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تحت  يها شهرستاندر  یدگیگز یوانح یدمیولوژیکاپ یبررس

 هاي سال یط حیدریه تربتمشهد و  یپوشش دانشگاه علوم پزشک

1395-1392 
 

، محمد 5 یمؤمن یل، جل5 يمراد، قاسم 4،2 یانیک ین، مه1،2 یريکث یره، ن3،2 یحسن یدس ید، ناه1،2 احمدزهره زاده 
 *6،2 يسرمد

 .یرانا ،حیدریه  تربت ،حیدریه  تربت یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ی،گروه بهداشت عموم .1
 .یرانا ،حیدریه  تربت ،حیدریه  تربت یدانشگاه علوم پزشک ی،علوم بهداشت یقاتمرکز تحق .2
 .یرانا ،حیدریه  تربت ،حیدریه  تربت یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکی،اطالعات سالمت، دانشکده پ يگروه فناور .3
 ران.ی، احیدریه  تربت، حیدریه  تربت کی، دانشگاه علوم پزشییو ماما يده پرستارک، دانشییگروه ماما .4
 .یرانا ،حیدریه  تربت ،حیدریه  تربت یدانشگاه علوم پزشک یی،دانشجو یقاتتحق یتهکم .5
 .یرانا ،حیدریه  تربت ،حیدریه  تربت یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یط،بهداشت مح یگروه مهندس .6

 چکیده 
و خسارات  ها دامتلفات در  ي،هار یماريب ازجمله یمنف یامدهايپ با و یمهم بهداشت یدتهد یک عنوان به یدگیگز یوانح: زمینه یشپ 

 یـدمیولوژیک اپ یمطالعـه بررسـ   یـن هـدف از ا  یجهدر سراسر جهان از گذشته تا به امروز مطرح بوده است. درنت ی،و بهداشت ياقتصاد
 .باشد یم حیدریه تربتمشهد و  یعلوم پزشک شگاهدر مناطق تابعه دان یدگیگز یوانح

از  یاز سامانه مربوطـه در معاونـت بهداشـت    یدگیگز یوان. اطالعات افراد دچار حباشد یم یمطالعه مقطع یکمطالعه  یناکار:  روش
 وتحلیـل  یـه تجزمورد  20 نسخه SPSSو  Excel-2010 يافزارها نرم، با شده يگردآور يها داده. یداخذ گرد 1395تا  1392سال 

 قرار گرفت.
 داري یمعنـ  طور بهدرصد  81بودند، گزش در مردان  قرارگرفتهوانات ینفر مورد گزش ح 45735، موردمطالعهسال  4 یدر ط: ها یافته

مربـوط بـه    هـا  یبآسدرصد از  52 ینهمچن. گردید محاسبه سال 92/29±32/18ده شده، یافراد گز ین سنیانگیاز زنان بود. م تر یشب
درصـد   ینو کمتر یشترینو توسط سگ رخ داده بود. ب ییدر مناطق روستا یدگیگز یوانر موارد حیشت. بباشد یمبدن  یفوقان يها اندام

 بهار و زمستان محاسبه شد. يها فصلمربوط به  یببه ترت یدگیگز یوانح
و در گروه  ییو در مردان روستا یاهل یواناتط حدر فصل بهار، توس یدگیگز یوانموارد ح یشترب ،مطالعه یجبر اساس نتا: گیري یجهنت
 یآموزش هاي یتفعالو  یدگیگز یوانح یشدر افزا مؤثرعوامل  یینتع منظور به انجام مطالعات رو ینازا. دهد یمسال رخ  69تا  36 یسن
 يو اقتصـاد  یاجتماع ی،روح ی،جسم هاي یبآس یرنظ مشکالتیکاهش  منظور به ،پذیر یبآس يها گروههدف قرار دادن  اب يا مداخلهو 
 واقع شود. یدمف تواند یم
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 یدمیولوژیکاپ ي،هار یدگی،گز یوانح: ها یدواژهکل 
 

 مقدمه

 یراندر ا یمهم بهداشت یدتهد یک عنوان به یدگیگز یوانح

ــا ــورها یرو س ــت.    يکش ــرح اس ــان مط ــجه ــم یعل  رغ

و درمـان، مـوارد    یشگیريگسترده در امر پ هاي یشرفتپ

برخـوردار اسـت    ياز روند رو به رشد یواناتگزش با ح

 
 

 مجله کمیته تحقیقات دانشجویی
 حیدریه تربتدانشگاه علوم پزشکی 

 مقاله پژوهشی 1398 پاییز. 2. شماره 1دوره 
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 و همکارانزاده احمد                        در مشهد و تربت حیدریه             یوان گزیدگیح یدمیولوژیکاپ یبررس

واکسـن و سـرم    ینتـأم را جهـت   یـادي ز يو بار اقتصاد

ــ ــاد یآنت ــع تحم  يب ــر جوام ــلب ــ ی ــد یم ــق 1( نمای ). طب

ــزارش ــا گ ــاالنه WHO يه ــونم 10، س ــت   یلی ــر جه نف

 يدرمـان ضـد هـار    یمـاري، ب یـن از ابـتال بـه ا   یشگیريپ

 یروم مرگهزار مورد  55حدود  ین، همچنکنند یم یافتدر

تلفـات در   یـن گزارش شده است که اکثر ا ياز هار یناش

 یاندرصد قربان 30-50و  باشد یم یقاو آفر یادو قاره آس

 ).2دهد ( یم یلسال تشک 15 یرکودکان ز را

 يهـا  واکسـن و وجود  يبودن هار یشگیريپ قابل علیرغم

 یـن از کشـورها ا  یـادي ؛ در تعـداد ز خطـر  یبـ و  اثربخش

ــه  یمــاريب شــده اســت،  یلتبــد یمعضــل بهداشــت یــکب

ــورها ــ يکش ــد چــ  یاییآس ــتان، ف ین،مانن ــین،پاکس  یلیپ

 يمرکــز یکـاي از آمر ییهـا  بخــشو  یلنـد هندوسـتان و تا 

 یبرخ که یدرحال. باشند یمکشورها  ینا ازجمله) یکمکز(

انگلسـتان و ژاپـن بـا     یوزیلند،ن یا،استرال یراز کشورها نظ

 یمـاري ب یـن ا کنـی  یشـه رموفق بـه   ی،انجام اقدامات کنترل

وجـود داشـته    یربـاز از د يهار یزن یران). در ا3( اند شده

 یـوان سـاالنه ح  ياز روند صـعود  یحاک ها یبررست. اس

پاسـتور   یتوانسـت  مـار طبـق آ  .باشد یم یراندر ا یدگیگز

 یــوانهــزار مــورد ح 150حــدود  1392در ســال  یــران،ا

وجـود داشـته    يهـار  یمـاري مورد ابتال به ب 4و  یدگیگز

صـرف   یـال ر یلیاردهـا ). سـاالنه در کشـور م  5, 4است (

 یربا سا یسهو در مقا شود یم يهار یمارياز ب یشگیريپ

 باشـد  یم ینهپرهز هاي یماريبجزء  یردارواگ هاي یماريب

 یـک از  یشآن بـ  یجهـان  ینهاست که هز یدر حال ین). ا6(

 ی). عـالوه بـر بـار مـال    6شـود (  یمـ دالر برآورد  یلیاردم

 ی،روان یامدهايپ یده،گز یوانو درمان موارد ح یشگیريپ

 یفیتک مانده یباقو اسکار  یواناز گزش ح یناش یاجتماع

قـرار   الشـعاع  تحـت را  یـان و اطراف دیده یبآسفرد  یزندگ

 یــوان% از مــوارد ح94حــدود  یطــورکل بــه). 7دهــد ( یمــ

ماننـد سـگ    یاهل یواناتاز گزش توسط ح یناش یدگیگز

مانند گـرگ   یوحش یوانات% به ح6و گربه بوده و حدود 

گـردد   یممربوط  یوحش یواناتح یگرو شغال، روباه و د

مـردان غالـب بـوده و     یندر بـ  یدگیگز یوانح یوع). ش8(

)، سـر  60-70بازو و شانه ( ،دست یگازگرفتگاغلب محل 

, 9باشـد (  یم) درصد 5( ی) و اندام تحتان15-20( و گردن

بزاق آلـوده   یقبه انسان از طر يهار یروس). انتقال و10

و در صورت عدم درمان کشنده  گیرد یمصورت  یوانح

. باشند یمهار  يها سگ ی،آلودگ ی). مخزن اصل11است (

خطـرات   ازجامعـه   یآگـاه  یشبـا افـزا   یراخ هاي سالدر 

گـروه   یـن ا روزافـزون شـاهد مراجعـات    یدگی،گز یوانح

 یمخدمات به مراکـز مربوطـه هسـت    یافتجهت در یمارانب

 صـورت  بـه  یژهو بهمراجعات  ینا يها داده یزآنال رو ینازا

از  یندانــش مســئول  یشدر افــزا توانــد یمــ يا منطقــه

باشد. مطالعـه حاضـر    مؤثر یدگیگز یوانح یدمیولوژياپ

اسـت. انتظـار    یـده گرد یـزي ر طـرح مشـهد   ندر شهرستا

گـروه در معـرض    ییمطالعه در شناسا ینا یجنتا رود یم

 یـرا واقع شود ز مؤثر یدگیگز یوانح یزمان يخطر، الگو

جهـت   یـزي ر برنامـه بـه   توانـد  یمـ اطالعـات   ینا یممعتقد

 يا مداخلـه  يهـا  برنامـه ، برآورد و تدارك واکسن و سرم
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و  یـدگی گز یـوان ح واردو کاهش م یشگیريپ يدر راستا

بـه مسـئوالن مربوطـه کمـک      یمارياز ب یکاهش بار ناش

 .یدنما

 ها روش

که  باشد یم یلیو تحل یمطالعه مقطع یکمطالعه حاضر 

شهرستان مشهد در  یدگیگز یوانموارد ح یبه بررس

مطالعه را  جامعهپرداخته است.  1395تا  1392 هاي سال

 یبه مراکز بهداشت یدگی،گز یواندچار ح ینمراجع یتمام

 يداده است. گردآور یلمذکور تشک یزمان بازهدر 

الزم از  ياطالعات پس از اخذ کد اخالق و مجوزها

مربوطه در شهرستان صورت گرفت. اطالعات  ینمسئول

 یوانافراد شامل: سن، جنس، محل سکونت، عامل ح

 یتشده، موقع یدهحادثه، شغل فرد گز یختار یدگی،گز

 یدگیگز یوانثبت ح ی، از سامانه ملیرهحادثه و غ یجادا

 یرهايمتغاز  يتعداد یر. مقادیداستخراج گرد

 يها ادهد صورت بهبه علت ناقص بودن  یموردبررس

با استفاده از  ها دادهگمشده در نظر گرفته شدند. 

 20ورژن  SPSSو  Excel 2010 يافزارها نرم

از آزمون  يآمار یزهاي. جهت آنالیدگرد وتحلیل یهتجز

در سطح  یزهاآنال یمستقل استفاده شد. تمام یت

 .یدانجام گرد 05/0 داري یمعن

 جینتا

در طـول مـدت    یطورکل بهمطالعه نشان داد  ینا هاي یافته

کـه از   انـد  شـده  یـدگی گز یواننفر دچار ح 45735سال  4

درصـد در زنـان گـزارش     19درصد مرد و  81تعداد  ینا

 هـاي  سـال در  یببه ترت ها یافته). باتوجه به 1جدول شد (

، 10982شـده   یـده گز یـوان تعداد افراد دچـار ح  95تا  92

ــ 10602 ،11275، 12876 ــد یمـ ــدود نباشـ ــی. حـ از  یمـ

بـا   ین. همچنـ قرار گرفتندسال  65تا  26در سن  ینمراجع

 51/ 4افـراد نشـان داده شـد کـه     توجه به اطالعات شغل 

.انـــــد داشـــــتهدرصـــــد از افـــــراد شـــــغل آزاد   

 1392-1395 هاي سالجمعیتی افراد حیوان گزیده در شهرستان مشهد بین  هاي یژگیو. 1جدول 

 زیرگروه متغیر
 حیوان گزیدگی

 )%درصد ( تعداد

 جنس
 81 38315 مرد

 19 8702 زن

 سن (سال)
5< 19/3291 7 

15-6 179/8792 7/18 
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25-16 247/8980 1/19 

35-26 66/10108 5/21 

65-36 07/14011 8/29 

66> 663/1833 9/3 

 شغل

 4/51 24177 آزاد

 8/22 10715 دولتی

 7/6 3141 دامدار

 1/13 6151 دار خانه

 6 2833 کشاورز

 حادثهموقعیت ایجاد 

 

 

 

 

 

 

اذیت یا حمله ناگهانی و 

 حیوانتحریک 
32865 9/69 

 8/7 3667 بازي کردن با حیوان

ورود به منزل یا  که یدرحال

محل کار صاحب حیوان یا 

 نزدیک شدن به حیوان

5031 7/10 

 6/6 3103 غذا دادن به حیوان

 6/2 1222 حین موتورسواري

 2/0 94 تماس با حیوان هار

 2/2 1035 سایر

 

 شده گرفتهمیانگین سنی افراد گاز  یطورکل به

. میانگین سن مردان و زنان باشد یمسال  32/18±92/29

 61/32±92/20و  38/29±62/17 یبترتگزیده شده به 

 داري یمعنآماري اختالف  ازنظرکه  باشد یمسال 

). نمودار سن کلی افراد نشان داده >05/0Pشد (گزارش 

 يها انداماز  ها یگازگرفتگدرصد از  48شده است. حدود 

درصد مربوط به  52تحتاتی گزارش شده است و 

 میانی و فوقانی بدن گزارش شده است. يها اندام
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 1392-1395 هاي سالبه تفکیک سن افراد بین  مشهدشهرستان  در گزیدگی حیوان موارد فراوانی توزیع .1نمودار 

 

 

 
 1392-1395 هاي سالبین  گزیدگی حیوان عامل حیوان برحسب شهرستان مشهد در گزیدگی حیوان موارد فراوانی توزیع .2نمودار 

 

به  یواناتح ترین رسان یبآسنشان داد  ها یافته ینهمچن

 9/18و  1/78 یبکه به ترت باشند یمانسان سگ و گربه 

 یدگیگز یوانموارد حدرصد از  97 درمجموعدرصد و 

 تعداد 2شماره در جدول  ین. همچنشود یمرا شامل 

قرار گرفت و  یموردبررس ییتنها به یدگیموارد سگ گز

تعداد موارد  یشترینب 1393 لنشان داده شد که در سا

 هاي سالمورد) مشاهده است و در  9799( یدگیگزسگ 

تعداد  ینمورد) ا 8185( 1395 ) ومورد 8714( 1394

است. یافتهکاهش 
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 و بدون صاحب صاحب دارشده به تفکیک شهري و روستایی و همچنین  یدهگز سگ. مقایسه فراوانی موارد 2جدول 

 سال

تعداد گزش 

سگ 

 صاحب دار

 شهري

تعداد گزش 

صاحب سگ 

 روستایی دار

تعداد کل 

گزش 

سگ 

صاحب 

 دار

تعداد 

گزش 

سگ 

بدون 

صاحب 

 شهري

تعداد گزش 

سگ بدون 

صاحب 

 روستایی

تعداد کل 

 یدهگز سگ

بدون 

 صاحب

کل سگ 

 گزیدگی

1392 2675 5807 8482 250 289 539 9021 

1393 2801 6433 9234 273 292 565 9799 

1394 2762 5513 8275 224 215 439 8714 

1395 2654 5090 7744 211 230 441 8185 

 

نتایج همچنین نشان داد بیشتر موارد حیوان گزیـدگی در  

.دهـــــــــد یمـــــــــمنـــــــــاطق روســـــــــتایی رخ 
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 1392-1395 هاي سال بین جنس برحسبمشهد  شهرستان در گزیدگی حیوان موارد توزیع .3نمودار 

 

 
 1392-1395 هاي سال بین مشهد به تفکیک محل سکونت فرد مجروح شهرستان در گزیدگی حیوان موارد توزیع .4نمودار 

 

 یتکل جمع یندر ب یدگیگز یوانح یفراوان یشترینب

موارد  یشترینمورد) و ب 5266خرداد (مربوط به ماه 

مورد) گزارش  4332( ینفرورددر ماه  یدگیسگ گز

هر دو مورد مربوط  يبرا یرمقاد ینا ینشده است. کمتر

مورد و  3372 یرمقاد یبکه به ترت باشد یم يبه ماه د

 است. شده ثبتمورد  2914
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 هاي سال بین مشهد به تفکیک ماه رخداد حیوان گزیدگی شهرستان در کل و سگ گزیدگی گزیدگی حیوان موارد توزیع .5نمودار 

1395-1392 

 

 
مشهد به تفکیک فصل رخداد  شهرستان درو بدون صاحب)  صاحب دارروستایی و شهري، ( یدگیگز حیوان موارد توزیع نمودار

 1392-1395 هاي سال بین حیوان گزیدگی
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 گیري یجهنتو بحث 

 هاي ینههزحیوان گزیدگی به علت خطر ابتال به هاري، 

 سنگین اقتصادي و بهداشتی یکی از معضالت اساسی در

 .شود یمبهداشت عمومی کشورها محسوب 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بروز حیوان 

 1392-1395 هاي سال گزیدگی در شهرستان مشهد در

 67در نوسان بوده است. از کل موارد حیوان گزیدگی 

مربوط  %33درصد موارد مربوط به مناطق روستایی و 

با پژوهش بیجاري و همکاران  بود کهبه مناطق شهري 

. در طی باشد یمهمسو  )9(و غفوري و همکاران )8(

درصد موارد مردان و  81حدود  1395تا  1392 هاي سال

که با  درصد موارد زنان دچار حیوان گزیدگی شدند 19

ن نتایج مطالعات مشابه در تهران، کرمان و شهر رفسنجا

دلیل گزارش  رسد یمبه نظر  ).10-12(مطابقت دارد

، تماس سبت به زناندر مردان نبیشتر حیوان گزیدگی 

 ییروستادر مناطق  یژهو بهبیشتر مردان با حیوانات 

 متحده یاالتانتایج مطالعات در  که یدرحال. باشد یم

آمریکا نشان داد زنان بیشتر از مردان دچار حیوان 

 يها تفاوت.این مسئله به دلیل )13(شوند یمگزیدگی 

. در ایران باشد یمفرهنگی موجود بین کشورهاي مختلف 

از نگهداري حیوانات  معموالًبر خالف کشورهاي غربی 

 .گردد یمدر خانه خودداري 

 ها سگدر این پژوهش بیشترین موارد گزش توسط  

 35-65گربه (درصد) در گروه سنی  ازآن پس(درصد) و 

و همکاران در  Warrellسال گزارش شده است، 

درصد موارد حیوان گزیدگی را  80-85 مشابه يا مطالعه

گزارش  ها گربهرا مربوط به  درصد 10توسط سگ و 

 . )14(مطابقت داردکه با نتایج مطالعه حاضر  اند کرده

Quiles)15(  وTakayama )16(  نیز بیان نمودند که

 Kilik. در پژوهش اند بوده ها سگبیشتر حیوانات گزنده 

 ها یمونمسپس  ها سگدرصد حیوانات گزنده  7/83نیز 

به  تواند یم مسئله. این )17(ده است عنوان ش ها گربهو 

کثر خانوارهاي روستایی منطقه دلیل وجود سگ در ا

خانگی نقش  يها سگباشد. در روستاهاي این منطقه 

در  وزوز و شبنگهبان را دارند و اکثر بدون قالده بوده 

 رها هستند. یابانو خمحیط منزل،کوچه 

فصل  بیشترین موارد حیوان گزیده در این پژوهش در

تحتانی  يها اندامدر  دیده یبآسنقطه  یشترینو ببهار 

و )18(گزارش شده است که با نتایج مطالعه مجیدپور

دارد شاید علت افزایش موارد حیوان  یخوان هم )19(هنربا

گزیده در فصل بهار را بتوان به شروع فصل دامداري و 

پژوهش حاضر آزار  مربوط دانست. در يپرور دام

رساندن به حیوان پس از ورود به منزل صاحب حیوان 

کردن حیوان بیشترین موقعیت ایجاد حادثه  و بستهو باز 

 یخوان همبابائی مقدم  هاي یافتهحیوان بوده است که با 

 . )20(دارد

با توجه به افزایش آگاهی مردم از خطرات حیوان 

گزیدگی و روند رو به افزایش مراجعات جهت دریافت 

کردن مشکالت مرتبط با  منظور کم بهالزم  يها درمان
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، یروم مرگجسمی، بیماري،  هاي یناتوانسالمتی نظیر 

 هاي یانزروحی، مشکالت اجتماعی و  هاي یناراحت

واکسن و سرم ضد  ینتأماقتصادي همچنین تهیه و 

و  یزير برنامه منظور به تواند یمهاري نتایج این مطالعه 

 هاي ینههزمداخله براي کاهش موارد حیوان گزیدگی و 

لین بسیار زیاد خدمات پیشگیري و درمان توسط مسئو

 قرار گیرد. مورداستفاده

 تضاد منافع

ــژوهش   ــن پ ــدر ای ــه یچه ــط   گون ــافعی توس ــارض من تع

 .نویسندگان گزارش نشده است
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 Abstract 

 Background & Aim: Animal bites have been around the world as a major health threat 
and with negative consequences, including rabies, animal Loss, economic and health 
damages. The aim of this study was to determine the epidemiological patterns of 
animal bites in affiliated areas of Mashhad University of Medical Sciences and Torbat 
Heydariyeh. 
Methods: This study was a descriptive-retrospective study. Information about people 
with animal bites was obtained from the relevant systems in Health Department 
system from 2013 to 2017. The data were analyzed by Excel 2010 and SPSS 20 
software. 

Results: During the 4 years of study, 45735 cases had been bitten by animals; bites 
were significantly higher in males (81%) than females. The mean age of the cases was 
18.32± 29.92years. Also, 52% of the injuries were in the upper limbs. Most of the 
animal bites occurred in rural areas and by dogs. The highest and lowest percentages 
of bites were calculated for spring and winter seasons, respectively. 
Conclusion: According to the results of the present study, most cases were bitten in 
the spring by domestic animals, in rural males and in the age group of 36 to 69 years. 
Therefore, more detailed studies are needed to determine the main factors that increase 
the number of bites.as well as educational and interventional activities for vulnerable 
groups can reduce health-related problems such as physical, mental, social and 
economic harms. 
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