آفرين هستند بعد از دستيابي به مرحله 

تا جلوي بازگشت اين بيماري گرفته  كنترل و يا حذف بيماري،
 شود

 مراحل اجراي برنامه آموزشي
معه و ازجمله گروه هاي در معـرض  در مرحله اول بايد عموم جا

خطر در مورد ماهيت برنامه، آگاه شوند و از نظـرات نماينـدگان   
اين گروه ها در برنامه ريـزي اجرايـي برنامـه كنتـرل بروسـلوز      

 .استفاده گردد
 

ق موجـود  ايهرگونه برنامه ريزي بايد واقع بينانه و بر اساس حقـ 
 . بوده و قابل اجرا باشد

گروه هـاي در معـرض خطـر را در مـورد راه     در قدم بعدي بايد 
هاي انتقال بيمـاري و روش هـاي محافظـت از خـود و حفـظ      

 . سالمت شغلي آموزش داد
هر گروه نيازهاي جداگانه اي دارد كه بايد بر اساس نيـاز هـاي   

از آنجـا كـه اكثـر افـراد در     . ويژه خود مورد آموزش قـرار گيـرد  
نيستند، تجربه نشان از سطح سواد بااليي برخوردار معرض خطر

داده است اسـتفاده از جـزوات آموزشـي و پوسـترها و بنرهـاي      
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آموزشي كارايي چنداني نداشته و آنچه درايـن كشـورها بهتـر و    
موثرتر بوده است جلسات متعدد و كـم جمعيـت از افـراد گـروه     
هدف بوده كه به بحث و تبادل نظر دوجانبه پرداخته و در ضمن 

 . ارائه شده استنكات آموزشي به ايشان 
در اين شرايط آموزشهاي صوتي و تصـويري از بهتـرين نتيجـه    
برخوردار بوده است و نقش صدا و سيما در اين ميان بسيار حائر 

بسياري از عشاير كشورهاي در حال توسـعه يـك   . اهميت است
راديوي كوچك همراه خود دارند و مي توانند مطالب آموزشي را 

 . ت نماينداز طريق اين راديو درياف
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