امراض ساری حيوانات در افغانستان

۴
از بين بردن الشه
)(Carcass Disposal
در وقت شيوع بيماری اغلبا ً ضرور است تا الشه ھای حيوانات از بين برده شوند .اين کار
آن بخشی از کنترول بيماری ھای ساری را تشکيل می دھد ،که اغلبا ً بدون توجه باقی می
ماند .تعداد زيادی از فکتورھا در رابطه به اينکه چطور الشه از بين برده شود ،دخيل اند و
ھر حالت توجه و تصميم ھای جداگانه را نياز دارد که در آن چندين بخش شايد سھيم باشند.
بعضی ازعواملی که بايد در نظر گرفته شوند عبارت اند از:
نوع يا حيوانی که از بين برده می شود
•
تعداد حيوانات
•
مقدار مواد ذيربط  -فرش زير پا ،تخم ھا ،شير و غيره
•
بيماری مورد بررسی
•
امکان سرايت آن به انسانھا
•
مالحظات محيطی
•
طريقه ھای عمومی از بين بردن الشه در جھان
دفن کردن جسد ممکن آسانترين و مطمين ترين روش برای تمام انواع باشد .با

ً
گذشت زمان تقريبا ھمه عوامل بيماريزا غير فعال می شوند .نقايص آن وقتی بروز مينمايند،
که سطح آب بلند بوده و يا تعداد زياد جسد ھای بزرگ از بين برده شوند ،در اينصورت
تاسيسات آب رسانی عامه را شديداً آلوده ساخته ميتوانند.
سوزاندن يا خاکسترسازی جسد يکی از روشھای عالی يی است که در آن تخريب

عوامل بيماريزا به طور مطمين صورت می گيرد .نقيصه ی عمده ی اين روش دراين است
که مقدار قابل مالحظه ی محروقات جھت سوختاندن کامل جسد ضرورت است که
بخصوص اين کار در صورت جسدھای گاوھا مشکل ميباشد .روش ياد شده باعث ملوث
شدن ھوا نيز شده می تواند.
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کشتار عبارت از کشتن با ترحم حيوان است و در صورتی که بيماری ھای غير

قابل انتقال به انسانھا مطرح باشند ،گوشت قابل خوردن است.
گداختن عبارت از پروسس انساج حيوانی در حرارت ھای بلند به خاطر جداکردن

ً
پروتين ھا و چربی ھا است که بعدا برای تغذيه به حيوان به کار می روند .نقيصه ی عمده
روش ياد شده را اين موضوع که گداختن به توجه بيشتر و وسايل تخنيکی مجھز نياز دارد،
تشکيل می دھد.
کود ساختن عبارت از روشی است که در جريان آن انساج حيوان در اثر افزايش

حرارت به تخريب بيولوژيک مواجه شده و در نتيجه تمام عوامل بيماريزا غير فعال می
شوند .نقص عمليه ی فوق در اين است که به طور آھسته صورت می گيرد )روزھا تا ھفته
ھا( و از الشخوارھا بايد در اين مدت جلوگيری بعمل آيد.
ھايدروليز توسط القلی ،که بنام ھضم نسج نيز ياد می شود ،عبارت از روشی است

که در آن از حرارت ،فشار و محيط قلوی قوی جھت پارچه نمودن مکمل انساج به شکل
مايع که بتوانند از طريق نل ھای بدرفت خارج گردند ،بطور يکجايی كار گرفته می شود.
ھايروليز توسط القلی يگانه روش بی ضرر ساختن است که پريونھا )عامل  (BSEرا غير
فعال می سازد .نقيصه بزرگ ھايدروليز القلی در اين است که وسايل آن خيلی قيمتی می
باشند.
روشھای معمولی که جھت از بين بردن الشه در افغانستان به كار می روند
برای تمام انواع ،معمولترين روش عبارت از کشتار حيوان و بعداً بھره برداری از
−
آن می باشد.
در صورت انفلوانزای مرغی که خطر سرايت بيماری به انسانھا مطرح است ،از
−
دفن کردن کار گرفته می شود .مرغھا به عمق سه متر )بدون پالستيک( دفن شده ،باالی آن
چونه انداخته شده و سپس توسط خاک پوشانيده می شوند.
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در صورت بيماری ھای زونوز دفن کردن برای انواع پستاندار نيز به کار می
−
رود و در اين صورت حيوان حد اقل به عمق دو متر که باالی آن چونه انداخته می شود،
دفن می گردد .فاصله ی محل دفن از چاه آب بايد  ٣٠متر باشد.
−

مثالی از دفن کردن با چونه -اجساد مرغ درقسمت زير چقری )چاه( سه متره

کشتار -يک روش قابل قبول است ھرگاه خطر انتقال بيماری به انسان مطرح نه باشد.
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