
هنگام بروز بالياي طبيعي بويژه سيل،  
استرس شديدي به دام ها وارد مي شود؛  
همچنين ضعف سيستم ايمني و ابتال به  

، باكترياييويروسي، بيماري هاي مختلف 
 ها، سالمت  مسموميت متابوليكي و انگلي،

.آن ها  را تهديد مي كند

از طرفي سيالب به راحتي در طول مسير  
خود، عوامل بيماريزا  را  منتقل و مناطق  

با در نظر داشتن  . ديگر را آلوده مي كند
اين نكات،  بروز بيماري هاي دام و  

بيماري هاي مشترك ميان انسان و دام، 
دور از انتظار نيست؛ بنابراين بايد بعد از 
فروكش كردن سيل، وضعيت تغذيه ي 
دام ها را در محيطي آرام و دور از 

استرس هاي محيطي، بهبود بخشيد و با  
مراقبت و دقت در وضعيت دام ها، در  
صورت مشاهده ي تغييرات مشكوك به  
بيماري، از  دامپزشك كمك گرفت  تا  
نسبت به گزارش بيماري و درمان مناسب  

.آن ها اقدام شود

توجه داشته باشيد  !  بهره بردارن محترم
تبعات كردن كم يا ي اثر  كه  براي ب

عالوه بر   و  حفظ سالمت  حيوانات، سيل
ي كه در  رعايت مواردآنچه گفته شد، 

.ادامه به آن ها  اشاره شده الزامي است
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:  :  :  :  توصيه هاي بهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آنتوصيه هاي بهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آنتوصيه هاي بهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آنتوصيه هاي بهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آن
        

دامداري هادامداري هادامداري هادامداري هادر در در در 
.خودداري شود ها دام  در مسيل اندناز چر -
.جلوگيري شوددامداري از ورود سيالب به  -
.شوند نگهداريجايگاه مناسب ها در  دامتا حد ممكن   -
.    شود مينأتاز قبل  سالمو علوفه و آب قابل شرب  -
صورت  ها دفن بهداشتي و اصولي الشهدر صورت بروز تلفات،  -

.گيرد
.  دام ها به دامپزشكي شهرستان اطالع داده شودتلفات -
 

در مرغداري هادر مرغداري هادر مرغداري هادر مرغداري ها
  .پرورش جلوگيري شود محلاز ورود سيالب به  -
.    شود مينأ، به اندازه ي كافي تدان مصرفي -
.شوندبهره برداري  هآماد ،ژنراتورهاي اضطراري - 
.جلوگيري شودانبار نگهداري دان از رسيدن رطوبت به  -
.فرستاده شوند سن باال به كشتارگاه  پرورشي دارايطيور   -
.  دارند جلوگيري شودسن باال طيوري كه پرورش   يادامهاز  -
.صورت گيرد نزاافلوآننيوكاسل و طيور عليه واكسيناسيون  -
   ها الشه اصولي و بهداشتيدفن در صورت بروز تلفات،  -

.انجام شود
.به دامپزشكي شهرستان اطالع داده شوددام ها تلفات -

::::بهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آنبهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آنبهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آنبهداشتي در ارتباط با زمان وقوع سيل و پس ا ز آنتوصيه هاي توصيه هاي توصيه هاي توصيه هاي 

مزارع پرورش ماهيمزارع پرورش ماهيمزارع پرورش ماهيمزارع پرورش ماهيدر در در در 
.نسبت به تعمير و اليروبي استخرهاي رسوب گير اقدام شود  -
آباز موتورهاي اضطراري، پمپ هاي هواده و برگشت   -

.  شودبازديد 
.  كانال هاي آبگيري و مسيرهاي عبور آب بازبيني شوند -
.در سيالب و گل آلودگي منابع آبي، تغذيه ي ماهيان قطع شود -
                  پس از سيالب، تغذيه ماهي ها با احتياط و به ميزان كم صورت  -

.گيرد
نسبت به بازديد از صافي ها، توري ها و لوله هاي آبرساني،  اقدام  -

.  شود
استفاده  پرورشي، از نمك  يبسته به گونه، اهش استرسبراي ك -

.شود
.شود كيفيت آب استفاده  ياز تركيبات بهبود دهنده -
مواد تقويت كننده ي سيستم و با نظر كارشناسان، از ويتامين ها  -

.ايمني استفاده شود
.شونددفن بهداشتي يا سوزانده و  جمع آوريماهيان تلف شده   -
.گيردشو و ضدعفوني با تركيبات مناسب صورت  وعمليات شست -
.در صورت بروز تلفات، به دامپزشكي شهرستان اطالع داده شود -

            

آموزش و پژوهش اداره كل دامپزشكي استان لرستانآموزش و پژوهش اداره كل دامپزشكي استان لرستانآموزش و پژوهش اداره كل دامپزشكي استان لرستانآموزش و پژوهش اداره كل دامپزشكي استان لرستان        


