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 49-333-81 شماره:

 88/88/8341   تاریخ:

 اطالعات سیستم کمک با روستایی مناطق جوندگان در سالمونال به ابتال فراوانی و بارش بین ارتباط بررسی :عنوان

   گلستان( )استان جغرافیایی

 

  حمیدرضا کامیاب ، سمیه نمرودی :(گانه)نویسند

 49-333-81  شماره شناسهبا  طرح تحقیقاتی منبع یافته:

  نگلستا استان ،ییایجغراف اطالعات ستمیس جوندگان، سالمونال، :يدیکل هايهواژ

  علمی هاي کوتاهیافته
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 هاترین یافتهمهم

  صید گردید مورد مطالعهتنها گونه موش خانگی در این تحقیق، در اطراف مناطق. 

 های بندرگز و بندترکمن بود.های خانگی شهرستانباالترین فراوانی آلودگی به سالمونال در موش 

 د بودو گنبتپه های مراوهشهرستانهای خانگی موشسالمونال در آلودگی به  ترینپایین. 

  ای ارتباط مثبت با دما و بارش بودسالمونال دارآلودگی به فراوانی. 

  دارای ارتباط منیی با تبییر بودسالمونالآلودگی به فراوانی . 

 سالمونال در جوندگان تاثیر داشتند محیط زیستی بر فراوانی فاکتورهای. 

 مقدمه )شرح مساله(

های میتلف مانند انسان ست که منجر به بروز بیماری در میزبانزای مهم دنیاسالمونال یکی از عوامل بیماری

و میر در  ر برخی از موارد باعث افزایش مرگگردد که دگردد. ابتال به سالمونال باعث بروز بیماری در جانوران میمی

ها و جوندگان گزارش شده است که نشان از یک منبع اصلی موشصورت مکرر در شود. سالمونال بهجانوران نیز می

. شرایط محیطی بر انتشار این گونه در محیط ابتال به بیماری در مناطق کشاورزی و محیط زنجیره غذایی است

به و ارتباط بین فراوانی ابتال به سالمونال  مناطق روستایی آلودگی جوندگانزیست تاثیر دارد. در این مطالعه، فراوانی 

  بررسی گردید.در استان گلستان سالمونال و فاکتورهای محیطی دما، بارش، رطوبت و تبییر 

 اهمیت موضوع

کردن مواد غذایی و انتقال بیماری به حیوانات های سالمونال هستند و در آلودهجوندگان میزبان انواع میتلف گونه

با توجه به خطر سالمت ها نیز گزارش شده است. انساناهلی نقش دارند. ابتال به سالمونال از طریق جوندگان در 

های روستایی و شهری و نزدیکی به دلیل حضورشان در محیطها، بهعمومی جوندگان برای حیوانات اهلی و انسان

انی آن به سالمونال در استان گلستان و تاثیر عوامل محیطی بر فراو آلودگیجوامع انسانی، در این مطالعه فراوانی 

تواند در . داشتن اطالعات پیرامون نحوه تاثیر عوامل محیطی بر فراوانی سالمونال مید بررسی قرار گرفتمور

 موثر باشد. باکتریهای مربوط به مدیریت انتشار این برنامه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . شدهبردارینمونه هایدر موش ضرایب مدل رگرسیونی گام به گام -8جدول 

 (VIFهمبستگی چندگانه ) معناداری ضریب رگرسیونی متغیرهای مدل

439/4 ضریب ثابت  443/4   

-833/4 تبییر  448/4  891/8  

40/4 بارش  444/4  383/8  

133/4 دما  409/4  043/8  

 

 

 
 . تانگلس در سطح استان ،به سالمونالجوندگان آلودگی فراوانی میزان برآورد نقشه  -8شکل 

 

 

 

 


