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هاای اساتا  شده بر اثر تصااد  در اادههای تلفدر شغال هاسگ بررسی فراوانی ابتالء به بیماری دیستمپر عنوان:

  گلستا 

   سمیه نمرودی، داوود میالنلو :گاننویسند

 34-423-86  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

 

   گلستا  استا  شغال، ها،سگ دیستمپر ویروس کلیدي: هايواژه

 هاترین یافتهمهم

  استا  گلستا  شیوع دارد وحشدر اکوسیستم روستایی و حیات هاسگویروس دیستمپر. 

 بودها باال تلف شده در ااده هایشغالدر  نی آلودگی به ویروس دیستمپرافراو. 

 نر و ماده مشابه می باشد. هایشغالدر  دیستمپرلودگی به ویروس میزا  آ 

 

 علمی هاي کوتاهیافته
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 مقدمه )شرح مساله(

 بین غبال هایشغال زندگی قلمرو کنند.می زندگی گلستا  ستا ا در متنوعی هایزیستگاه در طالیی هایشغال

 این بزنند. پرسه تولد محل از دورتر کیلومتر 632 تا است ممکن هااوا  اما بوده، یرمتغ مربع کلیومتر 34 تا یک

 عنوا به (CDV) هاسگ دیستمپر ویروس باشد. داشته هابیماری انتشار در مهمی نقش تواندمی باال حرکتی محدوده

 شد  آلوده به تواه با اخیراً عالوههب است. شده شناخته گوشتخوارا  راسته مختلف هایگونه کنندهآلوده عامل

 واود با است. یافته افزایش ویروس این به انسا  ابتالء احتمال مورد در هانگرانی ،CDV به انسا غیر هایپریمات

 گونههیچ است، شده شناخته دنیا در وحشی سانا سگ میر و گمر مهم عوامل از یکی عنوا به CDV اینکه

 درک برای نتیجه در ندارد. واود گلستا  استا  در وحشی سانا سگ در CDV بروز میزا  با رابطه در اطالعاتی

 مورد گلستا  استا  در تصاد  اثر بر شده تلف طالئی هایشغال در CDV بروز میزا  ،CDV اپیدمیولوژی بهتر

  گرفت. قرار همطالع

 

 اهمیت موضوع

 آنهاا بناابراین .باشاندمای گلستا  استا  اکوسیستم در وحشی گوشتخوارا  فراوانترین از یکی طالیی هایشغال

 خطار معار  در و کمیاا  هاایگوناه گارفتن قارار میزا  بررسی اهت مهم و شاخص گونه یک عنوا به توانندمی

   .کنند عمل ،هاسگ دیستمپر چو  سانا ،سگ کشنده هایبیماری برابر در ترکمنی، روباه چو  سانا سگ

 

 و سایر مستندات( هاولها، جدعات تکمیلی )مشتمل بر شکلاطال

 

 . و فصل بر اساس جنس هاسگبه ویروس دیستمپر ها شغالآلودگی  -جدول

 آلوده در هر فصل هایشغالتعداد  انس ماده انس نر

 34پاییز  1 2

 34زمستا   2 1

 33بهار  1 2

 


