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 در هرغداريها(Biosecurity)اهنيت زيستي

 *حويد عووضاهي 

 كارضناس ارضد ههندسي كطاورزي گرايص علوم داهي -1

 

 چکيده

گَؿت هشؽ ثِ ػلت اهٌیت ثیـتش ٍ قیوت کوتش ًؼجت ثِ گَؿت دام، اص عشف هشدم ثیـتش اػتفبدُ هی 

اص حبلت ػٌتی ثِ كٌؼتی تجذیل ؿَد ٍ كٌؼت هشغذاسی دس جْبى ٍ ایشاى سؿذ فضایٌذُ ای داسد ٍ تقشیجبً 

حضَس ٍ تذاٍم ّش ثیوبسی دس ایي كٌؼت ػالٍُ ثش تأثیش ثش تغزیِ ٍ ػالهت هشدم، ػجت صیبًْب ٍ . گـتِ اػت

 .خؼبستْبی چِ ثؼب ججشاى ًبپزیش ثش اقتلبد خلَكی ٍػوَهی داسد

یت یب ٍ جضء دٍم اهٌ Bioاهٌیت صیؼتی کلوِ ای هتـکل اص دٍ جضء اػت، جضء اٍل صیؼت یب 

Security آگبّی اص اكَل ػلوی یب ػولی دس هوبًؼت اص ٍسٍد یب ثشٍص ّش . کِ هؼٌی کلی آى آگبُ ثَدى اػت

اهٌیت . گًَِ ثیوبسی دس هشغذاسی ٍ یب کٌتشل قشًغیٌِ ای ثیوبسی دس ؿشایظ ّوِ گیشی ٍ حبد هی ثبؿذ

گبًیؼن ّبی ثیوبسی صا دس صیؼتی دس هشغذاسی هجوَػِ ای اص اقذاهبت هحذٍد کٌٌذُ سؿذ ٍ تکثیش اس

هشغذاسی ّبػت کِ دس كَست ػذم تَجِ گؼتشؽ اپیذهی ثیوبسی دس ایي كٌؼت، ایي ؿبخِ هْن كٌبیغ 

غزایی سا ثِ ػوت ًبثَدی هی کـبًذ کِ هؼلوبً تأثیش گزاس ثش تغزیِ ػبلن دسجبهؼِ ٍ سًٍق اقتلبدی کـَس ًیض 

 .خَاّذ ثَد

 

 هحتوي

 ريطراحي هناسة ساختواى هرغدا( الف

یکی اص اػبػی تشیي ٍ صیشثٌبتشیي اقذاهبت جْت  اهٌیت صیؼتی، عشاحی ٍ احذاث هشغذاسی دس صهیي ٍ 

ػبخت عَل ػبلي دس جْت ثبدّبی هٌغقِ ثبیذ ثبؿذ تب اص فـبس ثبد ثِ ػبلي کن ؿَد ٍ . جبیگبُ هٌبػت اػت

هبیل اص ػبلي  -1-2بت ثبیذ تجْیضات ٍ تأػیؼ. اص کَساى دس ػبلي ٍ ػذم تؼبدل دهب ٍ سعَثت جلَگیشی ؿَ د

هؼیش سفت ٍ آهذ ثبیذ ثِ ساحتی ضذػفًَی ٍ پبکؼبصی ؿَد صیشا آلَدگی ثب . پشٍسؽ عیَس فبكلِ داؿتِ ثبؿذ

یک ػبهل ػفًَی هقبٍم دس یک ػبختوبى ٍ ػولیبت دؿَاس ٍ پش ّضیٌِ ضذػفًَی ثش ػوش هفیذ ػبختوبى ًیض 

 .تأثیش هٌفی داسد

ِ اص ػبلي هشغْبی جَاى ثِ ػوت هشغْبی پیش ٍ اص جبّبی ثب آلَدگی ساّْبی هشغذاسی ثبیذ یک عشف

ػبختوبًْب حذاقل تجبدالت حشاستی ثب هحیظ ثیشٍى سا داؿتِ ثبؿٌذ، . کوتش ثِ ػوت هکبًْبی آلَدُ تش ثبؿذ

دسػبلي ّب قجل اص جَجِ سیضی، تؼذاد ، استفبع داى خَسی ٍ آة خَسی . تؼذاد ػبلي ّب دسحذ اػتبًذاسد ثبؿذ

جْت پیـگیشی اص ٍسٍد اسگبًیؼن ّبی ثیوبسی صا اص خبسج ػبختوبى هشغذاسی ثبیذ دٍس اص . سػی ؿَدثش

ػالٍُ ثش ایي اص ساُ ّب ٍ جبدُ ّبیی کِ ٍػبیل . آثشاّْب ثبؿذ کِ تَػظ هشغْبی آثی هْبجش اػتفبدُ هی ؿَد

 .ًقلیِ ػبیش هشغذاسی ّب دس آى تشدد صیبدی داسًذ ًیض ثبیذ دٍس ثبؿذ

                                                   
* hamid_amooshahi@yahoo.com 
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 رل هناتع تيواري و روش ضدعفوني كردى در هرغداري كنت( ب

ثیوبسی ّب هؼوَالً تَػظ افشادی کِ دسهشغذاسی تشدد هی کٌٌذ هٌتقل هی ؿَد ایي افشاد ؿبهل کبسکٌبى، 

 .هی ثبؿٌذ... خذهبت، ساًٌذگبى، هؼئَلیي ٍاکؼیٌبػیَى، داهپضؿکبى ٍ 

ٍػبیل ٍ . ًیض هٌتقل هی ؿَد... آة ٍ ثیوبسیْب اص عشیق جًَذگبى، پشًذگبى ٍحـی، حـشات، ثبد، 

تجْیضاتی کِ ثِ عَس كحیح پبک ٍ ضذػفًَی ًـذُ اًذ ًیض ًبقل ثیوبسی ّؼتٌذ ثبیذ گضاسؽ سٍصاًِ ٍسٍد ٍ 

خشٍج پشػٌل، ٍػبیل ًقلیِ، تجْیضات ٍ ّش چیض دیگشی ثِ داخل هشغذاسی دقیقبً ثجت ؿَد تب دس كَست ثشٍص 

 .بط ثیوبسی ثِ هٌجغ ثیوبسی اكالح گشددثیوبسی، ًقق ّبی اهٌیت صیؼتی استج

توبهی ثبصدیذ کٌٌذگبى ثذٍى تَجِ ثِ عجقِ اجتوبػی ٍ اقتلبدی ؿبى ثبیذ ثشای ٍسٍد ثِ هشغذاسی ٍ 

 .هضسػِ عجق اػتبًذاسد ضذػفًَی ٍ پبکؼبصی ؿًَذ

آى  یکی اص سٍؿْبی هْن ٍ اػبػی کٌتشل هٌبثغ ثیوبسی، ضذػفًَی کشدى ػبلي ٍ تجْیضات اػت کِ ّضیٌِ

 . دس هقبثل دسهبى ثیوبسی یب خؼبست هشگ ٍ هیش دس هشغذاسی حذاقل اػت

 :هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ تبثغ ػَاهل هختلفی ّؼتٌذ اص جولِ

 .غلظت کِ خبكیت ضذػفًَی کٌٌذگی ثؼتگی ثِ دسجِ غلظت داسد -1

 .حشاست هؼوَال افضایؾ حشاست ػجت افضایؾ اثش هبدُ ضذػفًَی کٌٌذُ هی ؿَد -2

 .هجبٍست هبدُ ضذػفًَی کٌٌذُ ثب هحیظ آلَدُهذت  -3

 :قجل اص ػولیبت ضذػفًَی ثبیذ ػبلي ّب تخلیِ گشدد ٍ ٌّگبم تخلیِ سػبیت ًکبت صیش ضشٍسی اػت

 .قجل اص خشٍج کَد اص ػبلي، ثب اػتفبدُ اص حـشُ کؾ، حـشات ًبثَد ؿًَذ -1

 .ثقبیبی داى اص داى خَسی جوغ آٍسی ؿَد -2

ثبثت اص جولِ آثخَسی ٍ داى خَسی اص ػبلي خبسج ٍ ضذػفًَی ؿَد، ػپغ ؿؼتِ توبهی ٍػبیل غیش  -3

ٍ دس هقبثل ًَس خَسؿیذ خـک ؿَد ٍ ثؼذ دس هحل پبکیضُ هٌبػت قشاس دادُ ؿَد ثؼذ اص تخلیِ ػبلي، توبم 

قؼوتْبی کف، دیَاس ٍ ػقف ثب اػتفبدُ اص آة گشم پشفـبس ؿؼتِ ؿَد ٍ ػپغ ثب هبدُ ضذػفًَی هٌبػت 

جْت اص ثیي ثشدى هیکشٍ اسگبًیؼوْبی آلَدُ کٌٌذُ ؿکبف ٍ دسص ٍ گَؿِ ػبلي یب ثیي . ًی ؿَدضذػفَ

 .اًجبم هی ؿَد« (فالهجبط)ؿؼلِ افکٌی»ٍػبیل ثبثت ػبلي، ػولیبت 

اػت کِ اص هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ تَلیذ « هشحلِ دٍد دادى»آخشیي ضذػفًَی دس ایي دٍسُ ػولیبت 

هؼوَالً هیضاى اػتبًذاسد آى . )ؿَد کِ هخلَعی اص پشهٌگٌبت ٍ فشهبلیي اػت اػتفبدُ هی( گبصی)کٌٌذُ گبص 

 (.گشم پشهٌگٌبت ٍ دٍ پتبع ثشای ّش هتش هکؼت ػبلي هی ثبؿذ 12ػی ػی فشهبلیي،  22

ًکتِ هْن ٌّگبم ضذػفًَی گبصی ایي اػت کِ اص اًتْبی ػبلي ضذػفًَی آغبص ؿَد ٍ دس پبیبى فشد 

 .ٌّگبم ضذػفًَی پٌچشُ ػبلي ثبیذ ثؼتِ ثبؿذ. دی خبسج هی ؿَدضذػفًَی کٌٌذُ اص دسة ٍسٍ

پبیبى هشحلِ ضذػفًَی، کـت اص قؼوتْبی هختلف ػبلي جْت تأثیش هَاد ضذػفًَی ٍ هقبٍهت 

 .هیکشٍاسگبًیؼن ّب ضشٍسی هی ثبؿذ

 هواد ضدعفوني كننده رايج در هرغداري( ج

 :اػت ٍ ػجبستٌذ اص( ثخبس)ٍ گبص هبیغ ( پَدس)حبلت هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ ؿیویبیی، جبهذ 

 .سٍی اکثش هیکشٍة ّب هؤثش اػت% 3کشئَلیي، هبیغ قَُْ ای سًگ تیشُ کِ هحلَل ثب غلظت  -1
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لیضٍل ، هبیغ قَُْ ای سًگ، ؿشثتی ؿکل، ثب ثَی خبف، کِ سٍی تخن اًگل ّب ٍ اٍٍػیت اًَاع  -2

 .کَکؼیذیَص ٍ آفبت حـشات هؤثش اػت

ػت کِ ثشای ضذػفًَی ٍػبیل، آة، تخن ّب ٍ هبؿیي جَجِ کـی دس ، هبیؼی ا52آًتی جشم  -3

لیتش آة ، ثشای  22ػی ػی دس  15غلظت اػتبًذاسد آى ثشای ضذػفًَی ٍػبیل . )هشغذاسی ثِ کبس هی سٍد

قبؿق غزاخَسی دس  12لیتش آة ٍ ثشای ضذػفًَی آة آؿبهیذًی عیَس  12ػی ػی دس  15ضذػفًَی ػبلي 

 .لیتش آة اػت 82

لیتش آة ٍ ثشای ضذػفًَی تخن  8قبؿق دس  1کِ ثشای ضذػفًَی ػبلي ٍ ٍػبیل ثِ ًؼجت : هکغطس -4

 .لیتش آة اػتفبدُ هی ؿَد16قبؿق دس  1هشؽ ّب 

 .اػتفبدُ هی ؿَد 1222دس  2کِ ثِ ًؼجت : اػتَسک  -5

 .اػتفبدُ هی ؿَد 1222دس  2گشدػفیذسًگی اػت کِ دس آة هحلَل اػت ٍ ثِ ًؼجت : ّبالهیذ  -6

 پيطگيري از تروز تيواريها در هرغداري( د

ؿٌبخت اكَل ثْذاؿتی اداسُ هشغذاسی ّب، هبًغ اص ثشٍص ثؼیبسی اص ثیوبسیْب هی ؿَد ٍ هی تَاًذ ؿبهل 

 .هَاسد صیش ثبؿذ

تَجِ ثِ خشیذ جَجِ، پَلت یب تخن هشؽ ًغفِ داس اص یک هحل هغوئي ثب ًظبست هؼتقین ػبصهبى  -1

 .داهپضؿکی کـَس

 .ثِ ؿشایظ جغشافیبیی هٌغقِ دس تؼبدل ٍ تٌظین حشاست ٍ سعَثت ػبلي ّب ٍ تَْیِ هٌبػت تَجِ -2

تَجِ ثِ ؿشایظ ػٌی ٍ ًیبصّبی تغزیِ ای عیَس ٍ ًگْذاسی عیَس ثش اػبع ػي دس ػبلي ّبی هختلف  -3

 (.عیَس جَاى ًؼجت ثِ ثیوبسی حؼبع ٍ کن هقبٍهت ّؼتٌذ)

 بلی یب یکؼبًیپیشٍی اص اكَل ثشًبهِ ّوِ پش، ّوِ خ-4

هوبًؼت اص تشاکن ثیؾ اص اًذاصُ گلِ کِ ػجت کٌذی سؿذ، کبّؾ غزای کبفی ٍ دس ًتیجِ کبّؾ  -5

 .تَلیذ، ّوچٌیي تشاکن ثیؾ اص حذ گلِ هَججبت کبًی ثبلیؼن ٍ پش سیضی سا فشاّن هی آٍسد

 .شٍسؽتؼَیض ثؼتش ٍ پبکؼبصی کبهل ٍ ضذػفًَی اكَلی جبیگبُ ٍ ٍػبیل دس ثیي ّش دٍسُ پ -6

 تأهیي غزای آهبدُ هٌبػت یب غزای فشهَلِ ٍ هخلَط ؿذُ ای کِ دس داخل هشغذاسی تْیِ -7

 .هی ؿَد

 تأهیي آة ػبلن ٍ کبفی ٍ اًجبم تؼت ّبی آصهبیـگبّی ثشای آة هٌغقِ ٍ ضذػفًَی آى -8

ثِ تَكیِ اجشای یک ثشًبهِ دقیق ٍاکؼیٌبػیَى ثشای ّش گلِ ٍ تَػؼِ ثشًبهِ ٍاکؼیٌبػیَى ثب تَجِ  -9

 ّبی هشاجغ سػوی دس ّش اػتبى یب هٌغقِ

 کٌتشل اًگلْبی داخلی ٍ خبسجی -12

 کٌتشل جبًَساى هَری ٍ پشًذگبى ٍحـی -11

دس كَست ثشٍص ثیوبسی دس گلِ، ػبهل ثیوبسی ثبیذ ثِ ػشػت ٍ دقیقبً تـخیق دادُ ؿَد، سٍؿْبی  -12

 .دسهبى، کٌتشل ٍ پیـگیشی اًجبم گشدد

 -3اًذاختي دس چبُ  -2ػَصاًذى دس کَسُ الؿِ ػَصی  -1َس تلف ؿذُ ثِ سٍؿْبی هؼذٍم ػبصی عی -13

 .هذفَى ػبصی دس ػوق هٌبػت صهیي
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ثجت دقیق گضاسؿبت ثْذاؿتی، تبسیخچِ ٍاکؼیٌبػیَى، دسگیشی گلِ ثب ثیوبسی ّب ٍ دسهبى ّبی  -14

 .اًجبم ؿذُ

هْوتشیي اكَل ّش ثشًبهِ اهٌیت صیؼتی  یکی اص سٍؿْبی پیـگیشی اص ثشٍص ثیوبسیْب، ٍاکؼیٌبػیَى ٍ جضء

 .هی ثبؿذ

ٍاکؼیٌبػیَى تٌْب ساُ هجبسصُ ثب ثیوبسیْب اػت اهب عشاحی ٍ اجشای ّش ثشًبهِ ٍاکؼیٌبػیَى ثب تَجِ ثِ 

ؿشایظ ٍ هَقؼیت هحلی، ٍضؼیت ؿیَع ثیوبسیْب، دس دػتشع ثَدى ٍاکؼي، قَاًیي داهپضؿکی ٍ ّضیٌِ آى 

 .اًجبم هی پزیشد

 :کِ اهشٍص هـوَل ٍاکؼیٌبػیَ ى هی ثبؿٌذ ؿبهل ثیوبسیْبیی

 گبهجشٍى -5آثلِ،  -4ثشًٍـیت ػفًَی ،  -3ؿجِ عبػَى عیَس یب ًیَکبػل، -2هبسک، -1

ثؼضی حبٍی ٍیشٍع کـتِ ؿذُ ّؼتٌذ کِ هؼوَالً دس صیش پَػت یب . ًَع ٍاکؼي ّب هتفبٍت اػت

دیگش اص ٍاکؼي ّب داسای ٍیشٍع صًذُ ٍلی ثشخی . هبّیچِ تضسیق هی ؿًَذ یب ثشٍی هشؽ اػپشی هی ؿًَذ

 .ضؼیف ؿذُ ّؼتٌذ کِ ًگْذاسی ٍ آهبدگی خبف داسًذ

ثشای اثش ثخـی ٍاکؼي ثبیذ . صهبى تضسیق ٍاکؼي ًجبیذ دس اٍج تَلیذ یب دس عیَس داسای تٌؾ ثبؿذ

 :اعالػبت دس هَاسد صیش کبهل ثبؿذ

ثشًبهِ ٍاکؼیٌبػیَى،  -5اػتشع ٍ تٌؾ هشؽ،  -4ٍضؼیت ػالهتی هشؽ ،  -3هقذاس پبدصّش،  -2ػي هشؽ،  -1

 ًحَُ هلشف -7تبسیخ اًقضبء ٍ اکؼي،  -6

 .حتوبً ثؼذ اص ٍاکؼیٌبػیَى هشؽ ّب تحت ًظش ثبؿٌذ ٍ اص ػالهت ػوَهی آًْب اعویٌبى حبكل ؿَد

 نتيجه گيري

ص سٍؽ ّبی هذیشاى كٌؼت عیَس ثبیذ هشغذاسی سا ثِ جذیذتشیي دػتگبّْب تجْیض ًوبیٌذ ٍ ثب اػتفبدُ ا

ًَیي جْبًی عیَس سا پشٍسؽ دٌّذ کِ یکی اص هْن تشیي ایي ثشًبهِ ّب اهٌیت صیؼتی اػت کِ ػجت کبّؾ 

 .خغشات ًبؿی اص ثشٍص ثیوبسی ٍ پیـگیشی اص ثشٍص ّوِ گیشی دس ثیوبسیْب هی ًوبیذ

ّذ ًبدیذُ گشفتي اهٌیت صیؼتی دسهشغذاسی خؼبسات ؿخلی ٍ ػوَهی ٍ اقتلبدی سا ثِ دًجبل خَا

 .داؿت

اهشٍصُ ثِ اهٌیت صیؼتی دس ثضسگتشیي هجتوغ ّبی پشٍسؽ عیَس جْبى تَجِ هی ؿَد صیشا صیش ثٌبی 

هَفقیت دس اهش پشٍسؽ عیَس اػت ٍ هشغذاساى هَفق جْبى ثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ ّبی هتٌَع اهٌیت صیؼتی ٍ 

ذ َیق هشغذاساى کـَس ثِ سػبیت ثب آهَصؽ ٍ تـ. کبّؾ ثیوبسی ، کویت ٍ کیفیت تَلیذ سا افضایؾ دادُ ًا

اهٌیت صیؼتی هی تَاًین ؿبّذ سؿذ سٍص افضٍى ایي كٌؼت هْن غزایی ثبؿین ٍ ثِ صٍدی کـَس سا دس صهشُ 

 .كبدس کٌٌذُ هْن هشؽ ثجیٌین
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