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An article describing the extensive migrating fowl mortality In Miankaleh wetland, which per se can be accounted as 
a national disaster, has been published in Journal of veterinary researches and biological products (Maken Ali et al., 
2020). The approach to record, report and interpretation of data and results arises some concerns, therefore, the critical 
evaluation of the article seems highly needed.                                                 
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مقدمه
مقدمه مقاله از هامن ابتدا نسبت به بوتولیسم سوگیری دارد، در صورتی 
میر  و  مرگ  چنین  ایجاد  توان  بالقوه  که  عواملی  کلیه  می بایست  که 
جهانی  و  منطقه ای  موارد  گزارش  با  همراه  را  باشند  داشته  گسرتده ای 
هموزن با گزینه بوتولیسم، و نه در حاشیه آن، مطرح کرده توضیح دهند. 
یک نقص بزرگ در قسمت مقدمه این طور عنوان شده است: از مهم ترین 
کلسرتیدیوم  خصوص  به  قارچی  مسمومیت  جهان،  در  رخداد  این  علل 
بوتولینوم عنوان شده است )ص 131، ستون دوم(. این ایراد آن قدر واضح 
است که نیازی به اشاره بیشرت ندارد. می بایست در این قسمت، فهرستی 
به عنوان فهرست تشخیص تفریقی ذکر می شد که  از عوامل مورد ظن 

فقط به آنفلوانزای فوق حاد اشاره ای گذرا شده است.

مواد و روش کار
در مبحث اشاره به مراجع اغتشاش جدی به چشم می خورد و خواننده از 
بابت این که بتواند مشخصات روش های پاراکلینیک را وارسی کند دچار 

مشکل می شود. در ارجاع دهی به این موارد اشکال وجود دارد:
• در منت به رفرانس OIE 2019 اشاره شده اما در بخش مراجع، به مرجع 
OIE 2012 بر می خوریم که گویا مرجعی است مربوط به کشورهایی که 
عضو برنامه کنرتل بیامری تب برفکی هستند. ارتباط این مرجع با موضوع 

مقاله مبهم است.
دارند،  بیشرتی  راهنامیی  به  نیاز   13 مرجع  برای  نقد  این  نویسندگان   •
چون بر اساس دستورالعمل سازمان استاندارد جهانی کد انتهای این مرجع 

به ارزیابی امتسفر مربوط می شود)رجوع کنید به این لینک:

(https://www.iso.org/standard/31514.html, Accessed, 1Feb2021)
دارند،  بیشرتی  راهنامیی  به  نیاز   14 مرجع  برای  نقد  این  نویسندگان   •
منشاء  با  غذاهای  برای  که  است  آمده  مرجع  عنوان خود  منت  در  چون 

گیاهی طراحی شده است.
دارند،  بیشرتی  راهنامیی  نیازبه   15 مرجع  برای  نقد  این  نویسندگان   •
چون در عنوان به اندازه گیری رسب در گرد و غبار نشست کرده اشاره 

شده است.
• آزمون تشخیص 26 نوع بیوتوکسین و آزمون تأییدی حضور کلسرتیدیوم 
در  که  شده  داده  ارجاع   2016  .Francisco et al مرجِع  به  بوتولینوم 

فهرست مراجع موجود نیست.
و  بزرگی  اشتباه   )3 عبارت درست تر، جدول  به  )یا  دوم   2 در جدول   •
برای  تنهایی  به  اشتباه  یک  که همین  داده  روی  مهلکی  بهرت  عبارت  به 
مشخصات  به  جدول  این  نتایج  است.  کافی  مقاله  کل  کردن  مخدوش 
فیزیکوشیمیایی آب و کلیه 198 منونه نسبت داده شده است. برای یک 
منونه، آب را در نظر بگیریم به اضافه 198 منونه، فقط یک عدد اعالم شده 
است. ثبت یک عدد بدون انحراف معیار یا خطای معیار برای 199 منونه 
نشان از هر چه داشته باشد، فاقد نشانه ای از روشمندی علمی است. در 
ضمن، اگر بپذیریم که این اندازه گیری مربوط به منونه آب است، آیا در 

تلفاتی به این حجم و به این وسعت، فقط یک منونه آب کافی است؟
• اندازه گیری اکسیژن آب در الیه های مختلف می توانست یکی از اجزای 

مهم این مطالعه باشد، به ویژه اگر به بوتولیسم ظن جدی وجود دارد.
• درست در انتهای بخش "مواد و روش کار"، جدول 1 به غلط جدول 2 

نام گرفته که موجب رسدرگمی خواننده می شود.
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روش استخراج کلسرتیدیوم بوتولینوم
ایراد اساسی دارد. کلسرتیدیوم بوتولینوم باکرتی است و سم  این عنوان 
نیست که بتوان آن را استخراج کرد. اگر منظور سم است، مرجع این روش 
باید مورد اشاره قرار گیرد. بافت ها یا منونه هایی که روی آن ها عملیات 
توجه  باید  است.  نشده  ذکر  گرفته  انجام  باکرتی!؟؟؟(  )یا  سم  استخراج 
داشت که همیشه جدا کردن سم بوتولینوم باید مالک کار قرار گیرد، چون 
تیپ های مختلف سم بوتولینوم به غیر از Clostridium botulinum توسط 
می شود   تولید  هم   Clostridium butyricum و   Clostridium baratii
نوروتوکسین  تولید سم  به  باید ژن مربوط  تولیدکننده  باکرتی  الزاماً  که 

.)1999 ,Nantel ,2009 ,Fach et al( بوتولینوم را داشته باشد

mouse bioassay روش انجام
• عملیات ناقص و توصیف آن نارساست. گفته شده که اگر موش ها تا 5 
روز زنده می ماندند، عملیات تزریق به دو موش دیگر انجام می شد. با این 
حال عبارت " و عالئم بیامری دوباره رصد شدند" )ص132( یعنی این کار 

انجام شده است یا خیر؟ کامال ابهام دارد.
بوتولینوم  سم  شناسایی  برای  که   Mouse Bioassay Test آزمایش  در   •
انجام می شود، تعداد موش ها و گروه ها کم است، گروه شاهد که آنتی 
توکسین دریافت کرده باشند الزم است به نحوی که در کنار تلفاتی که 
اساس  بر  تیامرنشان می دهند، گروه شاهد زنده مبانند.  موش های گروه 
دستورالعمل تحلیلی باکرتی شناختی )Solomon and Lily, 2001( روش 
کار، ثبت داده ها و تفسیر نتایج غلط است. در ضمن برای تخریب نخاع 
هیچ سندی اعالم نشده و نظر یک پاتولوژیست هم الزم است که آیا در 
موش ها تخریب نخاع رخ داده است؟ و آیا در بوتولیسم تخریب نخاع رخ 
می دهد یا خیر. با دو قطعه موش و با این روش منی توان چنین استنتاجی 

کرد.

نتایج
• در جدول 2 دوم نتایج مربوط به جیوه، آرسنیک و رسب در بافت ها 
منفی  نتیجه  است.  شده  گزارش  منفی  منونه ها!!!؟؟؟(  )کدام  منونه ها  و 
یا باکرتی اعالم می شود. در صورتی که  در مورد کشت ویروس  معموالً 
در مطالعات دیگری از هامن منطقه به درجات مختلف برخی از فلزات 
 ,Sinka Karimi et al( سنگین در آب یا بافت های بدن پرندگان میانکاله
 Hassanpour ;2015 .Banagar, et al( و رسب و کادمیوم در ماهیان )2015
et al.,2014( گزارش شده است. در مقایسه با دو مقاله اخیر، در بحث 
توانسته اند،  همکاران  و  سینکاکریمی  چرا  که  می شد  اشاره  این  به  باید 
دست کم رسب را اندازه گیری کنند؛ در صورتی که در مقاله مورد نقد 
سنگین  عنارص  اندازه گیری  است.  درآمده  منفی!!!  نویسندگان  زعم  به 
می بایست به صورت هدفمند در بافت هایی که محل تجمع آن ها است، 
انجام می شد نه این که در متامی منونه ها اندازه گیری انجام شود و نتایج 
به این شکل ضعیف ارائه شود. برای مثال، آیا کل کبد یک پرنده می تواند 
ادعا  مورد  سموم  و  سنگین  فلزات  متامی  اندازه گیری  برای  کافی  منونه 
در این مقاله بدهد؟ افزون بر این، رعایت هدفمندی در اندازه گیری ها 

می توانست رصفه جویی بزرگی در هزینه های آزمایشگاهی باشد.

نتایج تابلوهای بالینی، کالبد گشایی و آزمون آزمایشگاهی
پاتولوژیست و مطالعات  ناقص است و فقدان یک  • عالئم کالبدگشایی 
پاتولوژی ماکروسکوپی و میکرسکوپی نقصی جدی برای این مطالعه پدید 
عالئم  و  ظاهری  مشخصات  به  توجه  بر  عالوه  ضمن،  در  است.  آورده 
پرندگان تلف شده ناشی از بوتولیسم در تاالب حائز اهمیت است. عالئم 
ناشی از آلودگی شامل شلی گردن و اندام های حرکتی بایستی در منونه ها 
رویت می گردید، که می بایست با دقت بیشرتی توسط یک پاتولوژیست 
جمود  بدنبال  مرگ  از  پس  عادی  حالت  در  همچنین،  می شد.  توصیف 
نعشی، سفتی اندام های حرکتی و گردن به ویژه در پرندگان بلند گردن 
مثل فالمینگو کامال مشهود است. اما اگر علت تلف شدن این پرندگان سم 
بوتولینوم باشد، شلی عضالت گردن به علت آلودگی با سم موجب خواهد 
شد که سفتی گردن به دنبال جمود نعشی  مشاهده نگردد. چنین یافته ای 

نیز در این گزارش مطرح نشده است.

تحلیل آماری
• فقدان تحلیل آماری نقصی جدی است. برای مثال، به غیر از چنگرها، 
تفاوت  یا خیر؟  آیا معنی دار است  پرندگان  بین سایر  تلفات در  اختالف 
غلظت فلزات سنگین و سموم در بافت  های مختلف هم می توانست تحت 

آنالیز آماری قرار گیرد.

بحث
در قسمت بحث تقریباً به معیارهای اندازه گیری شده و تحلیل آن ها به 
غیر از تاکید بر آزمایش ناقص روی موش های آزمایشگاهی به چیز دیگری 
پرداخته نشده است. برای مثال، جای ستونی در کنار جدول 2 دوم )یا 
جدول 3( برای میزان قابل قبول معیارهای مورد اشاره خالی است و در 
بحث هم به آن اشاره نشده است. در مبحث بحث جای تحلیل مطالبی 

از این سنخ خالی است:
• حادثه در بهمن ماه اتفاق افتاده است که معموال هوا رسد است و سطح 
اکسیژن باالتر است و در فصل گرم اکسیژن کمرت خواهد بود. با این حال 

با گرم شدن هوا وضعیت بهرت شده است.
• ماهی ها به عنوان مخزن سم می توانند مطرح باشند و خود نیز مبتال 
تجمع  محل  که  بسرت  و  کف  در  را  غذایی  مواد  کپور  ماهی  می شوند. 
از  یک  هیچ  در  حال  این  با  می کند.  پیدا  است  بوتولینوم  سم  احتاملی 
فصول سال درگیری سایر حیوانات از جمله ماهی ها گزارش نشده است. 

این موضوع در بحث می بایست تحلیل می شد.
حیات  در  بوتولیسم  از  ناشی  گسرتده  آلودگی های  علت  همچنین   •
وحش در بین پرندگان، میاز و آلوده شدن  پرندگان با الروهای حرشات 
گوشتخوار هستند. در ماگوت های حرشات گوشتخوار این سم تجمع یافته 
و در حیواناتی که از الشه این  پرندگان تغذیه می کنند، از جمله پرندگان 
تلفات وجود  رخداد  احتامل  الروها   این  با  تغذیه  دنبال  به  گوشتخوار، 
دارد. چنین یافته ای نیز در این گزارش در بازرسی از تاالب قید نشده و 
الزم بود که در بحث مورد تحلیل قرار گیرد. با توجه به مقاومتی که برای 
کرکس قائلند، بهرت بود که در بحث به این موضوع اشاره می شد آیا در 

منطقه کرکس وجود دارد یا خیر.
• پرندگان معموالً در سواحل تغذیه می کنند که محل تبادالت گازی در 

نقد و بررسی  مقاله پایش همه جانبه  ...
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اتفاق می افتد. رشایط بی هوازی معموالً  بسرت و الیه های آب در آن جا 
در بسرت و در دور از سطح آب اتفاق می افتد. بنابراین مطالعاتی از نوع 

مطالعات لیمنولوژیکال می تواند راهنامی عمل باشد.

نتیجه گیری
• بر اساس آن چه که نویسندگان این نقد در باال آورده اند، ضمن آن که 
(compelling) ایرادات جدی در منت مقاله دیده می شود، شواهد ایجابی

و سلبی (negating) کافی برای آن که بتوان این تلفات را به بوتولیسم 
ربط داد، وجود ندارد. در ضمن، شاکله این مقاله طوری است که منی توان 
آن را یک مقاله علمی Scientific دانست. در ضمن نویسندگان از سایر 
متخصصین، به ویژه متخصصین طیور و متخصصین محیط زیست و حیات 
یک  که  مهمی  مقاله  چنین  دیگری  زوایای  از  که  می کنند  دعوت  وحش 

مسئله خطیر را توصیف کرده، به دقت ارزیابی کنند. 
دارد.  اساسی  اشکاالت  وسعت  این  با  تلفاتی  مسئله  ارزیابی  طراحی   •
نام  که  است  چگونه  است.  مقاله  نویسندگان  فهرست  مهم  مسئله  یک 
روسای چند سازمان در این مقاله دیده می شود؟ آیا در منونه برداری ها، 
و  محاسبات  فرضیه،  آزمون  نحوه  فرضیه پردازی، طراحی  علمی،  نگرش 
برنامه ریزی اجرایی و اپیدمیولوژیک، انجام آزمایش ها، انجام تحلیل های 
باشد  مربوط  علمی  روشمندی  به  که  چه  هر  و  آماری  ناموجوِد  فعال 
کند  مشخص  که  شود  ارائه  باید  سندی  کم  دست  داشته اند؟  مشارکت 
علمی  نگرش  آن  ایجاد  در  بسته  نقش  مقاله  بر  نامش  که  نویسنده ای 
نقشی تعیین کننده داشته و از تخصص الزم برای انجام کار برخوردار بوده 
توانسته اند  پرمشغله شان  از مسئولیت  زمان  کدام  در  بزرگان  این  است. 
به کارهای آزمایشی در این قضیه بپردازند؟ این پرسشی است که باید از 
نویسنده مسئول پرسید و  همچنین از رسدبیر محرتم مجله، که آیا به این 
جور مسائل در دست نوشته های دریافتی حساسیتی نشان می دهد یا خیر!  
ممکن است نویسندگان پاسخی منطقی برای ایراد اخیر داشته باشند، اما 
را  این مسائل  به عنوان یک مسئله علمی حق هر خواننده ای است که 
بداند، چون کار اجرایی از سنخ مشاغِل روسای نویسنده این مقاله وقتی 
برای کار دیگری باقی منی گذارد؛ از جمله دقت در روش تزریق منونه ها 
به دو قطعه موش و نحوه تفسیر آن که محور اصلی استدالل نویسندگان 

مقاله به شیوه ای ناصواب بر آن استوار است.
نویسندگان این نقد توصیه می کنند که روسای نهادهای اجرایی مجهز به 
از بینش پژوهشی شوند که بتوانند یک مسئله را به چند سئوال  سنخی 
مرتبط به هم تقسیم کنند و هر بخش را به  پژوهشی کوچک  و منطقاً 
دسته های مختلفی از پژوهشگران با تخصص های گوناگون سفارش بدهند 
و با کسب داده های پژوهشی حاصل از آن پژوهش ها، اطالعات الزم برای 
 The)  اقدام و تصمیم گیری را برای موفقیِت پیوستار تشخیص تا اقدام و کنرتل
diagnosis to action and control continuum) به دست آورند. به عهده 
گرفنت توامان وظایف اجرایی و پژوهشی خسارات سنگینی به بار می آورد 
که مهم ترین آن تحریف و تقلیل گرایی در علم و نارسایی در شناخِت مسائل 

جامعه است که مقاله مورد نقد به شکل شدید آن مبتال است.
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