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  هاي گوشتي مرغداريهاي اهواز  بررسي ميزان آلودگي جوجه
  به باکتريهاي سالمونال

  ، دکتر محسن ورجاوند، دکتر محمد رعاياييدکتر منصور مياحي
  

ر از هاي حيوانات، جدا کردن سالمونال بيشت در بين تمام گونه. دهند ماکيان اهلي بزرگترين مخزن سالمونال را در طبيعت تشکيل مي: چکيده
هاي ملي جداسازي و شناسايي باکتري  هاي آنها گزارش شده است زيرا به علت جمعيت بزرگ در معرض خطر و برنامه طيور و فرآورده

و پنج  اين بررسي بر روي يکصدو پنجاه. سالمونال در کشورهاي مختلف، اين باکتري مکرراً به ميزان زيادي از انواع پرندگان جدا شده است
هاي گردن کشته  ها به وسيله جابجايي مهره جوجه.  مرغداري حومه شهر اهواز انجام گرفت۳۱ روز از ۱۴وشتي با سن کمتر از جوجه نژاد گ

برداري بعمل آمد و بر اساس روش مالينسون و  هاي هوايي، کيسه زرده و سکوم هر جوجه نمونه ها، کيسه از خون قلب، کبد، ريه. شدند
از . آلودگي داشتند) درصد۰۶/۵۸( مرغداري ۱۸ مرغداري مورد آزمايش، ۳۱از . بز درخشان کشت داده شداسنوينبوس  روي محيط آگار س

) درصد۶۳/۷( نمونه ۷۱ نمونه مورد آزمايش ۹۳۰از . باکتري سالمونال جدا گرديد) درصد۳۸/۲۸( جوجه ۴۴ قطعه جوجه مورد آزمايش ۱۵۵
 مورد مثبت ۱۶قلب با ) درصد۲۵/۱۲( مورد مثبت ۱۹، کبد با )درصد۵۴/۱۳(بت  مورد مث۲۱باکتري سالمونال جدا گرديد که سکوم با 

هاي هوايي  از کيسه. آلودگي نشان دادند) درصد۵۸/۲( مورد مثبت ۴و ريه با ) درصد۰۹/۷( مورد مثبت ۱۱، کيسه زرده با )درصد۳۳/۱۰(
) درصد۲۹( جوجه ۳۸ا سن کمتر از يک هفته بودند که  جوجه ب۱۳۰ قطعه جوجه، ۱۵۵در اين بررسي از . هيچگونه سالموناليي جدا نشد

 ۲۵از . کمترين آلودگي را داشتند) درصد۰۷/۳ مورد مثبت، ۴بيشترين و ريه با ) درصد۰۷/۱۳( مورد مثبت ۱۷آلودگي نشان دادند که سکوم با 
 مورد ۳و کبد با ) درصد۱۶( مورد مثبت ۴ا آلودگي به سالمونال را نشان دادند که سکوم ب) درصد۲۴( جوجه ۶جوجه با سن يک تا دو هفته، 

سالمونال، : واژگان كليدي. از خون قلب، کيسه زرده، ريه و کيسه هوايي باکتري سالمونال جدا نشد. آلودگي نشان دادند ) درصد۱۲(مثبت 
  جوجه گوشتي

  
  مقدمه

هاي  ها در سالن توليد باالي گوشت ماکيان و افزايش تراکم جوجه
هاي پرورشي در بعضي  افزايش تراکم سالنپرورشي و همچنين 

اندرکاران مسائل بهداشتي مواد  مناطق، پرورش دهندگان و دست
يکي از اين مشکالت که . غذايي را با مشکالتي مواجه نموده است

خسارات زيادي چه در مراحل توليد جوجه يک روزه و چه در مرحله 
  .ز استآورد، بيماري سالمونلو پرورش جوجه گوشتي بوجود مي

يکي از راههاي انتقال عامل اين بيماري از طريق مادر به تخم مرغ 
آلودگي به . گردد باشد و اين امر سبب انتشار بيماري مي جوجه مي

شود و در صورتي که  باکتري سالمونال سبب مرگ جنين تخم مرغ مي
مرغ آلوده جنين زنده متولد شود در چند روز اول زندگي تلف  از تخم

 و يا در صورت مقاومت و زنده ماندن از طريق مدفوع خواهد شد
  .باکتري را دفع خواهد نمود

بيماري سالمونلوز در انسان نيز اهميت بسيار زيادي دارد و سبب 
شود و به عنوان  هاي غذايي شديد مي اي و مسموميت هاي روده عفونت

  يک بيماري مهم عفوني مشترک بين انسان و دام، تشخيص و درمان 
  
  
  
مرغ از منابع مهم در  باشد و گوشت ماکيان و تخم ن حائز اهميت ميآ

  ).۱(رود  گيري سالمونلوز در انسان به شمار مي انتشار و همه

گيريهاي  مرغ از منابع مهم انتشار و همه گوشت ماکيان و تخم
در اياالت متحده آمريکا، ميزان . باشند سالمونلوز در انسان مي

که علت آن . ور بارزي افزايش يافته استهاي سالموناليي بط عفونت
را مصرف گسترده غذاهاي جانوري داراي داروهاي ضدميکروبي ذکر 

اند زيرا به اين ترتيب زمينه تکثير سالمونالهاي مقاوم به دارو و  نموده
در انگلستان در سال ). ۸و۵(آيد  انتقال احتمالي آنها به انسان فراهم مي

يي انسان سالمونلوز طيور گزارش هاي غذا  منشاء مسموميت۱۹۸۰
شده است و اهميت آنها بعنوان مخازن حيواني بخوبي روشن شده 

 در عربستان ۱۹۸۲در بررسي که باربور و نابيوت در سال ). ۷(است 
 درصد ۴۱/۷روي دو گله مرغ مادر تخمگذار انجام دادند توانستند از 

 درصد از ۲۳/۱۹هاي با پوسته سالم و   درصد از جنين۸۷/۲ها،  روده
بعقوب و ). ۱۰(هاي يک روزه گله، باکتري سالمونال جدا نمايند  جوجه

 در سودان تحقيقي در خصوص سالمونال در ۱۹۸۷همکاران در سال 
 مورد سالمونال را ۴۳هاي گوشتي انجام دادند که   قطعه از جوجه۱۱۰۴

مورد ۴ نمونه روده، ۸۶از محتويات . جدا و گزارش نمودند
، از )درصد۲۲/۲(مورد ۲ نمونه کبد و کيسه صفرا ۹۰، از )درصد۶۵/۴(
 مورد ۴ نمونه طحال، ۸۶، از )درصد۱۶/۱(مورد ۱ نمونه خون قلب ۸۶

 ۸۰، از )درصد۵۱/۱( مورد ۱ نمونه مغز استخوان ۶۶، از )درصد۶۵/۴(
 ۱۷ي  نمونه سوآب کلوآک۲۸۸و از ) درصد۵/۲( مورد ۲مورد تخمدان 

کاپس بين  مک). ۲۳(المونال جدا گرديد ، باکتري س)درصد۹/۵(مورد 
 ۲ مورد عفونت سالمونال پولوروم و ۳۱، ۱۹۸۸ماههاي ژوئن تا اکتبر 

گيل و ). ۱۹(المونالگاليناروم را در آمريکا گزارش نمود سمورد عفونت 
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 در ايالت پنجاب هندوستان توانستند باکتري ۱۹۸۸همکاران در سال 
). ۱۲( گله مرغ تخمگذار جدا نمايند هاي مختلف دو سالمونال را از اندام

 روي ۱۹۹۱ تا ۱۹۸۹اولد و همکاران در بررسي که بين سالهاي 
 ۹۸ مورد از ماکيان و ۹سالمونال در اسکاتلند انجام دادند، توانستند 
يي و همکاران در ). ۲۲(مورد از انسان باکتري سالمونال را جدا نمايند 

شکوک باکتري سالمونال  درصد پرندگان م۷۵ در چين از ۱۹۹۲سال 
 در ۱۹۹۲مرجن و همکاران در سال ). ۲۴(را جدا و گزارش نمودند 

 مورد ۹۳ نمونه شامل تخم مرغ و جوجه گوشتي، ۶۵۸يوگسالوي از 
 ۱۹۹۲گيزن و همکاران در سال ). ۲۱(باکتري سالمونال جدا کردند 

علت شيوع سالمونلوز در انسان را استفاده از تخم مرغ آلوده به 
لمونال گزارش نمودند و طي بررسي که انجام دادند باکتري سا

ايستيانا در ). ۱۱( مرغداري جدا کردند ۱۰هاي  مرغ سالمونالرا از تخم
اي روي مرگ و مير اردکها در   در اندونزي مطالعه۱۹۹۴سال 

مرغها در  کشي انجام دادند و توانستند از سطح تخم دستگاههاي جوجه
درصد از ۷/۱۸و %۴/۱۶، %۳/۲۷تيب کشي بتر هر دستگاه جوجه

هوق و همکاران بين سالهاي ). ۱۵(باکتري سالمونال را جدا کنند 
 قطعه جوجه انجام ۳۵۰ در بنگالدش بررسي روي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۴

 مورد سالمونال جدا نمايند ۴۰دادند و توانستند از اندامهاي مختلف، 
 ۷۹گذار از  خم مرغ مادر ت۳۵۰۳ در آلمان، ۱۹۹۵لگوکو در سال ). ۱۴(

 گله، ۷۳هاي سکومي  گله را آزمايش کرد و توانست از سکوم و لوزه
هوپ و همکاران بين سالهاي ). ۱۶(باکتري سالمونال را جدا نمايند 

 مورد سالمونال ۳۷ در دانشگاه زوريخ سوئيس توانستند ۱۹۹۶ تا ۱۹۸۶
ماي و  لين). ۱۳(هاي تجارتي و بومي جدا نمايند  و پولوروم را از گله
 گنجشک شکار شده ۲۹۸۳ در تايوان از ۱۹۹۶همکاران در سال 
ميکائيليان و ). ۱۷( نمونه سالمونال جدا نمودند ۱۲۱اطراف مرغداري، 

 در ايالت کبک در کانادا روي گنجشک ۱۹۹۷همکاران در سال 
). ۲۰(بررسي انجام دادند و توانستند باکتري سالمونال را جدا نمايند 

 از يک شيوع بيماري چشمي در يک ۱۳۷۲ در سال مياحي و همکاران
زاده و سالمي بين  همت). ۱۸(مرغداري سالمونالپولوروم را جدا نمودند 

 بررسي وسيعي در شهرکرد روي سالمونلوز ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۰سالهاي 
 قطعه ماکيان مورد ۲۱۷۵طيور و حيوانات و انسان انجام دادند و از 

 نمونه خون انسان ۴۲۹مونال و از باکتري سال%) ۳۰( مورد ۶۵۸بررسي 
). ۹( مورد باکتري سالمونال جدا گرديد ۱۳مشکوک به سالمونلوز، 

 ۷ تا ۱ قطعه جوجه ۲۲۹۶ روي ۱۳۷۳مؤذني جوال و همکاران در سال 
اي انجام دادند و گزارش نمودند   مرغداري گوشتي مطالعه۲۸۷روزه از 

درصد و ۹/۶۸ک ها به سالمونالي متحر که ميزان آلودگي مرغداري
کبد بيشترين آلودگي را . باشد  درصد مي۳۶ها  ميزان آلودگي به جوجه

درصد ميان اندامهاي آزمايش شده نشان داد و پس از آن به ۲۴/۷با 
قرار ۳/۱۷درصد و روده با ۴/۱۸درصد، قلب با ۷/۲۳ با  ترتيب زرده تخم

 توانستند باکتري ۱۳۷۵اميري و همکاران در سال ). ۶(داشتند 
 ۴۱۰۰سالمونالي متحرک را از مايع مفصلي مرغداري گوشتي 

حسين خان ناظر و همکاران در ). ۲( روز جدا نمايند ۸اي به سن  قطعه

 قطعه الشه ماکيان ذبح ۲۵۰ نمونه از ۲۲۵۰ درشيراز روي ۱۳۷۷سال 
شده در کشتارگاههاي مختلف شهر شيراز آزمايش باکتريولوژي براي 

) درصد۲/۱( مورد ۲۷ نمونه ۲۲۵۰ دادند از جداسازي سالمونال انجام
باکتري سالمونال جدا گرديد که سکوم حداکثر ميزان آلودگي 

  ).۴(را نشان داد ) درصد۸/۲(
با توجه به نقش بيماري سالمونال در ايجاد تلفات و کاهش توليد 
پرندگان و اهميت آن در بهداشت انساني به دليل قابل انتقال بودن، 

هاي  تا بتوان با تعيين ميزان آلودگي جوجه  گرفتاين بررسي انجام
گوشتي زير دو هفته به سالمونال، راهکارهاي مناسب را در پيشگيري 

  .و کنترل بيماري ارائه نمود
  مواد و روش کار

هاي کشت آبگوشت  در اين بررسي از محيط: هاي کشت  محيط–الف 
 همچنين .اف و بريليانت گرين آگار استفاده گرديد غذايي، سلنيت

هاي افتراقي مانند  جهت تشخيص قطعي باکتريهاي سالمونال محيط
دار، محيط سيمون سيترات، محيط اوره و  قندي آهن محيط آگار سه

  ).۲و۱( مورد استفاده قرار گرفتند SIMمحيط 
 لغايت ۱۳۷۸هاي از مهرماه  آوري نمونه جمع: ها آوري نمونه  جمع-ب

رت که از مرغداريهايي که تازه  انجام گرفت بدينصو۱۳۷۹فروردين 
 قطعه ۵ روز بود تعداد ۱۴ريزي کرده بودند و سن آنها کمتر از  جوجه

جوجه بطور تصادفي بعد از ثبت مشخصات از هر مرغداري انتخاب 
گرديد و به آزمايشگاه بخش بيماري طيور دانشکده دامپزشکي  مي

اري مورد  مرغد۳۱ قطعه جوجه از ۱۵۵مجموعاً . شد اهواز منتقل مي
  .بررسي قرار گرفت

ها  شدند و الشه هاي گردن کشته مي ها به روش شکستن مهره جوجه
. شدند ي ميشكافتحت شرايط کامالً بهداشتي و در کنار شعله کالبد

شد و  ابتدا سطح اندامهاي کبد، قلب، ريه و کيسه زرد سوزانده مي
 توسط لوپ استريل از عمق بافت و از خون قلب به کمک پيپت

آگار  برداري کرده و بر روي محيط کشت بريليانت گرين پاستور نمونه
هاي  قسمتي از اندامهاي کبد، قلب، ريه و کيسه. شد کشت داده مي

. شد هوايي را جدا نموده و در لوله محتوي آبگوشت غذايي گذاشته مي
قسمتي از سکوم نيز بهمراه محتويات، درون محيط سلنيت قرار 

هاي هوايي ندول مشاهده  که بر روي کيسهدر صورتي. گرفت مي
آگار  برداري کرده و در محيط بريليانت گرين شد از ندولها نمونه مي

  ).۱(گرديد  کشت مي
 درجه ۳۷ ساعت در گرمخانه ۲۴هاي کشت به مدت  تمامي محيط

هاي بريليانت   ساعت محيط۲۴پس از . شدند سانتيگراد نگهداري مي
 در صورتيکه پرگنه برنگ صورتي يا گرديد و آگار بررسي مي گرين

داري   محيط کشت جهت آزمايشات تفريقي نگهبودقرمز رشد کرده 
  .شد مي

استريل  اف بوسيله لوپ هاي آبگوشت غذايي و سلنيت از تمامي محيط
آگار کشت  به اندازه يک لوپ برداشته و روي محيط بريليانت گرين

انتيگراد قرار داده  درجه س۳۷ ساعت در گرمخانه ۲۴داده و به مدت 
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 ساعت بررسي شده و در صورتيکه پرگنه قرمز ۲۴شدند و پس از  مي

يا صورتي در اثر رشد باکتري ايجاد شده بود جهت آزمايشات تفريقي 
شدند و در غير اينصورت حذف شده و اندام مربوطه از  داري مي نگه

  ).۱(گرديد  نظر سالمونال منفي تلقي مي
آگار رشد کرده  صورتي که روي بريليانت گرينهاي قرمز يا  از پرگنه

شد و درون  دار کشت داده مي بودند، درون محيط سه قندي آهن
 ساعت در ۲۴پس از . شدند داري مي  درجه سانتيگراد نگه۳۷گرمخانه 

دار قليايي و در قسمت ايستاده  صورتي که واکنش در قسمت شيب
ر و ايستاده مت شيبدااسيدي بود و همچنين در صورتيکه دو قس

شدند و  داري مي  جهت آزمايشات تفريقي و تکميلي نگهاسيدي بودند،
جهت آزمايشات تفريقي از . شدند در غير اينصورت حذف مي

هايي   استفاده گرديد و نمونهSIMهاي سيمون سيترات، اوره و  محيط
 بودند بعنوان ۱که نتايج بيوشيميايي آنها مطابق جدول شماره 

  ).۶و۱(يي شدند سالمونال شناسا
  نتايج

سن .  مرغداري حومه شهر اهواز انجام گرفت۳۱بررسي حاضر بر روي 
هاي   روز و سن جوجه۷ مرغداري کمتر از ۲۶هاي مورد مطالعه،  جوجه
 گله ۱۸ گله مورد مطالعه ۳۱از .  روز بود۱۴ تا۷ مرغداري ديگر بين ۵
 جوجه ۴۴  جوجه مورد مطالعه از۵۵آلوده بودند و از ) درصد۰۶/۵۸(
 ۱۵۵از ). ۲جدول شماره (باکتري سالمونال جدا شد ) درصد۳۸/۲۸(

 ۱۹، )درصد۵۴/۱۳(مورد سکوم ۲۱جوجه مورد مطالعه به تفکيک، 
 مورد ۱۱، )درصد۳۲/۱۰( مورد خون قلب ۱۶، )درصد۲۵/۱۲(مورد کبد 

باکتري سالمونال ) درصد۵۸/۲( مورد ريه ۴و ) درصد۰۹/۷(کيسه زرده 
هاي  از کيسه. مامي از نوع سالمونالي متحرک بودندجدا گرديد که ت

  .هوايي هيچگونه سالموناليي جدا نشد
 ۷۱ مورد بود که در مجموع ۹۳۰تعداد کل اندامهاي مورد آزمايش 

تعداد ). ۳جدول (از کل اندامها آلودگي داشتند ) درصد۶۳/۷(مورد 
 قطعه ۳۸ قطعه بود که از ۱۳۰هاي کمتر از يک هفته  جوجه

، )درصد۰۷/۱۳( مورد ۱۷سالمونال جدا شد که سکوم ) درصد۲/۲۹(
، کيسه )درصد۳/۱۲( مورد ۱۶، خون قلب )درصد۳/۱۲( مورد ۱۶کبد 

آلودگي به ) درصد۰۷/۳( مورد ۴و ريه ) درصد۴۶/۸( مورد ۱۱زرده 
 ۲۵هاي يک هفته تا دو هفته  تعداد جوجه. باکتري سالمونال داشتند

 ۴سالمونال جدا شد که سکوم ) درصد۲۴( قطعه ۶قطعه بود که از 
از خون . آلودگي داشتند) درصد۱۲( مورد ۳و کبد ) درصد۱۶(مورد 

قلب، کيسه زرده، کيسه هوايي و ريه، باکتري سالمونال جدا نگرديد 
  ).۵و۴جداول (

  بحث
شوند گسترش  بيماريهاي که در اثر سالمونال، با منشاء غذايي ايجاد مي

 است که نه تنها در کشورهاي در جهاني داشته و يک مشکل اساسي
اين .  زيادي دارندحال توسعه بلکه حتي در کشورهاي پيشرفته اهميت

 در نتيجه تغيير عادات غذايي، روش عرضه کردن مواد بيماريها عموماً
گردد و  غذايي، زمان توليد، ذخيره و توزيع مواد غذايي ايجاد مي

 مواد غذايي وارد ضررهاي فراواني به سالمت عمومي جامعه و صنعت
گستردگي ميزبانها، تعدد سروتيپها و وجود حاملين طبيعي . آورد مي

باعث شده که بيماري سالمونلوز از همه بيماريهاي ميکروبي ناشي از 
هاي آنها مهمترين  تر بوده و طيور و فرآورده مواد غذايي در انسان شايع
ايجاد هاي متحرک گروه پاراتيفوئيد و  منابع انتقال سروتيپ

بنابراين شناسايي و کنترل . هاي غذايي در انسان باشند مسموميت
سالمونال از نظر بهداشت عمومي اهميت فراوان دارد و عليرغم همه 

هاي بهداشتي، هنوز به عنوان يک  اقدامات انجام شده و پيشرفت
  .آيد معضل در صنعت مرغداري به حساب مي

%) ۰۶/۵۶( گله ۱۸ مطالعه  گله مورد۳۱دهد از  بررسي حاضر نشان مي
به سالمونالهاي متحرک آلوده % ۳۸/۲۸ جوجه مورد بررسي ۱۵۵و از 
ه بيشتر باال بودن ميزان آلودگي نشانگر اين امر است ک. باشند مي
 آنها در دوران پرورش در معرض خطر جهاي مرغ مادر و نتا گله

 به هاي مختلف سالمونال قرار دارند و با توجه آلودگي به سروتيپ
هاي  ال بيماري به گلهوسعت آلودگي بايد توجه داشت که اصوالً انتق

مرغ،   آنها از راههاي مختلف نظير آلودگي پوسته تخمجمادر و نتا
کشي آلوده، بستر سالن پرورش، خوراک و آب آلوده،  ماشين جوجه

جوندگان نظير موش، پرندگان آزاد و کارگران مرغداريها صورت 
هاي غذايي توسط باکتري  ال اخير ايجاد مسموميتدر چند س. گيرد مي

سالمونال در کشورهاي مختلف روبه افزايش است و در بيشتر موارد 
گيريهاي  مرغ از منابع مهم انتشار و همه مصرف گوشت ماکيان و تخم

مصرف داروهاي قابل استفاده در درمان . باشد سالمونلوز در انسان مي
نلوز طيور يکي از علل افزايش انسان براي درمان بيماري سالمو

نمايند زيرا زمينه تکثير  مسموميت غذايي ناشي از سالمونلوز ذکر مي
. گردد سالمونالهاي مقاوم به دارو و انتقال آنها به انسان فراهم مي

 علت شيوع سالمونلوز در انسان را ۱۹۹۲گيزن و همکاران در سال 
در بررسي که . نمودندمرغ آلوده به سالمونال گزارش  استفاده از تخم

خميني   در بخش نوزادان بيمارستان امام۱۳۶۹زاده در سال  منوچهري
 مورد ۱۰ کودک مبتال به گاستروانتريت بعمل آورد، از ۷۹اهواز روي 

 مورد کشت خون، سالمونال را ۱ مورد کشت ادرار و ۲کشت مدفوع و 
 تا ۱۳۷۰زاده و سالمي در بررسي که بين سالهاي  همت. جدا نمود
 در شهر کرد بر روي سالمونلوز طيور، حيوانات وانسان انجام ۱۳۷۲

دادند توانستند از خون انسان و ماکيان سالمونالي متحرک را جدا 
 تا ۱هاي  اي که روي جوجه مؤذني جوال و همکاران در مطالعه. نمايند

ميزان آلودگي مرغداريها به .  روزه در مرغداريهاي شيراز انجام دادند۷
 درصد ۳۶ها را  درصد و ميزان آلودگي جوجه۹/۶۸مونال متحرک را سال

باشد که بنظر  ذکر نمودند که از ميزان آلودگي مطالعه حاضر بيشتر مي
رسد علت آن استفاده متداول مرغداران از داروهاي مختلف در  مي

هاي  ها، بخصوص عفونت روزهاي اول پرورش جهت کنترل عفونت
بايد توجه داشت بعلت داخل . نفي باشدناشي از باکتريهاي گرم م

سلولي بودن باکتري سالمونال، درمان دارويي باعث از بين رفتن کامل 
  .شود و احتمال برگشت مجدد بيماري وجود دارد باکتري از بدن نمي



IICCOM 
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ا به يک نسبت جدا نمود توان از کليه اندامه دهد اين باکتري را نمي مي
و بهترين محل براي جدا سازي باکتري سکوم و بعد از آن کبد، کيسه 

باشد و با افزايش سن پرنده، جداسازي باکتري فقط  ها مي زرده و ريه
نظر و  اي که حسين خان در مطالعه. از سکوم و کبد امکانپذير است

راز جهت  قطعه الشه ماکيان در شي۲۵۰ روي ۱۳۷۷همکاران در سال 
جداسازي باکتري سالمونال انجام دادند توانستند باکتري سالمونال را 
جدا نمايند و حداکثر ميزان آلودگي را از سکوم گزارش نمودند بنابراين 

بيوتيک،  دهد که با افزايش سن و مصرف آنتي اين امر نيز نشان مي
. شوند سالمونالهاي متحرک در سکوم و کيسه صفرا جايگير مي

راين با توجه به استقرار باکتري سالمونال در دستگاه گوارش و کبد، بناب
شود و در  هاي ماکيان کشتار شده زياد مي احتمال آلوده شدن الشه

هاي غذايي  نتيجه احتمال انتقال آلودگي به انسان و ايجاد مسموميت
گردد و اين امر اهميت استفاده از کشتارگاههاي صنعتي را  بيشتر مي
ن ميدهد زيرا در اين کشتارگاهها دستگاه گوارش و ساير بخوبي نشا

شوند که احتمال ايجاد آلودگي به حداقل  اندامها بنحوي برداشت مي
ولي استفاده از کشتار غيربهداشتي ماکيان در بازارهاي . رسد ممکن مي

 انسان و ايجاد شهر اهواز متداول است احتمال انتقال آلودگي به
از طرف ديگر با توجه به احتمال . دهد يش ميمسموميت غذايي را افزا
ايست توسط ب  آنها ميجاهاي مادر به نت انتقال آلودگي از گله

هاي  کني بيماري سالمونال در گله  ريشه هاي مسئول برنامه  سازمان
اجداد و مادر هرچه سريعتر تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شود زيرا تا 

کني باکتري   آلوده باشند امکان ريشههاي مادر و اجداد هنگامي که گله
  .هاي گوشتي وجود ندارد سالمونالدر گله
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   ايستاده اسيد–خوابيده قليا   )۱(دار  قندي آهن آگار سه

  +  )۲(سيمون سيترات 
  -  اوره 

  +  )۳(حرکت 
  -  اندول

  +  سولفيد آهن
   واکنش بيوشيميايي باکتريهاي سالمونال -۱جدول شماره 

  .باشد  اسيد مي– داراي واكنش اسيد T.S.Iسالمونال آريزونا در محيط  -۱
 .تيفي سيترات منفي استسالمونال -۲
 .سالمونالگاليناروم و پولوروم بدون حركت هستند -۳
  

تعداد مرغدراي   تعداد مرغداري
  آلوده

تعداد جوجه   درصد آلودگي
  آزمايش شده

درصد آلودگي   تعداد جوجه آلوده
  ها جوجه

۳۱  ۱۸  ۰۶/۵۸  ۱۵۵  ۴۴  ۳۸/۲۸  
  اهواز ميزان آلودگي سالموناليي در مرغداريهاي سطح -۲جدول شماره 

  هاي مثبت درصد نمونه  تعداد نمونه مثبت  تعداد نمونه آزمايش شده  اندام
  ۵۴/۱۳  ۲۱  ۱۵۵  سکوم
  ۵۴/۱۳  ۱۹  ۱۵۵  کبد

  ۳۲/۱۰  ۱۶  ۱۵۵  خون قلب
  ۰۹/۷  ۱۱  ۱۵۵  کيسه زرده
  ۵۸/۲  ۴  ۱۵۵  ريه

  -  -  ۱۵۵  کيسه هوايي
  ۶۳/۷  ۷۱  ۹۳۰  جمع

  ي آزمايش شده  ميزان آلودگي سالموناليي در اندامها-۳جدول شماره 
  

  درصد جوجه آلوده  تعداد جوجه آلوده  تعداد  جوجه
  ۲/۲۹  ۳۸  ۱۳۰  کمتر از يک هفته
  ۲۴  ۶  ۲۵  يک تا دو هفته

  ۳۸/۲۸  ۴۴  ۱۵۵  جمع
  هاي آلوده به سالمونال بر حسب سن  تعداد و درصد جوجه-۴جدول شماره 

کيسه   ريه  کيسه زرده  خون قلب  کبد  سکوم  
  هوايي

جوجه 
کمتر از 
  تهيک هف

۱۷  ۰۷/۱۳%  ۱۶  ۳/۱۲%  ۱۶  ۳/۱۲%  ۱۱  ۴۶/۸%  ۴  ۰۷/۳%  -  -  

جوجه يک 
هفته تا 
  دوهفته

۴  ۱۶%  ۳  ۱۲%  -  %  -  %  -  %  -  -  

  ها  ميزان آلودگي اندامهاي آزمايش شده بر حسب سن جوجه-۵جدول شماره 


