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آیین نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد ، نقل وانتقال ، واردات وصادرات دام زنده 
وفرآورده هاي خام دامي موضوع بند » د « ماده 3 وبند » ب « ماده )5 ( قانون سازمان 

دامپزشكي كشور مصوب 25 / 8 / 1373 هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25 / 8 / 1373 بنا به پیشنهاد شماره 4177 / ص / 10 مورخ 7 / 9 / 1373 
وزارت جهاد سازندگي وبه استناد بند » د« ماده )3( وبند » ب « ماده ) 5 ( قانون سازمان دامپزشکي کشور 

مصوب 1350 آیین نامه اجرایي مذکور را به شرح زیر تصویب نمود :
فصل اول ـ کلیات :

ماده 1 ـ مقررات این آیین نامه در مورد کنترل بهداشتي تردد ونقل وانتقال دام زنده وفرآورده هاي 
خام دامي در داخل کشور و ورود وصدور آن به مورد اجرا گذارده مي شود .

ماده 2 ـ تعاریف :
الف ( دام زنده : حیوانات اهلي ، طیور ، آبزیان ، زنبور عسل ، کرم ابریشم ، حیوانات آزمایشگاهي 

وپوستي وحیوانات باغ وحش.
ب ( فرآورده هاي خام دامي : کلیه موادي که در زمان حیات دام مانند پشم ، کرك ، مو ، شیر ، 

تخم طیور وتخم طیور نطفه دار ، اسپرم ، تخم ماهي ، نوغان وغیره ـ یا بعد از کشتار ـ مانند گوشت 
وآالیش به دست مي آید .

تبصره 1 ـ آالیش به کلیه ضمایم به دست آمده از دام پس از کشتار گفته مي شود وممکن است 
خوراکي یا غیر خوراکي باشد .

تبصره 2 ـ فرآورده هایي که براي حفظ ، نگهداري ومصرف با روش هاي صنعتي یا غیر صنعتي 
تغییر شکل داده اند واز حالت خام در آمده باشند ، مشمول تعریف فرآورده هاي خام دامي نیستند .

ج ( سازمان : سازمان دامپزشکي کشور .
د ( دام کشتاري : هر نوع دام وطیور که از نظر شرع مقدس اسالم قابلیت مصرف براي انسان داشته 

باشد .
ماده 3 ـ کنترل هاي بهداشتي موضوع آیین نامه شامل بیماري هایي مي شود که در چهار چوب 

فهرست منتشر شده از سوي دفتر بین المللي مبارزه با بیماري هاي واگیر )OIE( هرسه ماه یك بار 
توسط سازمان اعالم مي شود .

فصل دوم ـ مقررات مربوط به تردد وحمل ونقل دام زنده وفرآورده هاي خام دامي در داخل کشور
ماده 4 ـ عبور ومرور، نقل وانتقال دام زنده وفراورده هاي خام دامي در داخل کشور در موارد لزوم بر 

اساس اعالم قبلي سازمان ، مستلزم کسب مجوز بهداشتي از سازمان است .
تبصره ـ دستور العمل وضوابط ، هم چنین فرم هاي مربوط به این ماده توسط سازمان تهیه وپس از 

تأیید وزارت جهاد سازندگي به مبادي ذیربط در استان ها ابالغ مي شود .
ماده 5 ـ سازمان مي تواند در هر نقطه اي از کشور ـ به خصوص در مرزها ومبادي ورودي دام ـ که 
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الزم بداند پست کنترل تردد دام وفرآورده هاي خام دامي ایجاد نماید . صاحبان دام ووسایط نقلیه 
حمل دام وفرآورده هاي خام دامي موظفند ضمن توجه به اخطار وعالیم مربوط ، گواهي ومجوز عبور 

وانتقال دام وفرآورده هاي خام دامي همراه خود را به مأمورین پست کنترل تردد دام ارائه کنند.
ماده 6 ـ در اجراي ضوابط ومقررات بهداشتي این آیین نامه ، نیروي انتظامي وسایر دستگاه هاي 

سیاسي ـ امنیتي محلي بنا به تقاضاي ادارات کل دامپزشکي در مورد مسائل محلي ـ با سازمان ـ در 
شرایط بروز اپیدمي ها ـ وتأیید شوراي تأمین استان ، باید همکاري کنند .

تبصره ـ در موارد خاص ، سازمان مي تواند براي اجراي مقررات این آیین نامه از نیروهاي نظامي نیز 
با نظر ستاد فرماندهي کل نیروهاي مسلح تقاضاي کمك نماید .

ماده 7 ـ دام هایي که براي فروش یا کشتار در شهرها عرضه مي شوند باید در میدان هاي فروش 
دام نگهداري شوند .

تبصره ـ ضوابط بهداشتي میدان هاي دام از طریق سازمان اعالم خواهد شد وبهره برداري وتأسیس 
میدان هاي دام توسط بخش هاي خصوصي ، تعاوني ودولتي با رعایت ضوابط مذکور امکان پذیر مي 

باشد .
ماده 8 ـ ترانزیت دام هاي زنده از طریق زمیني بدون طي مراحل قرنطینه مطلقًا ممنوع است واز 
طریق هوا ودریا نیز تابع ضوابطي است که از طرف دفتر بین المللي مبارزه با بیماري هاي واگیر 

)OIE( اعالم شده است .
ماده9 ـ ترانزیت فرآورده هاي خام دامي مستلزم طي مراحل کنترل بهداشتي ورعایت کامل ضوابط 

وشرایط تعیین شده از طرف سازمان است .
ماده 10 ـ فرآورده هاي خام دامي وارداتي وترانزیتي باید داراي گواهي بهداشتي معتبر از کشور مبدأ 

باشند .
تبصره ـ فرآورده هاي خام دامي غیر خوراکي عالوه بر گواهي بهداشتي ، گواهي ضد عفوني کشور 

مبدأ را هم باید داشته باشد .
فصل سوم ـ مقررات مربوط به واردات وصادرات دام زنده وفراورده هاي خام دامي

ماده 11 ـ ورود هرنوع دام زنده وفرآورده هاي خام دامي به کشور ، بدون کسب مجوز بهداشتي 
سازمان ممنوع است .

ماده 12 ـ صدور دام زنده وفرآورده هاي خام دامي به خارج از کشور با رعایت سایر مقررات مربوط 
منوط به دریافت گواهي بهداشتي از سازمان است .

معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبي
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ــانه ای ــات رس ــانی و ارتباط ــالع رس ــتهای اط سیاس
 ســازمان دامپــزشکی کشـــورر                                        
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الف – مقدمه  :  
بــا عنایــت بــه اهمیــت تبییــن نظــام اطــالع رســانی و تمهیــدات رســانه ای و همچنیــن بــه منظــور هماهنگــی و تمرکــز در 
سیاســت هــا، انســجام در برنامه هــای کالن و ایجــاد وحــدت رویــه در اطالع رســانی شــامل » سیاســت هــای اطــالع رســانی 

و ارتباطــات رســانه ای ســازمان دامپزشــکی کشــور« در 19بنــد تنظیــم گردیــده اســت. 

 اهــداف تدویــن و تبییــن ایــن سیاســت هــا بــر پایــه ارتقــاء تــوان اطالعاتــی و خبــری مجموعــه دامپزشــکی کشــور ، گســترش 
ــه فعالیت هــای اطالع رســانی شــفاف و اســتفاده از ایــن ظرفیــت در بهبــود عملکــرد  تعامــل و دسترســی جامعــه و نخبــگان ب

ســازمان مــی باشــد .

ب- ضرورت و اهداف 
علــم اطــالع رســانی رشــته ای اســت کــه دربــاره ویژگیهــای اطالعــات و رفتــار اطالعاتــی حاکــم بــر جریــان 
ــد. ــی کن ــق م ــات تحقی ــه اطالع ــتفاده بهین ــت اس ــری و قابلی ــترس پذی ــرای دس ــات ب ــردازش اطالع ــیوه ب ــات و ش  اطالع
اطــالع رســانی بــا مجموعــه ای از دانــش در رابطــه بــا تولیــد، مجموعــه ســازی، ســازما ندهــی، ذخیــره ســازی، بازیابی، تفســیر، 
انتقــال، تبدیــل و کاربــرد اطالعــات مرتبــط اســت . نقــش اصلــی انتقــال دانــش و مهــارت و همچنیــن تغییــر بینــش و نگرشــها 
در جوامــع بــه شــیوه اطــالع رســانی و تاثیــر گــذاری و توانایــی در القــا ایــن شــیوه هــا بســتگی دارد کــه موفقیــت یــا عــدم 
موفقیــت در ایــن راه بــه موفقیــت یــا عــدم موفقیــت هــر ســازمان یــا نهــادی ارتبــاط دارد . بــرای افزایــش بهــره وری و تســریع 
در دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر در فعالیــت هــا بایــد از مناســب تریــن روشــها بــه صحیــح تریــن نحــو اســتفاده شــود. عــدم 
توجــه و دقــت در هریــك از دو مــورد مذکــور، دســتیابی بــه اهــداف را غیــر ممکــن و یــا باعــث صــرف هزینــه و اتــالف وقــت 

بیشــتر خواهد شــد. 
پایــه ارتباطــات رســانه اي را »داده«، »اطالعــات« و »عقــل« تشــکیل مــي دهــد. قــدرت رســانه هــادر  اطــالع رســاني و بوجــود 

آوردن قــدرت انتخــاب در جامعــه مي باشــد.
امــروزه هــر موسســه یــا ســازمان ، بــه قــدرت انکارناپذیــر رســانه هــا جهــت شناســانده شــدن فعالیــت هــای خــود پــي بــرده 

اســت. نیــاز بــه »معرفــي صحیــح و بــا هــدف« روز بــه روز بیشــتر احســاس مــي گــردد.
رســانه هایــي کــه نشــر آنهــا محــدود بــه زمــان مشــخصي مــي باشــد دیگــر قــادر بــه پاســخگویي بــه تمــام درخواســت هــا 
نیســتند، ازدیــاد اطالعــات، رفتــه رفتــه جــاي خــود را بــه اطالعــات نادرســت مــي دهــد کــه دقــت ویــژه ای را طلــب مــی کند . 
بایــد ایــن واقعیــت را در نظــر داشــت کــه بــا ارتباطــات رســانه اي از رســانه هــاي نوشــتاري تــا رســانه هــاي تصویــري و تمــام 

شــاخه هــاي مرتبــط و  نیــز در فضــای مجــازی برقــراري ارتبــاط نزدیــك امــری ضــروری اســت .
از ایــن روی تبییــن سیاســت هــای شــفاف و بــه روز باعــث میگــردد تــا موسســه یــا ســازمان ، برنامــه هــای موثــری بــرای 

رســیدن بــه چشــم انــداز تدویــن و اجــرا نمایــد. 
ج– سیاست ها:  

1- برنامــه ریــزی، فرهنــگ ســازی و ایجــاد وحــدت رویــه در عرصــه اطــالع رســانی بــه منظــور حمایــت از آزادی و دسترســی 
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همگانــی بــه اطالعــات .

ــان  ــا مخاطب  2- برنامــه ریــزی جامــع و بهینــه ســازی ارتباطــات دو ســویه و چنــد ســویه بیــن ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
ــر حســن اجــرای آن. ــا همــکاری مراجــع ذیصــالح و نظــارت ب داخــل و خــارج ســازمانی ب

ــب  ــوای متناس ــن محت ــامل تعیی ــانه ای ، ش ــات رس ــانی و ارتباط ــالع رس ــای اط ــرای فعالیت ه ــزی  و اج ــه  ری ــه ، برنام 3-مطالع
ــه  ــکار عمومــی نســبت ب ــب اف ــاع و ترغی ــا هــدف اقن ــا سیاســتهای وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان دامپزشــکی کشــور ب ب

ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــای س ــا وفعالیته عملکرد ه

ــادابی و نشــاط در  ــاد ش ــی و ایج ــی و مل ــعائر دین ــدف پاسداشــت ش ــا ه ــی ب ــی و اقتضای ــبت های تقویم ــزی مناس ــه ری 4-برنام
ــط کار. محی

ــازمان  ــانه ای س ــات رس ــانی و ارتباط ــالع رس ــای اط ــی فعالیت ه ــای اجرای ــه  ه ــن نام ــتورالعمل ها و آیی ــه دس ــنهاد و ارائ 5- پیش
ــاورزی  ــاد کش ــت و وزارت جه ــای کالن دول ــا و سیاســت ه ــا راهبرده دامپزشــکی کشــور متناســب ب

6-  برنامــه ریــزی بــه منظــور انتشــار، اشــتراك، تأمیــن و توزیــع نشــریات کــه بــه هــر نحــو انتشــار یافتــه یــا چــاپ مــی گردنــد. 
ــد  ــورد تایی ــه م ــوب و فضــای مجــازی ک ــی و تخصصــی در نشــریات مکت ــری ، تحلیل ــاالت علمــی ، خب ــرد آوری و درج مق گ

ســازمان مــی باشــد .

7-برنامــه ریــزی برگــزاری همایــش ، کنگــره ، ســمینار و ســایر مراســم مناســبتی مصــوب داخلــی و یــا بیــن المللــی داخــل کشــور 
در چارچــوب راهبردهــا، سیاســت ها و خــط مشــی های ابالغــی کــه توســط ســازمان دامپزشــکی برگــزار مــی گــردد. 

8- مطالعــه ، برنامــه ریــزی ،  بررســی و تحلیــل محتــوای رســانه های جمعــی ) صداوســیما، جرایــد، خبرگزاری هــا و پایگاههــای 
اطــالع رســانی( و فضــای مجــازی و ارائــه گــزارش مســتمر بازخــورد مشــکالت و همزمــان اقدامــات انجــام گرفتــه در رســانه  

جمعــی و فضــای مجــازی  بــه مســئوالن ماننــد تهیــه بولتــن هــای خبــری و اطــالع رســانی.

ــکار  ــان و ســنجش اف  9-  مطالعه، طراحــی و اجــرای پژوهــش هــای ارتباطــی ، آموزشــی و علمــی در حــوزه شــناخت مخاطب
عمومــی و ســایر حــوزه هــای روابــط عمومــی بــه منظــور اخــذ بازخــورد از عملکــرد ســازمان و ارائــه راهکارهــای مناســب و روز 

آمــد. 

10- بررســی و پاســخگویی منســجم بــه مطالبــات مردمــی و دریافــت نظــرات ، پیشــنهادات و انتقــادات عمومــی  از طریــق راه 
انــدازی دورنــگار، شــبکه پیــام گیــر، تلفــن گویــا و برگــزاری مالقات هــای عمومــی و ســایر روشــهای علمــی .

 11- برنامــه ریــزی ، تجزیــه و تحلیــل و ســنجش آمــار افــکار عمومــی نســبت بــه عملکــرد ســازمان و انعــکاس آنهــا بــه مقامــات 
ــن فرایندهــای اطــالع رســانی و  ــا در تدوی ــرداری از آنه ــوب و بهره ب ــه منظــور اتخــاذ روشــهای مطل ــر ســازمان ب ــم گی تصمی

ارتباطــات رســانه ای .

12-  برنامــه ریــزی  برقــراری ارتبــاط مناســب ، اثربخشــی و تعامــل فعــال بــا بهــره بــرداران ، ذینفعــان و رســانه  هــای جمعــی 
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از طریــق برگــزاری گفــت و گوهــای اختصاصــی و نشســت هــای عمومــی خبــری و ارســال تولیــدات رســانه ای بــه منظــور 
اطــالع رســانی صحیــح، بــه هنــگام و شــفاف از فعالیت هــای ســازمان و پاســخگویی بــه خواســته  هــای معقــول رســانه  هــای 

جمعــی و فضــای مجــازی داخلــی و خارجــی.

-  هدایــت عملکــرد و پیشــبرد روشــهای بهینــه اطــالع رســانی و ارتباطــات رســانه ای بــا محوریــت روابــط عمومــی از طریــق 
ــانی و  ــالع رس ــوص اط ــان در خص ــت آن ــام فعالی ــن انج ــر حس ــارت ب ــتانی و نظ ــای اس ــتادی و واحده ــر س ــا دفات ــل ب تعام

ــر اســاس سیاســتها و خــط مشــی هــای ابالغــی  ارتباطــات رســانه ای ب

ــه منظــور انتشــار  ــرای مخاطبــان در ســایت ســازمان ب 14-برنامــه ریــزی و پیــش بینــی ســامانه جامــع و قابــل دسترســی ب
عملکــرد ســازمان در دوره هــای زمانــی معیــن و همچنیــن ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز بــا هــدف اقنــاع و اطــالع رســانی بــه 

مخاطبیــن ، رســانه هــای جمعــی و فضــای مجــازی در راســتای انتشــار و دسترســی آزاد بــه  اطالعــات .

15-مطالعــه ، برنامــه ریــزی در راســتای اطــالع رســانی و ارتباطــات رســانه ای در حــوزه روابــط عمومــی و انعــکاس فعالیت هــا 
ــه و انتشــار  ــن و اصحــاب رســانه و تهی ــه مراجعی ــه و ســایر روشــهای علمــی ب ــق برگــزاری مصاحب ــار دســتگاه از طری و اخب
رســانه هــای چاپــی و الکترونیکــی روزآمــد ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا هــدف ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز بــه مخاطبیــن 

تخصصــی در پایــگاه خبــری 

ــا مراکــز و مؤسســات و مجامــع اطــالع رســانی داخلــی و خارجــی بــه  16-برنامــه ریــزی جهــت برقــراری ارتبــاط مســتمر ب
ــع رســانه ای و اطــالع رســانی . ــت در مجام ــق عضوی ــات از طری ــادل اطالع منظــور همــکاری و تب

ــه گــزارش تخلفــات در  ــار در رســانه هــای جمعــی وفضــای مجــازی و ارائ 17-برنامــه ریــزی در جهــت رصــد و پایــش اخب
حــوزه  اطــالع رســانی و ارتباطــات رســانه ای جهــت طــرح در شــورای اطــالع رســانی و ارتباطــات رســا نــه ای  بــه منظــور 

اخــذ تصمیــم  مقتضــی 

18-برنامــه ریــزی درجهــت تعامــل هــر چــه بیشــتر بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در راســتای ایجــاد فضــای همــکاری و 
جــو صمیمانــه ، در عیــن پاســخگویی بــه نقــد منصفانــه و توجــه بــه نظــرات خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در جهــت اطــالع 

رســانی و آگاهــی بخشــی بــه جامعــه مخاطــب 

 19- مطالعــه ، برنامــه  ریــزی  و اجــرای فعالیت هــای اطــالع رســانی و ارتباطــات رســانه ای در مواقــع بحــران ، شــامل تعییــن 
محتــوا بــا اســتفاده از روشــهای علمــی و نیــز چگونگــی اتخــاذ روشــهای اطمینــان بخشــی بــه مخاطبیــن از طریــق روشــهای 
علمــی و پژوهشــی ، بــا هــدف اقنــاع و ترغیــب افــکار عمومــی نســبت بــه عملکرد هــا وفعالیتهــای ســازمان دامپزشــکی کشــور 

متناســب بــا سیاســتهای وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان دامپزشــکی کشــور
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        سخن مدیر مسئول
              )رییس سازمان دامپزشكی كشور ( 

               دكتر علی صفر ماكنعلی 

امــروزه اهمیــت دامپزشــکي و فعالیــت هــاي دامپزشــکان بــر کســي پوشــیده نیســت ، عــزم و اراده همــکاران بلنــد 
همــت مــا در زمینــه کنتــرل بیماریهــاي مختلــف دامــی قابــل تقدیر وتشــکر اســت.

برنامــه ریــزان ملــی واســتانی بــا تشــکیل ده هــا کارگــروه و تیــم هــای فنــی تخصصــی از سراســر کشــور بــا 
بهــره گیــری از همــه قابلیــت هــای ملــی واســتانی ودر نظــر گرفتــن اصــول علمــی اپیدمیولوژیــك بــا جدیــت 
ــی  ــوان داشــتند را ب ــود هرآنچــه کــه در ت ــن  ب ــد مزی ــه ســال جهــش تولی وتــالش مضاعــف در ســالی کــه ب
مضایقــه بــرای کنتــرل و کاهــش بیماریهــای دامــی بــه میــدان آوردنــد و حاصــل ایــن زحمــات در ســال 1399 

در حــوزه بهداشــت و ممدیریــت بیمــاری هــای دامــی بصــورت مختصــر بــه شــرح زیربــوده اســت .
ــر خطــر        ــی ب ــرل مبتن ــی کنت ــه مل ــب برفکــی دام بااجــرای برنام ــژه ت ــر دامــی بوی ــرل بیماریهــای واگی 1-کنت
کــه خوشــبختانه در ایــن ســال کمتریــن تعــداد کانــون بیمــاری در طــی چنــد ســال گذشــته را بدنبــال داشــت.
اقدامــات ایــن برنامــه مطابــق 5 محــور اصلــی رصــد وپایــش ، معیارهــای کنترلــی ، تشــخیص ، آمــوزش و ترویــج 

و ارزیابــی ونظــارت مــی باشــد.
ــم تخصصــی بیماریهــای ویروســی ســازمان دامپزشــکی  ــی بهداشــت دام و تی ــا هماهنگــی ســازمان جهان 2-ب
کشــور و متخصصیــن اســتانی  تدویــن برنامــه ملــی بیمــاری تــب برفکــی بــرای گــذر از مرحلــه 2 بــه مرحلــه 
3 کنتــرل بیمــاری صــورت گرفــت . همراهــی ســازمان دامپزشــکی کشــور و شــکل گیــری تیــم هــای اســتانی 
ــز  ــیار حائ ــی بس ــب برفک ــاری ت ــرل بیم ــی کنت ــی و مل ــن الملل ــه بی ــی در برنام ــش آفرین ــرای نق تخصصــی ب

اهمیــت اســت.
ــا اســتفاده از تجربیــات و تــوان گــروه هــای تخصصــی اســتانی  3-برنامــه ملــی ارتقــاء بهداشــت دام عشــایر ب

ــد . وملــی در جهــت افزایــش بهــره وری و کاهــش ضایعــات و بیماریهــای دامــی تدویــن و رونمائــی گردی
ــوان  ــا بهــره گیــری از آن مــی ت ــی کــه ب 4- تدویــن ســامانه رصــد واکســن هــای دامــی ، ســموم و ضدعفون

ــا مصــرف در دامــداری رصــد نمــود. ــا واردات ت ــد ی ــدا تولی تمامــی واکســن هــای دامــی را از مب
ــای  ــی بیماریه ــه ریشــه کن ــی ب ــون نشــخوارکنندگان کوچــك جهــت دســت یاب ــی طاع ــه مل ــن برنام 5-تدوی
دامــی در ســال 2030 میــالدی در راســتای برنامــه اســتراتژی ســازمان جهانــی بهداشــت دام و اجــرای تعهــدات 

بیــن المللــی ســازمان دامپزشــکی کشــور بعنــوان عضــو ثابــت ســازمان مذکــور.
ــه  ــر و مشــترك کــه منجــر ب ــوان یــك بیمــاری واگی ــر بعن ــا اکتیمــای واگی ــارزه ب ــن دســتورالعمل مب 6- تدوی
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ــن بیمــاری خواهــد شــد. کاهــش خســارت هــای ناشــی از ای
 برنامه های شاخص سال 1400 

 PPR ــی بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــك ــی ریشــه کن ــه مل 1- شــروع اجــرای ســال اول برنام
در راســتای اســتراتِژی ســازمان جهانــی بهداشــت دام بــا اســتفاده از پوشــش کامــل واکسیناســیون دام هــای 

حســاس کشــور بــا جمعیتــی بالــغ بــر 60 ملیــون راس دام ســبك در یــك برنامــه 3 ماهــه. 
ــات  ــای مطالع ــر مبن ــز ب ــفند وب ــه گوس ــیون آبل ــد واکسیناس ــه هدفمن ــال اول برنام ــرای س ــروع اج 2-ش
ــتان  ــك اس ــه تفکی ــور ب ــف کش ــق مختل ــر در مناط ــزان خط ــدی می ــطح بن ــن و س ــك و تعیی اپیدمیولوژی

وشهرســتان.
3-اجــرای برنامــه ملــی رصــد و پایــش و تشــخیص مــوارد بیمــاری مشمشــه )یکــی از مهمتریــن بیمــاری 
ــرای تشــخیص مــوارد  ــا و حــذف روش مالئیناســیون ( ب ــکل هــای روز دنی ــر اســاس پروت هــای مشــترك ب
رآکتــور مشمشــه در تــك ســمی هــا بــا روش ســرو لوژیــك آزمــون وســترن بــالت کــه عــالوه بــر افزایــش 
دقــت در تشــخیص مــوارد رآکتــور در حفــظ و ایمنــی کار دامپزشــك و همچنیــن کمــك بــه ارتقــاء رفــاه اســب 

هــا موثــر مــی باشــد.
ــگان در راســتای  ــتائی و عشــایری بصــورت رای ــت دام ســنگین و ســبك روس ــل جمعی ــی کام ــه کوب 4-مای

ــب برفکــی  ــرل وپیشــگیری ت ــی کنت ــه مل برنام
5-منطقــه بنــدی و کوپــه بنــدی  Compartmentalization & Zoning اســتانهای کــم خطــر کشــور 

        PCP بــه منظــور ارتقــا بــه مرحلــه ســوم برنامــه جهانــی کنتــرل تــب برفکــی
ایــن مــوارد بخشــی از اقدامــات ســازمان دامپزشــکی کشــور در حــوزه بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای 
بــوده اســت کــه در فصلنامــه آتــی گــزارش اقدامــات ســازمان در بخــش  هــای مختلــف ارائــه خواهــد گردیــد .
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ــتان  ــکی اس ــی اداره کل دامپزش معرف
ــان اصفه

معرفی استان اصفهان

ــران  ــدن ای ــگ و تم ــت فرهن ــان، پایتخ اصفه
فیــروزه ای،  گنبدهــای  اســتاِن  اســامی، 
و  معــروف  پل هــای  اســلیمی،  دیواره هــای 
اســت.  ایــران  مرکــز  در  کم نظیــر  بناهــای 

ایــن اســتان بــا جمیعتــی برابــر بــا 5 میلیــون و 
ــزار نفر)سرشــماری ســال 95( ســومین  120 ه
اســتان پرجمعیــت کشــور و بــا مســاحتی برابــر 
ــمین  ــع شش ــر مرب ــزار و 45 کیلومت ــا 107 ه ب

اســتان پهنــاور ایــران اســت. 

ــن تقســیمات کشــوری، اســتان  براســاس آخری
اصفهــان دارای 24 شهرســتان مــی باشــد. بخش 
ــیده از  ــتان پوش ــن اس ــاحت ای ــی از مس بزرگ
کویــر و بیابــان اســت کــه در ســال های گذشــته 
بــه دلیــل خشکســالی  بــه مســاحت آن  افــزوده 

ــده است . ش
ــرار  ــتان اصفهان)ق ــژه اس ــی وی ــت مکان موقعی
گرفتــن در مرکــز کشــور و در مســیر راه هــای 
ترانزیتــی شــمال-جنوب و شــرق- غــرب و 
همجــواری بــا 9 اســتان دیگــر، وجــود ظرفیــت 
هــای قــوی کارآفرینــی رو به رشــد، برخــورداری 
ــای  ــه ه ــگری در زمین ــای گردش ــه ه از جاذب
ــا ارزش  ــاخت ب ــان س ــی و انس ــی، طبیع تاریخ
ملــی و فراملــی و وجــود بیــش از پنــج هــزار اثــر 
تاریخــی غیرمنقــول و ده هزار اثر شــناخته شــده 
منقــول بازمانــده از ادوار مختلــف در جــای جای 
ــگاههای  ــا و گردش ــم اندازه ــز چش ــتان و نی اس
طبیعــی و یــا احــداث شــده طــی ســالهای اخیــر 
در حاشــیه رودخانــه زاینده رود و مناظر حاشــیه 
آن و تبدیــل اســتان بــه عنــوان یــک قطــب مهم 
ــن  گردشــگری کشــور، تنهــا بخشــی از مهمتری
فرصــت هــا و قابلیــت هــای ایــن اســتان پهنــاور 

مــی باشــد.

ــه  ــان در چرخ ــتان اصفه ــت اس اهمی
ــی  ــام دام ــای خ ــرآورده ه ــد ف تولی

ــور کش

رتبه اول تولید شیر خام کشور
رتبه اول تولید گوشت بوقلمون در کشور 

رتبه اول تولید تخم مرغ کشور
رتبه سوم تولید عسل کشور

رتبه سوم گوشت شترمرغ کشور
رتبه سوم تولید گوشت مرغ کشور

رتبه پنج تولید گوشت قرمز

تاریخچه دامپزشکی استان اصفهان

در ســال 1311 بدســتور مرحــوم دکتــر حامــدی 
ــر  ــران دکت مؤســس دانشــگاه دامپزشــکی در ای
پرایــن آلمانــی کــه ســرهنگ بازنشســته ارتــش 
ــدم ،  ــوی مق ــرهنگ عل ــی س ــا هماهنگ ــود ب ب
ــیناتوری را در  ــه واکس ــش ماه ــک کاس ش ی
ــه  ــرد ک ــزار ک ــان برگ ــادگان اصفه ــادگاه پ آم
ــامره  ــر صــدری ، س ــان مدب ــن کاس آقای در ای
ــوان واکســیناتور  ــوی بعن ای ، شیمیســت و صف
تربیــت شــده و بــه منطقــه عشــایری شــهرضا و 
ســمیرم اعــزام گردیدنــد. محــور کار دامپزشــکی 
ــه  ــر علی ــاً واکسیناســیون ب ــان صرف ــن زم در ای
بیمــاری پلوروپونومونــی واگیــر بــزان بــا واکســن 
فرمولــه تهیــه شــده در اصفهــان و مبــارزه علیــه 
بیمــاری پیروپاســموز بــا مــاده آکاپریــن بــود . 
در ســال 1314 در خیابــان چهاربــاغ فعلــی ، باغ 
بزرگــی اجــاره شــد و درمانــگاه دامپزشــکی بــه 
ریاســت دکتــر ناصــح و بــا کمــک دکتــر پرایــن 
ــین و  ــد تکنس ــگاه ، کمالون ــناس درمان ، کارش
مترجــم و حــاج غامرضائی تکنســین کشــتارگاه 

، شــروع بــه کار نمــود .
در  دامپزشــکی  دبیرســتان   1317 ســال  در 
تهــران افتتــاح و آقایــان رضــا صیرفی ، ســرتیپی 
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، مرحــوم روحانــی و ارتفاعــی بــه تهــران رفتــه و 
ــل شــدن  ــارغ التحصی ــس از ف در ســال 1320 پ
ــه اصفهــان مراجعــت و در  ــن دبیرســتان ، ب از ای
مناطــق عشــایری فریــدن و ســمیرم مشــغول بکار 
شــدند . در ایــن زمــان عــاوه بــر مبــارزه بــر علیه 
ــاربن و  ــاری ش ــه بیم ــر علی ــی ب ــاری قبل دو بیم

آبلــه نیــز واکسیناســیون انجــام مــی گرفــت .
در ســال 1323 اداره کشــاورزی و دامپزشــکی 
در خیابــان منوچهــری، اســتقرار یافــت . در ایــن 
زمــان دکتــر ســیامک ریاســت کشــاورزی و دکتــر 
ــان  ــد . همزم ــکی بودن ــس دامپزش ــدی رئی ارش
ــال 1321  ــی دوم در س ــگ جهان ــروع جن ــا ش ب
ــه آلمــان مهاجــرت و مســئولیت  ــن ب ــر پرای دکت
ــی  ــر نجیم ــه دکت ــح ب ــر ناص ــکی از دکت دامپزش
ــد .  ــپرده ش ــدی س ــر ارش ــه دکت ــس از آن ب و پ
در ایــن زمــان دکتــر خــوش منــش از دانشــکده 
ــم  ــل و علیرغ ــارغ التحصی ــرج ف ــکی ک دامپزش
ــادی –  ــکات اقتص ــر مش ــت بخاط ــد خدم تعه
ــه  ــکار گرفت ــکی ب ــگ در دامپزش ــی جن اجتماع
نشــد و باالجبــار پــس از هشــت ســال ســرگردانی 
ــال  ــی در س ــک مل ــرورش و بان ــوزش و پ در آم
ــه  ــی ب ــدرک کارشناس ــا م ــهرضا ب 1329 در ش
ــوش  ــر خ ــد . دکت ــکی درآم ــتخدام دامپزش اس
ــتان  ــت در شهرس ــال خدم ــس از ده س ــش پ من
بــه  در ســال 1339  آبــاد  نجــف  و  شــهرضا 
مســئولیت کلینیــک دامپزشــکی اصفهــان گمارده 
شــد . در ایــن زمــان دکتــر دخانــی معــاون اداره 
دامپزشــکی بــود و بــه همــراه کارمنــدان دیپلمــه 
ــی ،  ــان ارتفاع ــکی ، آقای ــیناتور دامپزش و واکس
ســرتیپی ، نطنــزی ، مدبــر صدری و رضــا صیرفی 
ــی  ــام م ــا را انج ــه بیماریه ــگیری علی ، کار پیش
ــان  ــتنی در اصفه ــخیص آبس ــروج تش ــد . م دادن
آقــای دکتــر ســید محمــد طباطبائــی بــود کــه از 
تهــران بــه اصفهــان در رفــت و آمــد بــود و بعــد از 
آن دکتــر خــوش منــش کار نامبــرده را علمــی تر 
ــال نمــود. اولیــن گاوداری صنعتــی در ســال  دنب

1335 توســط مرحــوم محمــد علــی کازرونــی در 
ــه سرپرســتی آقــای صیرفــی  گلشــهر اصفهــان ب
ــا اســتخدام آقــای دکتــر  تأســیس گردیــد کــه ب
ــی  ــر مدرس ــور ، دکت ــر غضنفرپ ــب ، دکت جاماس
ــر  ــادزاده ، ناص ــان دام ــد و آقای ــر آل احم ، دکت
برومنــد و تعــدادی دیگــر کار دامپزشــکی شــکل 
جــدی تــری بخــود گرفــت و کار خونگیــری 
ــب  ــلوز )ت ــا بروس ــارزه ب ــفند و مب از گاو و گوس
ــری  ــس از خونگی ــه پ ــد ک ــروع گردی ــت( ش مال
در آزمایشــگاه موقــت دامپزشــکی ، عملیــات 

ــت . ــی گرف تشــخیص انجــام م
بــا گســترش مرغداریهــا و گاوداریهــا ی صنعتــی 
ــزوده گردیــد و  ــر حجــم کار اف ــه روز ب ، روز ب
کارشناســان و کاردانهــا و تکنســینهای فــارغ 
جــذب  مختلــف،  دانشــگاههای  از  التحصیــل 

ادارات دامپزشــکی شــدند.
ــتان  ــکی اس ــی اداره کل دامپزش معرف

ــان اصفه

هــم اکنــون اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهان 
بــا 311 نفر پرســنل شــاغل در ادارات و واحدهای 
ــکی  ــبکه دامپزش ــی و اداری و 24 ش ــتادی فن س
ــتان  ــریف اس ــردم ش ــت م ــتانی، در خدم شهرس
ــت  ــاد و بهداش ــری در اقتص ــش مؤث ــوده و نق ب

عمومــی جامعــه ایفــا مــی نمایــد. 

بــا   اصفهــان  اســتان  دامپزشــکی  کل  اداره 
ــر  ــه 17 هــزار مت ــب ب ــه مســاحت قری ــی ب زمین
ــاورز،  ــوار کش ــان، بل ــهر اصفه ــع در ش ــع واق مرب
شــهرک امیریــه جنــب مرکــز تحقیقــات، آمــوزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعی اســتان اســتقرار دارد.

اصفهــان  اســتان  دامپزشــکی  هــای  شــبکه 
اردســتان،  بیــدگل،  و  آران  در 24 شهرســتان 
اصفهــان، برخــوار، بوئیــن میاندشــت، تیــران 
ــار،  ــهر، خوانس ــی ش ــادگان، خمین ــرون، چ و ک
خــور و بیابانــک، دهاقــان، ســمیرم، شــاهین 
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شــهر و میمــه، شــهرضا، فریــدن، فریــدون شــهر، 
فاورجــان، کاشــان، گلپایــگان، لنجــان، مبارکــه، 
ــام  ــا تم ــتقر و ب ــز مس ــاد، نطن ــف آب ــن، نج نائی
ــند. ــی باش ــردم م ــوم م ــت عم ــوان در خدم ت

ــت  ــبی جمعی ــودن نس ــاال ب ــتان، ب ــعت اس وس
ــرورش  ــب پ ــیل های مناس ــود پتانس ــی، وج دام
خشکســالی های  بــروز  طیــور،  و  دام  انــواع 
ــل توجهــی از فعالیت هــای  مکــرر و ... حجــم قاب
دامپزشــکی اســتان را تشــکیل می دهــد کــه 
ــد را از  ــب و کارآم ــای مناس ــزوم برنامه ریزی ه ل
ــد و  ــتان می طلب ــه اس ــئولین مربوط ــوی مس س
اینکــه تــا کنــون بســیاری از کانون هــای بیمــاری 
در اســتان کنتــرل و مهــار شــده اســت ماحصــل 

ایــن تاش هــا و فعالیت هاســت.

بــرای  اشــتغال  مناســب  زمینه هــای  ایجــاد 
بخــش خصوصــی کــه منجــر بــه جــذب مناســب 
فارغ التحصیــان مقاطــع مختلــف دامپزشــکی 
ــز  ــر اســت. وجــود مراک ــل تقدی شــده اســت قاب
متعــدد درمانگاهــی، مراکــز مایه کوبــی دام و 
ــکی،  ــخیص دامپزش ــگاههای تش ــور، آزمایش طی
مراکــز تهیــه و توزیــع دارو و اســتقرار دامپزشــک 
پــرورش،  مراکــز  و  کشــتارگاه ها  در  ناظــر 
خــام  فراورده هــای  نگهــداری  و  بســته بندی 
ــی نشــانگر موفقیــت  دامــی و فراورده هــای داروی
دامپزشــکی بــوده اســت. در همیــن راســتا اجرای 
ــات از بخــش خصوصــی  ــد خدم پروژه هــای خری
نشــان دهنده تعامــل مناســب بخــش حاکمیتــی 
بــا بخــش خصوصــی و همچنیــن توانمنــدی 
بخــش خصوصــی اســتان است.توســعه اداره کل 
ــف  ــاش مضاع ــان و ت ــتان اصفه ــکی اس دامپزش
ــکی  ــی دامپزش ــف قانون ــق وظای ــرای دقی در اج
ــه  ــد روب ــی و رون ــر بالندگ ــه بیانگ ــه و هم و هم
مختلــف  عرصه هــای  در  دامپزشــکی  رشــد 
بهداشــتی اســت کــه آینــده ای روشــن تر را بــرای 
دامپزشــکی اســتان ترســیم خواهــد کــرد و البتــه 
در کنــار همــة ایــن مــوارد همــکاری، همدلــی و 

حمایت هــای مالــی و معنــوی تمامــی مســئولین 
ــش رو  ــای پی ــی تنگناه ــای تمام ــتان راهگش اس

ــود. ــد ب خواه
دامپزشــکی  کل  اداره  مرکــزی  آزمایشــگاه 
ــاال  ــدی ب ــک توانمن ــا ی ــز ب ــان نی ــتان اصفه اس
ــن  ــطح 2 و معی ــگاه س ــک آزمایش ــوان ی ــه عن ب
ــی و  ــرل کیف ــای کنت ــش ه ــوری، دارای بخ کش
ــز  ــیمیایی، آنالی ــز ش ــی، آنالی ــواد غذای ــزای م الی
مولکولــی  ســرولوژی،  پیشــرفته،  دســتگاهی 
شناســی،  انــگل   ،(HRM&RTPCR&PCR)
و  شناســی  مرضی)باکتــری  میکروبیولــوژی 
ســریع  تســت  تشــخیص  شناســی(،  قــارچ 
ســرمی مشمشــه)CFT( بعنــوان معیــن ســازمان 
دامپزشــکی کشــور بــا پوشــش اســتانهای چهــار 
محــال و بختیــاری، خوزســتان و مرکــزی اســت. 
آزمایشــگاه مرکــزی اداره کل دامپزشــکی اســتان 
بــا بهــره منــدی از پرســنل فنــی و مجــرب موفــق 
ــی  ــز مل ــزی مرک ــه ممی ــر کمیت ــب نظ ــه جل ب
ــات  ــع و مطالع ــگاههای مرج ــخیص آزمایش تش
کاربــردی ســازمان دامپزشــکی کشــور شــده و در 
ممیــزی و صــدور پروانــه آزمایشــگاه دامپزشــکی 

و آزمایشــگاههای همــکار پیشــرو مــی باشــد.
ــتغالزایی و  ــوان پیشــتاز در اش ــن اداره کل بعن ای
فعالیــت هرچــه مطلــوب تــر واحــد هــای مرتبــط 
دامپزشــکی اســتان، ضمــن نظــارت الزم، بــا برون 
ــی،  ــگاهی دریافت ــای آزمایش ــه ه ــپاری نمون س
ــتغالزایی و تســریع در  ــاد، اش ــای اعتم ــه ه زمین

ــد تولیــد را محقــق نمــوده اســت. رون
اســتقرار و فعالیــت بالــغ بــر 28 آزمایشــگاه 
بخــش خصوصــی دامپزشــکی در ســطح اســتان، 
تشــخیص ســریع مولکولــی طیــور مشــکوک 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوان ــه بیم ب
بخــش  تجهیــز  روزی،  شــبانه  صــورت  بــه 
ــت  ــه HPLC جه ــرفته ب ــتگاهی پیش ــز دس آنالی
ــک  ــی بیوتی ــده دارو و آنت ــری باقیمان ــدازه گی ان
و همچنیــن باقــی مانــده فلــزات ســنگی،  و 
انجــام بیــش از 450 هــزار مــورد آزمایش توســط 
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ــی  ــی و خصوص ــش دولت ــای بخ ــگاه ه آزمایش
)همــکار و غیــر همــکار دامپزشــکی( گوشــه ای 
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای دامپزش ــت ه از فعالی
ــات و  ــف تخلف ــا، کش ــاری ه ــخیص بیم در تش
تقلبــات،  نظــارت و کنتــرل کیفیــت نهــاده هــا، 
مــواد بیولوژیــک و فــرآورده هــای خــام دامــی در 

ــد. ــی باش ــادرات م ــد و ص ــق تولی ــیر رون مس
فعالیتهــای شــاخص اداره کل دامپزشــکی 

اســتان اصفهــان
ریشــه کنــی بیمــاری مهلــک طاعــون گاوی در 
ســال 1390 پــس از قریــب 80 ســال مبــارزه بــا 

ایــن بیمــاری ویروســی.
 تغییــر پروتــکل هــای مبــارزه بــا بیمــاری هــا بــا 
توجــه بــه صنعتــی شــدن دامــداری هــا و تعییــر 
شــرایط آب و هوایــی و بــروز بیمــاری هــای 

ــد و بازپدیــد. نوپدی
ــن  ــای نوی ــک ه ــا و تکنی ــتفاده از روش ه  اس
تشــخیص آزمایشــگاهی نظیــر PCR جهــت 
شناســایی عوامــل بیمــاری زا و ارائــه راهکارهــای 

ــب. ــه ای مناس مداخل
ــه نیمــی از واکسیناســیون  ــک ب  واگــذاری نزدی
ــی  ــر دولت ــیون غی ــز واکسیناس ــه مراک ــا ب دامه
و واحدهــای بــزرگ دامــداری و نظــارت بــر 

ــا،. ــرد آنه عملک
ــلوز(  ــب مالت)بروس ــاری ت ــق بیم ــرل موف کنت
در دامهــای تحــت پوشــش طــرح بروســلوز کــه 
ثمــره آن کاهــش چشــمگیر مــوارد انســانی 

ــت. ــوده اس ــر ب ــالهای اخی ــاری در س بیم
در  اســکین  لمپــی  بیمــاری  بــروز  کاهــش 

اســتان. دامــی  جمعیــت 
طراحــی نصــب و راه انــداری اولیــن ســامانه 
ــیار  ــت و س ــرد ثاب ــره س ــرل زنجی ــط کنت برخ

واکســنها در کشــور.
ــا 3  ــر ب ــان براب ــتان اصفه ــی اس ــت دام جمعی

و ســنگین  دام ســبک  راس  و 450  میلیــون 
ــون راس  ــدود 3 میلی ــبک ح ــد)دام س ــی باش م
و دام ســنگین نیــز حــدود 450 هــزار راس( کــه 
ســالیانه انجــام بیــش از 14 میلیــون نوبــت ســر 
ــای  ــاری ه ــواع بیم ــه ان ــیون دام علی واکسیناس
واگیــر دامــی و مشــترک بیــن انســان و دام، 
حاصــل تــاش شــبانه روزی فعالیــن دامپزشــکی 
ــای  ــرمایه ه ــت از س ــتای صیان ــتان در راس اس
ملــی و ارتقــاء ســطح بهداشــت و ســامت 

ــد. ــی باش ــه م ــی جامع عموم
اســتقرار بیــش از 2 هــزار و 400 واحــد پــرورش 

انــواع طیــور در ســطح اســتان.
پایــش و مراقبــت از بیــش از 3 میلیــون قطعــه 

طیــور بومــی در ســطح اســتان.
ســاماندهی ســاختار فنــی و بهداشــتی واحدهــای 
پرورشــی صنعتــی بهداشــتی طیــور بــه منظــور 
ــده،  ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــرف م ــش مص کاه
داروهــا و واکســن هــا و کاهــش ضریــب تبدیــل 
و همچنیــن ضریــب افزایــش بهــره وری بــه 

ــرورش. ــول دوره پ ــش ط ــراه کاه هم
برنامــه ریــزی تیــم هــای تخصصــی دامپزشــکی 
بــه منظــور پیشــگیری از بــروز و کنتــرل بیماری 
هــای مشــترک بیــن انســان و دام بــه خصــوص 
بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان کــه از 
ــه  ــچ گون ــون هی ــا کن ــال 97 ت ــز س ــل پایی فص
گزارشــی مبنــی بــر بــروز آنفلوانــزای فــوق حــاد 

پرنــدگان در ســطح اســتان نداشــته ایــم.
ــور  ــی از طی ــرمی و مولکول ــرداری س ــه ب  نمون
مشــکوک و پیگیــری در راســتای ارتقــاء ســطح 
امکانات تشــخیصی و ســرعت عمل در تشــخیص 
بیمــاری هــا بــه ویــژه بیمــاری آنفلوانــزای فــوق 

ــدگان. حــاد پرن
نظــارت هــای بهداشــتی بــر 81 میلیــون قطعــه 
ــم  ــن تخ ــزار ت ــد 150 ه ــزی، تولی ــه ری جوج
مــرغ خوراکــی، 9 هــزار تــن ماهــی قــزل آال، 5 
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هــزار تــن عســل.
ــون  ــالیانه 60 میلی ــد س ــا تولی ــان ب ــتان اصفه اس
قطعــه انــواع ماهیــان زینتــی، رتبــه اول کشــور را 

دارد.
همــکاری، راهنمایــی، مشــاوره علمــی در تاســیس 
ــز  ــگاه، مرک ــت: 266 درمان ــوز فعالی ــدور مج و ص
مایــه کوبــی و بیمارســتان دامپزشــکی بخــش 
خصوصــی، 124 داروخانــه دامپزشــکی، 32 واحــد 
کارخانــه تولیــد مکمــل، دارو و دی کلســیم ســازی 
ــش دارو  ــرکت پخ ــکی، 21 ش ــوزه دامپزش در ح
دامپزشــکی اســتانی و سراســری در ســطح اســتان 

اصفهــان .
ــد کارشناســی  ــزار بازدی ــک ه ســالیانه بیــش از ی
از مراکــز بخــش خصوصــی دامپزشــکی در ســطح 

اســتان.
ســالیانه بیــش از  یــک هــزار مــورد رصــد و پایــش 
ــل و  ــد داخ ــن تولی ــا و واکس ــه، داروه ــواد اولی م

وارداتــی در ســطح اســتان.
ــر  ــش از 550 نف ــری بی ــتغال و بکارگی ــاد اش ایج
ــوان مســئول  ــه عن ــه دامپزشــکی ب ــش آموخت دان
نظــارت  تحــت  مراکــز  در  بهداشــتی  و  فنــی 

دامپزشــکی اســتان.
نظــارت بهداشــتی بــر  بیــش از 300 واحــد صنایع 
وابســته دام شــامل کشــتارگاه دام، طیــور، کارخانه 
خــوراک دام، طیــور، آبزیــان، واحــد بســته بنــدی 
ــرآورده هــای خــام دامــی، ســردخانه نگهــداری  ف
ــع آوری  ــز جم ــی، مراک ــام دام ــای خ ــرآورده ه ف
شــیر و واحــد تبدیــل ضایعــات در ســطح اســتان 

اصفهــان.
عملیــات بازرســی و نظــارت بهداشــتی بــر کشــتار 
ســالیانه نزدیــک بــه  2 میلیــون  راس دام ســبک، 
بیــش از 70 هــزار راس دام ســنگین و بیــش از 60 
ــاب  ــور در ســطح 49 ب ــواع طی ــه ان ــون قطع میلی

کشــتارگاه دام و طیــور اســتان.

ســالیانه بیــش از 150 هــزار بازرســی کارشناســان 
دامپزشــکی از مراکــز تولیــد، توزیــع، نگهــداری و 

عرضــه فــرآورده خــام دامــی در ســطح اســتان.
غیــر  و  ســنتی  دام  کشــتارگاه   26 تعطیلــی 

اســتان. ســطح  در  بهداشــتی 
ــدی  ــه بن ــدی و قطع ــه بســته بن پیشــتاز در مقول

ــرغ گوشــتی در کشــور. م
فعــال ســازی ســه خــط کشــتار مســتقل بوقلمــون 
در کشــتارگاه هــای طیــور اســتان و برنامــه ریــزی 

جهــت  افتتــاح چهارمیــن خــط کشــتار بوقلمــون
ــامل  ــور ش ــایر طی ــازی خــط کشــتار س ــال س فع
کشــتارگاه  از  یکــی  در  بلدرچین،کبک،قرقــاول 

ــتان  ــور اس ــای طی ه
ــتارگاه  ــن کش ــاح اولی ــت افتت ــزی جه ــه ری برنام

ــور  ــایر طی ــتار س ــتقل کش مس
نصــب و راه انــدازی خــط اتوماتیــک کشــتار )خــط 
2 کشــتار( در 7 کشــتارگاه صنعتــی طیــور اســتان. 
ــتی  ــت بهداش ــای کیفی ــی ارتق ــرح مل ــرای ط اج
گوشــت مــرغ در کشــتارگاه هــای طیــور بــا رتبــه 

ــرغ اســتحصالی. ــا و م ــدی کشــتارگاه ه بن
ــر  ــد چیل ــور فاق ــتارگاه طی ــا کش ــداری تنه راه ان
ــدو فعالیــت  آبــی در کشــور در ســال 97 کــه از ب
تــا کنــون صرفــا بــا خــط 2 کشــتارگاهی اقــدام بــه 

کشــتار نموده اســت
ــه نشــان دار کــردن الشــه هــای  پیشــتاز در مقول
دامــی بــا نصــب برچســب هویــت روی الشــه هــا
واحــد   10 جهــت   IR صادراتــی  کــد  صــدور 
و  دام  خــوراک  طیور،کارخانــه  لبنی،کشــتارگاه 
طیــور و واحــد قطعــه بنــدی و بســته بنــدی ماهی
نظــارت بهداشــتی و اعطــای مجــوز حمــل قرنطینه 
ای در راســتای صــادرات بیــش از 29 نــوع محصول 
همچــون خامــه پاســتوریزه. عســل، پنجــه و پــای 
مــرغ، پودرگوشــت، ماهــی تــازه، ماهــی منجمــد، 
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آالیــش خوراکــی طیــور، میگــو تــازه و منجمــد، 
پرشــترمرغ، کبــک، پرنــده زینتــی، آالیــش غیر 
ــی  ــور، ماه ــی طی ــن خوراک ــی دام، روغ خوراک

زینتــی و ... بــه مقصــد بیــش از 26 کشــور 
تهیــه پرایمرهــای اختصاصــی DNA انــواع 
ــگ،  ــفند، س ــترمرغ، االغ، گوس ــت شتر،ش گوش
گربــه ، بوقلمــون، بلدرچیــن  ومــرغ بــه منظــور 

ــات گوشــت. کشــف تقلب
 تشــخیص مولکولــی انــواع گوشــت شــتر، 
ــه  ــه ب ــگ و گرب ــفند، س ــترمرغ، االغ، گوس ش
منظــور کشــف تقلبــات احتمالــی گوشــت 
حتــی بصــورت میکــس شــده بــا انــواع گوشــت 

ــی. ــواد افزودن و م
تشــخیص و تفریــق مولکولــی نــوع گوشــت االغ 

. DNA از بوفالــوی هنــدی   بــا اســتخراج
انــدازه گیــری آفاتوکســین  M1 در شــیر بــه 
روش HPLC و تســریع در رونــد کشــف تقلبات.
اصــاح و بازنگــری در روش شــمارش تخــم 
کــرم(EPG) در مدفــوع  دام وافزایــش ســرعت 

ــخیص. ــت درتش و دق
افزایــش دقــت در تســت ســاکارز و اصــاح 

عیارســنجی. روش 

اصــاح و افزایــش دقــت انجــام تســت اوره 
ــی. کیف

افــزودن متــد جدیــد انــدازه گیــری اوره کمــی 
بــه وســیله اســپکتروفوتومتری.

افــزودن متــد انــدازه گیــری پروتیــن ،کازئیــن 
وپروتیــن ســرم در شــیر.

پایــش وکنتــرل بیماریهــای انگلــی درماهیهــای 
زینتــی صادراتــی.

 تشــخیص دقیــق و ســریع عوامــل ســقط 
جنیــن دامــی بــه روش مولکولــی.

طراحــی و تدویــن اطلــس رنگــی گرده شناســی 

عســل جهــت  اصالــت ســنجی و قیمــت گذاری 
واقعــی  و همچنیــن کشــف تقلبات عســل.

طراحــی و تدویــن ســاخت کیــت جیبــی و 
ــل. ــات عس ــف تقلب ــدی کش فیل

طراحــی و تدویــن ســاخت کیــت جیبــی و 
فیلــدی کشــف  تقلبــات  خــوراک دام  و طیــور 
آبزیــان ......) از نظــر وجــود بنتونیــت ، خــاک- 
ماســه – شــن  و خــاک اره  و ســایر افزودنیهای 

غیــر مجــاز(
ــع  ــماند و دف ــتم پس ــن سیس ــی و تدوی طراح

فاضــاب آزمایشــگاهی.
افتتــاح روش آزمــون تشــخیصی ســریع ســرمی 
بیمــاری مشمشــه در تــک ســمیان در  مــرداد 
مــاه ســال 99 در آزمایشــگاه مرکــزی اداره کل 
دامپزشــکی اســتان اصفهــان بــه عنــوان معیــن 

ســازمان دامپزشــکی کشــور.
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جــدول آمــار و اطاعــات نیــروی انســانی بخــش دولتــی دامپزشــکی اســتان اصفهــان از نظــر وضعیــت 
اســتخدامی در ســال 99

طرح نیروی شرکتیقراردادیرسمی و پیمانیوضعیت استخدام
انسانی

جمع)نفر(خرید خدمتسرباز

2672283110311تعداد

جــدول آمــار و اطاعــات نیــروی انســانی بخــش دولتــی دامپزشــکی اســتان اصفهــان از نظــر وضعیــت 
مــدرک تحصیلــی در ســال 99

فوق دکتراوضعیت استخدام
لیسانس

جمع)نفر(زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانس

762281852225311تعداد

نشانی پرتال اطالع رسانی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
isfahan.ivo.ir

نشانی کانال رسمی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در نرم افزار سروش
sapp.ir/isfahanvet
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به بهانه قاب عکس ، تلنگری برای مطالعه بیشتر 
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نمایی شماتیك از ویروس انفلونزای پرندگان 

تفاوتهای مهم در زنجیره ژنتیكی سویه ویروس انفلونزای پرندگان 
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 HA subtype
 NA subtype  designation

Avian influenza A viruses  designation
)H1N1(76/35/A/duck/Alberta  N1  H1

)H1N8(77/97/A/duck/Alberta  N8  H1
)H2N9(72/1/A/duck/Germany  N9  H2

)H3N8(63/A/duck/Ukraine  N8  H3

)H3N8(62/A/duck/England  N8  H3

)H3N2(69/A/turkey/England  N2  H3

)H4N6(56/A/duck/Czechoslovakia  N6  H4
)H4N3(77/300/A/duck/Alberta  N3  H4

)H4N3(77/300/A/tern/South Africa  N3  H5
)H6N6(77/300/A/Ethiopia  N4  H5

H5N8  N8  H5

)H5N9(66/7732/A/turkey/Ontario  N9  H5

)H5N1(59/A/chick/Scotland  N1  H5

)H6N2(65/3740/A/turkey/Massachusetts  N2  H6

)H6N8(63/A/turkey/Canada  N8  H6
)H6N5(72/A/shearwater/Australia  N5  H6
)H6N1(68/1868/A/duck/Germany  N1  H6

)H7N7(27/A/fowl plague virus/Dutch  N7  H7

)H7N1(1902/A/chick/Brescia  N1  H7

)H7N9(2013/A/chick/China  N9  H7

)639H7N3/A/turkey/England  N3  H7

)H7N1(34/A/fowl plague virus/Rostock  N1  H7

)H8N4(68/6118/A/turkey/Ontario  N4  H8
)H9N2(66/1/A/turkey/Wisconsin  N2  H9

)H9N6(77/147/A/duck/Hong Kong  N6  H9
)H9N6(77/147/A/duck/Hong Kong  N6  H9

)H9N7(70/A/turkey/Scotland  N7  H9
)H10N8(65/1117/A/quail/Italy  N8  H10

)H11N6(56/A/duck/England  N6  H11
)H11N9(74/546/A/duck/Memphis  N9  H11

)H12N5(/76/60/A/duck/Alberta  N5  H12
)H13N6(77/704/A/gull/Maryland  N6  H13

)H14N4(83/263/A/duck/Gurjev  N4  H14
)H15N9(83/2576/A/shearwater/Australia  N9  H15

نمونه هایی از سویه های جدا شده آنفلونزای پرندگان از پرنده  میزبان  در كشورهای مختلف 
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ــی ــای میكروب ــاری ه ــدگان و بیم ــزای پرن ــروس انفلون ــان وی ــت توام ــی از عفون ــكالت ناش  مش
ــدگان   پرن
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معرفی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور ، زنبور عسل و كرم ابریشم 
صنعــت طیــور کشــور بــا گذشــت بیــش از نیــم قــرن از شــکل گیــری ، امــروزه شــاهد تحــول بزرگــی مــی 
باشــد. گســتردگی واحدهــای وابســته ( حــدود 29000 واحــد مــرغ گوشــتی ، مــرغ تخمگــذار ، مــرغ مــادر ، 
مــرغ اجــداد ، مــرغ الیــن ، صنایــع خــوراك دان ، کشــتارگاه،جوجه کشــی ...) و وســعت اشــتغال نیــروی کار( 
ــد دلیلــی  ــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم مــی توان اشــتغال بیــش از یــك میلیــون و پانصدهــزار نفــر ب
بــر ایــن مدعــا باشــد.لذا حفــظ و حراســت از ســرمایه هــای ملــی در راســتای تأمیــن امنیــت غذایــی جامعــه 
ــال مــی باشــند. ــه فع ــن زمین ــی اســت کــه در ای ــی و همــکاری همــه ســازمان های مســتلزم تــالش، همدل
نگاهــی بــه گذشــته، رخــداد فاجعــه بــار بیمــاری هــای شــناخته شــده و ناشــناخته را در نابــودی ایــن صنعــت و 

بــه دنبــال آن از دســت رفتــن معیشــت مــردم، بیــکاری، فقــر و نومیــدی بــه خاطــر مــی آورد. 
ــر  ــورکه از دفات ــور کش ــای طی ــت بیماریه ــر بهداشــت و مدیری ــور دفت ــرات مذک ــود مخاط ــه وج ــه ب ــا توج ب
زیــر مجموعــه معاونــت بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان دامپزشــکی بــوده و در دهــه 60 شــروع بــه فعالیــت 
تخصصــی در ایــن خصــوص نمود.ایــن دفتــر شــامل گــروه هــای کاری ذیــل مــی باشــد کــه در ادامــه شــرح 

وظایــف  آنهــا بیــان مــی گــردد 
گروه بررسي مبارزه و مراقبت بیماریهاي ویروسی  طیور

گروه بررسي مبارزه و مراقبت بیماریهاي باکتریایي، انگلي و قارچي طیور
گروه بررسي مبارزه و مراقبت بیماریهاي تغذیه ای و متابولیك  طیور

گروه بررسي و مطالعات اپیدمیولوژیك طیور
گروه بررسي ، مبارزه و مراقبت بیماریهاي زنبورعسل و کرم ابریشم

مطالعــه، سیاســتگذاري و تدویــن برنامــه هــاي راهبــردي کنتــرل و پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــاي طیــور، 
زنبورعســل و کــرم ابریشــم و هدایــت ، نظــارت و پیگیــري اجــراي آنهــا.

ــور،  ــاي طی ــت از بیماریه ــتم مراقب ــاد سیس ــردي ایج ــاي راهب ــه ه ــن برنام ــتگذاري و تدوی ــه، سیاس  مطالع
ــا ــراي آن ه ــري اج ــارت و پیگی ــت و نظ ــم هدای ــرم ابریش ــل و ک زنبورعس

ــا بیماریهــاي  ــارزه ب ــاه مــدت مب ــان مــدت و کوت ــد مــدت، می ــي بلن ــه هــاي اجرای ــن برنام ــه و تدوی  مطالع
ــا.  ــراي اجــراي آنه ــري ب ــرم ابریشــم و نظــارت و پیگی ــور عســل و ک ــور، زنب طی

مطالعــه و تدویــن برنامــه هــاي اجرایــي بلنــد مــدت ، میــان مــدت و کوتــاه مــدت توســعه سیســتم مراقبــت 
بیماریهــاي طیــور ، زنبورعســل و کــرم ابریشــم .

مطالعــه و بررســي بــراي شناســایي علــل و عوامــل دخیــل در بــروز و انتشــار بیماریهــاي طیــور، زنبــور عســل 
و کــرم ابریشــم از جملــه بیماریهــای نوپدیــد و بازپدیــد و بررســی شــاخص هــای خطــر بیماریهــا و نظــارت و 

اقــدام بــراي مقابلــه بــا آنهــا 
 مطالعــه ، جمــع آوري و تحلیــل اپیدمیولوژیــك در خصــوص مــوارد وقــوع بیماریهــاي طیــور، زنبورعســل و 

کــرم ابریشــم و ارائــه راهکارهــاي اجرایــي الزم  
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 بررســي ، ارزیابــي و تحلیــل علمــي عملکــرد برنامــه هــاي اجرایــي مبــارزه بــا بیماریهــاي طیــور، زنبــور عســل 
و کــرم ابریشــم و ارائــه راهــکار هــاي مناســب بــراي توســعه و اصــالح فرآیندهــا .

ــا بیماریهــاي طیــور،  مطالعــه و اعــالم تحقیقــات کاربــردي مــورد نیــاز بــراي بهبــود برنامــه هــاي مبــارزه ب
زنبــور عســل و کــرم ابریشــم و مشــارکت و همــکاري در اجــراي آنهــا .

ــاز پرســنل در بخــش هــاي دولتــي و غیــر دولتــي   مطالعــه، بررســي و اعــالم  نیازهــاي آموزشــي مــورد نی
ــور عســل و کــرم ابریشــم ــور زنب دامپزشــکي در راســتای  بررســي ،  و مراقبــت از بیماریهــاي طی

 مطالعــه، ارزیابــي و تحلیــل علمــي عملکــرد سیســتم مراقبــت ابیماریهــاي طیــور، زنبورعســل و کرم ابریشــم 
ــا اســتفاده از آخریــن یافتــه هــاي  و ارائــه  راهکارهــاي مناســب بــراي اصــالح فرآیندهــا و افزایــش تــوان ب

علمــي و فــن آوري 
 جمــع بنــدي ، بررســي  و تحلیــل علمــي گــزارش عملکــرد برنامــه هــا ،طــرح هــاي مبــارزه بــا بیماریهــاي 

طیــور ، زنبورعســل و کــرم  ابریشــم. 
مطالعــه، تعییــن و اعــالم کمیــت و کیفیــت تجهیــزات، لــوازم ، امکانــات و نیــروي انســاني مــورد نیــاز بــراي 

افزایــش تــوان تشــخیص بیماریهــاي طیــور ، زنبورعســل و کــرم ابریشــم. 
 بررســي و پیــش بینــي تجهیــزات ، لــوازم ، امکانــات و نیــروي انســاني دارو و مــواد بیولوژیــك مــورد نیــاز براي   
اجــراي برنامــه هــا، طــرح   هــاي بررســي ، مبــارزه و مراقبــت بیماریهــاي طیــور، زنبــور عســل و کــرم ابریشــم 
  مطالعــه ، بررســي و جمــع آوري داده هــا و تحلیــل علمــي و همــکاري وهدایــت انجــام آزمایشــات فارمــي و 

ارائــه   گــزارش در خصــوص کیفیــت دارو، ســموم و مــواد بیولوژیــك .
جمــع آوري و تنظیــم گــزارش میــزان بــروز و شــیوع بیماریهــاي اخطارکردنــی طیــور ، زنبــور عســل و کــرم 

ابریشــم   جهــت ارائــه بــه ســازمان هــاي بیــن المللــي مرتبــط.
تهیه  ، تدوین و ارائه گزارش بیماریهاي طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم کشوردرصورت نیاز 

ــدگان  ــی در پرن ــاي اخطارکردن ــت بیماریه ــوص وضعی ــات در خص ــع آوري اطالع ــي و جم ــه ، بررس  مطالع
ــزا . ــل بیماری ــن عوام ــازن و حاملی ــوص مخ ــژه در خص ــه وی ــی ب ــی و زینت ــي و  خانگ وحش

  مطالعــه و بررســي وضعیــت آلودگــي تــاالب هــا و مراکــز تجمــع پرنــدگان وحشــي و آزاد پــرواز بــه عوامــل 
بیماریــزا   ماننــد آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان 

 مطالعه و بررسي و مشارکت براي ساماندهي مراکز عرضه و فروش  پرندگان زنده 
 مشارکت در نظارت و پیگیري براي افزایش سطح پوشش بیمه طیور،  زنبور عسل و کرم ابریشم 

ــا اشــخاص حقیقــي و حقوقــي )بــه ویــژه اتحادیــه هــا و تعاوني هــاي مرغــداران ،    مشــارکت و همــکاري ب
زنبــور داران و  نوغــان داران( در راســتاي اصــالح و توســعه بهداشــتي سیســتم پــرورش طیــور ، زنبورعســل و 

کــرم ابریشــم
 همکاري در برگزاري و همچنین حضور در همایش هاي علمي ملي، منطقه اي و بین المللي مرتبط 



دامپزشکی و موفقیتها 
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کاربرد تلفن همراه در دامپزشکی 

مدیریت درمان گزش توسط سگ  ) اطالعات در نرم افزار موبایل (
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طول دوره آبستنی در حیوانات ) اطالعات در نرم افزار موبایل (
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اندیشه و گفتمان 
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کروان – بیماری نوظهور
        رسید بیماری سختی هب اریان                                                                                                                                                                                   هک گفتن شرح حالش نیست آسان 

  رد اول شهر قم ردگیر آن شد                                                                                                                                                                                 پس از آن شهر رشت و شهر تهران 
سپس مازندران ردگیرو گرگان                                                                                                                                                                                  رد آخر پخش شد رد کل اریان 

      همی گویند وریوسش ز حیوان                                                                                                                                                                             کشیده خویشتن را سوی انسان 
      هب سرعت پخش شد رد کل دنیا                                                                                                                                                                                نمود آلوده رد گیتی زهاران   

       همه رد فکر چاره ، فکر ردمان                                                                                                                                                                                   طبیبان رد طبابت گشته حیران 
       هب تدرج عاملش چندین جهش کرد                                                                                                                                                                                        هک امیدی نماند از بهر ردمان   

       خالهص زین مرض کشتار سختی                                                                                                                                                                                             پدید آمد هک دنیا شد رهاسان 
           کوید نوزده ره جا هک آمد                                                                                                                                                                                                شدند عاجز ز ردمانش طبیبان 
         ورودش چون هک از راه هواست                                                                                                                                                                                کند آلوده انسان سهل و آسان 

      بشودیی دست را با آب  و صابون                                                                                                                                                                               هک وریوسش راه سازد گریبان 
     نیاز افصله از هم دو متر است                                                                                                                                                                                      رعایت کردنش بسیار آسان 

سپاس از کارد ردمان 
سپاس وژیه ای  از کارد ردمان                                                                                                                                                                                                  بود الزم هک باشد شان ایشان 

       فدا کردند جان خود رد این کار                                                                                                                                                                                                           هک شاید ردد را سازند ردمان    
     سپاس ملت اریان رب آانن                                                                                                                                                                                                 طبیبان و رپستاران و یاران         
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سپاسی هم فرستم بهر رازی                                                                                                                                         هک الکل را نموده کشف ایشان 
هب دنیا مصرفش باشد فراوان                                                                                                                                     ربای ساخت دارو وردمان 

همه از کشف دانشمند اریان                                                                                                                                   هب نیکی یاد می آرند از ایشان 

سراینده :سرکار خانم  اریاندخت خاوری خراسانی  دکتر دامپزکش  بازنشسته 
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دیدگاه 
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بازرسی هوشمند از واحدهای 
اپیدمیولوژیک و مراكز تحت پوشش 

دامپزشكی 
محمدرضا مهدوی گنجه 

mrmg107@gmail.com   پست الکترونیك

کارشناس دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان –شهرستان فریدن 

رحمان معمارکاشانی 

memarrahman@gmail.com  پست الکترونیك 

کاردان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان – شهرستان کاشان

     مقدمه : 

    بازدیــد و بازرســی از مراکــز دامپزشــکی در چارچــوب 
قانــون ســازمان دامپزشــکی کشــور  درحقیقــت اعتبــار 
و اقتــدار هــر دســتگاه جهــت اعمــال اقدامــات اجرایــی 
. پذیــرد  مــی  صــورت  اســاس  ایــن  بــر  کــه   اســت 

 ، امــور  ایــن  انجــام  بــرای  بخــش  مهمتریــن 
انجــام  جهــت  اداره  اهــداف  ویــا  هــدف  شــناختن 
اســت. بهداشــتی  فنــی  هــای  بازدیــد  یــا  و   بازرســی 

ــده  ــن و عم ــی از مهمتری ــای فن ــد ه انجــام بازرســی و بازدی
تریــن وظایــف واحدهــای نظارتــی اســت و انجــام ســایر امــور 

نبایــد بازرســیهای بهداشــتی را تحــت الشــعاع قــرار دهــد.

انجام بازرسی و یا بازدید های فنی و بهداشتی به 
 منظور :

1- پاسخگویی به استعالم سایر وزارتخانه ها و ارگانها قبل 
از احداث کارخانه به منظور رعایت ضوابط بهداشتی محیط 

اطراف مراکز تولید از لحاظ مراکز آالینده و سایر مواردی که 
به نحوی در سالمت محصوالت تولیدی تاثیر گذار است با 

دقت کامل جهت تطبیق و اعالم نظر صریح به این مراجع در 
 صورت لزوم با هماهنگی سایر واحد های معاونتهای دیگر. 

2- انجام بازدیدهای فنی وبهداشتی پس از صدور پروانه بهره 
برداری توسط کارشناسان سازمان و بنا به درخواست تولید 

کنندگان پس از ارائه این مدارك ، همراه با صدور ابالغ برای 
انجام این بازدید که در این خصوص بر اساس ضوا بط و 

استاندارد های تدوین شده قبلی در چك لیستهای آماده که بر 
اساس اصول GMP و HACCPتدوین شده است ، می 

 باشد. 
3-انجام بازرسی های فنی و بهداشتی پس از انجام بازدیدهای 

قبلی بمنظور صدور پروانه های ساخت و انجام نمونه برداری 
از خطوط تولیدی تحت ضوابط و شرایط تعیین شده و ارسال 

نمونه ها به آزمایشگاه کنترل بر اساس اصول استاندارد 
نمونه برداری که در این قسمت الزم است عالوه بر رعایت 

دقیق ضوابط نمونه برداری ، اطالعات الزم از نظرمشخصات 

محصول تولیدی بر اساس اطالعات و فرمولی که تولید کننده 
ارائه داده و قبال مورد تایید قرارگرفته جهت تطبیق و صحت 

 گفتار تولید کننده به آزمایشگاه ارائه شود.
4- انجام بازرسی پس از صدور کلیه پروانه ها در هنگام 

فعالیت کارخانه به صورت دو ره ای و تصادفی و یا وصول 
شکایت و یا بازدید های ادواری که مسئولین ادارات طبق 
برنامه های زمانبندی شده و بر اساس حساسیت بهداشتی 

محصوالت تولیدی ، بایستی با جدیت و به صورت عادالنه 
تنظیم و به بازرسان در موعد مقرر جهت بازدید ابالغ نمایند ) 

این بازدید ها به منظوررعایت مستمر اصول و ضوابط بهداشتی 
در هنگام صدور پروانه ها و پایبندی واحد تولیدی به این 

اصول و بخصوص بررسی مدارك و مستندات نقاط بحرانی 
 بسیار مهم است (

6-بازدید از مراکز مشمول کد بهداشتی که بر اساس ضوابط 
 تعیین شده انجام می شود. 

7- انجام بازدید و بازرسی از شرکت ها و یا اشخاص حقوقی 
که به عنوان صاحب واحد به منظور تطبیق شرایط و ضوابط 

اعالم شده  از سوی سازمان برای آن واحد که قبال شناسایی 
 شده است .

8- انجام بازدید ها و بازرسی ها از انبار و سردخانه ها و سیلو 
 ها و مراکز توقف کاال در گمرکات و مراکز قرنطینه ای .

9-انجام بازرسی از مراکز عمده ونگهداری و عرضه 
محصوالت غذایی و  مراکز تحت پوشش دامپزشکی  در جهت 

کنترل محصوالت واحد های تولیدی و پیگیری شکایات و 
 حصول اطمینان بیشتر از فعالیت این واحدهای تولیدی. 

مطلب مهمی که الزم است قبل از انجام هر نوع بازرسی مورد 
نظر قرار گیرد رعایت اصول مقدماتی است که به طور خالصه 

 به آنها اشاره می شود. 
 *صدور کارت بازرسی مدت دار توسط سازمان دامپزشکی 

کشور و درج مشخصات کامل بازرس شامل : عکس ، نام و 
نام خانوادگی ، نام پدر ، سمت ، تاریخ صدور و اعتبارآن و درج 

پاره ای از وظایف قانونی بازرس درپشت کارت در ارتباط با 
 وظایف بازرسی. 

 صدورابالغ یا حکم ماموریت برای بازرسانی که برای بازدید 
اعزام می شوند با امضاء مسئول مربوطه همراه با ذکر علت 
و هدف بازرسی و حیطه ماموریت و قید نام بازدید کننده و 

همراه یا همراهان جهت ارائه به مدیر یا مسئوالن مراکز تحت 
 نظارت. 

  تامین وسائل و تجهیزات نمونه برداری برای 
 بازرسان شامل: 

1-تهیه ظروف مخصوص نمونه برداری و برای نمونه برداری 
 میکروبی ،ظروف استریل شده. 

2- تهیه مهر مخصوص جهت مشخص نمودن واحد نظارتی 
اعزام کننده که در روی نمونه های ارسالی و یا محصوالتی 
که احتماال توقیف می شوند به صورت الك و مهر شده و یا 

 گاهی به صورت سیم و سرب انجام خواهد شد. 
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3- وسایل انتقال نمونه ها از قبیل یخدان حاوی کیسه های 
 یخ یا یخ خشك برای نمونه های میکروبی.
 4- داشتن رفرانس های الزم و استاندارد ها

5- تامین بعضی از تجهیزات ضروری از جمله ترمومتر یا 
لوازم تستهای فوری شیمیایی مانند PH متر و …. روپوش 
، ماسك و بعضی لوازم ضروری برای بعضی از بازرسیها در 

 شرایط خاص. 
6-در صورتی که بازرسان ماموریت خاصی جهت توقیف یا 

تعطیلی کارخانه یا امحاء تولیدات غیر قابل مصرف داشته 
باشند ، الزم است قبال اقدامات الزم به منظور هماهنگی با 

واحدهای قضایی ) دادسراها ، تعزیرات ( بعمل آورده و نماینده 
آن قوه و در صورت لزوم هماهنگی با مامورین انتظامی فراهم 

 شده باشد.
صورتجلسه تنظیمی می بایست حاوی این نكات 

 باشد
مشخصات کامل مسئولین و متصدیان محل مورد بازدید 

شامل نام ، نام خانوادگی ، سمت ، مسئولیت و قید حضور و یا 
 عدم حضور در زمان بازدید. 

 ادرس کامل محل و در صورت لزوم کروکی محل. 
مشخصات کامل مجوز های قانونی ) در صورت داشتن مجوز 

 ( با قید شماره و مدت اعتبار. 
قید علت ماموریت و بازدید از محل و ذکر احکام یا مدارك 
مربوطه در صورت صدور ابالغی با توجه به فرم ها و چك 
لیست های مربوطه نواقص و موارد غیر بهداشتی مشاهده 
شده بصورت مشروح در صورتجلسه درج و مدت زمان رفع 

 نواقص ) در صورت نیاز ( الزم است قید گردد. 
در صورت انجام نمونه برداری از محصوالت تولیدی چه در 
خطوط تولیدی یا انبارهای نگهداری انجام شده باشد دقیقا 
باید نوع و مقدار هریك ذکر شود و تکمیل فرم های نمونه 
برداری و ذکر علت و چگونگی نمونه برداری و انجام امور 
قانونی از جمله الك و مهر نمونه ها ، امانت گذاری نمونه 
های الك و مهر شده شاهد ، شرایط حمل و نقل و ذکر 

رعایت مقررات قانونی ) در مواردی که باقیمانده کاال الزم 
است تا اعالم نتیجه آزمایش به صورت توقیف یا امانت 

نگهداری شوند ( مشخصات آزمایشگاهی که نمونه ها باید 
در آن محل مورد آزمایش قرار گیرند و ذکر نوع یا انواع 

آزمونهایی که باید انجام شود از جمله مواردی است که در 
صورتجلسه باید ذکر شود و فرم های مربوطه پس از تکمیل 

ضمیمه صورتجلسه گردد.

 قید اقدامات اجرایی در محل بازدید به صورت کامال مشخص 
از قبیل توقیف ، امانت گذاری ، مشخصات الك و مهر مورد 

استفاده قرار گرفته شده و ذکر دقیق مقدار و محلی که توقیف 
یا امانت گذاری شده و تعیین مشخصات مسئول حفظ این 

کاالها تعیین تکلیف از طرف واحد اعزام کننده بازرس. 

 در موارد رسیدگی به شکایات واصله به واحد نظارتی ضمن 
طرح موضوع مورد شکایت و در صورت لزوم نمونه ارائه شده 
شاکی ، کلیه اقداماتی که جهت بررسی اپیدمیولوژیك یا سایر 

اقدامات اجرایی و قانونی اعمال میگردد به صورت دقیق در 
 صورتجلسه قید گردد. 

 در صورتی که مسئولین کارخانه نسبت به اقدامات بازرسان ، 
مدافعات یا توضیحاتی داشته باشند ، الزم است این توضیحات 
در صورتجلسه دقیقا قید گردد وچنانچه مستنداتی ارائه نمایند 

الزم است این مدارك با قید مشخصات آنها اخذ و ضمیمه 
 صورتجلسه گردد. 

 در خاتمه کارشناسان و بازرسان پس از انجام بازدید و تطبیق 
خالفها یا جرائم احتمالی باموارد و بندهای قانونی به این 
موارد در صورتجلسه به آنها اشاره شود و باالخره در ذیل 

صورتجلسه کارشناسان و یا بازرسان و مسئولین کارخانه نام و 
سمت خود را ذکر وصورتجلسه را امضاء و یك برگ از آنرا به 

 امضاء کنندگان تحویل نمایند. 
به این مهم اشاره می شود ، یکی از عوامل مهم تاثیر گذار 
در پیشگیری از جرایم و تخلفات در جوامع ، اعمال مجازات 
و رسیدگی سریع قضایی به پرونده های مرتکبین تخلفات 

و جرائم مختلف میباشد و با توجه به اینکه در کشور ما ابعاد 
گسترده ای از انواع تخلفات و تقلبات و فعالیت های غیر 

مجاز و غیر قانونی به صورت نهان یا آشکار شایع بوده و با 
تهیه و تولید و عرضه انواع مواد غذایی و بهداشتی به بازار 

مصرف دراین رهگذر بهداشت و سالمت مردم را با خطرات 
بسیارجدی مواجه نموده است ولی به لحاظ مشکالت و 

مسائل مختلفی که هم اکنون دراین مورد در کشور ما وجود 
دارد عمال تعقیب قضایی و اجرای مقررات و قوانین مصوبه 

موجود از نظر تاثیرات اجتماعی بسیار کمرنگ و گاهی کامال 
بی اثرشده است بنا بر این موضوع مهم بهداشتی و اجتماعی 
ضمن اشاره به اجرای دقیق مواردی که در فوق آمده و برای 
شروع اقدامات قضایی حائز اهمیت فراوان است الزم است به 

 نکات زیر نیزتوجه کامل شود. 
1- واحد های نظارتی پس از تکمیل مدارك و مستندات و 

صورتجلسه های تنظیمی در مواردی که خالفها و جرایم 
قانونی صورت گرفته در اسرع وقت در اختیار مراجع قضایی 

گذارده شود ) متناسب با نوع تخلف و جرم و شمول این موارد 
 با این قوانین(. 

2-واحدی که برای پیگیری مواردی که به مراجع قضایی 
ارجاع می شود پیش بینی شود و حتما نتایج این اقدامات 

درخواست شود که این امر موجب رسیدگی جدی و سریع به 
 پرونده های ارجاعی خواهد شد. 

3- ایجاد همکاری و هماهنگی بیشتر با قضات ، دادسراها 
و جلب اطمینان و در صورت لزوم آموزش آنان با وظایف 

قانونی و آشنایی آنان با مراحل مختلف تولیدی جهت عرضه 
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محصوالت سالم و بهداشتی است. 

 اهداف:

ــای  ــی از واحده ــتمر بازرس ــام مس ــزوم انج ــه ل ــه ب باتوج
اپیدمیولوژیــك و کلیــه مراکــز تحــت پوشــش دامپزشــکی و 
ذکــر ایــن نکتــه کــه اســتمرار برنامــه محــور انجــام بازرســی 
ــات در  ــت اطالع ــده و ثب ــص ش ــع نواق ــث رف دوره ای  باع
زمــان بازدیــد ایــن امــکان را میدهــد تــا از فراموشــی واحــد 
ــی  ــه جوی ــش صرف ــردد. کاه ــری گ ــی جلوگی ــورد بازرس م
ــای  ــر مزای ــی از دیگ ــر بازرس ــه ازای ه ــذ ب در مصــرف کاغ
ایــن ایــده مــی باشــد . لــذا بــه نظــر مــی رســد وجــود زیــر 
ــه همــراه  ســاخت الزم شــبکه هــای ارتباطــی واینترنــت ، ب
ــت  ــمند تح ــی هوش ــتم بازرس ــرای سیس ــه  واج ــه برنام تهی
ــود  و  ــی ش ــن م ــزار  تدوی ــرم اف ــورت ن ــه بص ــبکه ک ش
همزمــان قابلیــت اجــرا بــرروی تبلــت وتلفــن همــراه راداشــته 
ــای مســتمر از  ــوده  و دربازرســی ه باشــد الزم وضــروری ب
ــش  ــت پوش ــز تح ــه مراک ــك و کلی ــای اپیدمیولوژی واحده
ــت . ــد داش ــود خواه ــتفاده از آن وج ــکان اس ــکی ام دامپزش

صرفــه جویــی در ملزومــات  نوشــتاری ، صرفه جویــی در وقت 
وهمچنیــن امــکان راســتی آزمایی نتایــج حاصله از بازرســی و 
دسترســی بــه ســوابق از ایــن طریق امــکان پذیر خواهــد بود .

ضــرورت دقــت در جمــع اوری ، احصــا ، ثبــت آمــار و 
عملکــرد واحــد و اکیــپ هــای بازرســی و ثبــت دقیــق 
ــز،   ــان مراک ــخصات صاحب ــراه مش ــه هم ــه ب ــز عرض مراک
گــزارش گیــری ســریع و ارایــه آمــار عملکــرد روزانــه 
بــه همــراه  ماهیانــه و همچنیــن درج ســریع گــزارش 
اســکن فــرم صورتجلســه و پیگیــری رفــع نواقــص یــا 
هشــدارها از قابلیــت هــای ایــن ســامانه خواهــد بــود .

از دیگر ویژگی ها ی سامانه امکان جستجوی افراد و واحدها  
بر اساس آدرس ، نام ، کد ملی  و شماره تماس صاحبان و یا 

یازرسین می باشد.

به روز شدن اطالعات بازرسی های مستمر از مراکز درمانی 
، آزمایشگاهها و داروخانه ها ، پیگیری مستمر  رفع نواقص 

وکاستی ها از دیگر مزایای این ایده می باشد .
ملزومات ونیازمندی های سامانه یكپارچه هوشمند 

بازرسی دامپزشكی به شرح زیر می باشد .

- طراحی نرم افزار آنالین که با اتصال به اطالعات موجود 
در سازمان دامپزشکی کارشناس آموزش دیده  سازمان 

دامپزشکی کشور  امکان ورود اطالعات پس از راستی آزمایی 
را داشته باشد 

-امکانات سخت افزاری
یك دستگاه تلفن همراه ویا تبلت مختص به کارشناس 

بازرسی با سیم کارت که حافظه مناسب و قابلیت پردازش 
اطالعات را داشته باشد .
امنیت سایبری سیستم 

ورود وخروج کارشناس مسئول به سیستم بازرسی هوشمند 
بر اساس پروتکلهای امنیتی سایبری بصورت برخط وبعد از 

دریافت کد مجوز از سازمان دامپزشکی فعال می شود  .
بهره وری 

صــورت  در  بازرســی  شــدن  سیســتمی  بــه  باتوجــه 
بصــورت  سیســتم  بازرســی   تاریــخ  از  زمــان  گذشــت 
را  بازرســی  امــکان هشــدار داشــته  و زمــان  خــودکار 
ــره  ــای غیرمنتظ ــی ه ــن بازرس ــد  .همچنی ــی کن ــم  م تنظی
رانیــز مــی تــوان در سیســتم فعــال واســتفاده نمــود.

ــکیل  ــه تش ــبت ب ــوان نس ــی ت ــزار  م ــرم اف ــا  ن ــا ارتق ب
ــدام  ــمند اق ــی  هوش ــتم بازرس ــك در سیس ــده الکترونی پرون
نمــود  و یــا زمــان بازرســی بــرای تمدیــد پروانــه بهداشــتی 
ــروج  ــان ورود وخ ــتی  ،  زم ــی بهداش ــئول فن ــه مس و پروان
ــز  ــا مراک ــه ی ــه داروخان ــك  ب ــواد بیولوژی ــدار دارو و م مق
ــای   ــتم ه ــه سیس ــال ب ــا اتص ــود و ب ــد نم ــش را رص پخ
ــود. ــارت نم ــور نظ ــد ام ــر رون ــکی و.... ب ــه دامپزش قرنطین
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   كاربرد داروهای ضد میكروبی در اسب
     دكتــر ســید مصطفــی عزیزیــان - دكتــرای عمومی دامپزشــكی - كارشــناس

ارشــد دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامی

 پست الكترونیكی :

Seyedmostafaazizian@yahoo.com 

   انتخــاب هــر داروي مناســبی کــه بــر اســاس رژیــم 
درمانــي صحیــح و پــس از ارزیابــی مخاطــرات و 
ســودمندي هــاي بالقــوه درمانــی، بــراي بیمــار تجویــز 
ــود.  ــي ش ــده م ــی نامی ــي داروی ــان منطق ــود، درم ش
ــخص  ــری، مش ــم  گی ــد تصمی ــتین گام در فراین نخس
ــل  ــا عام ــه آی ــود  ک ــد ب ــه خواه ــن نکت ــردن ای ک
عفونــی، بــه وجــود آورنــده احتمالــی بیمــاری اســت؟ 
، بنابرایــن، اگــر  چنیــن موضوعــي درســت بــود، بعیــد 
ــدون  ــت را ب ــوان عفون ــه بت ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
درمــان آنتــی  بیوتیکــي بــه  طــور مؤثــر حــذف کــرد. 
در انتخــاب داروي ضــد میکروبــی مناســب، دامپزشــك 

بایــد:
ــی؛  ــزم  )های(عفون ــي میکروارگانی ــت احتمال  )1(ماهی
)2( الگــوی حساســیت ضــد میکروبــی بــرون تــن  یــا 
پاســخ درمانگاهــی در اســب های بیمــار مبتــال شــده بــا 

ــزا؛ ــل بیماری  ــان عام هم
 )3( ماهیت و محل فرایند بیماری عفونی؛ 

)4( ویژگی هــای فارماکوکینتیــك داروي ضــد میکروبــی 
ــار  ــی زیســتی، انتش ــد، فراهم ــي در اســب مانن انتخاب

بافتــی و میــزان حــذف دارو؛ 
)5( خاصیــت هــاي فارماکودینامیــك داروي ضــد 

میکربــی انتخابــي؛
 )6( بی  خطری  دارو در اسب؛ و

 )7( هزینه درمان را مدنظر قرار دهد.
ــان را شــروع اســت ماهیــت و  هنگامــی کــه درم
ــزم  ــك میکروارگانی ــرام ی ــي بیوگ ــِت آنت ــه درس نتیج
ــور  ــه  ط ــد. ب ــد ش ــناخته خواه ــدرت ش ــه ن ــی ب عفون
معمــول، درمــان نخســتین، بســیار مهــم بــوده و 
براســاس شــناخت احتمالــی عامل هــاي بیمــاری و 

حساســیت واقعــي  شــان انجــام مــی گیــرد. در برخــی 
ــاني  ــاس نش ــر اس ــادگی ب ــه س ــوان ب ــي ت ــوارد م م
هــاي درمانگاهــی و تاریخچــه اســب بیمــار، تــا حــدود 
زیــادي بــه بیمــاری مشــکوك شــد. بــه محتمل تریــن و 
مناســب ترین عامــل ایجــاد کننــده بیمــاری بایــد توجــه 
ــه، در آبســه  ای شــدن غــده هــای  ــرای نمون شــود، ب
لنفــاوی زیــر فکــی و پــس حلقــی، بیشــتر ایــن احتمال 
وجــود دارد کــه توســط اســترپتوکوکوس اکویــی زیــر 
گونــه  ی اکویــِی ایجــاد شــده اســت. از ســوي دیگــر، 
ــط  ــت توس ــن اس ــغ ممک ــب بال ــی در اس پلوروپنومون
ــا ایجــاد شــود،  ــا  شــماری از باکتری ه ــري ی هــر باکت
ــبب  ــای( مس ــن عامل)ه ــور تعیی ــه منظ ــن، ب بنابرای
پلــورو پنومونــی، بــه کشــت باکتریائــی آســپیره نایــی 
ــزی  ــگ  آمی ــت. رن ــاز اس ــب نی ــع جَن ــژه اي و مای نای
گـِـرم مــوادی کــه بــه  طــور مناســب جمــع  آوری شــده 
ــرای  ــه اي ب ــم هزین ــریع و ک ــاده، س اســت، روش س
ــی  ــت  شناس ــاي ریخ ــکل ه ــود و ش ــایی وج شناس
میکروارگانیزم هــای موجــود در مایــع هــای بــدن 
ــد.  ــتریل( ان ــی سترون)اس ــور طبیع ــه  ط ــه ب ــوده ک ب
ــرم ،  ــزی ِگ ــگ  آمی ــودن رن ــي ب ــال، منف ــن ح ــا ای ب
ــت  ــزم  بودن،کفای ــاری از  میکروارگانی ــد ع ــرای تأیی ب
ــگ  ــا در رن ــان دادن باکتری ه ــه نش ــد. اگرچ ــی کن نم
ــن عامــل هــا را  ــت  ای ــدرت هوی ــه ن ــزی گــرم، ب  آمی
آشــکار کــرده ولــی ایــن امــر ممکــن اســت اطالعــات 
ــار  ــان انتظ ــان، در زم ــه درم ــه ب ــا توج ــدی را ب مفی
ــرام  ــي بیوگ ــش آنت ــی و آزمای ــت باکتریای ــخ کش پاس
ــرم  ــای گ ــی  ه ــه، کوکس ــرای نمون ــد. ب ــم کن فراه
مثبــت زنجیــره  اي، کــه حاکــی از وجــود گونــه  هــای 
ــب  ــی در اس ــه چرک ــك ضایع ــترپتوکوکوس در ی اس
ــترپتوکوکوس   ــروه c اس ــه گ ــق ب ــاید متعل ــت، ش اس
ــیلین  ــی  س ــه پن ــول ب ــور معم ــه  ط ــه ب ــوده، ک ــا ب ه
حساســند. از ســوی دیگــر، وجــود هــر کــدام از گونــه 
ــی،  ــرم منف ــت و گ ــرم مثب ــاي گ ــری ه ــای باکت ه
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نشــان دهنده  ی عفونــت مختلــط بــوده کــه دســت  کــم 
تــا زمانــی  کــه کشــت باکتریایــی، عامل هــاي عفونــت زا 
و الگــوی آنتــي بیوگــرام  شــان را مشــخص نکــرده بــه 
دارو هــای ضــد میکروبــی گســترده طیــف نیــاز خواهــد 
بــود. انتخــاب نخســتین داروي ضــد میکروبــی و روش 
تجویــز آن، بــه، شــدت بیمــاری و محــل عفونــت 
ــین  ــب جنتامایس ــی، ترکی ــور کل ــه ط ــتگی دارد. ب بس
ــي  ــي و پن ــرم منف ــاي گ ــري ه ــر روي  باکت ــرای اث ب
ــري هــاي گــرم مثبــت  ــا باکت ــه ب ــراي مقابل ســیلین ب
و بــی  هــوازی بــه مثابــه  درمــان گســترده طیــف اولیــه 
ــی شــدید در اســب های  ــای باکتریای ــه منظــور عفونت ه ب
ــه  ــوان ب ــغ اســتفاده می شــود. انروفلوکساســین را می ت بال
عنــوان داروی جایگزیــن بــرای جنتامایســین در اســب-
ــیلین  ــی  س ــه آمپ ــرد، درحالی ک ــتفاده ک ــغ اس ــای بال ه
ــیلین  ــی  س ــن پن ــن اســت جایگزی ــفازولین ممک ــا س ی
شــوند. افــزودن داروی مترونیــدازول در فراینــد بیمــاری 
هائــی ماننــد پلوروپنومونــی و پریتونیــت کــه بــه طــور 
ــا جــدا  شــده،  ــس از آن ه ــدس فراگیلی عمــده باکتراوی

ــود. ــه می ش توصی
انجــام آزمایــش آنتــي بیوگــرام برای همــه  ی جدایه 
هــاي باکتریایــی درمانگاهــی اســب ضــروری نیســت. 
  ــترپتوکوکوس ــاي اس ــه ه ــتر جدای ــه، بیش ــرای نمون ب
ــاس  ــی حس ــیلین  ج ــه پنی س ــب ب ــك اس ــا- همولیت بت
ــوازی  ــی  ه ــای ب ــتر باکتری ه ــه بیش ــان ک ــوده همچن ب
بــه جــز، باکتراویــدس فراگیلــس و گونــه  های پاســتورال 
ــل پیــش- ــز دارای نمــودار قاب جــدا شــده از اســب ها نی
بینــی حساســیت بــه ایــن آنتــی بیوتیــك انــد )جــدول 
ــای  ــه   ه ــا، گون ــه  ه ــس، انتروباکتریاس 1. 28(. برعک
پســودوموناس، گونــه  هــای انتروکوکــوس و گونــه 
 هــای اســتافیلوکوکوس، دارای حساســیت غیرقابــل 
ــه  ــرام ب ــي بیوگ ــش آنت ــد. انجــام آزمای ــی  ان پیــش  بین
ویــژه بــرای ایــن گونــه  هــای باکتریایــی مهــم اســت. 
ــد  ــه چن ــت ب ــن اس ــي ممک ــل باکتریای ــه عام درحالی ک

ــال،  ــن ح ــا ای ــوده، ب ــاس ب ــی حس ــد میکرب داروي ض
ــت  ــل عفون ــت در مح ــن اس ــی ممک ــن عامل های چنی
بــه غلظــت درمانــی نرســند. میــزان و گســتردگی 
ــی  ــای عروق ــرون فض ــل بی ــك دارو در مح ــوذ ی نف
ــی،  ــدازه مولکول ــار و ان ــما، ب ــت دارو در پالس ــا غلظ ب
ــای  ــن  ه ــال پروتئی ــزان اتص ــی و می ــت در چرب حاللی
پالســما تعییــن می شــود. ایــن نفــوذ دارو ممکــن 
اســت بــا جــذب اختصاصــی توســط ســلول ها، ســدهای 
 ــان ــزی( و جری ــی مغ ــال، ســد خون ــرای مث ســلولی )ب
خــون بافتــی، زیــر تأثیــر قــرار  گیــرد. بنابرایــن، هــدف 
درمــان ضــد میکروبــی، انتخــاب آنتــی  بیوتیکــي 
ــی  ــروز فعالیــت ضــد میکروب ــر ب ــزون ب اســت کــه، اف
مطلــوب در برابــر میکروارگانیــزم عفونــی، غلظــت 
ــد. ــی ایجادکن ــه عفون ــز در ناحی ــی مناســب را نی درمان
تعییــن مقــدار مناســب دارو و بــازه زماني تجویــز داروي 
ــاي  ــی ه ــق ویژگ ــی و تلفی ــه آگاه ــی ب ــد میکروب ض
فارماکوکینتیــك و فارماکودینامیــك نیــاز دارد. خاصیــت  
فارماکوکینتیــك یــك دارو حالــت آن را در بــدن نشــان 
ــل و  ــر و تبدی ــار، تغیی ــذب، انتش ــای ج داده و فراینده
ــت  ــر، خاصی ــوي دیگ ــود. از س ــامل می ش ــع را ش دف
ــن غلظــت دارو  ــه بی ــك دارو، رابط ــك ی فارماکودینامی
و فعالیــت ضــد میکروبــی آن  را نشــان می کنــد. توجــه  
ــام  ــا- الکت ــی بت ــن اثربخش ــل تعیی ــن عام برانگیزتری
 هــا، ماکرولیدهــا، تتراســیکلین  هــا، ترکیب هــای تــری-

ــا،  ــکل و گلیکوپپتیده ــولفونامید، کلرامفنی ــم- س متوپری
ــت دارو در  ــطح غلظ ــه س ــت ک ــی ای اس ــازه زمان ب
ــده" )MIC ( آن  ــت بازدارن ــن غلظ ــرم از "کمتری س
ــن مــدت،  ــر، ای ــق  ت ــان دقی ــه بی بیشــتر مــی شــود. ب
ــر غلظتــي بیــش از  زمانــی اســت کــه باکتــری در براب
"کمتریــن غلظــت بازدارنــده" کــه باعــث از بیــن رفتــن 
ــه  ــز بهین ــوند. تجوی ــه می ش ــده مواج ــا   ش ــري ه باکت
چنیــن دارو هــای ضــد میکروبــی، مســتلزم تجویــز پــی 
در پــی آنهاســت.دیگر دارو هــای ضــد میکروبــی، ماننــد 
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آمینوگلیکوزیدهــا، فلوروکینولــون  هــا، و مترونیــدازول، 
ویژگــی  از بیــن بــردن باکتــری وابســته بــه غلظــت را 
ــان  ــا، همچن ــرگ باکتری ه ــزان م ــد. می ــال می کنن اعم
ــزان "کمتریــن غلظــت  کــه غلظــت دارو بیــش از می
بازدارنــده" بــرای عامــل بیماری ــزا افزایــش مــی یابــد 
 زیــاد مــی شــود و ضــرورت نــدارد کــه میــزان داروی
ــن  ــده" بی ــن غلظــت بازدارن ــزان "کمتری ــش از می بی
ــز  ــن، تجوی ــظ شــود. بنابرای ــز حف ــاي دارو نی تجویزه
ــامل،  ــا ش ــون  ه ــا و فلورکینول ــه آمینوگلیکوزیده بهین

ــت. ــان اس ــاد دارو در دوره درم ــدار زی ــز مق تجوی
روش تجویــز دارو و داروهــاي ضــد میکروبــی 
ــاب داروي  ــادي درانتخ ــدار زی ــه مق ــترس، ب در دس
ــر  ــز تأثی ــب نی ــتفاده در اس ــورد اس ــی م ــد میکروب ض
گــذار اســت. بــه  طــور معمــول، تجویــز وریــدی دارو، 
بــه اســب  هــای بیمــار در بیمارســتان یــا اســب  هــای 
زیــر نظــر مراقبــت مســتقیم دامپزشــك محــدود مــی-
شــود. نگهــداری ســوند وریــدی در محــل نگهــداري 
ــر  ــه  طــور حتــم  انجــام پذی ــی  کــه ب اســب ، در زمان
ــرار  ــه ق ــورد توج ــادی م ــه روشــی ع ــه مثاب اســت، ب
ــه  ــا ب ــی  بیوتیک ه ــی آنت ــز عضالن ــرد. تجوی ــی  گی نم
ــی  ــب داروی ــم ترکی ــان و حج ــدت درم ــه م ــب ب اس
ــی در  ــق پ ــزان داروی کل( محــدود می شــود. تزری )می
پــی حجــم زیــاد دارو، بــه نکــروز موضعــی عضالنــی و 
ــار از  ــوش  رفت ــب های خ ــی اس ــود. حت ــر می ش درد منج
تزریــق  هــای پــی در پــی گریــزان انــد. صاحبــان تــازه 
کار اســب ، ممکــن اســت بــه نــدرت از کپــل حیــوان  
ــد  ــتفاده کنن ــی اس ــق عضالن ــوان محــل تزری ــه عن ب
ــرف  ــق دارو را در دو ط ــاوب، تزری ــه تن ــن، ب ،بنابرای
گــردن انجــام مــي دهنــد. بــه ایــن دلیــل، تجویــز 
خوراكــی آنتــی  بیوتیك هــا، شــناخته شــده  تریــن 

ــز در اســب اســت. راه تجوی
ــد،  ــی مانن ــد میکروب ــد داروي ض ــفانه، چن متأس
ــیل  ــیلین، سفادروکس ــی  س ــی، آموکس ــیلین  ج پنی س

و سیپروفلوکساســین کــه بــه  طــور عمــده بــه شــکل 
خوراکــی در برخــی گونــه  هــای تــك معــده  ای 
ــژه  ــه وی ــزی، ب ــدار ناچی ــه  مق مصــرف مــی شــوند، ب
در اســب های بالــغ جــذب شــده و بــه ایــن دلیــل نمــي 
تــوان آن هــا را بــه طــور خوراکــي اســتفاده کــرد. در 
اســب، روده بــزرگ بــه ویــژه بــه انتروکولیــت ثانویــه 
ــوده  ــاس  ب ــی حس ــد میکروب ــاي ض ــي از داروه ناش
ــون  ــی کول ــور طبیع ــالل میکروفل ــت اخت ــه در نهای ک
ــاري  ــاي بیم ــزم ه ــد میکروارگانی ــش از ح ــد بی و رش
ــتریدیوم  ــاي  کلس ــه ه ــر، گون ــال زیادت ــه احتم زا و ب
ــود.  ــی ش ــث م ــیله را باع ــتریدیوم دیفیس ــد کلس مانن
بــر اســاس برخــی گفتــه هــا، شــروع حــاد اســهال و 
گاهــی کشــنده در اســب بــا مصــرف بــه طــور تقریــب 
ــر داروي ضــد میکروبــی خوراکــی یــا تزریقــی  ه
ــاي ضــد  ــال، داروه ــن ح ــا ای ــوده اســت. ب ــراه ب هم
میکروبــی کــه بــه  طــور خوراکــی تجویــز مــی شــوند 
ــوب در  ــت مطل ــم و فعالی ــتی ک ــی زیس داری فراهم
ــال  ــه احتم ــه ب ــوده ک ــوازی ب ــای بی ه ــر باکتری ه براب
زیــاد ایــن وضعیــت باعــث اســهال مــی شــود. بــه این 
دلیــل، بتــا- الکتــام هــای خوراکــی بایــد در اســب بــا 
ــه  طــور  ــه ب ــا ک ــن داروه ــاط مصــرف شــوند. ای احتی
ــز  ــس از تجوی ــوند، پ ــع می ش ــرا دف ــی از راه صف جزی
تزریقــی، نیــز بایــد بــا احتیــاط مصــرف شــوند. برخــي 
آنتــی  بیوتیک هــا ماننــد، لینکومایســین و کلیندامایســین 
ــا  ــه ب ــد ک ــده ان ــخیص داده ش ــی تش ــه خوب ــه ب ک
ســندرم  انتروکولیــت مرتبــط  بــوده کاربردشــان بایــد در 
اســب منــع شــود. دیگــر آنتــی  بیوتیک هــا ماننــد، تری-
ــکل،  ــم- ســولفونامید، اریترومایســین، کلرامفنی متوپری
و  اکســی  تتراســیکلین   و  خوراکــي  مترونیــدازول 
ــا در  ــت ه ــی وق ــي گاه ــاي تزریق ــپورین  ه سفالوس
ــك  ــد. در ی ــوده ان ــوط ب ــت مرب ــا انتروکولی ــب ها ب اس
ــا  ــب ب ــیکلین در اس ــی  تتراس ــز اکس ــی، تجوی بررس
تکثیــر کلســتریدیوم پرفرینجنــز تیــپ A و شــاید تولید 
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ســم مرتبــط بــوده اســت )وایــت و همــکاران 1982(. بر 
اســاس برخــی گفتــه هــا، بعضــی آنتــی  بیوتیــك هــا در 
ــه ایجــاد اســهال در اســب  ــاره ای از نقــاط جهــان ب پ
ــا در  ــن داروه ــه همی ــد، در حالی ک ــده ان ــناخته ش ش
دیگــر دام هــا بــدون نشــانه  اي کــه دال برچنیــن اثــر 
ــه  طــور گســترده ای مصــرف مــی  ــوده ب جانبــی ای ب
شــوند. ایــن تنــوع جغرافیایــی توجــه برانگیــز در میــزان 
ــا،  ــك ه ــی  بیوتی ــرف آنت ــی از مص ــهال ناش ــروز اس ب
شــاید نتیجــه تفــاوت  در میکروفلــور کولــون اســت. بــه 
ــه اســب   ــا نســبت ب ــره اســب  ه نظــر می رســد کــه ک
ــی  ــت ناشــی از مصــرف آنت ــه انتروکولی ــغ، ب هــای بال

ــد.  ــری برخوردارن ــا از حساســیت کمت ــك ه  بیوتی
ــال  ــي ابت ــل اصل ــی، عام ــمی باکتریای ــپتی س  س
ــده  ــا آم ــازه بدنی ــب های ت ــره اس ــر در ک ــرگ و می و م
ــب ها را  ــره اس ــه ک ــی ک ــیاري از بیماری هائ ــت. بس اس
ــن  ــد. ای ــای ســپتی ســمی  ان ــرده، از پیامده ــر ک درگی
بیماری هــا شــامل، ذات  الریــه، پریتونیــت، مننژیــت، 
اســتئومیلیت، آرتریــت عفونــی و تــورم ســیاهرگ بنــد 
نــاف اســت. باکتری هــای گــرم منفــی، 70 تــا 95 
ــه  ــی کشــت هــای نمون ــه هــای باکتریائ درصــد جدای
خــون کــره اســب های تــازه بدنیــا آمــده را شــامل 
ــوان شــایع- ــه عن ــی شــوند، گرچــه اشرشــیاکلي، ب م

ــوده  ــي در کــره اســب هــا ب ــه ي باکتریای ــن جدای تری
ــه  هــای کلبیســال،  ــی دیگــر انتروباکتریاســه ها)گون ول
ســالمونال و  انتروباکتــر(و باکتری هــای میلــه  ای شــکل 
ــه  هــای پاســتورال و  ــای )گون ــر روده  گــرم منفــی غی
آکتینوباســیلوس( نیــز بــه طــور عمــده جــدا شــده انــد. 
ــدا،  ــگاه فلوری ــده در دانش ــام ش ــی انج ــك بررس در ی
ــا  ــهای بت ــت )استرپتوکوکوس  ــرم- مثب ــی های گ کوکس
-همولیتیــك، گونــه هــا ی انتروکوکــوس و گونــه هــاي 
اســتافیلوکوکوس ( به طــور تقریــب 15درصــد باکتری-

ــره اســب هــاي  هــای جــدا شــده از کشــت خــون ک
ــده را شــامل شــده اســت. ــا آم ــازه بدنی ت

ــرای  ــی ب ــای درمان ــوکل(  ه ــق نامه)پروت در تواف
کــره اســب هاي تــازه بدنیــا آمــده بایــد داروهــاي 
ــا  ــر باکتری ه ــاد در براب ــت زی ــا فعالی ــی ب ــد میکروب ض
گــرم منفــی روده ــای گنجانــده شــود، اگرچــه پوشــش 
مناســب مقابــل باکتری هــای گــرم منفــی نیــز بایــد در 
ــرد. در ایــن خصــوص،  ــرار گی ــی ق شــرط هــای درمان
دارو هــای باکتریســیدال ترجیــح داده مــي شــوند زیــرا 
کــره اســب های تــازه بدنیــا آمــده دارای سیســتم ایمنــی 
ســاده بــوده و ســازو کار دفاعــی  شــان در برابــر عامل-

هــای بیماری ــزای باکتریایــی اغلــب ضعیــف  اســت. بــه 
ــي بیوگــرام   ــی کــه نتیجــه آنت ــا زمان طــور معمــول، ت
ــین  ــد )آمیکاس ــب آمینوگلیکوزی ــود، ترکی ــخص ش مش
ــیلین  ــی  س ــا آمپ ــیلین ی ــی  س ــا پن ــا جنتامایســین( ب ی
ــن  ــد. چنی ــي  کنن ــان پیشــنهاد م ــراي شــروع درم را ب
ــا 90  ــب ت ــور تقری ــه  ط ــب ب ــش مناس ــی، پوش ترکیب
درصــد   را در برابــر جدایــه هــاي باکتریایــي بــه دســت 
آمــده از کشــت خــون در دانشــگاه فلوریدا فراهــم کرده 
ــی  ــوده ول ــر ب ــه گران ت ــین اگرچ ــت. داروی آمیکاس اس
بــه واســطه  ی مقاومــت ایجــاد شــده در انتروباکتریاســه 
 هــا بــه جنتامایســین، بــه ایــن آنتــی بیوتیــك ترجیــح 
ــه  ــیلین ب ــی  س ــابه، آمپ ــور مش ــه  ط ــود. ب داده می ش
ــر  واســطه  ی فعالیــت  اش مقابــل انتروکوکــوس  هــا ب
پنــي ســیلین ترجیــح داده می شــود. در مــواردی ماننــد 
نارســایی کلیــوی کــه آمینوگلیکوزیدهــا نبایــد مصــرف 
ــا  ــب ب ــه ترتی ــب را ب ــي مناس ــش درمان ــوند، پوش ش
ــد  ــارم مانن ــا چه ــوم ی ــل س ــپورین نس ــك سفالوس ی
سفوتاکســیم یــا ســفِپیم تأمیــن مــی  کننــد. اگــر نمونــه 
خــون یــا کشــت  هــای دیگــر مثبــت بــود، آن گاه مــی 
تــوان درمــان آنتــی  بیوتیکــی را بــر اســاس پاســخ آنتي 
بیوگــرام شــروع کــرد. چنــان چــه نمونــه کشــت خــون 
ــان  ــه درم ــم 2 هفت ــت ک ــد دس ــود، بای ــت ب دام مثب
آنتــی  بیوتیکــی توصیــه  شــود؛ در صورتــی کــه عفونــت 
در یــك انــدام، ماننــد ریــه، مفصــل هــا، یــا اســتخوان  
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اســتقرار یابــد، درمــان آنتــی  بیوتیکــي را بایــد براســاس یــك دوره  ی طوالنــی انجــام داد. )کوتربــا 1990(
ــم 72  ــت ک ــد دس ــان بای ــمیك، دوره  ی درم ــپتی س ــر س ــی غی ــای باکتریای ــر عفونت ه ــرای دیگ ب
ســاعت پــس از برگشــت بــه وضــع طبیعــی درمانگاهــی ادامــه یافتــه و در مــورد عفونت هــای خطرنــاك 
ماننــد، پلوروپنومونــی، آبســه  هــای ریــوی یــا شــکمی، پریتونیــت، اســتئومیلت یــا اندوکاردیــت بایــد بــه  
طــور توجــه برانگیــزی دوره ی درمــان طوالنــی  تــر شــود. افــزون بــر معاینــه فیزیکــی کامــل، آزمایــش-
هــای تشــخیصی دیگــر ماننــد، خــون  شناســی، بیوشــمی ســرم، رادیوگرافي  یــا آزمایــش اولتراســونوگرافی 
ممکــن اســت بســته بــه فراینــد بیمــاری، بــرای تعییــن این کــه چــه زمــان مناســب اســت کــه درمــان را 
متوقــف کــرد، ســودمند خواهــد بــود.    در ادامــه مقــدار داروهــای پیشــنهاد شــده در جــدول 3. 28 نشــان 
ــور  ــه منظ ــد ب ــك بای ــد، دامپزش ــاب ش ــی انتخ ــد میکروب ــل ض ــه عام ــض این ک ــه مح ــود. ب داده می ش
ســمیت بالقــوه و موردهــاي منــع مصــرف اختصاصــی، فصــل هــای مرتبــط بــا موضــوع را مدنظــر قــرار 
دهــد. تنهــا شــمار بســیار اندکــی از دارو هــای ضــد میکروبــی اشــاره شــده بــرای اســتفاده در اســب تأییــد 
شــده  انــد. موردهایــی کــه تأییــد شــده  انــد، اغلــب در ایــن فصــل بــه مقــدار بیشــتر یــا بــرای درمــان 
بیمــاری، بــه غیــر از آن چــه ترکیــب بــرای آن تأییــد شــده اســت توصیــه می شــوند. بــرای بیشــتر آنتــی  
بیوتیک هــا، مطالعــات کنتــرل بــی  خطــری ماننــد، تجویــز دارو بــراي  شــمار زیــادی از اســب  هــا انجــام 
نشــده  اســت. ایــن نکتــه نیــز بایــد یــادآوری شــود کــه اگرچــه ایــن فصــل بــه  طــور دقیــق بــا درمــان ضد 
میکروبــی در اســب ســر و کار داشــته ولــی درمــان هــای کمکــی، موضعــی یــا جراحــی ممکــن اســت در 
برخــی مــوارد بــه همــان میــزان اهمیــت آنتــی  بیوتیــك در رفــع عفونــت هــا موثــر واقــع شــود. توصیــه 

 هــا بــرای درمــان داخــل رحمــی در جــدول 4. 28 ارائــه شــده اســت.
a جدول3. 28: مقدار داروهای ضدمیکربی عمده در اسب

واحد)مقدار( دارو ترکیب دارویی
)میلی گرم / کیلوگرم(

بازه زمانی 
واحد)مقدار( دارو 

)ساعت(
روش تجویز

بتا  الكتام  ها
بنزیل پنی سیلین 

پنی سیلین جی )سدیم یاپتاسیم(

پنی سیلین جی )پروکائین(

25000 واحد بین المللی/ کیلوگرم

25000واحد بین المللی/ کیلوگرم

6

12

وریدی

عضالنی

آمینو بنزیل پنی سیلین ها
آمپی سیلین سدیم

آمپي سیلین تري هیدرات
آمپی سیلین تری هیدرات 

آموکسی سیلین تری هیدرات 
باکامپیسیلین

پیوآمپی سیلین

20
20
20
30
25
25

6-8
12-24

8
8

12
12

وریدی یا عضالنی
عضالنی

خوراکی )فقط کره اسب(
خوراکی )فقط کره اسب(

خوراکی
خوراکی

پنی سیلین  های ضد استافیلوکوکوسی
25اکساسیلین

25
8-12

6
عضالنی

وریدی
پنی سیلین ضد پسودوموناسي

تیکارسیلین
تیکارسیلین-اسیدکالوالئیك

50
50

6
6

وریدی
وریدی

سفالوسپورین های نسل اول
سفازولین

سفالوتین

10-20
10-20

20
20-30

8
6
8
6

عضالنی
وریدی

عضالنی
وریدی

20سفاپیرین
20

8
6

عضالنی
وریدی
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10سفالکسین
30

6
8

وریدی
خوراکی

25سفرادین
25

6
6-8

وریدی
خوراکی)فقط کره اسب(

خوراکی)فقط کره اسب(408-20سفادروکسیل
سفالوپسپورین های نسل دوم

وریدی یا عضالنی206سفوکسیتین

سفالوسپورین نسل سوم

وریدی یا عضالنی8-306سفوپرازون
وریدی406سفوتاکسیم

عضالنی24-512-2/2سفتیوفور
وریدی یا عضالنی2512سفتریاکسون

خوراکی108سفپودوکسیم
سفالوسپورین های نسل چهارم

11سِفپیم
2/2

8
8

وریدی)فقط کره اسب(
وریدی )بالغ(

کارباپنم ها
وریدی156ایمی پنم

آمینوگلیكوزیدها
10آمیکاسین

25
24
24

وریدی یاعضالنی)بالغ ها(
وریدی یاعضالنی کره اسب

6/6جنتامایسین
12

24
24

وریدی یاعضالنی)بالغ ها(
وریدی یاعضالنی کره اسب

فلوروكینولون ها
bوریدی5/524سیپروفلوکساسین

b5/5انروفلوکساسین
7/5

24
24

وریدی
خوراکی

خوراکی7/524اوربی فلوکساسین
bوریدی یا خوراکی224ماربوفلوکساسین

bخوراکی7/524دیفلوکساسین
bخوراکی5/824موکسی فلوکساسین

bوریدی یا خوراکی524فلوراکساسین
تتراسیكلین ها

وریدی6/612cاکسی تتراسیکلین
خوراکی1012dداکسی سایکلین

ماكرولیدها
اریترومایسین )فسفات، استئارات، اتیل 

سوکسینات، استوالت(
خوراکی256-8

وریدی56cاریترومایسین )الکتوبیونیت، گلوسپتیت(

خوراکی1024e-48آزیترومایسین
خوراکی7/512کالریترومایسین

سایر
خوراکی12یا506fکلرامفنیکل )پالمیتیت یا پایه(

وریدی12یاf 6  50-25کلرامفنیکل )سدیم سوکسینات(
25مترونیدازول

35
12
12

خوراکی
از طریق راست روده

خوراکی1512تینیدازول
خوراکی512ریفامپین

خوراکی24-2412سولفادیازین

وریدی یا خوراکی3012)ترکیب شده(تری متوپریم ñ سولفونامید

خوراکی124پیریمتامین
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g7/58-4/5وانکومایسینhوریدی

وریدی20j-4024iیدور سدیم )محلول 20 درصد

خوراکیj-4024i 10یدور پتاسیم

عامل های ضدقارچی
وریدیj ./5-0/924k آمفوترایسین بي

14فلوکونازول
5

مقدار بارگذاري
24

خوراکی
خوراکی

خوراکی24-512ایتراکونازول
داخل معدی312lکتوکونازول )دراسید کلریدریك 0/2نرمال(

خوراکی424ووریکونازول

a داده  های فارماکوکینتیك برای اسب  در دسترس بوده ولی در بیشتر موردها بررسی  های بی خطری در اسب انجام نشده است.
b نباید در اسب های جوان در حال رشد به دلیل خطر آتروفی استفاده شود. 

c رقیق شده و یا تزریق وریدی آهسته داده شود. 
d فقط خوراکی تجویز شود. داکسی سایکلین وریدی منجر به اثرجانبي قلبی عروقی شدید می شود، از جمله از پا افتادن به دلیل ضعف و مرگ در برخی اسب  ها.

e روزی یك بار برای مدت 5 روز ادامه یابد. 
fتجویز دوبار در روز در کره اسب های کمتر از 5 روز سن و سپس چهار بار در روز.

g فقط باید برای درمان عفونت های باکتریایی شدید ناشي از میکروارگانیزم مقاوم به همه ی دارو های ضدمیکربی دیگر استفاده شود.
hرقیق کردن و تجویز دارو طی یك ساعت.

i ممکن است در دام هاي آبستن باعث سقط جنین  شود. 
j مطالعات فارماکوکینتیك در دسترس نیستند. مقدار داروي )واحد( تجربی براساس واحد داروی انسانی است، اندازه گیری میزان سرم در موردهاي درمانگاهی یا مشاهده نقل قول پاسخ 

مثبت درمانگاهی در اسب های بیمار
Kرقیق کردن در دکستروز  5 درصد  و تجویز در مدت 4-2 ساعت    

I به  وسیله  ی لوله بینی معدی برای جلوگیری از تحریك با اسیدکلریدریك 0/2 نرمال.

 
جدول 4. 28: مقدارداروی پیشنهادي برای درمان ضدمیکروبی داخل رحمی در مادیان

مقدار)واحد دارو(a طیف اثردارو

ــر روی باکتری هــای آمیکاسین سولفات پوشــش بســیار مطلــوب ب
ــتر پســودوموناس  ــه بیش ــی )از جمل ــرم منف گ

آئژوژنراهــا(

 b2 گرم

  2-1 گرمb گرم منفیجنتامایسین سولفات 

1 گرمگرم منفیانروفلوکساسین

طیــف گســترده )در برابــر کلبســیال فعــال تیکارسیلین
ــت( نیس

6 گرم

6 گرمگسترده طیفتیکارسیلین- اسید کالوالنیك
106 × 5 واحد بین الملليگرم مثبتپنی سیلین جی )پتاسیم(

3-1 گرمcگرم مثبتآمپی سیلین 
ــاس سفتیوفور ــودو مون ــر پس ــف )در براب ــترده طی گس

آئروژنــزا غیرفعــال(
1 گرم

500.000 واحد بین المللیگونه های کاندیدانیستاتین
200 میلی گرمضدقارچ گستردهمیکونازول

500 میلی گرمضد قارچ گستردهکلوتریمازول

200 میلی گرمdضدقارچ گستردهآمفوترایسین بي

a روزانه به مدت 5-3 روز تجویز  شود. میزان تزریق با اندازه رحم) از 15 تا 35 میلی  لیتر به طول معمول کامل است( تعیین می شود. 
b با حجم برابر بی کربنات 7/5 درصد بافر شده و در نرمال سیلین رقیق  شود.  

c به دلیل امکان اثر تحریك کنندگي،در رقت  های زیاد مصرف شود.
d در 100 تا 200 میلی لیتر آب رقیق شود. یك سوسپانسیون به طور نسبی غیرمحلول تهیه  شود. 

منابع مورد استفاده:
 ایــن نوشــتار چکیــده ی فصــل بیســت و هشــتم کتــاب "درمــان هــای ضــد میکروبــی در دامپزشــکی" تالیــف اســتیو گــی گیــور، جــان 

اف پــری اســکات و پاتریشــیا ام دالینــگ اســت
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اصول نمونه برداری از ترشحات تنفسی شتر 
در بیماری مرس كروناویروس

حیــدر خلیلــی بگلــوی دکتــری تخصصــی بیماریهــای داخلــی دامهــای بــزرگ، کارشــناس مبــارزه 

بــا بیمــاری هــای دامــی شهرســتان نرماشــیر، اداره کل دامپزشــکی اســتان کرمــان

Dr. khalilihaeydar@yahoo.com   :پست الکترونیکی

فیــروزه زارع پــور دکتــری عمومــی دامپزشــکی، کارشــناس نظــارت بــر فــرآورده هــای خــام دامــی 

شهرســتان بــم ، اداره کل دامپزشــکی اســتان کرمــان

firoozeh.zarepour@yahoo.com  :پست الکترونیکی

 کروناویــروس جــزء خانــواده کروناویریــده طبقــه بندي 
ــا قطــر  مــی شــود و جــزو ویــروس هــاي غشــاء دار ب
120-150  نانــو متــر، دارای ژنــوم RNA تــك رشــته 

.) Lai MMC.2001:1163(اي اســت

ــي  ــروه فیلوژن ــار گ ــا در چه ــروس ه ــن وی ای
آلفــا، بتــا، گامــا و دلتا تقســیم مــي شــوند. کروناویروس 
هــای انســانی در گــروه هــای آلفــا و بتــا قــرار دارنــد) 
هــا  کروناویــروس   .)Siddell S. 1983:761-76
ــاك  ــاری تنفســی خطرن ــك بیم ــث ی ــد باع ــی توانن م
و شــدیدی بــه نــام ســندرم تنفســی خاورمیانــه شــوند 
 .)Middle East Respiratory Syndrome(
نظــر بــه ایــن کــه شــتر مــی توانــد بــه عنــوان مخــزن 
بیمــاری، خطــری جــدی بــرای ســالمت انســان هــا و 
بهداشــت عمومــی جامعــه محســوب گــردد و بــا توجــه 
بــه افزایــش روز افــزون پــرورش آن و اســتقبال عمومی 
جهــت اســتفاده از تولیــدات ایــن حیــوان، لــزوم مطالعــه 
ای گســترده در زمینــه ردیابــی ایــن ویــروس خطرنــاك 
ــی  ــه صــورت جــدی در کشــور احســاس م در شــتر ب
گــردد. در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت بــه عواملــی 
ــرداری از ترشــحات تنفســی شــتر  ــه ب کــه حیــن نمون
باعــث ایجــاد نتیجــه منفــی کاذب در آزمایشــات 

مولکولــی مــی شــوند پرداختــه شــود.

روش هــای مختلفــی بــرای تشــخیص کروناویــروس 
وجــود  تنفســی  هــای  ســواب  همچنیــن  و  مدفــوع  در 

ــروس،   ــت وی ــی تــوان بــه کش دارد کــه از ایــن میــان م
 ،)Hemagglutination Inhibition Test(HA
 )Electron  ،   )Capture ELISA(تســخیری الیــزای 
 Immuno )Electro  (IEM  ،Microscopy(EM
اشــاره   Nested PCR  ،RT-PCR   ،Microscopy 

نمــود )خلیلــی، 1384: 51(.  

مزیــت اصلــی اســتفاده از PCR در تشــخیص 
ــا ذره ی  ــلول ی ــك س ــه ی ــن اســت ک ــا ای ــوژن ه پات
ــود.  ــخیص داده ش ــد تش ــی توان ــرد م ــی منف ویروس
ــی  ــون طالی ــك آزم ــوان ی ــروس بعن ــت کروناوی کش
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــگاهی م ــخیص آزمایش ــرای تش ب
ــروس  ــه رشــد کروناوی ــی ک ــی از آنجای ــرد ول ــی گی م
هــا در شــرایط آزمایشــگاهی بســیار ســخت مــی باشــد 
ــروس هــا جهــت  ــن وی ــی ای ــرای ردیاب ــروزه ب ــذا ام ل
بــاال بــردن حساســیت تشــخیص توصیــه بــه آزمونهای 
مولکولــی مــی گــردد )مومنــی مقــدم، 77:1384(.

ــه پروتئیــن ماننــد  در روش هــای شناســایی وابســته ب
روش هــای ســرولوژی، معمــوال از آنتــی بــادی هــای 
ــد  ــال) چن ــی کلون ــا پل ــته ای( ی ــك زش ــال) ت منوکلون
رشــته ای( اســتفاده مــی گــردد. بنابرایــن کوچکتریــن 
تغییــر در ســاختمان فضایــی پروتئیــن مــی توانــد 
منجــر بــه عــدم تشــخیص صحیــح شــود کــه از جملــه 
عوامــل تاثیــر گــذار بــر ســاختمان پروتئیــن مــی تــوان 
از تغییــرات دمایــی و pH محیــط نــام بــرد. همچنیــن 
برخــی از جهــش هــا ســاختار اپــی تــوپ هــا را تغییــر 
مــی دهنــد و ایــن امــر منجــر مــی شــود کــه  اتصــال 
ــی صــورت  ــه خوب ــوط ب ــا پروتئیــن مرب ــادی ب آنتــی ب
نپذیــرد و نتیجــه ی آن عــدم تشــخیص صحیــح 
خواهــد بــود، همینطــور اگــر نمونــه قبــال بیمــار شــده 
و ســپس بهبــود حاصــل کــرده باشــد بــه علــت وجــود 
آنتــی بــادی در چنــد مــاه پــس از آلودگــی اولیــه مــی 
ــزا  ــون االی ــرولوژی همچ ــای س ــت ه ــد در تس توان
مثبــت تشــخیص داده شــود در صورتــی کــه هیــچ ذره 

ــه موجــود نمــی باشــد. ویروســی در نمون

47



ــی   در مقابــل روش هــای تشــخیص مولکول
ــر از  ــد PCR مــی تواننــد در طــی زمــان کمت همانن
یــك روز و بــا حساســیتی بــه مراتــب باالتــر از ســایر 
روش هــا ویــروس را شناســایی کننــد و بنابرایــن 
کنتــرل بیمــاری را در زمــان کوتــاه تــری شــروع کــرد 

ــدم، 77:1384(. ــی مق )مومن

در تشــخیص مولکولــی بایــد بدانیــم کــه کار 
 DNA ــول ــاوت از مولک ــول RNA متف ــا مولک ب
مــی باشــد زیــرا کــه مولکــول RNA بســیار 
حســاس و شــدیدا توســط مولکــول RNase تجزیــه 
ــی اســت  ــه جای ــی هم ــی شــود. RNase مولکول م
و حتــی در گــرد و غبــار و عــرق دســت بــه فراوانــی 
یافــت مــی شــود، پــس الزم اســت در تمــام مراحــل 
ــای  ــوپ ه ــرو تی ــرف و میک ــار مص ــتکش یکب از دس
عــاری از RNase اســتفاده گــردد و نیــز کلیــه ســر 
ــل از  ــی قب ــای مصرف ــر ه ــات و باف ــمپلرها، مایع س
ــی، 1384:  ــاری از RNase باشــند )خلیل اســتفاده ع
32(.در حیــن نمونــه بــرداری بــرای کروناویــروس هــا 
ــاف مصنوعــی و دســته  ــا الی فقــط از ســواب هــاي ب
پالســتیکي )ســواب داکــرون( اســتفاده شــود و نبایــد 
ــواب  ــیم و س ــات کلس ــاي دارای آلژین ــواب ه از س
ــان اســتفاده  ــاف کت ــي  و الی هــاي داراي دســته چوب
شــود زیــرا کــه داراي مــوادي هســتند کــه ویــروس را 
 PCR غیرفعــال نمــوده و یــا  باعــث مهــار آزمایــش
ــای  ــتورالعمل و راهنم ــوند )دس ــي ش ــوند م ــي ش م
مراقبــت بیمــاري ناشــي از کروناویــروس، 24:1393(.  
الزم بــه ذکــر اســت کــه در نمونــه گیــری از بیمــاری 
ــا و  ــروس ه ــس وی ــزا ، هرپ ــی از  آنفلوان ــای ناش ه
همچنیــن مایکوپالســما هــا بــرای جلوگیــری از 
ــا از  ــود ترجیح ــی ش ــه م ــی کاذب توصی ــج منف نتای
ســواب هــای دســته چوبــی بــا الیــاف کتــان اســتفاده 
 )Peter D. Constable. 2017:936. 956.(نشــود
1083. بعــد از مقیــد کــردن کامــل شــتر، بایــد ســواب 
تــا رســیدن بــه ســطح بوقــك بینــی وارد حفــره بینــی 

شــود )در شــکل زیــر محدوده مشــخص شــده توســط 
رنــگ قرمــز( و ســپس چندیــن بــار در داخــل حفــره 
بینــی ســواب چرخانــده شــود کــه بایــد حداقل ســواب 
ــا ترشــحات  ــد ت ــی بمان ــره بین ــه در داخــل حف 3 ثانی
ــا از  ــد. ترجیح ــذب نمای ــود ج ــه خ ــی را ب ــل بین داخ
ــرد.  ــرداری صــورت گی ــه ب ــی نمون ــره بین هــر دو حف

) شــکل 1(

ــره  ــرداری از حف ــه ب ــوه نمون ــكل 1: نح ش
ــواب  ــط س ــتر توس ــی ش بین

ــه  ــل لول ــه داخ ــواب ب ــتی س ــدی بایس ــه بع در مرحل
اســتریل حــاوی 2-3 ســی ســی مــاده انتقــال 
ویــروس )viral transport media( انتقــال داده 
شــود ) مــاده انتقــال ویــروس نبایــد بیشــتر از 3 ســی 

ســی باشــد(. 

همچنیــن مــی توان  بعنــوان جایگزیــن از بافر ســالین 
 ) Phosphate buffered saline( فســفات 
ــتفاده  ــگاه اس ــه آزمایش ــا ب ــواب ه ــال س ــت انتق جه
ــول  ــتفاده از محل ــه  اس ــه داشــت ک ــد توج ــرد. بای ک
ــیدی  ــت pH اس ــتن خاصی ــل داش ــه دلی ــر ب رینگ
ــتی  ــده بایس ــذ ش ــواب اخ ــردد. س ــی گ ــه نم توصی
چنــد بــار داخــل لولــه حــاوی مــاده انتقــال ویــروس 
ــاده  ــده وارد م ــذ ش ــه اخ ــا نمون ــود ت ــده ش چرخان
انتقــال ویــروس گــردد. نمونــه بایــد تــا زمــان ارســال 
بــه آزمایشــگاه در درجــه حــرارت پائیــن یخچــال ) دو 
الــي هشــت درجــه ســانتیگراد( نگهــداري شــود. بایــد 
ــراي  ــاعت ب ــش از 72 س ــر بی ــه اگ ــت ک ــه داش توج
ــه را  ــتی نمون ــت بایس ــان الزم اس ــه زم ــال نمون ارس
فریــز کــرده ) دمــای منهــای 80 درجــه ســانتیگراد(  و 
ــال داد. ــه آزمایشــگاه انتق در شــرایط منجمــد آن را ب
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هــاری یکــی از مهمتریــن بیماری هــای مشــترك 
ــن  ــه در بی ــوده ک ــوز( ب ــوان )زئون ــان و حی ــن انس بی
تمــام عوامــل بیمــاری زای عفونــی باالتریــن مــرگ و 
میــر را ســبب مــی شــود. عامــل بیمــاری، ویروســی به 
 )Lyssavirus( شــکل گلولــه از جنــس لیزاویــروس
 )Rhabdoviridae( رابدوویریــده  خانــوادۀ  از  و 
می باشــد. میــزان مــرگ و میــر در بیمــاران غیــر 

ــت.)1(  ــد اس ــده 100 درص ــان نش ــینه و درم واکس
ــه 2300 ســال  ــورد گــزارش شــده هــاری ب ــن م اولی
ــه  ــی ک ــردد زمان ــی گ ــاز م ــیح ب ــالد مس ــل از می قب
ارســطو در خصــوص زهرآلــود بــودن بــزاق ســگ هــار 
ــاری از  ــۀ ه ــاء کلم ــرد. منش ــه ک ــی را ارائ توضیحات
ــه«  ــه معنــی »دیوان اصطــالح التیــن »Rabere« ب
یــا از لغــت »Rabbahs« در زبــان سانســکریت 
ــه شــده اســت.  ــی »خشــونت« گرفت ــه معن ــدی ب هن
راســتۀ گوشــتخواران )ســگ، گربــه( و حیوانــات 
وحشــی ماننــد گــرگ، روبــاه، راکــون، شــغال، راســو، 
ویــروس  میزبانــان مخــزن  و خفاش هــا  کایــوت 

می شــوند.)1( محســوب 
واکسیناســیون گســترده ســگ های اهلــی بــرای 
ــت.  ــم اس ــگ مه ــاری س ــز ه ــت آمی ــرل موفقی کنت
شــواهد نظــری و تجربــی نشــان می دهــد کــه 
ســگ ها  جمعیــت  از  درصــد   70 واکسیناســیون 
ــه  ــی ب ــاری کاف ــرل ه ــرای کنت ــال ب ــول س در ط
ســه  از  کمتــر  تولــه ســگ های  می رســد.  نظــر 
ــغ و  ــی نابال ــتم ایمن ــتن سیس ــرض داش ــه ف ــاه ب م
آنتی بادی هــای ]پادتن هــای[ مــادری کــه ممکــن 

ــاری را محــدود  ــه واکســن ه ــی ب اســت پاســخ ایمن
نماینــد، بــه طــور کلــی از برنامــه واکسیناســیون 

ــوند.)2(  ــی ش ــارج م ــاری خ ه
تمــام تولــه ســگ هایی کــه پــس از واکسیناســیون در 
یــك مطالعــه نمونــه بــرداری شــدند، تیتــر آنتی بــادی 
 )IU/ml( پادتــن[ باالتــر از 0/5 واحــد در میلــی لیتــر[
ــر  ــا تیت ــا ایجــاد شــد. هیچکــدام از آن ه ــدن آنه در ب
آنتی بــادی بیشــتر از 0/5 واحــد در میلــی لیتــر قبــل از 
واکسیناســیون نداشــتند کــه مــی توانــد نشــان دهنــدۀ 
ــا ایــن  آنتــی بــادی مــادری در برابــر هــاری باشــد. ب
ــه دلیــل وضعیــت واکسیناســیون نامشــخص  حــال، ب
ــا  ــه آی ــرد ک ــن ک ــوان تعیی ــی ت ــا، نم ــادران توله ه م
تیتــر پاییــن آنتی بــادی قبــل از واکسیناســیون ) 0/29 
واحــد در میلی لیتــر( نتیجــه وجــود آنتــی بــادی مــادر 

ــر.)2(  ــا خی ــد ی می باش
 Non-specific effects( اثــرات غیــر اختصاصــی
ــاری  ــه بیم ــال ب ــر ابت ــا خط ــن ه or NSEs( واکس
ــی  ــاری عفون ــر از بیم ــواردی غی ــرگ را در م ــا م ی
خــاص کــه واکســن مربــوط بــه آن دریافــت شــده را 
ــر اختصاصــی واکســن  ــرات غی ــد. اث کاهــش می دهن
هــای حــاوی ب ث ژ، دیفتــری، ســیاه ســرفه، کــزاز و 
ســرخك در کــودکان زیــر 5 ســال مــورد ارزیابــی قرار 
گرفــت و نشــان داد کــه بیــن واکسیناســیون هــاری و 
ــر ســگ های صاحــب دار  ــرگ و می ــزان م کاهــش می

ارتبــاط قــوی وجــود دارد.)3(
ــی )Innate( و  ــی ذات ــر دو پاســخ ایمن واکســن ها ه
ــی  ــد، در حال ــا می کنن ــابی )Adaptive( را الق اکتس
کــه ایمنی اکتســابی محافظــت از بیماری هــای طبیعی 
را بــه وســیلۀ ایمنــی خاطــره ای انجــام می دهــد. 
پاســخ ایمنــی ذاتــی خــط اول دفاعــی، اســت کــه بــه 
ــك  ــا تحری صــورت غیراختصاصــی عمــل نمــوده و ب
سیســتم ایمنــی بــدن ســبب فعــال شــدن پاســخ  های 
ــی  ــی اکتســابی می شــود. کیفیــت و کمیــت ایمن ایمن
ــی  ــی و پیچیدگ ــه بزرگ ــادی ب ــد زی ــا ح ــره ای ت خاط

ــت.)4(  ــته اس ــی وابس ــی ذات ــیگنال های ایمن س
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عــوارض جانبــی واکسیناســیون در ســگ و گربــه 
عبارتنــد از: انــواع ازدیــاد حساســیت ، اســتئوتروفی 
متافیز اســتخوانی وابســته به واکسیناســیون، مشــکالت 
ــه،  ــدت یافت ــف ح ــدۀ تخفی ــن های زن ــی واکس عصب
ســارکوماهای محــل تزریــق واکســن، واســکولیت 
)عارضــه  گرانولومایــی  واکنش هــای  یــا  جلــدی 
ــب  ــی ناخواســته اغل ــن عــوارض جانب ــادر(. ای نســبتًا ن
ــات و  ــان حیوان ــرای صاحب ــادی را ب ــای زی نگرانی ه

دامپزشــکان بــه دنبــال دارد.)4( .
در  هــاری مصرفــی  واكســن های  انــواع 

حیوانــات
در ســال 1885 لوئــی پاســتور، واکســن تخفیــف 
حــدت یافتــه ای را بــا پاســاژ ســریالی ویــروس هــاری 
ــوالی  ــم ج ــه در شش ــت آورد ک ــه دس ــوش ب در خرگ
ــام  ــه ای بن ــر بچ ــان )پس ــن انس ــال اولی ــان س هم
Joseph Meister( را بــا واکســن خــود نجــات 
داد. ایــن واکســن خــام بعدهــا توســط Fermi و 
Sempel دســتخوش تغییراتــی شــد. در ســال 1927 
اولیــن کنفرانــس بین المللــی هــاری ویــروس فیکــس 
را بــه منظــور واکسیناســیون ســگ ها مــورد تأییــد قــرار 
ــا  ــال ی ــل، غیرفع ــکل کام ــه ش ــت ب ــه می بایس داد ک
تخفیــف حــدت یافتــه شــود و بــه صــورت عضالنــی یــا 
زیرجلــدی در ســگ ها، بــدون ایجــاد بیمــاری اســتفاده 
ــر  ــال حاض ــی در ح ــت عصب ــن های باف ــود. واکس ش
ــا،  ــای آفریق ــی در کمپ ه ــرای واکسیناســیون همگان ب
آمریــکای التیــن و کارائیــب، اســتفاده می شــوند کــه در 
مغــز بــره و نــوزاد مــوش تولیــد می گردنــد. ایــن نــوع 
ــروز  ــا ب ــات ب ــر حیوان ــگ ها و دیگ ــن ها در س واکس
ــند.)5(  ــراه می باش ــرگ هم ــی م ــی و حت ــم عصب عالی
ــر روی  ــاری ب ــروس ه ــویه های Flury و Kelev وی س
ــدت  ــف ح ــدۀ تخفی ــورت زن ــه ص ــرغ ب ــم م ــن تخ جنی
 Street Alabama ســویه  شــده اند.  تولیــد  یافتــه 
ــۀ  ــلول های کلی ــه س ــادت یافت Dufferin (SAD) ع
 Evelyn Rokitnicki Ablseth همســتر و ســویۀ
 (ERA) رشــد یافتــه روی کشــت ســلول کلیــۀ خــوك 

بــه صــورت زنــدۀ تخفیــف حــدت یافتــه در حیوانــات بــه 
خصــوص گوشــتخواران اهلــی مثــل ســگ و گربــه مــورد 
ــد. ایــن واکســن ها فاقــد ادجوانــت  اســتفاده قــرار می گیرن
ــان  ــدت زم ــا م ــوی ب ــی ق ــا ایمن ــوده ام )Adjuvant( ب

ــد.)5(  ــود می آورن ــه وج ــبی را ب مناس

ــی  ــه خوراک ــدت یافت ــف ح ــدۀ تخفی ــن های زن واکس
ــب  ــوند. اغل ــه نمی ش ــی توصی ــارف تزریق ــرای مص ب
ــات آزادزی  ــرف در حیوان ــرای مص ــن ها ب ــن واکس ای
تولیــد شــده اند تــا بتواننــد از مخــازن طبیعــی ویــروس 

ــد.)5(  ــاری بکاهن ه
کــه   )Recombinant( نوترکیــب  واکســن های 
 Evelyn-Rokitniki-Ableseth ــویه ژن G س
ــینیا  ــروس واکس ــی از وی ــه بخش ــاری را ب ــروس ه وی
ایمنی زایــی  بــرای  داده انــد  انتقــال   )Vaccinia(
گلیکوپروتئیــن   می شــوند.  اســتفاده  هــاری  علیــه 
ــد  ــبب تولی ــرعت س ــه س ــد ب ــینیا-هاری می توان واکس
شــود.  ویــروس  کننــدۀ  خنثــی  آنتی بادی هــای 
ــه  ــاری ب ــه قن ــاری و آبل ــی ه ــن نوترکیب گلیکوپروتئی
ــده  ــاالت متح ــته در ای ــده توانس ــن زن ــورت واکس ص
مجــوز مصــرف در گربــه را بــه صــورت تــك واکســن 
یــا ترکیــب بــا واکســن های پن لکوپنــی، پارووویــروس 
ــن های  ــت آورد. واکس ــه بدس ــروس گرب ــی وی و کلیس
  ،CVS ســویه های  کشــت  بــا  هــاری  غیرفعــال 
ــر روی فیبروبالســت  ــاری ب ــروس ه ــا PV وی PMی
 BHK-21 و Vero جنیــن تخــم مــرغ، ســلول های
بدســت می آینــد. عوامــل غیرفعــال کننــده مثــل فنــل، 
اشــعه AEI ،HCHO ،UV یــا دیگــر آمین هــا 
ــوند.  ــتفاده می ش ــروس اس ــازی وی ــال س ــرای غیرفع ب
آلومینیــوم،  هیدروکســید  مثــل  ادجوانت هایــی 
ادجوانت هــای  نــدرت  بــه  و  ســاپونین   ،ALPO4
ــی واکســن می شــوند. ــود ایمنی زای ــی ســبب بهب روغن

)5(
ــن  ــی اولی ــی ذات ــه شــد پاســخ ایمن همان طــور کــه قبــال گفت
ــد.  ــم می نمای ــی را فراه ــل عفون ــر عوام ــی در براب ــط دفاع خ
ــر  ــی منحص ــد ویروس ــاع ض ــق دف ــلول هایCNS از طری س
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بــه فــرد بــا واســطه گیرنده هــای تشــخیص پاتــوژن 
 )Pathogen recognition receptors: PRRs(
ســیگنال های خطــر را تشــخیص می دهنــد و می تواننــد 
Pathogen-( پاتــوژن  بــا  مرتبــط  مولکولــی  الگــوی 

associated molecular pattern: PAMP( کــه 
ــخیص  ــد را تش ــاری باش ــروس ه ــد RNA وی ــی توان م

ــد.)6(  دهن

ــای  ــه گیرنده ه ــد ک ــان می ده ــود نش ــواهد موج ش
بهتریــن  از   Toll-Like Receptor (TLR)
PRR هــا در پاســخ ایمنــی ذاتــی در برابــر ویــروس 
ــای  ــا روی غش ــی از TLR ه ــتند. برخ ــاری هس ه
ســلولی و برخــی دیگــر درون ســلول قــرار دارنــد. بــه 
ــود  ــوش وج ــان و م ــب 10 و TLR 12 در انس ترتی
ــی  ــاف عصب ــی و الی ــب محیط ــبکه عص ــد. ش دارن
ــیاتیك  ــب س ــاع و عص ــی نخ ــاخ خلف ــی در ش حس
گیرنده هــای  گاهــی  و   TLR3بیــان بــه  قــادر 
 RNA ــه TLR 4 و TLR7 هســتند. TLR3 ب
 RNA دو رشــته ای متصــل می شــود کــه می توانــد
ویــروس هــاری را تشــخیص دهــد. مطالعــات تجربی 
همچنیــن نشــان داده انــد کــه موش هــای مبتــال بــه 
ــروس  ــای وی ــه عفونت ه ــبت ب ــص TLR3 نس نق
هــاری کمتــر مســتعد هســتند. ایــن مشــاهدات 
حاکــی از آن اســت کــه TLR3 ممکــن اســت نقش 
ــد.  ــته باش ــاری داش ــروس ه ــز وی ــی در پاتوژن مهم
ــر هــاری در برخــی از  ــی در براب ــی ذات ــت ایمن اهمی
مدل هــای حیوانــات اثبــات شــده اســت. برخــی 
ــای دچــار  ــد کــه موش ه ــان داده ان مطالعــات نش
کمبــود گیرنــدۀ IFN(IFNAR-I) در هنــگام 
ــش  ــاری، افزای ــت ه ــرض عفون ــن در مع ــرار گرفت ق
ــع،  ــد. در واق ــال را نشــان می دهن ــار ویروســی و ابت ب
رشــد ویــروس هــاری در ســلول هایی کــه دارای 
ــتند،  ــرون I هس ــوع اینترف ــردی از ن ــتم عملک سیس

کاهــش می یابــد.)6( 
D1701- در یــك تحقیــق واکســن نوترکیــب

ــروس  ــن وی ــاوی گلیکوپروتئی ــه ح V-Rab-G ک
ــر  هــاری اســت )عامــل مهــم در ایجــاد ایمنــی مؤث

ــن  ــت. در ای ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــه هــاری( م علی
مطالعــه، ژن گلیکوپروتئیــن ویــروس هــاری بــه 
محــل ژن vegf-e از ژنــوم ســویۀ تخفیــف حــدت 
یافتــۀ D1701-V ویــروس اورف )Orf نوعــی 
پاراپاکــس ویــروس( انتقــال داده شــد و ســپس 
کــه  داد  نشــان  ایمونوفلورســانس  بررســی های 
در ابتــدای تکثیــر D1701-V-RabG میــزان 
زیــادی گلیکوپروتئیــن ویــروس هــاری بیان شــد )7(. 
ایــن واکســن نوترکیــب جدیــد ابتــدا در مــوش مــورد 
ــود  ــی بوج ــت ایمن ــه ظرفی ــت ک ــرار گرف ــی ق بررس
ــاد  ــویۀ ح ــی از دز کشــندۀ س ــزان باالی ــا می ــده ب آم
 )3000LD50 ویــروس هــاری )100 تــا CVS-11

ــود.)7(  ــط ب مرتب
)Adjuants( یاورهای واكسن

مختلفــی  ترکیبــات  شــامل  واکســن  یاورهــای 
هســتند کــه ســبب بهبــود پاســخ ایمنــی بــدن 
می شــوند.  ضعیــف  آنتی ژن هــای  بــه  نســبت 
هیدروکســید آلومینیــوم بیشــترین کاربــرد را در بیــن 
ــاب  ــد الته ــی مانن ــا عوارض ــات دارد ام ــن ترکیب ای
محــل  در  نکــروز  حتــی  و  تحریــك  طوالنــی، 
تزریــق، پاســخ ایمنــی ســلولی ضعیــف و تولیــد 
پاســخ ضــد ویروســی غیرموثــر را می توانــد بــه 
دنبــال داشــته باشــد. ترکیبــات آلومینیــوم می تواننــد 
ــژه  ــه وی ــایتوتوپیك ب ــای هموس ــد آنتی بادی ه تولی
ــد از  ــن جدی ــای واکس ــوند. یاوره ــبب ش IgE را س
)نانوپارتیــکل( هســتند  نانــو  دســته ترکیبــات ذرات 
کــه ایمنــی زایــی آنتی ژن هــا و ارائــۀ آن هــا را بــه 
 APCs or Antigen( ــی ژن ــر آنت ــلول های بیانگ س
ایــن  می دهنــد.  افزایــش   )Presenting Cells
ــاری  ــای ه ــا گلیکوپروتئین ه ــد ب ــات می توانن ترکیب
در ســلول های هــدف مغــزی از طریــق ســد مغــزی 
 )BBB or Blood Brain Barrier( خونــی
ــی  ــه از نوع ــبز ک ــره س ــوذرات نق ــوند. نان ــت ش جف
ــی را  ــخ ایمن ــد پاس ــت می آین ــه دس ــوس ب اکالیپت
نســبت بــه واکســن های غیرفعــال شــده ی ویــروس 
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ــه تازگــی درحــال توســعه اســت آنالوگــی از  ــاور کــه ب هــاری بهبــود می بخشــند. یــك ترکیــب شــیمیایی ی
Toll- اثــر متقابلــی بــا گیرنــده ای بــه نــام PIKA مــی باشــد PIKA دو رشــته ای تحــت عنــوان RNA
ــلول های  ــط س ــی توس ــای خارج ــایی آنتی ژن ه ــرای شناس ــه ب ــا TLR3 دارد ک Like Receptor-3 ی
بیانگــر آنتــی ژن )APCs( مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و تولیــد ســایتوکین های پیــش التهابــی را افزایــش 
ــدن  ــوع ایمنــی ســلولی و ایمنــی هومــورال در ب می دهــد. ایــن ترکیــب همچنیــن ســبب تحریــك هــر دو ن
ــا 80  ــد ت ــی 70درص ــاد ایمن ــبب ایج ــی س ــن های ویروس ــب واکس ــتفاده از PIKA در ترکی ــود. اس می ش
درصــد در حیوانــات شــده درحالــی کــه واکســن هــای بــدون PIKA تنهــا 20 درصــد تــا 30 درصــد ایمنــی 

افزایــش می دهنــد.)1(  را 

ــازمان  ــی س ــای دام ــت بیماری ه ــت و مدیری ــر بهداش ــی دفت ــتورالعمل اجرای ــه و دس ــق برنام ــران طب در ای
دامپزشــکی )بــا همــکاری جامعــه دامپزشــکی حیوانــات کوچــك( واکسیناســیون علیــه بیمــاری هــاری در ســگ 
و گربــه بــا اســتفاده از واکســن کشــتۀ شــده هــاری در ســن 12 هفتگــی و تکــرار ســالیانه توصیــه می شــود. 
نحــوۀ تلقیــح واکســن بــه شــکل زیــر جلــدی یــا عضالنــی بــر اســاس توصیــۀ تولیــد کننــدۀ واکســن )طبــق 

ــود .)8( ــن می ش ــدول 1( تعیی ج

جدول 1- نحوۀ واکسیناسیون سگ و گربه علیه بیماری هاری

روش تجویزتكرارزمان تجویزنوع واكسننام واكسن/ بیماری
SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازندهساالنه12 ماهگیکشتههاری

منابع مورد استفاده :
  1- El-Sayed A. Advances in rabies prophylaxis and treatment with emphasis on           
immunoresponse mechanisms. Int J Vet Sci Med. 2018;6(1):8-15.
 2-  Morters MK, McNabb S, Horton DL, Fooks AR, Schoeman JP, Whay HR, et al. Effective 
vaccination against rabies in puppies in rabies endemic regions. Vet Rec. 2015;177(6):150.
  3-  Knobel DL, Arega S, Reininghaus B, Simpson GJG, Gessner BD, Stryhn H, et al. 
Rabies vaccine is associated with decreased all-cause mortality in dogs. Vaccine. 
2017;35(31):3844-9.
  4-  Moore GE ,HogenEsch H. Adverse vaccinal events in dogs and cats. Vet Clin North Am 
Small Anim Pract. 2010;40(3):393-407.
  5-  Nandi S, Kumar M. Development in Immunoprophylaxis against Rabies for Animals and 
Humans. Avicenna J Med Biotechnol. 2010;2(1):3-21.
  6-   Denis M, Knezevic I, Wilde H, Hemachudha T, Briggs D, Knopf L. An overview of the 
immunogenicity and effectiveness of current human rabies vaccines administered by 
intradermal route. Vaccine. 2019;37 Suppl 1:A99-A106.
   7-  Amann R, Rohde J, Wulle U, Conlee D, Raue R, Martinon O, et al. A new rabies vaccine 
based on a recombinant ORF virus (parapoxvirus) expressing the rabies virus glycoprotein. 
J Virol. 2013;87(3):1618-30.

8-امیــری کریــم، بحرینی پــور اکــرم، بهیــار یوســف و همــکاران. 1399. برنامــه و دســتورالعمل های اجرایــی دفتــر بهداشــت و مدیریــت 
بیماری هــای دامــی در ســال 1399. نشــریه درون ســازمانی. ســازمان دامپزشــکی کشــور. تهــران، ایــران. ص: 611-613.

53



اســب  ویروســی  رینوپنومونــی  بــر  مــروری 
اســب( ویــروس  )هرپــس 

 Equine Viral Rhinopneumonitis
(Equine Herpesvirus-1and -4

امیــر جــوادی: دکتــرای عمومــی دامپزشــکی ، بــورد تخصصــی 
بیماریهــای داخلــی دامهــای بــزرگ، دفتــر بهداشــت و مدیریــت 

بیماریهــای دامــی ســازمان دامپزشــکی
Amirjavadivet@gmail.com :پست الکترونیك

محســن ایمــان دار: دکتــرای عمومــی دامپزشــکی، دکتــرای تخصصــی 
ــی  ــای دام ــا بیماریه ــارزه ب ــناس مب ــکی، کارش ــوِژی دامپزش میکروبیول

اســتان قزویــن
Dr.imandar@gmail.com : پست الکترونیك

اتیولوژی:
DNA ویروس هــای  ویروس هــا  هرپــس        
ــوع زوج  ــا از ن ــه DNA آنه ــتند ک ــی هس دار بزرگ
 125 بیــن  اندازه شــان  و  بــوده  خطــی  رشــته ای 
ــادار(  ــر )غش ــا 200 نانومت ــاء( ت ــدون غش ــر )ب نانومت
ــادی از  ــبتًا زی ــد. غشــاء فاصلــه نس ــر می باش متغی
ــه را پروتئین هــای  ــن فاصل ــه ای نوکلئوکپســید دارد ک
ــارن 20  ــا تق ــن ویروس ه ــد. ای ــر می کنن ــت پ تگومن
ــر  ــوع دارای 150 هگزوم ــته و در مجم ــی داش وجه
و 12 پنتامــر می باشــند. ژنــوم ایــن ویروس هــا از 
ــا kbp 290 اطالعــات ژنتیکــی  حــدود kbp 120 ت
تشــکیل شــده اســت. تعــداد پروتئین هــای ایــن 
خانــواده ویروســی حــدود 70 پروتئیــن اســت کــه 30 
ــداد، 6  ــن تع ــند. از ای ــاختمانی می باش ــا س ــای آنه ت
پروتئیــن در ســاختمان کپســید، 8 پروتئیــن در غشــاء 
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــاختمان پپلومره ــن در س و دو پروتئی

اســت.

     شــکل1: تصویــر ویــروس هرپــس بــه دو صــورت 
شــماتیك و زیــر میکروســکوپ الکترونــی

ــت  ــه تح ــر س ــتمل ب ــده مش ــس ویری ــواده هرپ       خان
 ،Alphaherpesvirinae ویروســی  خانــواده 
 Gammaherpesvirinae و Betaherpesvirinae
همــان  بتــا  خانــواده  تحــت  ویروس هــای  می باشــند. 
ویروس هــای ســیتومگال می باشــند کــه رشــد کندی داشــته 
و عمدتــًا در کبــد و کلیــه قــرار دارنــد. گــروه ویروس هــای 
گامــا نیــز بیشــتر بــه غــدد لنفــاوی تمایــل دارنــد و منجــر 
بــه ایجــاد تومــور می شــوند کــه از مهمتریــن ویروس هــای 
 Epstein ــروس ــه وی ــوان ب ــواده می ت ــت خان ــن تح ای
ــود. ــاره نم ــی در انســان اش ــوز عفون ــل منونوکلئ Bar عام

      در تحــت خانــواده آلفــا هرپــس ویرینــه، چندیــن 
جنــس ویروســی از قبیــل ویــروس ســیمپلکس )تــب 
ــور  ــس واریســال حض ــراه جن ــه هم ــانی( ب ــال انس خ
ــس ویروس هــای موجــود  ــن هرپ ــه مهمتری ــد ک دارن
در اســب ، آلفــا هرپــس ویــروس یــك و چهــار 
می باشــند کــه در ایــن جنــس قــرار گرفته انــد. 
EHV-1 بــه طــور عمــده اســب ها، االغ هــا و ســایر 
ــا  ــانان و گوزن ه ــی گاو، شترس ــانان و گاه ــب س اس
ــب را  ــط اس ــی EHV-4 فق ــد ول ــر می کن را درگی
درگیــر می کنــد. EHV-3 یــك گونــه دیگــر از آلفــا 
 Equine هرپــس ویروس هــا اســت کــه باعــث
انتقــال  کــه  می شــود   coital exanthema
مقاربتــی دارد و بیمــاری بــه صــورت ضایعات ســطحی 
ــان و  ــی در نری ــلی خارج ــای تناس ــوم اندام ه در اپیتلی

ــازد. ــان می س ــود را نمای ــان خ مادی
تحــت  از  عضــوی   EHV-5 و   EHV-2      
خانــواده گامــا هرپــس ویروس انــد و ممکــن اســت در 
ایجــاد مشــکالت تنفســی نقــش داشــته باشــند. اخیــراً 
ــا فیبــروز ریــوی مولتــی نــدوالر  ارتبــاط EHV-5 ب
در اســب و لنفومــای اســبی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــا  ــی در کره ه ــس فوقان ــتگاه تنف ــاری دس اســت. بیم
ــا احتمــال کمتــر  ــه وســیله EHV-4 و ب و بالغیــن ب
توســط EHV-1 ایجــاد می شــود. ســکانس های 
ــده و مشــخص  ــن ش ــبی 4 تعیی ــس اس DNA هرپ
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اســت کــه اســترین های متفاوتــی بــا ویروالنــس 
متفــاوت وجــود دارد. ایــن اختــالف بــر اســاس تفــاوت 
در شــدت عالئــم بالینــی بــوده و از طریــق روش هــای 
ــا  ــترین های ب ــن اس ــق بی ــکان تفری ــگاهی ام آزمایش

ــدارد. ــاد وجــود ن ویروالنــس کــم و زی
جدول1: انواع مختلف تیپ های هرپس ویروس اسبی و 

یافته های بالینی مرتبط

   

  
اکثــر  در   EHV-4 و   EHV-1 ویروس هــای   
بومــی  جهــان  سراســر  در  اســب ها  جمعیت هــای 
می باشــند. ایــن بیمــاری بیــش از 60 ســال بــه عنــوان 
تهدیــد بــرای صنعــت بیــن المللی اســب شــناخته شــده 
 ،Herpesviridae اســت و توســط دو عضو خانــواده
ــی  ــود. همولوگ ــاد می ش )EHV-1 و EHV-4( ایج
-96 EHV-4 و EHV-1 آمینواســیدی ویــروس

55درصــد  اســت. هرپــس 1و4 از لحــاظ آنتی ژنیــك، 
ــند.  ــم می باش ــبیه ه ــیار ش ــیته بس ــی و پاتوژنس ژنتیک
ــا،  ــط دترجنت ه ــادگی توس ــه س ــروس ب ــر دو وی ه
ــی  ــای گندزدائ ــایر روش ه ــا و س ــی کننده ه ضدعفون
ــیون در  ــك موتاس ــد. در EHV-1 ی ــن می رون از بی
ــی  ــگاه 752 انجــام شــده کــه نتیجــه آن جابجائ جای
ــت  ــید اس ــپارتیك اس ــا آس ــپارژین ب ــه آس ــید آمین اس
کــه باعــث توانائــی ویــروس در ایجــاد عالئــم عصبــی 
می شــود. در حــال حاضــر ایــن امــکان وجــود دارد کــه 

ــط  ــیون در N752D توس ــترین های دارای موتاس اس
ــوند. ــخیص داده ش PCR تش

اپیدمیولوژی:
اســب های  جمعیــت  در   EHV-4 عفونــت        
ــیوع  ــرولوژی ش ــش س ــت. پای ــك اس ــا آندمی کل دنی
ــوردار  ــت )ســروپرولنس( از ارزش محــدودی برخ عفون
اســت؛ زیــرا مطالعــات ابتدائــی قــادر بــه تفریــق 
 EHV-1 و EHV-4 بیــن آنتی بــادی حاصــل از
ــط  ــر توس ــرولوژیك اخی ــای س ــت. پایش ه ــوده اس نب
الیــزا نشــان می دهــد تمــام اســب ها و کره هــای 
ــا EHV-4 را  ــت ب ــواهدی از عفون ــاالی 60 روز ش ب
ــال  ــه انتق ــد در نتیج ــوان می توانن ــای ج ــد. کره ه دارن
ایمونوگلوبولین هــا از مــادر ســرم مثبــت، ســرم مثبــت 
شــوند کــه ایــن مســئله تعییــن زمــان اولیــن عفونــت و 
ســروکانورژن )ســرم مثبــت شــدن( را ســخت می کنــد. 
ــق  ــه تفری ــادر ب ــرولوژیك ق ــت های س ــن تس در ضم
بیــن پاســخ واکسیناســیون و عفونــت نمی باشــند. 
و   EHV-1 هرپــس،  ویروس هــای  دیگــر  ماننــد 
EHV-4 عفونت هــای نهفتــه طوالنــی مــدت را 
ایجــاد می کننــد و می تواننــد پــس از اســترس یــا 
بــارداری دوبــاره فعــال شــوند. اکثــر اســب ها در طــول 
ــا  ــف ی ــه صــورت خفی ــا ب ــا و باره زندگــی خــود باره
تحــت بالینــی مجــدداً آلــوده می شــوند. بنابرایــن 
شناســایی DNA ویروســی یــا آنتــی بادی هــای 

ــود. ــت تفســیر ش ــا دق ــد ب ضــد EHV بای
و  ســالم  کره هــای  از  می توانــد   4 هرپــس        
کره هــای درگیــر بــا بیمــاری دســتگاه تنفــس فوقانــی 
ــع  ــا دف ــود. در کره ه ــدا ش ــانی ج ــی یکس ــا فراوان ب
ویــروس توســط ترشــحات بینــی بــوده و یــك توزیــع 
ــه  ــود دارد ک ــروس وج ــع وی ــوص دف ــی در خص فصل
بیشــترین میــزان دفــع ویــروس در اوایــل پاییــز اســت. 
بیمــاری در دســتگاه تنفــس فوقانــی کــه قابــل نســبت 
ــت و  ــداول اس ــیار مت ــد، بس ــس 4 باش ــه هرپ دادن ب
ــود  ــی خ ــال اول زندگ ــب ها در 2 س ــام اس ــاید تم ش
درگیــر می شــوند. هرپــس 4 بــه نــدرت باعــث ســقط 
ــوزادان و میلوآنســفالوپاتی  ــان، ســپتی ســمی ن در مادی
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در اســب های بالــغ می شــود.
شــیوع  باعــث   EHV-1 کلــی  حالــت  در        
ــوزاد،  ــای ن ــرگ کره ه ــقط، م ــی، س ــکالت تنفس مش
میلوآنســفالوپاتی و Chorioretinopathy )آســیب 
 EHV-4 بــه قرنیــه چشــم( می شــود، همچنیــن
ــیوع  ــه صــورت ش ــروز مشــکالت تنفســی ب ــث ب باع
و ســقط جنیــن انفــرادی می شــود. میــزان بــروز 
بیمــاری تنفســی ناشــی از EHV-1 نســبت بــه 

ــت. ــر اس ــیار کمت EHV-4 بس

ــزان شــیوع ســرمی  ــات انجــام شــده می      در مطالع
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــوده اس ــد ب EHV-1 28-9درص
تروبــرد  بالــغ  اســب های  میــزان شــیوع ســرمی 
کره هــا  در   ، 26درصــد  تولیــدی  مادیان هــای  و 
11درصــد ، در اســب های تروبــرد ســرعت یــك تــا دو 
ــادی  ــیوع آنتی ب ــوده اســت. ش ــاله 68-46درصــد ب س
EHV- ــوص ــوان در خص ــای ج ــرمی در تروبرده س

ــد   ــد  و 1درص ــب 93درص ــه ترتی 4 و EHV-1،  ب
ــز  ــس نی ــق در انگلی ــن تحقی ــابه ای ــت. مش ــوده اس ب
ــی  ــاری بالین ــبب بیم ــه EHV-1 مس ــان داد ک نش
ــچ  ــت. هی ــوده اس ــرد نب ــرعت تروب ــب های س در اس
مدرکــی مبنــی بــر ایــن کــه ایــن دو ویــروس باعــث 
ــان هایی  ــالمتی در انس ــرات س ــه خط ــر گون ــروز ه ب
کــه بــا ایــن عوامــل کار می کننــد شــده باشــد ، ثبــت 

نشــده اســت.
روش های انتقال:

      هرپــس 4 بــه شــدت عفونــت زا بــوده و انتقــال بــه 
وســیله استنشــاق ترشــحات عفونــی یــا بــه وســیله بلع 
ــه ترشــحات بینــی می باشــد. کره هــای  ــوده ب مــواد آل
ــه  ــده ب ــع کنن ــك دف ــس 4 ی ــه هرپ ــده ب ــوده ش آل
میــزان فــراوان و طوالنــی ویــروس از ترشــحات 
بینی انــد و ویــروس بــرای 45-14 روز در خــارج از 
بــدن دام می توانــد زنــده بمانــد. منشــاء عفونــت، 
اغلــب اســب هایی می باشــند کــه یــا بــه طــور 
مســتقیم یــا توســط وســایل آلــوده ویــروس را انتقــال 
ــول دوره  ــغ در ط ــب های بال ــا و اس ــد. کره ه می دهن

فعــال بیمــاری، عفونی انــد و بــه علــت اینکــه اســب ها 
بــه شــکل پنهــان و مخفــی درگیــر می شــوند، ممکــن 
اســت مجــدداً عفونــت در آنهــا فعــال شــود و شــروع به 
دفــع ویــروس کننــد. دوره پنهــان بیمــاری مشــخص 
ــه  ــود ک ــرض می ش ــه ف ــن گون ــی ای ــد ول نمی باش
ــس  ــرای تمــام طــول عمــر، دام حامــل اســت. هرپ ب
نــوع 4 در گانگلیــون عصــب ســه قلــو در محلــی کــه 
بــه فــك بــاال عصــب دهــی می کنــد و باعــث حــس 
ــد. ــی می مان ــی باق ــود، مخف ــی می ش ــاط بین در مخ

فاكتورهای خطر:
ایمنیت:

      ایمنیــت ناشــی از عفونــت طبیعــی دســتگاه تنفــس 
EHV- در EHV-1 یــك دوره کوتــاه بوده و مشــابه
4 نیــز ایــن ایمنــی بــه علــت ایمنــی سایتوتوکســیك 
ناشــی از ســلول های T اســت. بــه علــت دوره کوتــاه 
ایمنیــت یــك حیــوان می توانــد چندیــن بــار در طــول 
زندگــی خــود بــا ویــروس درگیــر شــود؛ گرچــه دفعــات 
ــد  ــای متول ــت. کره ه ــر اس ــاری خفیف ت ــدی بیم بع
ــی  ــی محافظت ــك ایمن ــت ی ــرم مثب ــادر س ــده از م ش
را دریافــت می کننــد کــه تــا 180 روز ادامــه دارد. 
ــده  ــًا نشــان دهن ــی شــده لزوم ــادی خنث وجــود آنتی ب

ــد. ــت نمی باش ــه عفون ــت ب مقاوم
سن:

EHV- و EHV-1 بیمــاری ایجــاد شــده توســط      
 Performance اســب های جــوان  در  اغلــب   4
دیــده می شــود و عمومــًا نتیجــه ای از اســتقرار عفونــت 
ــای  ــا و ماه ه ــان در هفته ه ــورت پنه ــه ص ــدن ب در ب
اولیــه زندگــی اســت. کره هــا نیــز بــه هرپــس درگیــر 
می شــوند کــه احتمــااًل ایــن عفونــت را از مــادر خــود 
ــادی از  ــر زی ــد و مقادی ــا می گیرن ــایر مادیان ه ــا س ی
ویــروس را از طریــق ترشــحات بینــی دفــع می کننــد. 
بــا افزایــش ســن، احتمــال درگیــری بــه بیمــاری کمتر 
ــتر  ــات بیش ــه دفع ــود. EHV-4 ب ــر می ش و خفیف ت
ــازی  ــن ها جداس ــه مس ــبت ب ــوان نس ــای ج از دام ه

شــده اســت.
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اهمیت اقتصادی:
ــل از  ــه دلی ــاری ب ــن بیم ــادی ای ــت اقتص       اهمی
دســت دادن زمــان تمریــن و شــانس حضــور در 
مســابقات اســت کــه در طــی آن  اســب در دوره 
نقاهــت و قرنطینــه اســت. گرچــه بیمــاری در دســتگاه 
تنفــس فوقانــی یــك التهــاب خفیــف ایجــاد می کنــد 
ــی مشــخص می شــود  ــا ســرفه و ترشــحات بین کــه ب
ولــی اهمیــت بیمــاری به جهــت تعــداد بــاالی دام های 
ــزان  ــد. می ــاری می باش ــیوع از بیم ــك ش ــر در ی درگی
ــس و  ــاد کمپلک ــدم ایج ــورت ع ــر در ص ــرگ و می م
 EHV-1 ــادر اســت. در خصــوص ــه ن عــوارض ثانوی
ســقط جنیــن و خســارت های ناشــی از آن خصوصــًا در 
اســب های بــا ارزش، بســیار از لحــاظ اقتصــادی مهــم 

تلقــی می گــردد.
پاتوژنز:

      پاتوژنــز EHV-4 مشــابه EHV-1 اســت؛ 
ــه طــور متــداول باعــث  ــه غیــر از اینکــه ویــروس ب ب
ســقط، ســپتی ســمی نــوزادان و میلوآنســفالوپاتی 
ــوم  ــه اپی تلی ــده ب ــاق ش ــروس استنش ــود. وی نمی ش
دســتگاه تنفــس متصــل شــده و وارد ســلول های 
ــی  ــر م ــروس تکثی ــدداً وی ــود و مج ــال می ش اپی تلی
ــترش  ــس گس ــتگاه تنف ــت در دس ــپس عفون ــود. س ش
پیــدا می کنــد کــه شــامل نــای، برونشــیول ها و بافــت 
لنفــاوی دســتگاه تنفســی اســت. مــدت زمــان ویرمــی 
در ایــن بیمــاری کوتــاه مــدت اســت. بــه علــت مــرگ 
ســلولی، اجــرام انکلــوژن بــادی در داخــل هســته 
ــدی  ــای لنفوئی ــتگاه تنفســی و بافت ه ــلول های دس س
وابســته ایجــاد می شــود. پــس از ایــن مرحلــه هرپــس 
پنهــان شــده در ایــن مرحلــه توســط جداســازی 
ویــروس از عقده هــای لنفــاوی دســتگاه تنفــس و 
ــه  ــون س ــروس در گانگلی ــوم وی ــردن ژن ــخص ک مش
قلــو قابــل ردیابــی اســت. علــل و فاکتورهــای مســببه 
ــه  ــی ب ــت مخف ــروس از حال ــدن وی ــال ش ــود و فع ع
ــه  ــن نکت ــه ای ــد. البت ــخص نمی باش ــل مش ــور کام ط
  EHV-4قابــل ذکــر اســت کــه شــواهد قطعــی عــود
ــوده و اغلــب از  ــوان علــت یــك شــیوع کــم ب ــه عن ب

ــود. ــاد می ش ــتروئیدها ایج ــز کورتیکواس ــق تجوی طری
یافته های بالینی:

      فــرم کالســیك تنفســی بیمــاری )رینوپنومونی(، به 
ــل تفکیــك از ســایر بیماری هــای  صــورت قطعــی قاب
دســتگاه تنفســی نمی باشــد. بیمــاری دارای یــك دوره 
کمــون 20-2 روزه اســت.   تــب، کونژنکتیویت، ســرفه 
و التهــاب خفیــف در دســتگاه تنفــس فوقانــی تظاهرات 
اصلــی بیمــاری اســت ولــی فــرم مخفــی نیــز متــداول 
اســت. دمــای رکتــال بیــن 45/5-39 درجــه ســانتیگراد 
ــه ای  ــدون آبس ــاوی ب ــای لنف ــورم عقده ه ــد. ت می باش
ــاوی تحــت فکــی خصوصــًا  ــای لنف شــدن در عقده ه
در کره هــا و یــك ســاله ها قابــل مشــاهده اســت. 
ــم تنفســی در EHV-1  شــدیدتر اســت  شــدت عالئ

کــه علــت آن احتمــااًل بــه دلیــل ویرمــی  باشــد.  

 تــب در ایــن بیمــاری دوفــازی بــوده کــه پیــك فــاز 
ــری دســتگاه  ــت درگی ــه عل ــوده و ب اول در روز 2-1 ب
تنفــس فوقانــی اســت و پیــك دوم نیــز در روز 8-4 بــه 
ــواًل  ــی معم ــی و آنورکس ــت. بی حال ــی اس ــت ویرم عل
خفیــف بــوده و ترشــحات بینــی در ابتــدا ســروزی و در 
ــت )موکوســی چرکــی( می شــود.  روز 7-5 موکوپروالن
ــیوع، در  ــورت ش ــه ص ــًا ب ــی، خصوص ــاری تنفس بیم
اســب های بــاالی 2 ســال نــادر اســت. اغلــب عالئــم 
ــروش  ــد و ف ــز خری ــا در مراک ــوان ی ــب های ج در اس
اســب دیــده می شــود. طــول دوره بیمــاری اغلــب 2-5 
روز مــی باشــد. در حالــی کــه مشــاهده ترشــحات بینی 
ــته  ــه داش ــه ادام ــرای 3-1 هفت ــد ب ــرفه می توان و س
ــیله  ــه وس ــب ب ــی اغل ــه باکتریائ ــم ثانوی ــد، تهاج باش
 Streptococcus.equi.zooepidemicus
ــود.  ــی ش ــی م ــم بالین ــدید عالئ ــث تش ــت و باع اس
ــه  ــی ویروســی اولی ــد پنومون کره هــای جــوان می توانن
ــقط و  ــث س ــًا EHV-4 باع ــد و ندرت ــان دهن را نش

ــود. ــی می ش ــم عصب عالئ
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شکل2: تصویری از یافته های بالینی عفونت ویروس 
EHV-1 در اسب ها

ــق  ــری از طری ــد از درگی ــروس 7-4 روز بع       وی
ــلول  ــال س ــردد و انتق ــع می گ ــی دف ــحات تنفس ترش
ــر شــدن عقده هــای لنفــاوی  ــه ســلول باعــث درگی ب
ــود.  ــاعت می ش ــد از 24-12 س ــس بع ــتگاه تنف دس
برخــالف هرپــس EHV-4 کــه محــدود به دســتگاه 
ــیتی  ــی لنفوس ــك ویرم ــت، EHV-1 ی ــس اس تنف
ایجــاد می کنــد کــه باعــث رســیدن ویــروس بــه رحــم 
ــیت ها  ــروس از لوکوس ــال وی ــردد. انتق ــتن می گ آبس
ــه دوم  ــوان منطق ــه عن ــال ب ــلول های آندوتلی ــه س ب
عفونــت باعــث وازکولیــت و در نتیجــه ایســکمی 
و ترومبــوز می گــردد. ویرمــی تــا 21 روز ادامــه 
  Chorioretinopathyــقط و ــه س ــته و الزم داش
و EHM اســت.   ســقط اغلــب در 4 ماهــه انتهائــی 
ــی از وقــوع در ثلــث  ــی گزارش هائ آبســتنی اســت ول
ــی از رخــداد  ــز وجــود دارد. عالمت ــی آبســتنی نی میان
ــك در  ــه صــورت تیپی ــره ب ــدارد و ک ــود ن ــقط وج س
ــه  ــرگ ب ــه م ــع می شــود ک ــك دف پرده هــای آمنیوتی
ــت.  ــت اس ــدن جف ــدا ش ــی از ج ــی ناش ــت خفگ عل
ــپس  ــی س ــد ول ــدا زنده ان ــا در ابت ــی از فتوس ه بعض
بــه علــت عفونــت ریــوی می میرنــد. میلوآنســفالوپاتی 
ــی  ــیب های عروق ــت آس ــه عل ــی از EHV-1 ب ناش
گســترده بعــد از آســیب بــه آندوتلیــوم عروقــی 
طنــاب  در  ترومبوایســکمیك  نکــروز  و   B.B.B
نخاعــی و مغــز اســت. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــس  ــت هرپ ــه عفون ــك ب ــخ ایمونوپاتولوژی ــك پاس ی
ــوژی  ــروق CNS در اتیول ــوم ع ــروس در آندوتلی وی

کنــد.  بــازی  نقــش  ترومبوایســکمیك  نکــروز 
ــن  ــب س ــی اغل ــرم عصب ــه ف ــالء ب ــای مبت مادیان  ه

ــد ــال دارن ــاالی 5 س ب
.

EHV-1 شکل3: سیکل زندگی ویروس
      کوریورتینوپاتــی نیــز بــه علــت آســیب های 
ایســکمیك بــه مشــیمیه و شــبکیه اســت و ضایعــات 
ــه Shoutgun معــروف اســت کــه  آن اصطالحــًا ب
ــی  ــد کانون ــا چن ــی ی ــورت کانون ــه ص ــد ب می توان
باشــد. گرچــه بــروز ضایعــات چشــمی در بــاالی %50 
ــی  ــود ول ــاد می ش ــد از EHV-1 ایج ــع بع از مواق
ــی  ــه صــورت تحــت بالین ــت چشــمی ب ــب عفون اغل
ــرای ظاهــر شــدن  ــد و ایــن ضایعــات ب باقــی می مان
بــه چندیــن هفتــه وقــت نیــاز داشــته و در فــاز حــاد 
بیمــاری عالئمــی مشــاهده نمی گــردد. کره هــای 
ــت  ــد حال ــدای تول ــا EHV-1 در ابت ــر ب ــوزاد درگی ن
طبیعــی دارنــد ولــی بــه ســرعت ضعیــف و بــی حــال 
شــده و در اثــر یــك دیســترس تنفســی دچــار مــرگ 
می شــوند. مخفــی شــدن ویــروس، در گانگلیــون 
ــاق  ــوالر اتف ــتم لنفورتیک ــو و سیس ــه قل ــب س عص
می افتــد و فعــال شــدن مجــدد ویــروس باعــث 
دوبــاره درگیــر شــدن دســتگاه تنفــس فوقانــی بــوده و 
ــرد. ــی صــورت می پذی ــق ترشــحات بین ــع از طری دف

EHV-1 شکل4: کوریورتینوپاتی ناشی از ویروس
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كلینیكال پاتولوژی:
      نتایج هماتولوژیك و بیوشــیمیایی ســرم، اختصاصی 
یــك  بالــغ  اســب های  در  نمی باشــد.  افتراقــی  و 
ــا  ــش نوتروفیل ه ــت کاه ــه عل ــخص ب ــی مش لوکوپن
ــده می شــود. تســت های ســرولوژیك در تشــخیص  دی
ــادی  ــطح آنتی ب ــد. س ــت دارن ــاری اهمی ــرل بیم و کنت
ســرمی توســط الیــزا، VN و CF قابــل انجــام اســت. 
روش هــای VN و CF نمی تواننــد بیــن هرپــس یــك 
و چهــار تفریــق قایــل شــوند ولــی الیــزا توســط یــك 
 EHV-1 و EHV-4 آنتــی ژن نوترکیــب اختصاصــی

قــادر بــه تفکیــك بیــن ویــروس تیــپ 1 و 4 اســت.
      بســیاری از اســب ها و نــه تمــام آنهــا دارای 
ــل  ــه دلی ــس 4 ب ــه هرپ ــر علی ــرمی ب ــادی س ــی ب آنت
 ،CF عفونــت و واکسیناســیون می باشــند. آنتــی بــادی
ــا  ــود و تنه ــر می ش ــت ظاه ــد از عفون 12- 10روز بع
ــش 4  ــك افزای ــد. ی ــی می مان ــاه باق ــد م ــرای چن ب
ــاهدی  ــاری ش ــت بیم ــاد و نقاه ــن دوره ح ــری بی براب
ــادی  ــی ب ــه آنت ــی ک ــت حاضــر اســت. در حال از عفون
کمپلمــان تنهــا بــرای چنــد مــاه قابــل ردیابــی اســت،  
آنتــی بــادی VN بــرای بیــش از یــك ســال بــه عنوان 
یــك وســیله قابــل اعتمــاد در خصــوص عفونــت قبلــی 
ــدی  ــا چن ــود. ت ــد ب ــی خواه ــل ردیاب ــه رخ داده قاب ک
پیــش روشــی جهــت تفریــق بیــن هرپــس 4 و 1 وجــود 
ــاس  ــاال براس ــی ب ــا ویژگ ــای ب ــی روش ه ــت ول نداش
 G ــن ــل C-terminus گلیکوپروتئی ــاوت در مح تف
کــه قــادر بــه تفکیــك بیــن هرپــس 4 و 1 مــی باشــند، 
ــروس در ســوآپ  ایجــاد شــده اســت.    تشــخیص وی
ــا  ــت ی ــیله کش ــه وس ــون ب ــوت خ ــی ک ــا باف ــی ی بین
  PCR ــتفاده از ــد. اس ــد تشــخیص می باش PCR تائی
از نــوع Seminested یــاMultiplex یــك روش 
ــق  ــوآپ حل ــس 4 در س ــوم هرپ ــخیص ژن ــریع تش س
ــن  ــت، جنی ــت باف ــوان از کش ــروس را می ت ــت. وی اس
ــی و  ــق شســت و شــوی بین جوجــه و همســتر از طری

نیــز از فتــوس ســقط شــده جــدا کــرد.
ــرای جداســازی  ــه اکســودای نازوفارنکــس ب       نمون

ویــروس بــه بهتریــن حالــت در اویــل بیمــاری و 
مرحلــه تــب دار بیمــاری تنفســی انجــام می شــود 
ــا طــول 50 ســانتیمتر ضــد  کــه توســط یــك ســیم ب
زنــگ کــه داخــل یــك لولــه پالســتیکی التکــس قــرار 
گرفتــه اســت و ســر آن یــك گاز 5×5 قــرار دارد، انجام 
ــرداری  ــرای نمونه ب ــز ب ــرد. از ســوآپ رحمــی نی می گی
ــل  ــرداری، گاز داخ ــد از نمونه ب ــود. بع ــتفاده می ش اس
محلــول حمــل و نقــل قــرار گرفتــه و در شــرایط ســرد 
ــروس  ــی وی ــردد. عفونت زائ ــل می گ ــز حم ــه فری و ن
ــا  ــن گاوی ی ــردن ســرم آلبومی ــه ک ــا اضاف ــد ب می توان

ــود. ــر ش ــد طوالنی ت ــن 0/1درص ژالتی
یافته های كالبدگشائی:

      مــرگ و میــر در شــکل تنفســی هرپــس 1 و 4 نــادر 
اســت. در فــرم عصبــی میــزان CSF افزایــش یافتــه 
ــزی  ــع مغ ــگ مای ــد. رن ــش می یاب ــیته آن افزای و دانس
نخاعــی زرد شــده و یــك نمونــه بســیار مناســب بــرای 

جداســازی ویــروس محســوب می شــود.
تشخیص:

      هــر دو گونــه EHV-1 و EHV-4 ویروس هــای 
ــیوع  ــث ش ــت باع ــن اس ــوده و ممک ــری ب ــیار مس بس
انفجــاری ســقط جنیــن یــا بیماری هــای عصبــی شــوند. 
بنابرایــن روش هــای تشــخیص ســریع جهــت مدیریــت 
واکنــش  روش  هســتند.  مفیــد  بیماری هــا  ایــن 
ــترده  ــور گس ــه ط ــه ب ــراز )PCR( ک ــره ای پلیم زنجی
توســط آزمایشــگاه های تشــخیصی مــورد اســتفاده 
باالیــی  از ســرعت و حساســیت  قــرار می گیرنــد، 
برخوردارنــد. ســنجش های PCR در زمــان واقعــی 
)Real time PCR( کــه امــکان آزمایــش همزمــان 
ــار ویروســی  EHV-1 و EHV-4 و تعییــن مقــدار ب
ــروس  ــازی وی ــرای جداس ــد، ب ــم می کن ــز فراه را نی
بــه ویــژه بــرای تشــخیص فــاز ویرمــی بیمــاری 
ــروس  ــن جداســازی وی ــد باشــد. همچنی ــد مفی می توان
نیــز می توانــد بــرای تشــخیص ویرمــی بســیار کمــك 
کننــده باشــد؛ ایــن امــر در مــورد ســقط جنیــن همــراه 
بــا EHV-1 و مرگ هــای نــوزادان نیــز صــادق 
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اســت، زمانــی کــه ســطح بــاالی ویــروس معمــواًل در 
ــرات ســیتوپاتیك  ــه ایجــاد اث طــی 3-1 روز منجــر ب
ــای ایمونوهیستوشــیمی  ــا می شــود. روش ه در بافت ه
بــرای تشــخیص  ایمونوفلورســانس می توانــد  یــا 
ــازه بســیار  ســریع ســقط ناشــی از EHV از بافــت ت
مفیــد باشــند کــه روش هــای نســبتًا ســاده ای هســتند. 
ــر روش جــذب کننــده  چندیــن روش دیگــر مبتنــی ب
ــا  ــم )ELISA( ی ــا آنزی ــط ب ــی مرتب ــتم ایمن سیس
پروب هــای ترکیبــی اســید نوکلئیــك نیــز شــرح داده 
شــده اســت، بــا ایــن حــال اســتفاده از آنهــا اغلــب بــه 

آزمایشــگاه های تخصصــی محــدود می شــود.
روش های تشخیصی:

جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:
ســواب  عصــاره  از  بینی/حلــق:  ســواب های 
تشــخیص  و   DNA اســتخراج  بــرای  می تــوان 
ویــروس توســط PCR بــا اســتفاده از یکــی از انــواع 
ــا کیت هــای موجــود در  تکنیك هــای منتشــر شــده ی
ــواب  ــای س ــق عصاره ه ــرد. از طری ــتفاده ک ــازار اس ب
نیــز می تــوان جداســازی ویــروس را انجــام داد. 
ــده،  ــروس زن ــازی وی ــال جداس ــش احتم ــرای افزای ب
بهتــر اســت ســواب در طــی مراحــل تــب دار بیمــاری 
ــع آوری،  ــس از جم ــود. پ ــه ش ــب گرفت ــی از اس تنفس
نمونــه بایســتی بالفاصلــه در داخــل 3 میلی لیتــر 
ویروس شناســی  آزمایشــگاه  بــه  انتقــال  محیــط 
 MEM ــا ــال PBS ی ــوان مث ــه عن منتقــل شــود )ب
ــزودن  ــا اف ــك(. ب ــا آنتی بیوتی ــراه ب ــرم هم ــدون س ب
آلبومیــن ســرم گاو، ســرم گوســاله جنیــن یــا ژالتیــن 
)بــه میــزان وزن برابــر( احتمــال موفقیت در تشــخیص 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــی می توان ــت ویروس عفون
ــا  نمونه هــای بافتــی: DNA کلــی را می تــوان ب
اســتفاده از تعــدادی کیــت موجــود در بــازار اســتخراج 
و در PCR بــرای شناســایی DNA ویروســی مــورد 
ــت و  ــروس از جف ــازی وی ــرار داد. جداس ــتفاده ق اس
ــقط  ــه س ــکوك ب ــوارد مش ــن در م ــای جنی بافت ه
زمانــی موفقیــت آمیزتــر اســت کــه نمونه هــای 

ــه روش مناســب از جفــت، کبــد،  جمــع آوری شــده ب
ریــه، تیمــوس و طحــال انجــام شــده باشــد. ویــروس 
ــاع  ــز و نخ ــی مغ ــت نمونه های ــا کش ــت ب ــن اس ممک
 EHV-1 ــی ــاری عصب ــرگ بیم ــس از م ــوارد پ از م
جــدا شــود، امــا چنیــن تالش هایــی بــرای جداســازی 
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــب بی نتیج ــروس اغل وی
 PCR ــرای آزمایــش ــن نمونه هــا ب ممکــن اســت ای
و بررســی هــای پاتولوژیــك مفیــد باشــند. نمونه هــای 
بافــت بایــد ســریعًا بــه آزمایشــگاه منتقــل شــده و تــا 
تلقیــح در کشــت بافــت در دمــای 4 درجــه ســانتیگراد 
نگهــداری شــوند. نمونه هایــی کــه طــی چنــد ســاعت 
ــه  ــای 70- درج ــد در دم ــتند، بای ــی نیس ــل بررس قاب

ســانتیگراد نگهــداری شــوند.
ــروس از لکوســیت های  ــرای جداســازی وی ــون: ب خ
ــیترات،  ــپتیك در س ــتفاده از روش آس ــا اس ــون، ب خ
ــن  ــن دی آمی ــاد EDTA )اتیل ــا ضــد انعق ــن ی هپاری
را  از خــون  میلی لیتــر  اســید(، 20  اســتیك  تتــرا 
جمــع آوری کنیــد. EDTA مــاده ضــد انعقــاد ارجــح 
ــدون  ــد ب ــا بای ــش PCR اســت. نمونه ه ــرای آزمای ب
تأخیــر بــه آزمایشــگاه در کنــار یــخ منتقــل شــوند، امــا 

ــد شــوند. نبایســتی منجم
:PCR

      PCR یــك روش تشــخیصی مهــم بــرای 
نمونه هــای  در   EHV-4 و   EHV-1 تشــخیص 
بالینــی، بافــت جاســازی شــده بــا پارافیــن یــا کشــت 
ســلول های تلقیحــی تبدیــل شــده اســت. انــواع 
مختلــف آغازگرهــای PCR بــرای تمایــز بیــن 
حضــور EHV-1 و EHV-4 طراحــی شــده اســت. 
تشــخیص توســط PCR از ســرعت و حساســیت 
ــخیص  ــرای تش ــت. ب ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی بس
عفونــت فعــال توســط EHV، روش هــای PCR بــا 
نمونه هــای بافتــی از جنین هــای ســقط شــده و بافــت 
ــن از  ــا و بالغی ــی کره ه ــواب های بین ــا از س ــت ی جف
ناحیــه حلــق قابــل اطمینــان هســتند. آنهــا بــه ویــژه 
در شــیوع انفجــاری ســقط جنیــن، بیماری هــای 
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ــروس  ــریع وی ــایی س ــه شناس ــی ک ــا عصب ــی ی تنفس
بــرای هدایــت اســتراتژی های مدیریتــی از جملــه 
محدودیت هــای جابجایــی اســب، مفیــد هســتند. بــرای 
تشــخیص بیــن EHV-1 و EHV-4 می تــوان از 
روش Nested-PCR اســتفاده کــرد. بــا ایــن حــال، 
ایــن روش هــا خطــر باالیــی از آلودگــی متقاطــع 
آزمایشــگاهی را دارنــد و آزمایش هــای حســاس ســریع 
ــرای تشــخیص EHV-1 و  ــه ای PCR ب یــك مرحل
آزمایشــگاه های  می شــوند.  داده  ترجیــح   EHV-4
 Real time کمــی  روش هــای  از   OIE مرجــع 
ــن  ــای ناهمگ ــه توالی ه ــی ک ــد روش های PCR مانن
قــرار  هــدف  را  گلیکوپروتئیــن  اصلــی  ژن هــای 
 EHV-4 و EHV-1 ــن ــز بی ــرای تمای ــد، ب می دهن
 Multiplex-PCR ــك روش ــد. ی ــتفاده می کنن اس
بــا هــدف تشــخیص ژن گلیکوپروتئیــن EHV-1 B و 
ــرای  ــی ب ــت. پروتکل های ــده اس ــی ش EHV-4 معرف
انجــام روش PCR تشــریح شــده اســت کــه می توانــد 
بــا اســتفاده از روش هضــم آنزیم هــای محــدود کننــده 
ســویه های  بیــن   )Restriction Enzymes(
ــتفاده  ــا اس ــك ب ــت نوروپاتوژنی EHV-1 دارای خاصی
از ORF30 تمایــز ایجــاد کنــد . همچنیــن روش هایــی 
ــك  ــپ ســویه ها، جهــت اهــداف اپیدمیولوژی ــرای تای ب
ــت.  ــده اس ــایی ش ــاس ژن ORF68 شناس ــر اس و ب
روش کمــیReal time PCR بــه تکنیــك انتخابی 
ــده  ــل ش ــخیصی تبدی ــگاه های تش ــیاری از آزمایش بس
 DNA کــه تشــخیص ســریع و بــا حساســیت بــاالی
ــوان  ــن روشــها را می ت ویروســی را انجــام می دهــد. ای
ــید  ــودکار اس ــتخراج خ ــای اس ــا روش ه ــی ب ــه راحت ب
ــی  ــی توال ــن روش ترکیب ــرد. ای ــب ک ــك ترکی نوکلئی
 EHV-4 یــا EHV-1 ویروســی خــاص DNA
را در نمونه هــای بافــت اســب و ســواب های بینــی 

تقویــت می کنــد.
جداسازی ویروس:

ــب های  ــه EHV-4 از اس ــازی اولی ــرای جداس       ب
ــلولی  ــت های س ــد از کش ــی، بای ــاری تنفس دارای بیم
ــی  ــن در حال مشــتق شــده از اســب اســتفاده شــود. ای

اســت کــه هــر دو EHV-1 و EHV-4 ممکــن 
اســت بــا اســتفاده از ســلول های کلیــوی جنیــن اســب 
ــت  ــده از باف ــتق ش ــب مش ــت های اس ــا فیبروبالس ی
ــدا  ــق ج ــی حل ــای مرض ــه، از نمونه ه ــا ری ــتی ی پوس
شــوند. در خصــوص EHV-1 می تــوان آن را بــر 

ــرد. ــدا ک ــز ج ــر نی ــلول های دیگ روی س
ــط  ــخیص توس ــا تش ــروس ی ــازی وی جداس

فلورســنت آنتی بــادی:
آنتــی  ایمونوفلورســانس مســتقیم        تشــخیص 
ــس از مــرگ  ژن هــای EHV در نمونه هــای بافــت پ
ــده و  ــقط ش ــب س ــای اس ــده از جنین ه ــع آوری ش جم
جفــت، یــك روش تشــخیص بســیار ســریع در خصوص 
ــد.  ــم می کن ــس را فراه ــروس هرپ ــی از وی ــقط ناش س
در ایــاالت متحــده آمریــکا، آنتــی ســرم پلــی کلونــال 
ــرای EHV-1 جهــت  ــه شــده در ســرم خــوك ب تهی
ــده  ــم ش ــکی فراه ــخیص دامپزش ــگاه های تش آزمایش
ــل  ــا EHV-4 واکنــش متقاب ــی ســرم ب ــن آنت کــه ای
ــروتیپ  ــن س ــرای تعیی ــن رو ب ــد و از ای ــان می ده نش
ــوان  ــروس را می ت ــازی وی ــی جداس ــت ول ــد نیس مفی
روی هــر نمونــه ویــروس مثبــت توســط PCR انجــام 

داد.
تكنیک ایمنوپراكسیداز:

      روش هــای رنــگ آمیــزی ایمونوهیستوشــیمی 
ــی  ــایی آنت ــرای شناس ــد ایمونوپراکســیداز، ب )IH( مانن
اســب  جنیــن  ثابــت  بافت هــای  در   EHV-1 ژن 
ــا اســب های آســیب  ســقط شــده، بافت هــای جفــت ی
ــن  ــت. چنی ــده اس ــاد ش ــی ایج ــر عصب ــده از نظ دی
جایگزینــی  عنــوان  بــه  می تواننــد  تکنیك هایــی 
ــاال مــورد  ــرای ایمونوفلورســانس توصیــف شــده در ب ب
اســتفاده قــرار گیرنــد و همچنیــن می تواننــد بــه 
ــگ  ــوند. رن ــتفاده ش ــی اس ــای بافت ــی در نمونه ه راحت
آمیــزی ایمونوهیستوشــیمی بــرای EHV-1 بــه ویــژه 
ــی و  ــات مورفولوژیک ــان ضایع ــی همزم ــرای ارزیاب ب
شناســایی ویــروس بســیار مفیــد اســت. رنــگ آمیــزی 
ایمونوپراکســیداز بــرای EHV-1/4 همچنیــن ممکــن 
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اســت روی تــك الیه هــای ســلول آلــوده انجــام 
ــر  ــادی در ه ــی ب ــی آنت ــی ویژگ ــرای ارزیاب ــود. ب ش
روش، بایــد نمونه هــای کنتــرل در هــر آزمایــش 

ــد. ــراه باش ــیداز هم ایمونوپراکس
هیستوپاتولوژی:

ــد،  ــه، کب ــت، ری ــتوپاتولوژیك جف ــی هیس       بررس
طحــال، غــده فــوق کلیــه و تیمــوس از جنیــن ســقط 
ــا  ــده ب ــز و نخــاع از اســب های آســیب دی شــده و مغ
فــرم عصبــی بایــد انجــام گیــرد. در جنین هــای ســقط 
شــده، اجســام درون هســته ای ائوزینوفیلــی موجــود در 
اپی تلیــوم برونشــیوالر یــا در ســلول های حاشــیه 
ــروس  ــت وی ــدی تشــخیص عفون ــروز کب مناطــق نک
هرپــس را تأییــد می کنــد. ضایعــه میکروســکوپی 
مشــخصی کــه بــا نوروپاتــی EHV-1 مرتبــط اســت، 
واســکولیت ترومبوتیــك تحلیــل برنــده عــروق خونــی 
ــروق  ــت )کاف و ع ــاع اس ــا نخ ــز ی ــك در مغ کوچ
ــر  ــی، تکثی ــلول های التهاب ــط س ــروق توس ــراف ع اط

ــوز(. ــال و نکــروز و تشــکیل ترومب اندوتلی
روش های سرولوژیک:

      ایــن دو ویــروس در اکثــر مناطــق جهــان بومــی 
بــوده و از شــیوع ســرمی باالیــی برخــوردار اســت. بــا 
ــرم  ــه ای س ــرولوژی دو مرحل ــش س ــال آزمای ــن ح ای
ــد.  ــد باش ــب مفی ــخیص در اس ــرای تش ــد ب می توان
ــه اولیــه )فــاز حــاد( ســرم بایــد در اســرع وقــت  نمون
پــس از بــروز عالئــم بالینــی گرفته شــود و نمونــه دوم 
)مرحلــه نقاهــت( بایــد 4-2 هفتــه بعــد اخــذ گــردد. بــا 
ــاز حــاد از مادیان هــا پــس از  ایــن حــال ســرم های ف
ســقط جنیــن یــا از اســب های دارای بیمــاری عصبــی 
EHV-1 ممکــن اســت حــاوی حداکثــر عناصــر 
ــادی EHV-1 باشــند. تشــخیص ســرولوژیکی  آنتی ب
ــد  ــا بن ــب ی ــون قل ــای EHV-1 در خ ــی بادی ه آنت
ــد در  ــب می توان ــن اس ــر جنی ــات دیگ ــا مایع ــاف ی ن
مــوارد ســقط جنیــن بــه ویــژه هنگامــی کــه جنیــن از 
نظــر ویروســی منفــی اســت، ارزش تشــخیصی داشــته 

ــت  ــن اس ــك EHV-1/4 ممک ــید نوکلئی ــد. اس باش
بــا اســتفاده از PCR در ایــن بافت هــا شناســایی 
EHV- شــود. ســطح آنتی بــادی ســرم در برابــر

1/4 را می تــوان بــا تســت خنثی ســازی ویــروس 
ــی  ــات CF و VN آنت ــرد. آزمایش ــن ک )VN( تعیی
 EHV-1 ــن ــل بی ــش متقاب ــه واکن ــی را ک بادی های
ــن  ــا ای ــد. ب ــخیص می ده ــد را تش و EHV-4 دارن
وجــود، افزایــش چهــار برابــر یــا بیشــتر میــزان تیتــر 
آنتــی بــادی بــه EHV-1 یــا EHV-4 در طــی یك 
ــر  ــت اخی ــرولوژیکی عفون ــد س ــی، تأیی ــاری بالین بیم
ــون  ــد. آزم ــم می کن ــا را فراه ــی از ویروس ه ــا یک ب
ســرولوژیکی  روش  یــك  میکروترونوترالیزاســیون 
ــی  ــخیص آنت ــرای تش ــاس ب ــرد و حس ــیار پرکارب بس

ــت. ــادی EHV-1/4 اس ب
جدول2: خالصه روش های تشخیص در دسترس 

جهت اهداف تشخیصی رینوپنومونی اسب ها

تشخیص تفریقی:
گورم. 1
تورم شریانی ویروسی اسب. 2
3 .H7N1 یا H3N8 آنفلوآنزا
رینیت ویروسی اسب. 4
آدنوویروس اسبان. 5

ــم در دســتگاه        در فــرم تنفســی کــه باعــث عالئ
ــایر  ــخیص از س ــد تش ــود، تأیی ــی می ش ــس فوقان تنف
ــی از  عوامــل مســببه درگیــری دســتگاه تنفــس فوقان
ــدون بررســی  ــزا ب ــت ویروســی و آنفلوآن ــه آرتری جمل
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پاراکیلینیکــی انجام پذیــر نمی باشــد.
كنترل:

اصول كنترل شامل:
افزایش ایمنیت با استفاده از واکسن. 1
بــه حداقــل رســاندن خطــر ورود ویــروس . 2

ــل ــه اصطب ــس ب هرپ
گســترش . 3 از  جلوگیــری  بــرای  بهداشــت 

ــا  ــاس ی ــل: لب ــایل مث ــق وس ــروس از طری وی
تجهیــزات ســواری )دهنــه، زیــن و ...(

ــال . 4 ــه احتم ــبی ک ــر اس ــریع ه ــازی س جداس
ــس را دارد. ــا هرپ ــری ب درگی

ــی  ــردد ول ــت گ ــتی رعای ــی بهداش ــول کل ــد اص بای
ــازه وارد  ــب های ت ــردن اس ــدا ک ــئله ج ــن مس مهمتری

ــت. ــه اس ــل دوره قرنطین ــت کام و رعای

شکل5: اهمیت قرنطینه و جداسازی
واكسیناسیون:

ــرای  ــال ب ــده و غیرفع ــف ش ــن های ضعی       واکس
محصــوالت  عنــوان  بــه  اســب ها  در  اســتفاده 
ــاری  ــر بیم ــش تأثی ــرای کاه ــوز ب ــاری دارای مج تج
در اســب های مبتــالء بــه عفونــت EHV-1/4 در 
ــرات  ــاوی تغیی ــن ها ح ــن واکس ــتند. ای ــترس هس دس
مختلــف EHV-1 و EHV-4 و برخــی نیــز شــامل 
ــی  ــه بالین ــت. تجرب ــبی اس ــزای اس ــروس آنفلوان وی
ــرای  ــد ب نشــان داده اســت کــه واکسیناســیون می توان
کاهــش عالئــم بالینــی بیمــاری تنفســی و ســقط جنین 
ــك از واکســن ها  ــچ ی ــن حــال هی ــا ای ــد باشــد؛ ب مفی
ــواع  ــد. ان ــاری محافظــت نمی کنن ــی بیم ــرم عصب از ف
واکســن های غیرفعــال شــامل واکســن هایی کــه 

فقــط بــرای محافظــت در برابــر بیماری هــای تنفســی 
ــرای محافظــت  مناســب اند و دو واکســن دیگــر کــه ب
در برابــر بیماری هــای تنفســی و ســقط جنیــن در بــازار 
ــال  ــی غیرفع ــن های تنفس ــرد واکس ــد. عملک موجود ان
ــا  ــوده و بعضــی از واکســن ها در مقایســه ب ــاوت ب متف
ســایر واکســن ها بهتــر عمــل می کننــد. عملکــرد 
ــیار  ــال بس ــی غیرفع ــقط جنین/تنفس ــن های س واکس
ــر  ــادی باالت ــخ آنتی ب ــه پاس ــت و در نتیج ــب اس مناس
و حتــی شــواهدی از پاســخ ســلولی بــه واکسیناســیون 
ــز  ــده نی ــد کنن ــك شــرکت تولی ــده اســت. ی ــده ش دی
واکســن زنــده تغییریافتــه EHV-1 را ارائــه می دهــد. 
ایــن واکســن بــرای واکسیناســیون اســب های ســالم 3 
ماهــه یــا باالتــر در جلوگیــری از بیماری هــای تنفســی 
 )EHV-1( 1 ناشــی از ویــروس هرپــس اســبی نــوع

ســاخته شــده اســت.
      هیــچ یــك از واکســن های موجــود توانایــی 
محافظــت از اســب ها در برابــر شــکل عصبــی عفونــت 
ــن ها  ــه واکس ــود ک ــه می ش ــد. گفت EHV-1 را ندارن
می تواننــد بــا محــدود کــردن ریــزش ترشــحات بینــی 
در EHV-1 و انتشــار عفونــت، در کاهــش شــیوع 
بیمــاری نقــش داشــته باشــند. بــه همیــن دلیــل 
برخــی از کارشناســان عقیــده دارنــد کــه ممکــن اســت 
واکسیناســیون در صــورت شــیوع بیمــاری کاربــرد 
ــن روش  ــاس ای ــر اس ــر ب ــد. اگ ــته باش ــری داش بهت
ــد  ــت بای ــدون عالم ــط اســب های ب ــردد، فق ــل گ عم
ــی  ــرم بالین ــر ف ــت در براب ــوند و محافظ ــینه ش واکس

ــار باشــد. ــورد انتظ ــد م نبای
برنامه های واكسیناسیون:

ــاًل  ــه قب ــی ک ــر پرورش ــال و غی 1- اســب های بزرگس
ــیون  ــده اند: واکسیناس ــینه ش ــه EHV واکس ــر علی ب
ــن های  ــا واکس ــاردار ب ــغ غیرب ــب های بال ــرر اس مک
ــاری  ــرا بیم ــد، زی ــر نمی رس ــه نظ ــروری ب EHV ض
ــادر  ــال ن ــاالی 4 س ــب های ب ــی در اس ــی بالین تنفس
ــی ناشــی  ــا، ایمن ــوان و کره ه اســت. در اســب های ج
ــه  ــذا توصی ــاه مــدت می باشــد، ل از واکسیناســیون کوت
ــه مجــدداً  ــل در فواصــل 6 ماه ــای ذی ــود دام ه می ش

واکســینه شــوند.
- اسب های کمتر از 5 سال
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- اسب های حاضر در مزارع پرورشی یا در تماس با مادیان آبستن
ــوند، در  ــکان داده می ش ــی اس ــی و خارج ــرر داخل ــای مک ــا جابجایی ه ــی ب ــه در مکان های ــب هایی ک - اس

نتیجــه باعــث افزایــش خطــر مواجهــه می شــوند.
ــد مســابقات ســوارکاری حاضــر می  شــوند. واکسیناســیون  - اســب هایی کــه در موقعیت هــای پرخطــر مانن
مکــرر بــه فواصــل 6 ماهــه ممکــن اســت در مــوارد خــاص بــه عنــوان پیــش شــرط ورود بــه مراکــز مــورد 

نیــاز باشــد.
ــناخته  ــیون ناش ــابقه واکسیناس ــا س ــده اند و ی ــینه نش ــه واکس ــی ک ــر پرورش ــال و غی 2- اســب های بزرگس
دارنــد: ســه بــار تکــرار واکســن غیرفعــال EHV-1/EHV-4 یــا EHV-1 نــوع تغییــر یافتــه بــه فاصلــه 

ــا 6 هفتــه بیــن دوزهــا توصیــه می شــود. 4 ت
ــن  ــتفاده از واکس ــا اس ــوان ب ــتنی می ت ــم آبس ــم و نه ــم، هفت ــای پنج ــتن: در ماه ه ــای آبس 3- مادیان ه
EHV-1 غیرفعــال شــده مادیــان را واکســینه نمــود. بســیاری از دامپزشــکان دوز دیگــری را در مــاه ســوم 

ــد. ــه می کنن ــد توصی ــان تول ــز یــك دوز در زم ــارداری و برخــی نی ب
ــرای  ــه معمــواًل ب ــا 6 هفت ــال شــده EHV-1/EHV-4 4 ت ــا واکســن غیرفع واکسیناســیون مادیان هــا ب
ــادری  ــادی م ــود. آنتی ب ــام می ش ــره انج ــه ک ــال ب ــرای انتق ــوز ب ــای آغ ــش غلظــت ایمونوگلوبولین ه افزای
کــه از مادیــان واکســینه شــده بــه صــورت Passive بــه کــره منتقــل می شــود، می توانــد بــروز بیمــاری 

تنفســی در کــره را کاهــش دهــد.
ــا  ــه ب ــر اســاس مواجه ــس از آن ب ــل و پ ــد مث ــل از شــروع فصــل تولی ــان را قب ــا: نری ــان و تیزره 4- نری
خطــر واکســینه کنیــد. مصونیــت بــه دنبــال واکسیناســیون کوتــاه مــدت بــوده و لــذا توصیــه می شــود کــره 

ــوند. ــینه ش ــه واکس ــل 6 ماه ــوان در فواص ــب های ج ــب ها و اس اس
     همانگونــه کــه گفتــه شــد دوره ایمنیــت بعــد از بیمــاری کوتــاه بــوده و هیــچ یــك از واکســن های حاضــر 
ــه بیمــاری  ــل نســبت ب ــی حفاظــت کام ــد و توانائ ــری کنن ــه طــور دائمــی از بیمــاری جلوگی ــد ب نمی توانن
حاصــل از هرپــس 4 را نیــز ندارنــد. گرچــه واکســن شــامل هــر دو ویــروس EHV-1 و EHV-4 توانســته 
ــوده شــده اند، گــردد. تولیــد واکســن  باعــث کاهــش عالئــم بالینــی در کره هائــی کــه بــه طــور تجربــی آل
ــر  ــد باعــث کنتــرل مؤث ــز می شــود، می توان ــه طــور داخــل بینــی تجوی ــده تخفیــف حــدت یافتــه کــه ب زن

بــر علیــه هــر دو هرپــس در بالغیــن و کره هــا شــود.
شکل6: واکسن های موجود در بازار ER در اسب
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كروناویروس ها
  

 ســید مصطفــی عزیزیــان  دكتــرای عمومــی دامپزشــكی 
ــاری  ــت بیم ــت و  مدیری ــر بهداش ــد دفت ــناس ارش كارش

ــای دامی ه
Seyedmostafaazizian@yahoo.com:پست الكترونیک 

مقدمه
اســهال گوســاله  بــا  کروناویروس هــاي گاوي، 
هــا، اســهال خونــي زمســتاني و بیمــاري تنفســي گاو 
ــي  ــي پادگن ــاوت جزئ ــود تف ــا وج ــط هســتند . ب مرتب
کــه بیــن ویــروس هــاي جداشــده، دیــده شــده اســت، 
کروناویــروس هــاي گاوي در ارتبــاط بــا ســندرم هاي 
ــل  ــان عم ــش، یکس ــا بی ــون، کم ــي گوناگ درمانگاه

مي کننــد.
ــده  ــان، دی ــاط جه ــه  نق ــا در هم ــن ویروس ه ای
ــالی  ــي گاو مبت ــحات بین ــوع و ترش ــده و در مدف ش
واقعــی و شــاید برخــي دام هــاي حامــل نیــز شناســائی 
شــوند. ویــروس هــاي جــدا شــده، گاهــي اوقــات بــا 
ــد،  ــه ان ــا گرفت ــه از آنمنش ــدن دام ک ــتگاهی از ب دس
ــاي  ــروس ه ــد، کروناوی ــوند ، مانن ــی ش ــایي م شناس
روده اي یــا کروناویــروس هــاي تنفســي گاو )لیــن و 

 .)1997 Lin et alهمــکاران
سبب شناسي

کروناویــروس هــاي گاوي نخســتین بــار در ســال 
ــدا شــده  ــال ج ــکاران( از دام مبت ــوس و هم 1971)مب
و ایــن ویــروس هــا در گذشــته بــه ویــروس اســهال 
ــام گــذاری شــده بودنــد ، اکنــون  گوســاله نبراســکا ن
مشــخص شــده که ایــن ویروس هــا داراي گشپســتره 
انتشــارجهاني  مــی باشــند  )اســپینازه و همــکاران 
ویروس هــا  کرونــا   .)1990   Espinasse et al
ــده  ــواده کروناویری ــروس و در خان ــس کروناوی در جن
طبقــه بنديمــی شــوند .  کروناویــروس هــا در گونــه 
هــاي متعــدد پرنــدگان و پســتانداران دیــده شــده و بــه 

ــوند. ــت مي ش ــت یاف ــي در طبیع فراوان
ــی  ــا پاندم ــان ب ــر، جه ــال حاض ]در ح
ــه  ــت ك ــه اس ــانی مواج ــروس انس كروناوی
تــا كنــون باعــث ابتــالی حــدود یــک صــد 
ــون  ــش از 2 میلی ــرگ بی ــر و م ــون نف میلی

مــرگ نفــر در جمعیــت انســانی شــده 
ــت.[    اس

ــث  ــروس، باع ــد وی ــاج مانن ــری ت ــکل ظاه  ش
نامگــذاری )کروناویــروس کرونــا در زبــان التیــن بــه 
ــروس هــا شــده اســت.  ــن وی ــاج اســت ( ای ــی ت معن
 شــکل ایــن ویــروس هــا از زائــده هــای چــوگان مانند
ــش  ــه از پوش ــکل ک ــی ش ــا گلبرگ ــکل ی ــي ش گالب
ــده  ــده ش ــارج پراکن ــرف خ ــه ط ــه ب ــد ک داراي لیپی
انــد؛ و هالــه اي کــه هســته مرکــزي اســید نوکلیئــك 
(RNA) را محاصــره کــرده، تشــکیل شــده اســت.

کروناویروس ها پس از ســازگاري ، در سیتوپالســم 
ســلول هــاي اختصــاص یافتــه و کشــت بافــت تکثیــر 
ــیب  ــر آس ــو1994(. اث ــه ب ــرت و کال ــي یابند)پنس م
ــا  ــروس ه ــن وی ــلولي)Cytopathic effect(ای س
ــن  ــت ســین سیشــیالي دارد؛ ای ــادي ماهی ــا حــد زی ت
تغییرهــا ناســازگار بــوده و اغلــب در مــورد جداســازي 

اولیــه ویــروس مشــهود نیســت. 
ــي  ــر ایمن ــوان از نظ ــي ت ــروس را م ــن وی  پادگ
شناســي  بــا میکروســکوپ الکترونــي یا آشــکار شــدن 

ســین سیشــیا در کشــت ســلولي شناســایي کــرد.
ویــروس جــدا شــده از گاو باعــث هماگلوتیناســیون 
و جــذب گلبــول قرمــز خــون جوجــه و جونــدگان مــي 
شــود. بیشــتر کروناویــروس هــا، تــا حــدود زیــادی از 
نظــر پادگنــي بــا هــم مرتبــط هســتند )هــازوك ســوز 

.)1992 Hasoksuz et al و همــکاران
ــت  ــاله دخال ــهال گوس ــا در اس ــروس ه ــن وی ای
ــي گاو  ــاري تنفس ــا بیم ــع ب ــور قط ــه ط ــته و ب داش
ــند  ــی باش ــط م ــتانی گاو مرتب ــي زمس ــهال خون و اس

.)Smith et al اســمیت و همــکاران(
هــا  انترویــروس  تاثیرکمپیلوباکترژژنــوي، 
ــهال  ــا، اس ــروس ها،کالمیدی ــا، رئووی ــروس ه ،آدنووی
ــزا تیــپ-3  ــردا  ، پاراآنفلون ــروس ب ویروســی  گاو، وی
و عوامــل دیگــری در شــیوع بیمــاري محســوب مــی 
گردنــد  )اســپیناس و همــکاران 1990(، شــواهد قــوي 
در مــورد دخالــت شــکل روده اي کروناویــروس گاوي 
بــه عنــوان عامــل اولیــه اســهال خونــي زمســتاني گاو 

ــود دارد.  وج
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نشاني هاي درمانگاهي
در  گوناگــون  هــاي  باعلــت  گوســاله  اســهال 
پــرورش  هــاي  دامــداري  گاوشــیري،  واحدهــاي 
ــاال  ــات ب ــرواري، باعــث تلف گوســاله-گاو و گوســاله پ
مــي شــود. شــکل روده اي کروناویــروس گاوي، بافــت 
ــي  ــذب کنندگ ــدرت ج ــه داراي ق ــي روده را ک پوشش
اســت آلــوده کــرده و در ایــن تلفــات موثــر اســت. پــس 
ــاي  ــا دم ــاد ب ــهال ح ــي 3-2 روزه، اس از دوره نهفتگ
طبیعــي یــا افزایــش کــم، در گوســاله بــروز مــی کنــد. 
مدفــوع ممکــن اســت از نظرقــوام آبکــي بــوده و 
امــکان دارد کــه شــیرلخته شــده یــا مخــاط در مدفــوع 

ــود. ــاهده ش مش
اســهال ممکــن اســت 6-5 روز ادامــه یابد، گوســاله 
مبتــال حالــت هوشــیاری خــود را حفــظ کــرده یــا تلــف 
شــود)مبوس Mebus 1978(. ضعــف، افســردگي، 
ــوك  ــدن و ش ــدید آب ب ــش ش ــي، کاه ــواب آلودگ خ
ــي  ــده م ــرگ دی ــش از م ــت، پی ــن وضعی ــي از ای ناش
شــود. اســهال بــه دلیــل آتروفــي پرزهــاي مخــاط روده 
کوچــك و ســوءجذب بعــدي و کاهش فعالیــت روده اي 

بــه وقــوع مــی پیونــدد )مبــوس 1978(.
ــروس گاوي  ــت کروناوی ــي، عفون ــر درمانگاه از نظ
را نمــي تــوان از دیگــر عامــل هــاي اســهال گوســاله 
ــا  ــوان ب ــي ت ــز داد. تشــخیص آزمایشــگاهي را م تمای
ــا  ــت و ب ــرش باف ــا ب ــوع ی ــروس در مدف شناســایي وی
ــاي  ــا روش ه ــي ی ــکوپ الکترون ــتفاده از میکروس اس

ــام داد. ــي انج ــروس شناس ــون وی گوناگ
ــت  ــوز، عفون ــت آغ ــدم دریاف ــي، ع ــص ایمن  نق
ثانویــه باکتریایــي، ویــروس هــا و انــگل هــاي متعــدد، 
ــت  ــاله دخال ــهال گوس ــندرم اس ــك در س ــدون ش ب
ــي  ــاري زای ــراي بیم ــا ب ــل ه ــن عام ــود ای ــد. وج دارن
ــرا شــکل  ــن ســندرم همیشــه ضــرورت نداشــته زی ای
روده اي کروناویــروس گاوي ممکــن اســت بــدون 

ــد. ــاد کن ــي را ایج ــهال تجرب ــري، اس ــود باکت وج

ــه اســهال  ــال ب ــوع دام مبت ــروس گاوي از مدف کروناوی
خونــي زمســتاني، جــدا شــده انــد )بنــه فیلــد و ســیف 
Benefield&Saif  1990(. ایــن بیمــاري، اســهال 

حــاد بــا مدفــوع شــل بــوده کــه گاهــي اوقــات باخــون 
ــت،  ــت. عفون ــراه اس ــن هم ــا تعف ــی  ی ــوی ماندگ و ب
درگاو جــوان و بالــغ کــه کنــار هــم نگهــداری میشــوند 
، دیــده مــي شــود. در برخــی موردهــا، گاو مبتال ســرفه 
ــار ،  ــا فش ــروج ب ــث خ ــل  باع ــن عام ــد و ای ــي کن م

مدفــوع مــي شــود.
ــي  ــتنباط م ــاري اس ــام بیم ــه از ن ــه ک ــان گون هم
ــول  ــه طورمعم ــتاني گاو ب ــي زمس ــهال خون ــود، اس ش
ــار  ــاز به ــا آغ ــز، در زمســتان و ی ــان فصــل پائی در پای
و اغلــب پــس از دگرگونــی هــای ناگهانــي آب و هــوا 
ــي 2-6  ــاري در دوره نهفتگ ــود. بیم ــي ش ــاهده م مش
ــك  ــر و از ی ــه دام دیگ ــی ب ــرعت از دام ــه س روزه ب
دامــداري بــه دامــداري دیگــر، و بیشــتر در ارتبــاط بــا 
ــراي  ــترك ب ــایل مش ــتفاده از وس ــراد و اس ــت اف حرک

ــد. ــا ب ــي ی ــود گســترش م ــذا و ک ــي غ جابجای
 بــه طــور معمــول، 6-3 روز پــس از آغــاز نشــاني 
ــن  ــقط جنی ــد. س ــی یاب ــود م ــاري، دام بهب ــاي بیم ه
ــت  ــش موق ــه کاه ــر چ ــت . اگ ــاري نیس ــد بیم پيام
ــي مــرگ  ــدن ممکــن اســت مشــاهده شــود ول وزن ب
ــدد . خســارت عمــده،  ــه وقــوع مــی پیون ــدرت ب ــه ن ب
بیشــتر از جنبــه ی کاهــش تولیــد بــه وجــود مــي آیــد. 
ــي  ــی، از نظــر درمانگاهــي، اســهال خون ــه طــور کل ب
زمســتاني گاو  بــا ایــن تاریخچــه کالســیك  تشــخیص 

داده مــي شــود.
وقتــي آزمایــش کشــت ســلولي بــه طــور مناســب 
ــي  ــاي گاوي را م ــود،کروناویروس ه ــي ش ــام م انج
تــوان از گاو گوشــتي بــا بیمــاري تنفســي خفیــف جــدا 
ــه  ــد ب ــن، بای ــتورزوهمکاران 1996(. بنابرای ــرد )اس ک
ــره  ــاي گاوي در زم ــروس ه ــي کروناوی ــکل تنفس ش
ی عامــل هــای چندگانــه بیمــاري تنفســي گاو توجــه 

کــرد. 
پیامد  بیماري بر رشدجنین

ــی  ــاي کروناویروس ــت ه ــر عفون ــون تاثی ــا کن ت
ــود  ــورت موج ــد آن )درص ــتن و پیام ــای آبس در گاوه

ــت. ــده اس ــن، مشخصنش ــرروي جنی ــودن( ب ب
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یافته هاي كالبد گشایي
بــه طــور کلــي، یافته هــاي کالبــد گشــایي در مورد 
عفونــت کروناویــروس گاوي، محــدود، غیراختصاصــي 
ــاری از ارزش  ــي بیم ــت اختصاص ــخیص عل و در تش

کمــي برخــوردار اســت.
ــاله،  ــهال گوس ــه اس ــول، در مطالع ــور معم ــه ط ب
ــاع روده  ــتثناي اتس ــه اس ــده اي، ب ــه عم ــچ ضایع هی
کوچــك و بــزرگ بــا مدفــوع آبکــي در عفونــت 
تجربــي مشــاهده نشــده اســت)مبوس 1978(. در 
 شــکل طبیعــي عفونــت کروناویروس،گوســاله در حــال
ــي از آن،  ــکالت ناش ــهال و مش ــي از اس ــرگ ناش م
ممکــن اســت نشــاني هــاي کــم آبــی شــدید بــدن را 
نشــان داده و قســمت هــاي پشــتي گوســاله بــا مدفوع 
آلــوده شــود. بــه طــور کلــی، ایــن گوســاله هــا الغــر 
ــده  ــره ش ــي ذخی ــاك در چرب ــي خطرن ــوده و آتروف ب
وجــود دارد. روده ممکــن اســت بــا مایــع، متســع شــده 
ــون مشــاهده  و قالــب هــاي مخاطــي مدفــوع در کول
شــود. امــکان پرخونــي ریــه و ذات الریــه وجود داشــته 
ــورت   ــه ص ــول ب ــه طورمعم ــا ب ــه ه ــن یافت ــي ای ول

ــد.  ــرار مــي گیرن ــورد توجــه ق ــوي، م ثان
ــاه  ــامل، کوت ــي ش ــي بافت ــیب شناس ــات آس ضایع
شــدن شــدید و تحلیــل پرزهــاي روده کوچــك اســت. 
ایــن وضعیــت، ناشــي از اســتحاله و جــدا شــدن بافــت 
ــا ســلول هــاي  پوششــي پرزهــا و جایگزیــن شــدن ب

پوششــي نابالــغ اســت.
ــاي  ــلول ه ــي س ــکوپ الکترون ــش میکروس آزمای
بافــت پوششــی روده گوســاله مبتــال شــده بــه شــکل 
تجربــي، بیانگــر تکثیــر ویــروس در سیتوپالســم 
ــت  ــي باف ــذب کنندگ ــدرت ج ــد ق ــاي واج ــلول ه س
ــت  ــه باف ــای الی ــلول ه ــي س ــي روده در برخ پوشش
ــکاران  ــتورز و هم ــي است)اس ــاء مخاط ــدي غش پیون

.)1978
ــتاني گاو،  ــي زمس ــهال خون ــي از اس ــرگ ناش  م
بــه نــدرت دیــده مــي شــود، مگــر ایــن کــه بیمــاري 
ــد کننــده زندگــي دام  ــا دیگــر وضعیــت هــاي تهدی ب
ــف  ــاي تل ــول، دام ه ــور معم ــه ط ــود ، ب ــراه ش هم

ــوند. ــي ش ــایي نم ــد گش ــده، کالب ش

ــه  ــا توج ــي گاو ب ــاري تنفس ــنده بیم ــوارد کش  م
ــه ماهیــت عفونــت اولیــه و ثانویــه، داراي ضایعــات  ب
ــن  ــروس ممک ــت کروناوی ــتند . عفون ــون هس گوناگ
ــي  ــاي و بین ــي ن ــت پوشش ــروز باف ــبب نک ــت س اس

شــود.
تشخیص

کروناویــروس هــاي گاوي بایــد در تشــخیص 
ــتاني  ــي زمس ــهال خون ــاله، اس ــهال گوس ــی اس تفریق
گاو و همچنیــن بیمــاري تنفســيگاو مــورد توجــه قــرار 
گیــرند. تاثیــر ایــن ویــروس هــا در ایــن ســندرم هــا 

ــود. ــد ش ــاي آزمایشــگاهي تائی ــون ه ــا آزم ــد ب بای
تشخیص تفریقي

تشــخیص اســهال گوساله]کروناویروســی[ کــه 
ــده  ــز داده نش ــاله، تمای ــاي گوس ــهال ه ــر اس از دیگ
اســت ، شــاید براســاس نشــاني هاي درمانگاهــي 
ــکل  ــي ش ــت اختصاص ــخیص عل ــد. تش ــی باش عمل
روده اي عفونــت کروناویــروس گاوي، بــه روش هــاي 
ــهال  ــي اس ــخیص تفریق ــاز دارد. تش ــگاهي نی آزمایش
گوســاله ناشــی از کروناویــروس هــا شــامل، گاســترو 
ــا  ــهال ب ــي، اس ــهال باکتریای ــه ای، اس ــت تغذی انتری
منشــاء روتاویــروس هــا، اســهال ویروســي گاو و 
ــت هاســت، بیشــتردام هــاي  بســیاری دیگــر از عفون
ــهال  ــه اس ــای چندگان ــل ه ــاید داراي عام ــال، ش مبت

ــند. باش
ــتاني گاو  ــي زمس ــهال خون ــي اس ــخیص تفریق تش
شــامل، اســهال ویروســي گاو، ســالمونلوز حــاد و 
ــه اي و ســمي اســت.  ــون تغذی ــای گوناگ ــالل ه اخت
بــرای تشــخیص علــت اختصاصــي همــه گیــري، بــه 
ــري  ــي و باکت ــروس شناس ــای وی ــش ه ــام آزمای انج
شناســي نیــاز اســت. به نــدرت کارهــاي آزمایشــگاهي 
ــه  ــن ک ــر ای ــود، مگ ــي ش ــام م ــه انج ــن زمین در ای
پژوهــش یــا بررســي، بیمــاري هــاي غیربومــي دام را 
شــامل شــود. بــه طــور معمــول، خفیــف بــودن اســهال 
ــي زمســتاني و تاریخچــه درمانگاهــي کالســیك  خون
ــر  ــه را غی ــن زمین ــق در ای ــي و تحقی ــاري، بررس بیم

ضــروري مــي ســازد.
ــد  ــي گاو، بای ــاري تنفس ــي بیم ــخیص تفریق درتش
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ــاي  ــي ن ــورم عفون ــروس گاوي را از ت ــت کروناوی عفون
و بینــي گاو، اســهال ویروســی  گاو، ویــروس تنفســي 
ــز  ــزا گاوي تیــپ 3– و پاســتورلوز تمای ــارا آنفلون گاو، پ
ــي  ــهال خون ــاله و اس ــهال گوس ــروز اس ــد ب داد. همانن
ــاري  ــا در بیم ــروس ه ــن تاثیرکروناوی ــتاني، تعیی زمس

ــاز دارد. ــگاهي نی ــد آزمایش ــه تائی ــي گاو ب تنفس
تشخیص آزمایشگاهي

ــوان  ــي ت ــي گاوي را م ــاي تنفس ــروس ه کروناوی
ــي  ــاري تنفس ــه بیم ــال ب ــي ازگاو مبت ــواپ بین ــا س ب
جــدا  کــرد. ایــن ویــروس هــا را مــي تــوان در نمونــه 
ــا  ــان ی ــن درخش ــکوپ پادت ــا میکروس ــواره روده ب دی
ــب،  ــرد. اغل ــایي ک ــرون شناس ــکوپ ایمنوالکت میکروس
ــي  ــون چرخش ــي از کول ــرش میان ــا ب ــك ی روده کوچ

ــود. ــي ش ــش انتخــاب م ــن آزمای ــراي ای ب
درمدفــوع، ویــروس را مــي تــوان بــا میکروســکوپ 
ــه  ــرد )پنســرت و کال ــي ک ــزا ردیاب ــرون و الی ایمنوالکت
بــو1994(. پادتــن ســرمي همــورال بــا آزمایــش مهــار 
هماگلوتیناســیون قابــل ردیابــي اســت. بــا ایــن حــال، 
ردیابــي عیــار ســرمي در حــال افزایــش در مــورد 

ــي، مشــکل اســت. ــت طبیع عفون
ــك،  ــا روده کوچ ــون، ی ــي بیني،کول ــت پوشش باف
نمونــه مــورد نظــر بــراي ردیابــي کروناویــروس هــا یــا 

پادگن هایشــان اســت.
بــا  مدفــوع  در  تــوان  مــي  را  ویــروس  ایــن 
ــي  ــظ اختصاص ــي و روش تغلی ــکوپ الکترون میکروس
مدفــوع تــازه کــه بــی درنــگ پــس از شــروع اســهال 

جمــع آوري و منجمدشــده، مشــاهده کــرد.
الشــه کالبــد گشــایي شــده در مــدت 4 ســاعت پس 
ــراي مشــاهده  ــا ب ــوع ی ــش مدف ــراي آزمای ــرگ ب از م
ــد  ــن درخشــان مفی ــا میکروســکوپ پادت ــرش روده ب ب

اســت.
ــهال  ــي در اس ــي بافت ــیب شناس ــي آس ــه اصل یافت
گوســاله، کــم آب شــدن بــدن بــه دلیــل از دســت دادن 
آب، بــي کربنــات، کلریــد ســدیم  و پتاســیم در مدفــوع 
اســت. کاهــش آب بــدن، باعــث غلیــظ شــدن خــون، 
ــاك الکترولیــت و گاهــی  اســیدوز، عــدم تعــادل خطرن

اوقــات کاهــش قنــد خــون مــي شــود.

همه گیري شناسي
بــه نظــر مــي رســدگاو و گوســاله مبتــال، مخــزن و 
ــوده کــه ویــروس را از راه  منبــع همیشــگي عفونــت ب
ــا  ــت ب ــرده و عفون ــع ک ــي دف ــوع و ترشــحات بین مدف
بلــع مــواد آلــوده بــه ویــروس بــه وقــوع مــي پیونــدد.
تاثیــر دقیــق ســن بــر پیامــد عفونــت، مبهــم بــوده 
ولــي بــه نظــر مــي رســد کــه عفونــت اولیــه گوســاله 
ــوردار  ــتري برخ ــت بیش ــي از اهمی ــر درمانگاه از نظ
ــه جــز در زمــان هائــی کــه  ــوده و عفونــت در گاو، ب ب
ــه  ــتاني گاو ک ــي زمس ــهال خون ــابه اس ــی مش وضعیت
ــی شــود،  ــاي گاوي ایجــاد م ــروس ه توســط کروناوی

ــد نشــانی هــای درمانگاهــي اســت  ــب فاق اغل
ایمني 

ماهیــت پاســخ ایمنــي گاو بــه عفونــت کروناویروس 
ــه  ــه مطالع ــاري ب ــت ازبیم ــي در محافظ ــر ایمن و تاثی
بیشــتری نیــاز دارد. در مــورد اســهال گوســاله ، پادتــن 
ــد روز  ــراي چن ــت ب ــن اس ــوز ممک ــابي از راه آغ اکتس
محافظــت ناکاملــي را در روده ایجــاد کند)مبــوس 
ــا ممکــن  ــد گوســاله ه ــال، مانن ــاي مبت 1978(. دام ه
ــن  ــي ممک ــن عفونت ــده وچنی ــال ش ــاره مبت اســت دوب
ــه  ــه توجی ــروس را درگل ــدازه اي دوام وی ــا ان ــت ت اس

کنــد.
دوام ویروس

عفونــت پیاپــي در برخــي دام هــا دیــده مــي 
 )1990 Heckert et al شــود)هکرت و همــکاران
ــورت  ــه ص ــت ب ــن اس ــا ممک ــن دام ه ــی از ای و بعض

ــوس 1990(. ــد )مب ــی بمانن ــل باق حام
پیشگیري و كنترل

پیشــگیري همــه ی موارد اســهال گوســاله ، اســهال 
خونــي زمســتاني و بیمــاري تنفســي گاو، شــاید هرگــز 
ــا تاثیــر  عملــي نباشــد. البتــه نمــي تــوان در ارتبــاط ب
ــاله،  ــهال گوس ــوص اس ــت در خص ــت و بهداش مدیری
ــی در  ــال، حت ــن ح ــا ای ــرد، ب ــد ک ــد تاکی ــش از ح بی
بهتریــن اقــدام در زمــان تولــد گوســاله، ممکــن اســت 
همــه گیــري هــاي جــدي بــا تلفــات زیــاد بــه دنبــال 
تولــد گوســاله بــه وقــوع بپیونــدد. چنانچــه زایمــان در 
ــا  ــتان گاو ب ــرج و پس ــود و ف ــام ش ــاك انج ــط پ محی

69



ــی  ــن ب ــود و همچنی ــي ش ــته و ضدعفون ــرس شس ب
درنــگ آغــوز در اختیــار گوســاله قــرار گیرد، بیشــترین 
شــانس زنــده مانــدن گوســاله وجــود خواهــد داشــت.
ــروس گاوي  ــه کروناوی ــود ک ــخص ش ــر مش اگ
ــا  ــته، واکسیناســیون دام ه ــود داش ــه وج ــك گل در ی
بایــد در خــالل دوره آبســتني انجــام شــود، همچنیــن 
واکسیناســیون خوراکــي گوســاله هــا بایــد بــا واکســن 
زنــده تغییــر حــدت یافتــه آغــاز شــود. واکسیناســیون 
ــر  ــان از بیشــترین اث ــور اطمین ــه منظ ــا ب ــاله ه گوس
ــد  ــس از تول ــگ پ ــی درن ــد ب ــن، بای ــي واکس بخش
ــر  ــا، از نظ ــت ه ــی وق ــه گاه ــه البت ــود ک ــام ش انج
منطقــي ایــن کار دشــوار اســت. حضــور فــرد ماهــر و 
همــراه در زمــان تولــد گوســاله ممکــن اســت میــزان 
زنــده مانــدن آن را بــا اســتقرار اقــدام هــای بهداشــتي 
بــراي گاو، گوســاله و تاسیســات افزایــش دهــد. تمیــز 
کــردن مجــاري تنفســي گوســاله، ضــد عفونــي نــاف 
ــاي  ــت ه ــاید مزی ــوز ش ــت آغ ــان از دریاف و اطمین

بســیار همــراه داشــته باشــد.
بــه  اســهال خونــي زمســتاني،  از  پیشــگیري 
ــاز داشــته کــه از تمــاس  اســتقرار امینــت زیســتي نی
بازدیدکننــدگان بــا دام و مــواد خوراکــی جلوگیري مي 
ــد و خواســتار اجــرای ســخت مقــررات بهداشــتي  کن
توســط تلقیــح کننــدگان واکســن و دامپزشــکان شــده 
ــاس  ــا دام تم ــان ب ــل کارش ــر در مح ــه ناگزی ــه ب ک
دارنــد. همچنیــن بایــد در مــورد عــدم تمــاس 
ــد الزم  ــي کــود تاکی ــا وســایل جابجای خــوراك دام ب
شــود. شــواهد بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه میزانــی 
از ایمنــي گلــه کــه 3-2 ســال طــول مــي کشــد، بــه 
دنبــال همــه گیــري اســهال خونــي زمســتاني گاو بــه 
ــه تناقــض  ــن زمین ــد در ای ــد، هــر چن وجــود مــي آی

ــود دارد.  ــی وج هائ
پیشــگیري از عفونــت تنفســي کروناویــروس هــاي 
گاوي بــه اقــدام هــای احتیاطــي بیشــتر در مــورد  گاو 
ــه  ــده ب ــداري ش ــاي خری ــازي دام ه ــد و جداس جدی
مــدت 4-3 هفتــه پیــش از تمــاس بــا گلــه نیــازدارد.

ــه در  ــه ک ــر یافت ــده تغیی ــروس زن ــن وی  واکس
ــس  ــگ پ ــی درن ــه و ب ــر یافت ــه گاو تکثی ــلول کلی س

ــز  ــاله تجوی ــه گوس ــي ب ــورت خوراک ــه ص ــد ب از تول
مــي شــود، ممکــن اســت بــه طــور موفقیــت آمیــزي 
ــروس  ــه کروناوی ــوده ب ــه آل ــات را در گل ــال و تلف ا بت

ــد. ــش ده ــاي گاوي کاه ه
ــروس،  ــروس- روتاوی ــی کروناوی ــن ترکیب  واکس
 ــزان ــك می ــراي تحری ــتن ب ــای آبس ــاید در گاوه ش
ــکان،  ــورت ام ــود. در ص ــتفاده ش ــوز اس ــن آغ پادت
ــه  ــا ب ــار مــادر نگهــداري شــده ی گوســاله بایــد درکن
ــود  ــود. وج ــده ش ــاله خوران ــه گوس ــوز ب ــر آغ ناگزی
ــه  ــي توج ــر محافظت ــت اث ــن اس ــوز در روده ممک آغ

ــد.  ــته باش ــزی داش برانگی
درمان و مدیریت همه گیري

ــاس  ــروس گاوي، براس ــت کروناوی ــان عفون درم
ــهال  ــان اس ــت. درم ــي اس ــندرم درمانگاه ــود س وج
خونــي زمســتاني گاو و بیمــاري تنفســي گاو از درمــان 
اســهال گوســاله، از اهمیــت کمتــري برخــوردار بــوده 
ــر  ــوری نظی ــدام ف ــروع اق ــه ش ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
ــه  ــت ثانوی ــاله، عفون ــدن گوس ــی ب ــم آب ــرل ک کنت
ــا  ــت ه ــي الکترولی ــادل طبیع ــظ تع ــي و حف باکتریای

ــی باشــد . ــرم م ــاز مب نی
ــه اي  ــه مجموع ــاري ب ــگیري از بیم ــرای پیش ب
ــتی  ــان بهداش ــد زایم ــتي مانن ــاي بهداش ــدام ه از اق
ــاله در  ــط گوس ــوز توس ــت آغ ــان از دریاف گاو، اطمین
اولیــن روز تولــد،  اعمــال مقــررات بهداشــتي پــرورش 
گوســاله و اســتفاده از واکســن ویــروس زنــده اصــالح 

ــاز اســت. شــده در گاو آبســتن و گوســاله نی
متغیرهــاي مهمــی کــه در اســهال گوســاله دخالت 
ــت،  ــت، بهداش ــي، مدیری ــم غذای ــامل، رژی ــد ش دارن
ــا و  ــري ه ــترس، باکت ــي، اس ــت محیط ــا و رطوب دم
ویــروس هــا اســت. شــکل هــای مختلــف بیمــاري، 
ناشــي از متفــاوت بــودن علــت هــای ایجــاد کننــده 

بیمــاری اســت.
ــاله و  ــهال گوس ــان اس ــول، درم ــور معم ــه ط  ب
ــاري،  ــت بیم ــر از عل ــع نظ ــی، قط ــت باکتریای عفون
مشــابه اســت. ایــن اقــدام هــا بایــد پیــش از ایــن کــه 
تشــخیص آزمایشــگاهي آمــاده شــود، انجــام گیــرد .، 
همچنیــن  کــم شــدن آب بــدن بایــد برطــرف شــود، 
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تغذیــه بــا شــیر بایــد بــا محلــول الکترولیــت جایگزیــن شــده و داروهــاي ضــد اســهال و آنتــي بیوتیــك هــا بــه 
ــز شــود. ــي تجوی صــورت خوراکــي و عموم

شــناخت درمــان آنتــي بیوتیکــی نــا مشــخص براســاس ســودمندي هــای هزینــه آن و ضــرورت ایــن واقعیــت 
کــه تجویــز آنتــي بیوتیــك بــراي باکتــري هــاي همــراه بیمــاري کروناویــروس[ بایــد اختصاصــي بــوده، پرســش 
برانگیــز اســت. همچنیــن نگرانــي هائــی در مــورد باقــی مانــده آنتــي بیوتیــك در گوشــت، بــروز احتمالــي ســویه 
هــاي باکتریایــی مقــاوم بــه آنتــي بیوتیــك، تغییــر فلورمیکروبــي طبیعــي روده و اثرهــای منفــي احتمالــي ناشــی 
از درمــان بیمــاري وجــود دارد. زمانــي کــه کــم شــدن شــدید آب بــدن گوســاله و بــی حالــی بــروز مــي کنــد، 

مایــع درمانــي بــه صــورت وریــدي ضــروري اســت .
درمــان موفــق، بــه تشــخیص ســریع اســهال و آغــاز فــوري تنظیــم الکترولیــت هــای بــدن، اصــالح نقــص 
هــاي مدیریتــي کــه اجــازه انتقــال عفونــت بــه گوســاله زیــر اســترس یــا محــروم از آغــوز را داده و همچنیــن 

شــروع درمــان موفقیــت آمیــز و اقــدام هــای پیشــگیرانه ماننــد واکسیناســیون نیــازدارد.
ــه،  ــورد مشــکوك درگل ــك م ــي ی ــا حت ــروس ی ــت اختصاصــي اســهال گوســاله ناشــی از وی تشــخیص عل
ــان  ــوز در روز اول زایم ــدن آغ ــع آوري و خوران ــان بهداشــتي و جم ــه زایم ــوري برنام شــاخص مهــم شــروع ف
بــه گوســاله اســت، اقــدام هــای ســخت بهداشــتي بــراي گوســاله هــاي گوشــتي بایــد انجــام شــود، همچنیــن، 
واکسیناســیون گوســاله هــا و دام هــاي آبســتن بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. بــا ایــن حــال، بایــد یــادآوری 

کــرد کــه واکسیناســیون، جایگزیــن اقــدام هــای مطلــوب مدیریتــي نخواهــد شــد.
مسئولیت عمومي

در موردهــای مبتالیــان انفــرادي اســهال گوســاله و دیگــر بیمــاري هــاي ناشــی از کروناویروس هــاي گاوي، 
ــت  ــن عل ــور تعیی ــه منظ ــگاهي ب ــای آزمایش ــه روش ه ــتیابي ب ــتای دس ــن در راس ــاي ممک ــش ه ــد کوش بای
اختصاصــي بیمــاري معطــوف شــود. همچنیــن بــه دامــداران بایــد در خصــوص تاثیــر امنیــت زیســتي در کنتــرل 
اســهال خونــي زمســتاني و بیمــاري تنفســي، آگاهــی الزم داده شــود. بــراي کنتــرل اســهال گوســاله، رعایــت 
بهداشــت، مدیریــت خــوب و خورانــدن آغــوز و همچنیــن کنتــرل اســترس بــراي بــه حداقــل رســاندن تلفــات 
گوســاله ضــروري اســت. درصــورت ضــرورت، بایــد واکسیناســیون انجــام شــود ولــي اجبــار و الزامــي براي نشــان 
دادن ایــن موضــوع کــه واکســن بــه تنهایــي همــه موردهــای اســهال گوســاله و اســهال خونــي زمســتاني گاو را 

حــذف خواهــد کــرد، وجــود نــدارد

منابع مورد استفاده :
ــه ترجمــه فصــل چهاردهــم از کتــاب« بیمــاری هــای ویروســی گاو« اثــر »رابــرت اف کاهــرز«   ایــن مقال

مــی باشــد .
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بررسی تاثیر آنتی میكروبی عصاره  آبی رزماری در 
ممانعت از فساد میكروبی گوشت مرغ

ــرغ،  ــت م ــرف گوش ــرای مص ــا ب ــش تقاض ــا افزای ب
توجــه بــه کیفیــت و ترکیــب شــیمیایی الشــه گوشــت 
اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت. در ایــن پژوهــش 
ــان  ــدت زم ــر م ــاری ب ــی رزم ــاره آب ــرات عص ، تاثی
ــازه در دمــای  ــی مــرغ ت نگهــداری و کیفیــت میکروب
ــس از  ــرغ پ ــای م ــه ه ــد. نمون ــی ش ــی بررس یخچال
غوطــه ور ســازی در عصــاره هــای 1درصــد و 3درصــد 
و 5 درصــد  گیــاه رزمــاری  بــه مــدت 5  روز در 
دمــای 4 درجــه ســانتیگراد نگهــداری شــدند. آزمایــش 
انــدازه گیــری شــمارش کلــی میکروبــی نمونــه هــای 
مــرغ تیمــار شــده و شــاهد در فواصــل معیــن انجــام 
ــه هــای  ــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه نمون گردی
ــزان  ــت می ــاری توانس ــاره رزم ــا عص ــده ب ــار ش تیم
ــا  ــی را در مقایســه ب ــی جمعیــت میکروب شــمارش کل
ــا  ــدگاری را ت ــه شــاهد کاهــش داده و مــدت مان نمون
ــا افزایــش غلظــت  2 روز افزایــش دهــد. در ضمــن ب
عصــاره آبــی میــزان کاهــش بــا میکروبــی و در نتیجــه 

ــت.  ــش یاف ــدگاری افزای مان
 مقدمه: 

ــي در  ــم پروتئین ــع مه ــي از مناب ــور یک ــت طی گوش
ــرغ  ــت م ــا گوش ــور م ــت، در کش ــان اس ــه انس تغذی
ــترین  ــور بیش ــر طی ــاي دیگ ــت ه ــه گوش ــبت ب نس
مصــرف را دارد)4 (. در طــول نگهــداري، خصوصیــات 
ــی  ــش م ــی کاه ــاد باکتریای ــر فس ــی آن در اث کیف
ــاد  ــه ایج ــر ب ــی منج ــی میکروب ــاد و آلودگ ــد فس یاب
خطــرات جــدي در ســالمت غذایــی مصــرف کننــده 
مــی شــود. بنابرایــن اســتفاده از مــوادي  مناســب  بــا 
فعالیــت آنتــی باکتریایــی بــه منظــور بهبــود کیفیــت، 
ــال  ــن ح ــدگاري گوشــت و در عی ــر مان ــش عم افزای
ــد  ــري از ضررهــاي اقتصــادي ضــروري و مفی جلوگی
مــی باشــد)13(.همچنین گوشــت طیــور یکــی از 
مســاعدترین مــواد غذایــی بــراي رشــد باکتــري هــاي 
ــاص  ــوه خ ــت نح ــه عل ــه ب ــد ک ــی باش ــوژن م پات

کشــتار و عمــل آوري گوشــت اســتحصالی در معــرض 
ــر مراحــل کشــتار، در  ــرد. اکث ــرار مــی گی آلودگــی ق
ــی  ــوان مراحل ــه عن ــوان ب ــور را مــی ت کشــتارگاه طی
محســوب کــرد کــه بالقــوه مــی تواننــد الشــه هــا را 

ــد)8(. ــوده کنن آل
ــاه  ــیدانی گی ــی اکس ــی و آنت ــد میکروب ــواص ض خ
ــده  ــناخته ش ــش ش ــال پی ــدود 30 س ــاري از ح رزم
اســت و طــی ایــن مــدت تحقیقــات زیــادي بــر روي 
ــاه انجــام شــد کــه همگــی خاصیــت آنتــی  ایــن گی

ــد)7(.  ــد کردن ــی آن را تأیی باکتریای
مطالعــات و تحقیقــات وســیعی مشــابه بــا ایــن 
تحقیــق در ایــران و جهــان انجــام شــده کــه در آنهــا 
از تاثیرانــواع گیاهــان دارویــی بــر روی انــواع گوشــت 

ــد.  ــه شــده ان ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــا م ه
در پژوهشــی توســط اعتمــادی بــر روی تاثیر پتانســیل 
آنتــی باکتریایــی و آنتــی اکســیدانی عصــاره رزمــاری 
ــد.  ــزل آال انجــام ش ــی ق ــدگاری ماه ــش مان در افزای
ــیون  ــری از اکسیداس ــر جلوگی ــالوه ب ــن عصــاره ع ای
لیپیــد و فســاد میکروبــی از تغییــرات رنــگ گوشــت در 
طــول دوره نگهــداري  جلوگیــري مــی کنــد و باعــث 
افزایــش کیفیــت گوشــت از نظــر فاکتورهــاي حســی 

مــی شــود. )1(.
در تحقیقــی دیگــر توســط افتخــاری اثــر پــودر گیــاه 
دارویــي رزماري در ســه ســطح 200، 400 و 600 میلي 
گــرم بــر کیلــو گــرم و ویتامیــن E در یــك ســطح بــه 
ــه صــورت  ــو گــرم ب ــر کیل ــي گــرم ب مقــدار 350 میل
ترکیــب بــا خــوراك روزانــه و از42 - 1روزگــي مــورد 
بررســي قــرار گرفــت کــه  کاربــرد پــودر رزمــاري در 
جیــره طیــور ســبب افزایــش کیفیــت گوشــت و بهبــود 

ســالمتي محصــول گردیــد)2(.
 در مطالعــه ای کــه توســط مورنــو و همــکاران 
ــاری  ــی رزم ــی و آبک ــارۀ متانول ــت عص ــورت گرف ص
اثــرات خوبــی را بــر علیــه باکتــری هــای گــرم مثبــت، 
گــرم منفــی و مخمــر نشــان داد. علــت ایــن اثــر بــه 
غلظــت باالتــر مــوادی همچــون اســید روزماریتیــك، 
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کارموســیك، کاموســول در عصــاره متانولــی درمقایســه 
ــا عصــاره آبکــی نســبت داده شــده اســت )9(. ب

فارمانــك  و همــکاران نیــز گــزارش کردنــد کــه 
ــري از اکسیداســیون  ــاري عــالوه برجلوگی عصــاره رزم
لیپیــد و فســاد میکروبــی از تغییــرات رنــگ گوشــت در 
ــث  ــد و باع ــی کن ــري م ــداري جلوگی ــول دوره نگه ط
افزایــش کیفیــت گوشــت از نظــر  فاکتورهــاي حســی 

ــود)5(.  ــی ش م
ــواص  ــی خ ــق بررس ــن تحقی ــا درای ــی م ــدف اصل ه
آنتــی میکروبــی رزمــاری مــی باشــد تــا کنــون 
خــواص گیاهــان زیــادی در تحقیقــات مختلــف توســط 
پژوهشــگران بررســی شــده اســت ولــی خــواص 
ــدگاری آن  ــش مان ــرغ و افزای ــاری روی گوشــت م رزم
بررســی نشــده بــود. بــه همیــن دلیــل در ایــن پژوهــش 
تاثیــر غوطــه وری مــرغ در عصــاره رزمــاری بــه منظــور 
ــمارش  ــش ش ــام آزمای ــا انج ــی ب ــار میکروب ــی ب بررس
کلــی باکتریهــا  انجــام شــد. نتایــج ایــن بررســیها مــی 
ــه کشــتارگاهها و کارگاههــای  ــد کمــك شــایانی ب توان
ــدگان در  ــرف کنن ــرغ و مص ــت م ــدی گوش ــته بن بس
جهــت افزایــش مــدت مانــدگاری محصــول باشــد کــه 
از لحــاظ اقتصــادی  مســئله بســیار مهمــی مــی باشــد. 

مواد و روش ها:
تهیه عصاره:

گیــاه رزمــاری از مزرعــه گیاهــان دارویــی مرکــز علمــی 
کاربــردی جهــاد کشــاورزی ســمنان در فصــل زمســتان 
ســال 1391 جمــع آوری شــد و بــر گهــا و ســر شــاخه 
ــاق  ــای ات ــك و در دم ــی تاری ــدار آن در مکان ــای گل ه
خشــك گردیــد و پــس از آســیاب کــردن، عصــاره آبــی 
ــر  ــاه آســیاب شــده در دســتگاه تقطی ــا جوشــاندن گی ب
ــا آب در آزمایشــگاه بــه نســبت 1 بــه 10 و در مــدت  ب
ــك ســاعت اســتخراج شــد. ســپس عصــاره بدســت  ی
ــرای  ــد ب ــن درصــد ش ــن دار تعیی ــده توســط آون ف آم
رســیدن بــه درصــد مــورد نظــر در بــن مــاری 50 درجــه 
قــرار گرفــت تــا بــه درصــد مــورد نظــر برســد. عصــاره 
ــای  ــرف ه ــش در ظ ــل از آزمای ــا قب ــده  ت ــت آم بدس
ــه  ــای 4 درج ــور و در دم ــر ن ــظ در براب درب دار محاف

ســانتی گــراد ذخیــره گردیــد. )3(
آماده سازی نمونه مرغ :

نمونــه ســینه مــرغ  از کشــتارگاه گلچیــن طیــور ســمنان 
تهیــه و ســپس در ظروف عایــق در حضــور مقادیر کافی 
یــخ بــه آزمایشــگاه بهداشــت مــواد غذایــی انتقــال داده 
شــد. مرغهــا ، بالفاصلــه در شــرایط اســتریل بــه فیلــه 
هایــی بــه ابعــاد     cm4 × 10 × 1جــدا شــدند. فیلــه 
هــا بطــور کامــل بــا آب ســرد شســته تــا کامــالً تمیــز 
ــدا  ــا ج ــات از آن ه ــایر ضایع ــا و س ــه ه ــده و خوناب ش
ــای  ــاره ه ــرغ  در عص ــای م ــه ه ــپس نمون ــوند. س ش
ــاه رزمــاری   ــی 1درصــد  و 3 درصــد  و 5 درصــد گی آب
ــه مــدت  )گــروه تیمــار( و آب مقطــر )گــروه شــاهد(  ب
ــر  ــس از آن ه ــده و پ ــه ور ش ــالً غوط ــاعت کام 2 س
کــدام در کیســه هــای پالســتیکی اســتریل مخصــوص 
اســتوماکر قــرار داده شــده ، ســپس همــه کیســه هــا بــه 
مــدت 5 روز در دمــای 4-0  نگهــداری شــدند.  نمونــه 
هــای مــرغ در روزهــای یــك ، ســه ، چهــار و پنــج  بــه 
طــور تصادفــی بــه منظــور ارزیابــی شــاخص میکروبــی 

بــرای انجــام آزمایــش انتخــاب مــی شــدند. )3(
شمارشكلی)توتال كانت(

10 گــرم از فیلــه مــرغ در90 میلــی لیتر ســرم فیزیولوژی 
ــه مــدت 60  ــرار داده شــد و ب اســتریل 0/85 درصــد ق
ثانیــه در اســتوماکر همــوژن شــد. ســپس رقــت هــای 
مــورد نیــاز تهیــه شــد و بــه میــزان یــك میلــی لیتــر از 
هــر رقــت بــه روش پــور پلیــت در محیــط پلیــت کانــت 
ــای کشــت  ــت آگاره ــت کان ــد. پلی آگار کشــت داده ش
داده شــده در دمــای οC 37 بــه مــدت 48 ســاعت 

گرمخانــه گــذاری شــده و شــمارش شــدند. )10(. 
آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل 

نتایج حاصل از آزمایشات
ــر  ــف از ه ــرغ مختل ــه م ــری نمون ــا 2 س ــات ب آزمایش
ــر  ــرای ه ــاری ب ــار تکــرار )6 داده آم ــا 3 ب غلظــت و ب
پارامتــر در هــر روز آزمایــش( انجــام گردیــد. داده 
ــار  ــف تیم ــای مختل ــروه ه ــده از گ ــت آم ــای بدس ه
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــا روش ANOVA و ب ــاهد ب و ش
افــزار   Minitab16 و توســط تســت توکــی بــا هــم 

73



ــد. ــن ش ــات (p<0.05) تعیی ــاداری اختالف ــطح معن ــدند و س ــه ش مقایس

جدول 1- تغییرات در میزان شمارش میكروبی كل )log cfu/g ( نمونه های مرغ  طی 
نگهداری در دمای  4درجه سانتیگراد.

اعداد بصورت Mean±S.D نمایش داده شده است .
اعــدادی کــه بــا حــروف متفــاوت نمایــش داده شــده اســت در ســطح آمــاری 95 درصــد بــا یکدیگــر اختــالف 

آمــاری دارنــد.
نتایــج حاصــل از مقایســه میانگیــن هــا نشــان داد کــه بــا گذشــت زمــان در همــه تیمارهــا شــمارش کل باکتری 
افزایــش یافتــه اســت. بــه طوریکــه شــمارش میکروبــی کل از میــزان اولیــه log cfu/g  0/03±2/48  در روز 
 5/57±0/01 log cfu/g  0/02±6/43 و logcfu/g  ،7/39±0/08 log cfu/g  اول آزمایــش بــه میــزان
ــا 1درصــد ، 3 درصــد و 5  ــار شــده ب ــای شــاهد، تیم ــه ه ــب در نمون ــه ترتی و  log cfu/g 0/14±4/93 ب
درصــد عصــاره رزمــاری در روز 5 آزمایــش رســید.  البتــه ایــن افزایــش در تیمــار شــاهد و همچنیــن نمونــه 
هــای حــاوی 1درصــد عصــاره رزمــاری بصــورت معنــادار شــدیدتر از نمونــه هــای تیمــار شــده بــا 3 درصــد و 
5 درصــد عصــاره رزمــاری بــود  )0/001درصــد(. نتایــج نشــان داد کــه تــا روز پنجــم اختــالف معنــا داری بیــن 

نمونــه هــای تیمــار شــده بــا 3 درصــد و 5 درصــد  عصــاره وجــود نداشــت )0/05 درصــد(.
شــمارش باالیــی از بــار میکروبــی مــی توانــد در محصــول خــام پیــدا شــود کــه وابســته بــه شــرایط نگهــداری 

و دســتکاری اســت) 11(. 
همانطــور کــه در جــدول شــماره 1مشــاهده مــی شــود باتوجــه بــه حــد اکثــر حــد مجــاز تعریــف شــده بــرای 
توتــال کانــت مــرغ توســط اســتاندارد ســازمان دامپزشــکی کشــور)log cfu/g 6( نمونــه هــای غیــر تیمــار 
شــده بــا عصــاره )کنتــرل( در3 روز آزمایــش دارای آلودگــی میکروبــی بیــش از حــد مجــاز بودنــد درحالیکــه 
نمونــه هــای تیمــار شــده 3 درصــدو5 درصــد عصــاره رزمــاری بــه ترتیــب تــا روزهــای 4 و 5 دارای آلودگــی 

میکروبــی مجــاز بودنــد. 
ــن  ــی ای ــرات ضدمیکروب ــه اث ــت ک ــده اس ــت ش ــد. ثاب ــود دارن ــان وج ــیاری از گیاه ــی در بس ــات فنل ترکیب
ترکیبــات بســتگی بــه محــل و تعــداد گروههــاي هیدروکســیل روي حلقــه فنلــي دارد و ادعــا شــده کــه ارتبــاط 
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مســتقیمي بیــن تعــداد گروههــاي هیدروکســیل وســمیت آنهــا روي میکروارگانیســم هــا وجــود دارد و فنلهــاي 
اکســید شــده نیــز اثــر شــدیدتري اعمــال میکننــد. همچنیــن ادعــا شــده کــه مکانیســم احتمالــي ایــن ترکیبــات 
ــاي  ــا پروتئینه ــي ب ــهاي غیراختصاص ــا واکنش ــولفیدریل ی ــاي س ــا گروهه ــش ب ــق واکن ــي از طری ــار آنزیم مه

میکروبــي اســت)6(.
فالونوئیدهــا و فالونولهــا نظیــر : Carnosol ،Carnosic ،Rosmarinic acid در رزمــاری اثرضــد 
میکروبــي دارنــد. اثــر ضــد میکربــي آنهــا احتمــااًل ناشــي از ترکیــب پروتئینهــاي خــارج ســلولي و یــا تشــکیل 

ــا اســت ) 9و12 (. ــالل در غشــاء ســلول میکروارگانیســم ه ــا ایجــاد اخت ــواره ســلولي و ی ــا دی کمپلکــس ب
نتیجه گیری كلی: 

بــا توجــه بــه اینکــه اختــالف معنــا داری بیــن تیمــار 3و5 مشــاهده نمــی شــود و از لحــاظ اقتصــادی هــم تهیــه 
ــرای  ــر مــی باشــد نتیجــه گیــری مــی شــود کــه از ایــن غلظــت ب ــه ت عصــاره 3 درصــد آســانتر و کــم هزین

افزایــش مانــدگاری گوشــت مــرغ اســتفاده گــردد 
منابع مورد استفاده : 

اعتمــادی ح، رضایــی م، عابدیــان ع ،1387، پتانســیل آنتــی باکتریایــی و آنتــی اکســیدانی عصــاره رزمــاري . 1
ــی دوره 5،  ــع غذای ــوم وصنای ــه عل ــان، فصلنام ــن کم ــزل آالي رنگی ــی ق ــدگاري ماه ــش عمرمان در افزای

ــماره 4، ص73-69. ش
افتخــاری م ، نیــازی حصــار ســفیدی س ، 1389 ، تاثیــر کاربــرد مکمــل گیــاه دارویــی رزمــاری در بهبــود . 2

مانــدگاری و کیفیــت گوشــت در جوجــه هــای گوشــتی، پنجمیــن همایــش ملــی ایــده هــای نو در کشــاورزی 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد خوارســگان  28-27 بهمــن مــاه 1389. 

جبلــی جــوان ا، صابــری م، رضاییــان ه، نجابــت ن، علــی بیگــی م ،1391، تاثیــر خوراکــی عصــاره ژل آلوئــه . 3
ورا بــر پراکسیداســیون چربــی فیلــه ســینه مرغهــای گوشــتی در حالــت انجمــاد ، دومیــن کنگــره ملــی علــوم 

آزمایشــگاهی دامپزشــکی ســمنان 22-21  آذرمــاه  1391
 فــرج زاده د، 1382، آشــنایی بــا بهداشــت گوشــت طیــور، فصلنامــه آموزشــی دانشــکده بهداشــت دانشــگاه . 4

علــوم پزشــکی بقیــه ا... )عــج( ســال هفتــم شــماره 26: 116 صفحــه.
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دامپزشکی در گذر تاریخ 
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دامپزشکی و روستا - اداره کل دامپزشکی استان کرمان 

دامپزشکی و روستا  - اداره کل دامپزشکی استان کرمان
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دامپزشکی و روستا  - اداره کل دامپزشکی استان کرمان

مبارزه با بیماری طاعون گاوی - اداره کل دامپزشکی استان کرمان 
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 شبکه دامپزشکی سیرجان - اداره کل دامپزشکی استان کرمان 

اداره دامپزشکی شهرستان جیرفت - اداره کل دامپزشکی استان کرمان 
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تازه های کتاب 
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 آثــار برگزیــده و شایســته تقدیــر سی وهشــتمین دوره جایــزه كتــاب ســال جمهــوری 
ــالمی ایران اس

بــه نقــل از خبرگــزاری مهــر، مراســم پایانــی و معرفــی آثــار برگزیــده و شایســته تقدیــر سی وهشــتمین 
دوره جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران و بیســت و هشــتمین دوره جایــزه جهانــی کتــاب 
ســال صبــح  شــنبه 2 اســفند ســال 1399 بــا حضــور حجت االســالم حســن روحانــی رئیس جمهــور در 

مجموعــه تــاالر وحــدت تهــران برگــزار شــد.
فهرســت برگزیــدگان حــوزه دامپزشــکی در ســی و هشــتمین دوره جایــزه کتــاب ســال جمهوری اســالمی 

ایــران کــه در این مراســم تقدیــر شــدند، بــه شــرح زیــر اســت:
ــور، مشــهد: دانشــگاه فردوســی مشــهد، 1398، 548  - خون شناســی دامپزشــکی، تألیــف محمــد حیدرپ

ص.
ــی. کــی. مارکــی، اف.  ــن، ب ــی. ج. کوئی ــف پ ــر میکروب شناســی دامپزشــکی، تألی ــروری فشــرده ب - م
ــد  ــی و عبدالمجی ــان محمودی کوه ــۀ پژم ــگ، ترجم ــك و اس. فنین ــارد، ای. اس. فیتزپاتری ــی. لئون س

ــینا، 1398، 528 ص. ــگاه بوعلی س ــدان: دانش ــدزاده، هم محم
دو کتاب زیر به صورت مشترك نیز شایسته تقدیر معرفي شدند:

- دســتنامه فارماکــوژی و درمان شناســی گودمــن و گیلمــن، تألیــف رانــدا هیــالن و همــکاران، ترجمــه 
ســیداحمد فاطمــی، تهــران: دانشــگاه تهــران، 1398، 3 ج.

ــوت، دنیــس  ــاری ســیبری، تألیــف پاتریــك ویلیــوت، گای نان ــرورش ماهــی خاوی - زیست شناســی و پ
و یزیانــو کانتونــت، میخائیــل چبانــوف، ترجمــۀ علــی طاهری میرقائــد و ســیدمرتضی حســینی، تهــران: 

دانشــگاه تهــران،1398، 2 ج.
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به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(،کتاب »مروری فشرده بر میکروب شناسی دامپزشکی« تألیف پی جی کوئین و 
همکاران، با ترجمه مشترك پژمان محمودی  کوهی؛ عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی 
سینا همدان و عبدالمجید محمدزاده؛ دانشیار دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی  سینا همدان، در گروه علوم کاربردی 

شاخه دامپزشکی در سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. این کتاب 
در سال 1398 در 340 صفحه از سوی مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا چاپ و منتشر شده است.

 پژمان محمودی کوهی، یکی از مترجمان این اثر برگزیده در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، درباره اهمیت موضوع کتاب، بیان 
کرد: بیماری های عفونی در دام های اهلی و حیوانات به واسطه عوامل بیماری زای مختلفی ازجمله باکتری ها، ویروس ها، 

قارچ ها، انگل و ... ایجاد می شوند و مطالعه ساختاری و چگونگی بیماری زایی این عوامل می تواند در امر تشخیص، درمان و 
پیشگیری از چنین بیماری هایی بسیار اثرگذار باشد.

 وی افزود: این مسأله از دو جنبه اهمیت به سزایی دارد: 
1- سالمت دام و اهمیت اقتصادی صنایع دامداری و دامپروری 

2- سالمت انسان. زیرا بسیاری از عوامل بیماری زای عفونت زا در حیوانات قادر به ایجاد عفونت در انسان نیز هستند و 
به عنوان عوامل بیماری زای مشترك بین انسان و دام محسوب می شوند. به همین دلیل پیشگیری و یا کنترل بسیاری از 

بیماری های عفونی انسانی نیز مرتبط با پیشگیری و کنترل این بیماری ها در دام ها است.
 این مدرس دانشگاه تأکید کرد: در حقیقت سد اول مبارزه با برخی از بیماری ها با پیشگیری یا کنترل بیماری در دام صورت 

می گیرد، 
بیماری های عفونی در دام های اهلی و حیوانات به واسطه عوامل بیماری زای مختلفی ازجمله باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، 

انگل و ... ایجاد می شوند و مطالعه ساختاری و چگونگی بیماری زایی این عوامل می تواند در امر تشخیص، درمان و پیشگیری 
از چنین بیماری هایی بسیار اثرگذار باشد.

مانند بیماری تب مالت. بنابراین شاخه علمی بررسی عوامل بیماری  زا و بیماری های ناشی از آن ها از حساسیت بسیار باالیی 
برخوردار است.

 محمودی کوهی ادامه داد: کتاب حاضر مجموعه ای در رابطه با ساختارشناسی، بیماری زایی و بیماری های ناشی از عوامل 
عفونی زا به ویژه با تأکید بر باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها است که امیدوارم مود توجه و استفاده مخاطبان قرار گیرد.

 مترجم کتاب »مروری فشرده بر میکروب شناسی دامپزشکی«، در معرفی جایگاه علمی این کتاب و مولفان آن، بیان 
کرد: یکی از معتبرترین و شاید جامع ترین کتاب ها در زمینه میکروب شناسی دامپزشکی، »میکروب شناسی دامپزشکی و 

بیماری های میکروبی« اثر کوئین )P.J. Quinn( و همکاران در 2500 صفحه است که در سال 2011 تألیف و تدوین شد. 
این مولفان، از برجسته ترین استادان این شاخه علمی هستند که کتاب های آن ها به عنوان منابع مرجع در میکروب شناسی 

دامپزشکی شناخته می شود.
 وی گفت: کتاب حاضر در حقیقت خالصه اثر مذکور است که توسط خود مولفان، در پنج بخش تدوین شده است. بخش 

نخست، به مبحث باکتری شناسی مقدماتی شامل فصل های مختلفی در رابطه با ساختمان سلول باکتری ها، روش  های کشت، 
نگهداری و غیرفعال کردن باکتری ها، ژنتیك باکتری ها و تنوع ژنتیکی آن ها، روش های تشخیصی مولکولی، تشخیص 
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، اکتینوباسیلوس، پاستورال، منهمیا، هیستوفیلوس، تایلورال، موراکسال، فرانسیسال، الوسونیا، بوردتال، بروسال، 
کتاب حاضر مجموعه ای در رابطه با ساختارشناسی، بیماری زایی و بیماری های ناشی از عوامل عفونی زا به ویژه با تأکید بر باکتری ها، 

قارچ ها و ویروس ها است
کمپیلوباکتر، اسپیروکت ها، مایکوپالسما، کالمیدیا و کوکسیال است.

 این مترجم برگزیده جایزه کتاب سال، اظهار کرد: در بخش سوم، قارچ شناسی و بیماری های قارچی شامل فصل های مختلفی 
در ارتباط با ویژگی های عمومی قارچ های بیماری زا در حیوانات، درماتوفیت ها، گونه های آسپرژیلوس، مخمرها و ایجاد بیماری 

توسط آن ها، قارچ های دو شکلی، زایگومیست های مهم در دامپزشکی، مایکوتوکسین ها و مایکوتوکسیکوزها، جلبك های بیماری زا، 
سیانوباکتری ها و دارو درمانی ضد قارچی، مورد بررسی قرار می گیرد.

 وی ادامه داد: بخش چهارم کتاب به مبحث ویروس شناسی و بیماری های ویروسی شامل فصل های مختلفی در ارتباط با ماهیت، 
ساختمان و طبقه بندی ویروس ها، تکثیر ویروس ها، تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی، دارو درمانی ضد ویروسی، 

هرپس ویریده، پاپیلوماویریده، آدنوویریده، پاکس ویریده، آسفارویریده، برناویریده، پاروویریده، سیرکوویریده، آستروویریده، رتروویریده، 
رئوویریده، اورتومیکسوویریده، پارامیکسوویریده، رابدوویریده، بونیاویریده، بیرناویریده، پیکورناویریده، کلیسی ویریده، کوروناویریده، 
آرتری ویریده، توگاویریده، فالوی ویریده و پریون ها، می پردازد. بخش پایانی نیز به پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی شامل 

فصل های مختلفی درباره ایمنی زیستی، واکسیناسیون و ضدعفونی اختصاص دارد.
محمودی کوهی در بیان برخی ویژگی های این اثر، گفت: در ترجمه این کتاب سعی شده که تمامی مطالب )اعم از تصاویر و 

جداول( با استفاده از اصطالحات متداول در حوزه میکروب شناسی به فارسی روان برگردانده شود. همچنین در بیشتر قسمت ها، لغات 
تخصصی و معانی آن ها در کنار یکدیگر ارائه شده تا مخاطبان عالوه بر آشنایی با انواع اصطالحات تخصصی متداول، نیاز کمتری 
به مراجعه به لغت نامه داشته باشند. لذا کتاب حاضر می تواند به عنوان یك منبع آموزشی- پژوهشی بسیار مناسب و جامع در اختیار 

دانشجویان در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکترای تخصصی قرار گیرد.
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به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(،کتاب »سمیت شناسی ترکیبات آلی در ماهیان« تألیف ك.  ب. تیرنی، آ.  پ. فارل 
و ك.  ج. براونر با ترجمه علیرضا میرواقفی و فاتح معزی در گروه علوم خالص شاخه زیست شناسی در سی وهشتمین دوره 

جایزه کتاب سال به عنوان اثر شایسته  تقدیر معرفی شد. این کتاب در سال 1398 در 417 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه 
تهران به چاپ رسیده است.

علیرضا میرواقفی؛ دارای مدرك دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، استاد گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی 
و رئیس پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران است. وی در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، درباره ترجمه این کتاب، بیان کرد: 

عالقه مندی من در زمینه سمیت شناسی و شاخه اکوتوکسیکولوژی است که مباحث کلی آن درباره اثرات آالینده ها در محیط 
آبی به ویژه روی آبزیان و مشخصا ماهیان است. از طرفی، مطالعات اثرات آالینده های روی ماهیان در سه چهار دهه اخیر 
مورد توجه قرار گرفته است. ماهیان به دلیل فراوانی و گستردگی، نمونه های مناسبی برای بررسی آالینده ها در محیط های 

آبی هستند.
وی ادامه داد: ازجمله موارد آلودگی آب ها در کشور، ورود پساب ها است که از طریق روان  آب ها،  آب های زیرزمینی و ... 

وارد محیط های آبی می شوند. زمانی که آالینده ها غلظت باالیی دارند، خیلی در چشم و مشخص هستند و مورد توجه قرار 
می گیرند، اما وقتی غلظت آالینده ها پایین است، کمتر به چشم می آیند، اما اثرات پایداری دارند و به تدریج روی ماهیان 

تأثیر و اکوسیستم را تخریب می کند.
 این استاد دانشگاه گفت: این کتاب به صورت فنی از دیدگاه بیولوژیك، آالینده های مختلف را تقسیم بندی و اثرات آن ها 
را روی قسمت های مختلف بدن ماهی شرح می دهد. این اطالعات به ما نشان می دهند چه کارها و آزمایش هایی را در 

زمینه بررسی آالینده ها و اثرات تدریجی آن ها می توانیم انجام دهیم. فلزات سنگین، آفت کش های کشاورزی در شمال و 
آالینده های نفتی در جنوب، بخش هایی از آالینده ها هستند که در آب رها و به اکوسیستم صدمه می زنند.

 میرواقفی با اشاره به برخی از ویژگی های شاخص این اثر، بیان کرد: دسته بندی جداگانه و مشخص اثرات آالینده ها، 
امکان ردیابی پاسخ های بیولوژیك در ماهیان، بررسی تفاوت های دوره های زمانی و میزان اثرگذاری آالینده ها در آبزیان، 
ازجمله ویژگی های این کتاب است. این اثر برای سطوح اولیه تا سطوح تخصصی در شاخه های محیط زیست و شیالت و 

پژوهشگرانی که در حوزه اکوسیستم ها کار می کنند، می تواند مفید باشد.
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مصاحبه با دكترسیدحسن امیری مقدم
پیشكسوت بازنشسته 

ــی و  ــه در دوران كودك ــان ك ــخصی خودت ــی ش ــی از زندگ ــدم، كم ــر امیری  مق ــای دكت آق
نوجوانــی طــی كردیــد بفرماییــد؟ 

در ابتــدا از اینکــه فصلنامــه »ســالم و ســالمتی« بــه فکــر دامپزشــکان بازنشســته اســت و از آنهــا یــاد می  کنیــد 
تشــکر می کنــم؛ چــرا کــه موجــب تشــویق جوان هــا و دلگرمــی آنهــا خواهــد شــد.

مــن ســید حســن امیــری مقــدم در ســال 1321 خورشــیدی در شهرســتان گنابــاد کــه از شهرســتانهای واقــع 
در اســتان خراســان رضــوی اســت متولــد شــدم. دوران تحصیــل ابتدایــی و کالس یازدهــم را در شهرســتان 

گنابــاد گذرانــدم و کالس دوازدهــم را بــه مشــهد رفتــم و دیپلــم را آنجــا گرفتــم. 

و در ادامه برای ورود به دانشگاه چه مسیری را طی كردید؟ 

صادقانــه بگویــم پــس از آن بــه دلیــل عــدم داشــتن پشــتیبان مالــی الزم حتــی بــه فکــر شــرکت در کنکــور 
ــرای شــرکت در  ــت مناســب ب ــکان اختصــاص وق ــی در پرداخــت شــهریه ، ام ــار ناتوان ــودم و در کن ــم نب ه
کنکــور را هــم نداشــتم ، لــذا معلــم شــدم و بــه مــدت 10 ســال در شهرســتان شــمیرانات و مقاطــع مختلــف 
ــون صاحــب 6  ــردم وهــم اکن ــم . در ســال 1344 ازدواج ک ــس پرداخت ــه تدری ــی دبیرســتان  ب دبســتان  و حت
فرزنــد هســتم کــه 4 فرزنــد از ایــن تعــداد قبــل از انقــالب و 2 فرزنــد پــس از انقــالب متولــد شــدند. از ایــن 
ــات مــاوت مــورخ 26 دی 1366شــهید شــد . او  ــات بیت المقــدس 2 در عملی ــد پســر بزرگــم در عملی 6 فرزن
تحصیــالت ابتدایــی خــودش را در فرانســه گذرانــده بــود و در ادامــه پــس از اخــذ دیپلــم در کشــور بــه عنــوان 
نفــر 81 کنکــور سراســری در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران مهندســی عمــران پذیرفتــه شــده بــود، البتــه 
ســایر فرزنــدان نیــز تحصیالتشــان را بــا موفقیــت بــه پایــان رســاندند و منشــاء خدماتــی در کشــور شــده انــد 

ــم.  ــه همــه آنهــا افتخــار می کن و ب

ــه  ــد. اینك ــكی بفرمایی ــته دامپزش ــه رش ــی ورود ب ــم از چگونگ ــداری ه ــر مق ــای دكت آق
ــدید؟ ــه ش ــن حیط ــاره وارد ای ــد دوب ــور ش چط

مــن در ســال 1348 و پــس از گذرانــدن تجربــه معلمــی انگیــزه پیــدا کــردم تــا در  کنکورسراســری شــرکت 
کــرده  و وارد دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران شــوم. در ایــن میــان نظــر بــه اینکــه زمــان اقامتــم در 
ــنایی  ــته آش ــن رش ــا ای ــد و ب ــفنددار بودن ــن گوس ــای م ــزرگ و دایی ه ــاد، پدرب ــتان گناب ــی در شهرس کودک
ــه بیــن  ــه دامــداران خدمــت کنــم. در ایــن فاصل ــا ب ــه دامپزشــکی پیــدا کــردم ت داشــتم و عالقــه زیــادی ب
ــه،  ــن فاصل ــودم و در همی ــذ نم ــران را اخ ــرای دامپزشــکی از دانشــگاه ته ــا 1353 دکت ــای 1348 ت ســال ه
بورســی هــم از ســوی دولــت فرانســه بــرای دانشــجویان ممتــاز ایــران آمــده بــود کــه مــن را بــرای بورســیه 
جهــت گرفتــن تخصــص بیمــاری دام هــای بــزرگ معرفــی کردنــد. البتــه پــس از مدتــی کوتاهــی در اواخــر 

ســال 1356 بــه کشــور برگشــتم. 
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به چه دلیل؟

علتــش ایــن بــود کــه درســت اســت کــه مــن در آنجــا بورســیه بــودم، امــا هزینــه گــذران زندگــی کفایــت 
نمی کــرد و بــه همیــن دلیــل ناچارشــدم  بــه دنبــال کار بگــردم و در کنــار تحصیــل کار کنــم. لــذا بــا یــك 
ــن  ــی ای ــدم ، در نزدیک ــون درس می خوان ــهر لی ــه در ش ــی ک ــردم و در حال ــت ک ــا صحب ــك در آنج دامپزش
شــهر کار هــم می کــردم. بعــد از مدتــی کار بــه جایــی رســید کــه حتــی او بــه مــن گفــت اگــر بــا مــن تعهــد 
ــه و ماشــین بدهــم. در ابتــدا  ــه 12 هــزار فرانــك بعــالوه خان همــکاری 5 ســاله امضــا کنــی حاضــرم ماهان
خیلــی خوشــحال شــدم، امــا بعــد بــا خــودم فکــر کــردم و دیــدم مــن کــه همچــون نهالــی از بودجــه متعلــق 
بــه مــردم ایــران پــرورش داده شــدم و بــه ایــن نقطــه رســیدم بایــد ثمــر تحصیالتــم در داخــل کشــور بــه بــار 

بنشــیند . لــذا بــه  ایــران برگشــتم . خانــواده هــم از ایــن تصمیــم مــن خیلــی متعجــب شــدند .

و پس از بازگشت چه كردید؟ در كجا مشغول فعالیت شدید؟

پــس از بازگشــت از فرانســه هنــوز انقــالب اســالمی بــه وقــوع نپیوســته بــود و دانشــگاه هــم بــا وجــود اینکــه 
ــراض  ــرو اعت ــت پی ــود. در نهای ــع شــده ب ــا کار نمــی داد و ســاواك هــم مان ــه م ــم ب بورســیه خودشــان بودی
مکــرر اینجانــب ، مــن را بــا وجــود اینکــه بورســیه دانشــگاه بــودم و بایــد در دانشــگاه خدمــت مــی کــردم بــه 

ســازمان دامپزشــکی کشــور فرســتادند. 

در سازمان دامپزشكی كشور كجا مشغول شدید؟

مــن را بــه دلیــل اینکــه یــك دامپزشــك تحصیــل کــرده خــارج بــودم و در آن موقــع دربــار بــرای تحصیــل 
کــردگان داخــل وطــن اعتبــار قائــل نبــود و ترجیحــش ایــن بــود کــه دامپزشــك تحصیــل کــرده خارجــی ، 
منظــورم دامپزشــکان اســت ، دامــداری و اســبداری دربــار را مدیریــت کنــد، خواســتند تــا در منطقــه ای کــه 
محــل تفریــح و حضــور درباریــان و همســر شــاه بــود در دامــداری و اســبداری دربــار، در منطقــه خجیرتهــران  

مشــغول بــه کار شــوم ، تــا اینکــه انقــالب اســالمی بــه وقــوع پیوســت .

مــن بــه عنــوان کارشــناس بــه ســازمان دامپزشــکی معرفــی شــدم بعــد از خجیــر ، در ســال 1358 بــه عنــوان 
ــه  ــم ب ــت ه ــد از 6 ســال خدم ــرج منصــوب شــدم . بع ــروری کشــور در ک ــات دامپ ــس موسســه تحقیق رئی
موسســه تحقیقــات واکســن .و ســرم ســازی رازی در بخــش پاتولــوژی منتقــل شــدم و بعــد یکســال خدمــت 
در آنجــا پــس از اینکــه دکتــر عیســی کالنتــری کــه وزیــر کشــاورزی شــد، از مــن درخواســت کــرد بــا ایشــان 
همــکاری کنــم کــه  بــه ســمت مشــاور عالــی وزیــر  و همزمــان مدیریــت کشــت و صنعــت مغــان منصــوب 
شــدم  . در کشــت و صنعــت دشــت مغــان 600 گاو رجیســتری )ثبــت ( شــده از کانــادا آورده بودنــد و روزی 
هــم کــه مــا آنجــا را تــرك کردیــم 12 هــزار راس گاو شــیری داشــت کــه روزی 40 تــن شــیر از دامهــای 

موجــود اســتحصال مــی شــد.  

چه زمان از دانشگاه دانش  آموخته شده بودید ؟

زمــان دانش آموختگــی از دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران در ســال 1354 بــود کــه هنــوز تــرم تحصیلــی 
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را کامــل نگذرانــده بــودم کــه راهی فرانســه شــدم. 

در خانه همسر یا فرزندان شما هم در این زمینه فعالیت دارند؟

خیــر. همســرم کــه خانــه دار هســتند و فرزندانــم نیــز هیچکــدام بــه حــوزه فعالیــت هــای دامپزشــکی نیامدنــد 
و قریــب بــه اتفــاق دانــش آموختــه عمــران هســتند و رشــته ریاضــی فیزیــك خوانــده انــد.

چه مدت مشاور آقای دكتر كالنتری بودید؟

من 14 سال مشاور آقای کالنتری بودم. 

ــان  ــه ایش ــكی ب ــوزه دامپزش ــم در ح ــت ك ــی دس ــه توصیه های ــاد چ ــدت زی ــن م درای
ــتید؟ داش

خوشــبختانه بــه دلیــل رابطــه صمیمــی بیــن مــن و دکتــر کالنتــری، مــن تمــام کارهایــی کــه می خواســتم 
انجــام شــود را رفاقتــی می گفتــم و ایشــان هــم بــه دلیــل همیــن اعتمــاد بــه آن عمــل می کردنــد. از جملــه 
اینکــه مــا در مــورد اســتقالل ســازمان دامپزشــکی کشــور توصیــه کردیــم کــه ایشــان هــم پذیرفــت و بعــد از 
آن هــم در رابطــه بــا گرانــی 10 تومانــی گوشــت مــرغ در یــك مقطــع خواســتار تحقیــق مــا در خصــوص دلیــل 
آن شــدند کــه چــرا ایــن 10 تومــان بــه قیمــت مــرغ اضافــه شــده اســت!؟ بعــد از گــزارش مــا کــه عامــل آن 
ــا را مواخــذه کــرد کــه چــرا  ــم، ایشــان هــم معــاون امــور دام وقــت آقــای مقدم نی را »دالالن« اعــالم کردی
بایــد ایــن قیمــت اضافــه شــده باشــد. البتــه کارهــای دیگــر هــم صــورت گرفــت کــه در ایــن فرصــت کــم 

قابــل بیــان نیســت .

وضعیت رسیدگی به مشكالت بهره برداران و دامپزشكان چگونه بود؟

ــر  ــر پیگی ــود وزی ــود و خ ــه روز ب ــم ب ــا ه ــات م ــم و اطالع ــتان ها بودی ــه در شهرس ــا 5 روز در هفت ــا 4 ت م
مشــکالت دامپزشــکی بــود و همیــن باعــث کم شــدن مشــکالت دامپزشــکان شــده بــود . ایشــان دامپزشــکی 
را در دورانــی کــه مــن مشــاور وزیــر بــودم مســتقل می دیــد و مســائل را در بیــن خودمــان حــل می کردیــم و 
ــه دامپزشــکی بســیار احتــرام می گذاشــت. ســال های آخــر هــم کــه جهادســازندگی و کشــاورزی را  ایشــان ب

ادغــام کردنــد، مــن تــا ســال 77 و قبــل از ادغــام در معّیــت ایشــان بــودم. 

قبل ادغام سازمان دامپزشكی كشور زیر مجموعه كجا بوده است؟

ــه  ــت ک ــت داش ــازندگی وق ــکی  وزارت جهادس ــك اداره دامپزش ــه ی ــود البت ــاورزی ب ــر وزارت کش ــر نظ زی
البتــه اختیــارات حاکمیتــی ســازمان دامپزشــکی کشــور را نداشــت و بــه واکسیناســیون در روســتاها مســاعدت 
می کــرد. در ایــن اواخــر ســازمان نظــام دامپزشــکی هــم اضافــه شــده بــود. اگرچــه در ادامــه بــا تداخــل کاری 
ــت  ــم گرف ــت تصمی ــس شــورای اســالمی وق ــت مجل ــروز مشــکالت می شــد، در نهای ــه موجــب ب ــی ک های
ــازمان  ــاد و س ــاورزی ایج ــاد کش ــه وزارت جه ــوند ک ــام ش ــازندگی ادغ ــاد س ــاورزی و وزارت جه وزارت کش

دامپزشــکی کشــور نیــز در زیرمجموعــه ایــن وزارت مشــغول ادامــه فعالیــت شــد.

ــر  ــد؟ ب ــان« می گویی ــت مغ ــت و صنع ــان در »كش ــت خودت ــی از مدیری ــر كم ــای دكت آق
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ــع  ــده ای در آن مقط ــكاری ارزن ــات ابت ــی اقدم ــا، جنابعال ــق م ــنیده های موث ــاس ش اس
ــد؟ انجــام داده ای

تــا کســی بــا دشــت مغان آشــنا نباشــد ارزش ایــن کشــت و صنعــت را خــوب درك نمی کنــد. بایــد بگویــم 
ــان  ــا انتهــای دشــت مغ ــدا ت ــر ابت ــع 90 کیلومت ــود کــه در واق ــن ب ــار زمی کــه مســاحت آن 64 هــزار هکت
ــل  ــاله در مح ــداری گوس ــود ، مق ــادا و گاو وارد ش ــروم کان ــن ب ــه م ــان ک ــا آن زم ــد. ت ــامل می ش را ش
ــد  ــا بع ــود. ام ــری نب ــد و از شــیر خب ــل می دادن ــه ســازمان گوشــت تحوی ــد و ب ــروار می کردن ــد و پ می خریدن
از اقــدام دکتــر کالنتــری کــه حــدود 600  گاو رجیســتری )ثبــت ( شــده از کانــادا وارد شــد، مــن بــه آنجــا رفتــم 
و در نهایــت کار بــه جایــی رســید کــه عــالوه بــر زمیــن کشــت و صنعــت مغــان، بزرگ تریــن خــوراك دام 
کشــور و بزرگ تریــن کارخانــه لبنیــات کشــور )کــه شیرخشــك و کــره( تولیــد می کــرد و البتــه از قبــل بــود 
ــن باغــات  ــم کــه بزرگ تری ــادآوری کن ــت را هــم ی ــن ظرفی ــه ای ــم. البت ــال کردی ــود را فع ــا نیمــه کاره ب ام
کشــور و حتــی شــاید خاورمیانــه بــه مســاحت 2500 هکتــار بــاغ بــا 64 واریتــه میــوه در مغــان بــود کــه بــا 

آبیــاری قطــره ای و تحــت فشــار اداره می شــد و اســتعداد بســیار باالیــی داشــت.

گویــی آثــار خدمــات شــما و ردپــای آن در دامداریهــای بنیــاد مســتضعفان هــم مشــهود 
اســت. در انجــا چــه كردیــد دكتــر كــه منشــاء خیــر و خدمــت بــوده اســت؟

ــه  ــن دعــوت ب ــی از م ــت در کارهــای دولت ــس از 42 ســال خدم ــس از بازنشســتگی در ســال 1381 و پ پ
ــودم.  ــتضعفان ب ــاد مس ــداری بنی ــرکت های دام ــره ش ــات مدی ــا عضــو هی ــد. در آنج ــکاری کردن هم

گویــا در خصــوص مدیریــت شــیوع تــب برفكــی هــم مباحثــی بین شــما و مدیــران وقت 
ســازمان دامپزشــكی رخ داده بــود. اشــاره مختصــری بــه اصــل آن ماجــرا می كنید؟

وقتــی در بنیــاد مســتضعفان بــودم دیــدم تــب برفکــی در هــر حالــت و بــا وجــود واکسیناســیون و مراقبــت 
زیــاد بــه دامداری هــای بنیــاد ســرایت می کنــد انتقــادی کــه در آن مقطــع بــه ســازمان دامپزشــکی کشــور 
داشــتم ایــن بــود کــه مــن نقطــه ضعــف ایــن مســاله را بررســی کــردم و دیــدم بــر اســاس بخشــنامه ایــن 
ســازمان گوســاله زیــر 2 مــاه را نبایــد واکســن بزنیــم. البتــه ایــن میــزان قبــال 3 مــاه بــود کــه طــی جلســه 
ای بــا آقــای دکتــر مشــکات کــه فــرد زحمتکــش و عالقه منــدی هــم بــود بــا اســتدالل ایشــان مبنــی بــر 
اینکــه ایمنــی طبیعــی در بــدن مــادر ایــن ویــروس را در گوســاله هــم خنثــی می کنــد. در نهایــت یــك مــاه 
ــاره نمی شــد چانــه بزنــم کــه اصــال  از ایــن زمــان کــم کردیــم و بــه بــاالی دو مــاه تغییــر کــرد. امــا دوب
بــا ایــن میــزان هــم موافــق نیســتم . مــا اعــالم کردیــم، امــا ســازمان دامپزشــکی کشــور تــا امــروز هنــوز 
پیگیــر چگونگــی حــل مشــکل تــب برفکــی بــا ایــن روش در بنیــاد مســتضعفان نشــده اســت؟ نمــی دانــم 

آیــا هنــوز اعتبــار بــه آن بخشــنامه قائــل اســت یــا نــه؟ 

چه پیشنهاداتی دارید برای توفیق جوانان در عرصه دامپزشكی؟

جوانــان مشــتاق دامپزشــکی چنــد دســته هســتند. برخــی آز آنهــا فقــط  تســت می زننــد و از ســد کنکــور وارد 
می شــوند و عالقهــای بــه ایــن رشــته ندارنــد. دســته دیگــری هــم هســتند کــه عالقــه دارنــد امــا بــه دلیــل 
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قرابــت بیــن دامپزشــکی و پزشــکی شــخصیت رشــته خودشــان را بــاور ندارنــد. توصیــه مــن ایــن اســت کــه از 
همــان روز اول وارد ایــن رشــته نشــوند. در واقــع دامپزشــکی می توانــد خیلــی کارهــا بکنــد، امــا اگــر عشــق و 

بــاور بــه آن نباشــد نمــی تــوان بــا دشــواری هــای خــاص و متفــاوت آن کنــار آمــد.

دكتــر بــر اســاس اطالعاتــی كــه مــا بــه دســت آوردیــم مطلــع شــدیم كــه شــما در جنــگ 
تحمیلــی در عملیــات مرصــاد در ســال 1367 حضــور داشــتید؟ اشــاره ای بــه آن می كنیــد؟

اگرچــه ایــن یــك انجــام وظیفــه بــوده و کار قابــل ذکــری نیســت، امــا در کل بعــد از شــهادت پســرم در دی 
1366 در عملیــات بیــت المقــدس 2 ، ســعی داشــتم تــا نگــذارم ســالح او روی زمیــن بمانــد. لــذا خــودم بــه 
عنــوان داوطلــب بســیجی رفتــم ، لــذا مســئولیت ســاماندهی وجمــع آوری جنــازه هــای منافقیــن را کــه باعــث 

آلودگــی منطقــه شــده بــود بــه مــن ســپردند. 

چــرا بــا وجــود ایــن ســطح از روابــط و ســوابق شــغلی امــا از ســبک زندگیتــان بــه نظــر 
نمی رســد بــه دنبــال ویــژه خــواری رفتــه باشــید؟ گویــا پســر شــهیدتان هــم حساســیت 

زیــادی بــه تقــوا و پاكدســتی داشــته اســت؟

ــی مــورد توجــه  ــا یکــی از آنهــا کــه شــاید خیل ــود ام ــن مســائل بســیار ب در مــورد ســید محمــد پســرم از ای
شــده بــود ایــن بــود کــه وقتــی بــه او مرخصــی داده بودنــد طــی 5 روزی کــه در دزفــول بــوده و کار شــخصی 
خــودش را انجــام داده اســت بــه دلیــل اینکــه بــه ایــن بــاور بــود کــه حــق نــدارد وقتــی روزی 80 تومــان بــه 
او می  دادنــد آن را بــه عنــوان حقــوق قبــول کنــد. لــذا بــه مقــر ســپاه پاســداران در میــدان جمهــوری اســالمی  
رفتــه بــود و گفتــه بــود مــن 400 تومــن اضافــه دریافــت کــردم و آن را می پــردازد و رســیدش را می گیــرد. بــه 
اینجانــب هــم در ابتــدا 250 هکتــار زمیــن در مــرد آبــاد کــرج دادنــد مجــوز 5 حلقــه چــاه هــم داشــت ، امــا بعــد 
از مدتــی تفکــر بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه ایــن زمین هــا را می خواهــم چــه کنــم؟ بــه جــواب قانــع کننــده 
ای بــرای خــودم نرســیدم و لــذا آن را بــه بنیــاد مســتضعفان واگــذار کــردم. البتــه مجوزهــای چــاه بــه نــام مــن 
اســت کــه آنهــا را هــم دادم بــه بنیــاد کــه متاســفانه تــا امــروز آنهــا هــم کاری نکردنــد روی آن زمیــن خــوب! 

و اگــر حمــل بــه تملــق نشــود بایــد بگویــم کــه بــا پایــه 12 بازنشســته شــدم در حالــی کــه بایــد بــا پایــه 22 
می شــدم. امــا یــك بــار تقاضــا نکــردم کــه گــروه و پایــه مــن را بدهیــد. مــن بــا حقــوق240 هــزار تومــان در 
مــاه بازنشســته شــدم، در حالــی کــه حقوقــم در آن مقطــع ماهانــه 7500 تومــان بــود، امــا چــون گــروه و پایــه ام 
پاییــن بــود، در نهایــت بــا 240 هــزار تومــان بازنشســته شــدم. البتــه از 2 ســال پیــش از ایــن کلــی از عقــب 

افتاده  هــای مــن را هــم واریــز کردنــد، امــا مــن درخواســت نکــردم و خودشــان واریــز کــرده انــد.
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شهید سید محمد امیری مقدم 

ــس  ــاب عک ــار ق ــدم در کن ــری مق ــن امی ــید حس ــر س دکت
ــدم  ــری مق ــد امی ــید محم ــهید س ش
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خبر و گزارش خبری 
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اخبــار دامپزشــکی 
زمســتان 99

ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــبانه رئی ــد ش بازدی
وزارت  دامــی  تولیــدات  امــور  معــاون  و 

مــرغ کشــتارگاههای  از  جهادکشــاورزی 
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه اتفــاق معــاون 
امــور تولیــدات دامــی وزارت جهادکشــاورزی، شــبانه بــا 
حضــور در ۳ کشــتارگاه مــرغ، از فراینــد کشــتار مــرغ 

در ایــن کشــتارگاهها بازدیــد کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، در آســتانه فرارســیدن بهــار 1400 خورشــیدی 
و در روزهایــی کــه هموطنــان کشــورمان پیگیــر تهیــه 
گوشــت مــرغ بــرای تعطیــات نــوروزی هســتند؛ دکتــر 
دامپزشــکی  رئیــس ســازمان  ماکنعلــی  علی صفــر 
ــاون  ــی مع ــی رضای ــر مرتض ــاق دکت ــه اتف ــور ب کش
ــر  ــاورزی، دکت ــی وزارت جهادکش ــدات دام ــور تولی ام
فصاحــت رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
تهــران و دکتــر ســالمی مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام 
اســتان تهــران از ۳ کشــتارگاه مــرغ  در اســتان تهــران 

ــد. ــد کردن شــبانه بازدی
در ایــن بازدیــد کــه از ســاعت 11 شــب تــا 4 بامــداد 
ــور،  ــی طی ــتارگاه صنعت ــد،  از ۳ کش ــه درازا انجامی ب
»ماکیــان الــوان«، »خلجــی« و »ایــران تیهــو« بازدیــد 
بعمــل آمــد و  رونــد کشــتار، توزیــع و اعمــال نطــارت 
ــا هموطنــان  ــرار گرفــت ت هــای الزم مــورد بررســی ق
ــورد  ــرغ م ــه گوشــت م ــاز ســال 1400 ب ــز در آغ عزی

نیــاز خــود دسترســی داشــته باشــند.

تســری  قانــون  شــدن  گنجانــده 
کارمنــدان  خــاص  فوق العــاده 
ــور  ــی کش ــکی قانون ــازمان های پزش س
و انتقــال خــون بــه کارمنــدان ســازمان 
دامپزشــکی کشــور و ســازمان زندانهــا 

در بودجــه ۱۴۰۰
تســّری فوق العــاده خــاص کارمنــدان ســازمان های 
ــه  ــران ب ــون ای ــال خ ــور و انتق ــی کش ــکی قانون پزش
کارمنــدان ســازمان دامپزشــکی کشــور و ســازمان 
ــس  ــط مجل ــه توس ــی ک ــات تامین ــا و اقدام زندان ه
شــورای اســامی در بودجــه 1400 گنجانــده و تصویب 
شــده اســت جهــت اجــرا بــه رئیــس جمهــوری ابــاغ 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 

کشــور، دکتــر »محمدباقــر قالیبــاف«، رئیــس مجلــس 
شــورای اســامی در راســتای اجــرای اصــل 12۳ 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران قانــون 
ــود،  ــه مجلــس تقدیــم شــده ب بودجــه 1400 را کــه ب
ــفند 99 و  ــی 26 اس ــه علن ــب در جلس ــس از تصوی پ
ــه رئیــس جمهــوری  ــان ب ــی شــورای نگهب تاییــد نهای

ــرد. ــاغ ک اب
کارمنــدان  خــاص  فوق العــاده  تســّری  لحــاظ 
انتقــال  و  کشــور  قانونــی  پزشــکی  ســازمان های 
خــون ایــران بــه کارمنــدان ســازمان دامپزشــکی 
کشــور در بودجــه 1400 بــه دنبــال پیگیری هــای 
ــر  ــر علی صف ــازمان دامپزشــکی کشــور دکت ــس س رئی
ماکنعلــی و مســاعدت همه جانبــه نماینــدگان مجلــس 
ــده  ــق ش ــان محق ــورای نگهب ــامی و ش ــورای اس ش
اســت، اجــرای قانــون تســری فوق العــاده خــاص 
کارمنــدان ســازمان های پزشــکی قانونــی کشــور و 
ــه کارمنــدان ســازمان  ســازمان انتقــال خــون ایــران ب
دامپزشــکی و ســازمان زندان هــا و اقدامــات تامینــی و 
تربیتــی کشــور مصــوب 19 اردیبهشــت 1۳91 جهــت 
اجــرا بــه دکتــر حســن روحانــی رئیس جمهــوری 

ــاغ شــده اســت. کشــورمان اب
الزم بــه ذکــر اســت موضوع تســری فــوق العــاده خاص 
ســازمان دامپزشــکی کشــور و ســازمان زندان هــا و 
اقدامــات تامینــی در تبصــره 2 بنــد واو بودجــه 1400 

گنجانــده شــده اســت.

آغــاز طــرح »زائــر اولی هــا« بــرای 
ــال  ــتارگاهها از س ــرعی کش ــن ش ذابحی

۱۴۰۰
ــازمان  ــه س ــی ولی فقی ــوزه نمایندگ ــت ح ــا درخواس ب
آســتان  تولیــت  هماهنگــی  و  کشــور  دامپزشــکی 
ــال 1400  ــا در س ــر اولی ه ــرح زائ ــوی، ط ــدس رض ق

ــد شــد. ــزار خواه خورشــیدی برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــید  ــر س ــلمین دکت ــام والمس ــت االس ــور، حج کش
ــی  ــوزه نمایندگ ــئول ح ــینی مقدم مس ــماعیل حس اس
ــه  ولی فقیــه ایــن ســازمان اعــام کــرد: از آنجــا کــه ب
ــوع  ــامی، موض ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــت نظ برک
ــازی در  ــگاه ممت ــال جای ــذای ح ــرعی و غ ــح ش ذب
ــه  ــه ب ــی ولی فقی ــوزه نمایندگ ــی ح ــث فرهنگ مباح
خــود اختصــاص داده، اتفاقــات ممتــازی بــرای اجــرای 

ــی شــده اســت. ــم طراحــی و عملیات ــن مه ای
ــح  ــن در ذب ــات نقش آفری ــه عملی ــان اینک ــا بی وی ب
شــرعی گوشــت قرمــز و ســفید در چنــد بخــش 
ــورت  ــتارگاهها بص ــران کش ــن و مدی ــن، ناظری ذابیح
یــک برنامــه هدفمنــد آغــاز شــده اســت تصریــح کــرد: 
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نخســتین دوره آموزشــی غیرحضــوری ناظریــن شــرعی 
و آزمــون مجــازی آن کــه بــا شــرکت بیــش از760 
ــب  ــازی مناس ــد آغ ــزار ش ــفند 99 برگ ــر در 16 اس نف
ــن شــرعی محســوب  ــای آموزشــی ناظری ــرای برنامه ه ب
ــدرت  ــا ق ــده ب ــال آین ــاءاهلل در س ــه ان ش ــود ک می ش

مضاعــف دنبــال خواهــد شــد.
آموزشــی  برنامــه هــای  پیرامــون  مقــدم  حســینی 
و تربیتــی در بخــش ذابحیــن گفــت: از آنجــا کــه 
ذابیحــن کشــتارگاهها نقــش اول در تحقــق ذبــح شــرعی 
کشــتارگاهها را بــر عهــده دارنــد نبایــد از آنها غافل شــد.
ذابیحــن  بــرای  »زائر اولی هــا«  طــرح  اجــرای  وی 
ــی  ــوزه نمایندگ ــای ح ــی از طرح ه ــتارگاهها را یک کش
ــال  ــرای س ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــه س ــی فقی ول
ــا  1400 خورشــیدی اعــام کــرد و گفــت: ایــن طــرح ب
ــتان  ــت آس ــروی تولی ــت اهلل م ــرت آی ــی حض هماهنگ
ــورت  ــات آن بص ــود و مقدم ــرا می ش ــوی اج ــدس رض ق
رعایــت  بــر  مشــروط  و  شــده  زمان بنــدی  برنامــه 
دســتورالعملهای ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا، 

پیگیــری خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول، تــدارک برنامــه آموزشــی بــا هــدف 
افزایــش ســطح و معلومــات دســت اندرکاران ذبح شــرعی 
و تامیــن غــذای حــال را هــدف اصلــی ایــن برنامه ریــزی 

حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه برشــمرد.
ــارت  ــرل و نظ ــدید کنت ــتورالعمل تش ــاغ دس اب

ــوروز ۱۴۰۰ ــژه ن ــکی وی ــتی دامپزش بهداش
صــدور  بــا  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس 
دامپزشــکی  کل  مدیــران  بــه  بخشــنامه ای خطــاب 
ــارت  ــرل و نظ ــدید کنت ــتورالعمل تش ــتانها، دس کل اس
بهداشــتی ویــژه ایــام نــوروز 1400 را ابــاغ کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ایــن  رئیــس  ماکنعلــی  علی صفــر  دکتــر  کشــور، 
ــران  ــه مدی ــا صــدور دســتورالعملی خطــاب ب ســازمان ب
کل دامپزشــکی کل اســتان ها، دســتورالعمل تشــدید 
کنتــرل و نظــارت بهداشــتی بــر تولیــد، توزیــع و عرضــه 
ــوروز 1400 را  ــام ن ــژه ای ــراورده هــای خــام دامــی وی ف

ــرد. ــاغ ک اب
ــن  ــای ای ــر مبن ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
بخشــنامه از تمــام همــکاران خود در ادارات کل اســتان ها 
خواســته اســت تــا ضمــن رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
اباغــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا اقدامــات 
ایــن دســتورالعمل را از 25 اســفند 99 تــا 14 فروردیــن 
1400 بــه بهتریــن نحــو ممکــن و فراگیرتــر از ســالهای 

گذشــته، بــه مــورد اجــرا گذارنــد.
ــی  ــا هماهنگ ــط ب ــات مرتب ــتورالعمل اقدام ــن دس در ای
ــه  ــی، برنام ــه نظارت ــی، برنام ــه عملیات بین بخشــی، برنام

اطــاع رســانی و گــزارش اقدامــات مــورد تاکیــد ریاســت 
ــه  ــرار گرفت ســازمان دامپزشــکی کشــور مــورد توجــه ق

است.
ــتورالعمل،  ــن دس ــدور ای ــرو ص ــت پی ــر اس ــه ذک الزم ب
تقــی رســتم  وندی معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
امــور اجتماعــی وزارت کشــور نیــز خطــاب بــه معاونیــن 
ــر  ــتانداری های سراس ــی اس ــی و اجتماع سیاســی، امنیت
ــا جهــت هماهنگــی و  ــدام آنه ــه خواســتار اق کشــور، ک
ــط شــده  ــادی ذی رب ــه از مب ــن زمین ــارت الزم در ای نظ

اســت.
ــد  ــکی از فراین ــازمان دامپزش ــس س ــد رئی بازدی
عرضــه  ســامانه  در  بهداشــتی  نظارت هــای 

ــن« ــده »بهم عم
از آنجــا کــه مرکــز بــزرگ عرضــه مــرغ و گوشــت 
ــرغ  ــت م ــد گوش ــع 40 درص ــئولیت توزی ــن، مس بهم
مصرفــی جمعیــت 9 میلیــون نفــری کان شــهر تهــران 
ــرغ  ــه از 10 اســتان کشــور، م ــده دارد و روزان ــر عه را ب
وارد میــدان بهمــن شــده و از طریــق ایــن میــدان توزیــع 
می شــود؛ رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور از فراینــد 
ــه  ــامانه عرض ــن س ــر ای ــتی ب ــای بهداش ــال نظارته اعم

ــرد. ــد ک ــده بازدی عم
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان، 
چهارشــنبه 20 بهمــن 99 در بازدیــد از مرکــز بــزرگ و 
عمــده عرضــه مــرغ و گوشــت بهمــن، در جریــان فراینــد 
ــرار  ــامانه ق ــن س ــر ای ــتی ب ــای بهداش ــال نظارت ه اعم

گرفــت.
ــد از آن جهــت مهــم اســت کــه فروشــگاه ها  ــن بازدی ای
و مغازه هــای عرضــه مــواد پروتئینــی ســطح شــهر، 
ــه  ــه ب ــز ک ــن مرک ــاز خــود را از ای ــورد نی محصــوالت م
ــده  ــل ش ــت تبدی ــرغ پایتخ ــت م ــن گوش ــورس تأمی ب
اســت، تهیــه می کننــد. بــه گونــه ای کــه گوشــت قرمــز 
ــع  ــز توزی ــن مرک ــق ای ــه از طری ــی ک ــت مرغ و گوش
می شــود، قبــل از عرضــه مطابــق اصــول و موازیــن 
بهداشــتی از ســوی تیــم تخصصــی دامپزشــکان مســتقر 
ــد  ــورد تأیی ــا م ــامت آنه ــده و س ــی ش ــل بررس در مح

قــرار می گیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت ســامانه توزیــع عمــده مــرغ و 
گوشــت بهمــن از نقــش فــرا شــهری و ملــی برخــوردار 
ــه اهمیــت گوشــت مــرغ در ســبد  ــا توجــه ب اســت، و ب
ــن در  ــدان بهم ــش می ــا و نق ــفره خانواده ه ــد و س خری
ــر  ــرایط خطی ــتراتژیک، در ش ــول اس ــن محص ــع ای توزی
ــگاه  ــت و جای ــدان از اهمی ــن می ــی، ای ــاس کنون و حس

ــت. ــده اس ــوردار ش ــری برخ ویژه ت
ــا توجــه بــه همیــن مهــم، نظــارت بــر رونــد  در واقــع ب
ورود، کنتــرل مــدارک، تحویــل بــه غــرف و عرضــه غــرف 
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و همچنیــن بحث هــای نظــارت بهداشــتی اعمــال شــده 
در میــدان بهمــن از ســوی کادر دامپزشــکی مســتقر در 
ــه  ــورد توج ــم و م ــکات مه ــن از ن ــه بهم ــامانه عرض س
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــود کــه بــا 
حساســیت مدیریتــی و فنــی جویــای جــزء بــه جــزء آن 

می شــد.

ــتاد و  ــی هش ــه مقدمات ــزاری جلس برگ
 oieــی ــاس عموم ــتمین اج هش

 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــن  ــور بی ــی و ام ــازمانهای تخصص ــر س ــل از دفت ــه نق ب
ــی هشــتاد و هشــتمین اجــاس  ــل جلســه مقدمات المل
عمومــی oie امــروز بــا حضــور کشــورهای عضــو منطقــه 
خاورمیانــه و بــا هماهنگــی دفتــر منطقــه ای خاورمیانــه 
 oieدر بیــروت ، بــا حضــور دبیــر کل ســازمان جهانــی 
منطقــه  کمیســیون  ریاســت   ، حیوانــات  بهداشــت 
ــزی oie در  ــر مرک ــی از دفت ــه و نمایندگان ای خاورمیان

پاریــس برگــزار شــد. 
ــه  در ایــن اجــاس دکتــر ماکنعلــی ریاســت ســازمان ب
عنــوان نماینــده oie ، معاونــت بهداشــتی و پیشــگیری، 
معاونــت تشــخیص و درمــان و معاونــت توســعه و منابــع،  
همچنیــن مدیــر کل دفتــر ســازمانهای تخصصــی و امــور 

بیــن الملــل حضــور داشــتند. 
ــاس  ــزاری اج ــوه برگ ــوص نح ــه در خص ــن جلس در ای

ــد. ــی داده ش ــتم توضیحات ــتاد و هش ــی هش عموم
امســال اجــاس عمومــی هشــتاد و هشــتم بــرای اولیــن 
ــت  ــل وضعی ــه دلی ــق ب ــال تعوی ــک س ــد از ی ــار بع ب
پاندمــی کوویــد19  از 24 تــا 28 مــی ســال 2021 بــه 

ــردد. ــزار می گ ــازی برگ ــورت مج ص
در جلســه امــروز دکتــر فرانســوا کایــا بــه عنــوان ریاســت 
کمیتــه برگــزاری اجــاس هشــتاد و هشــتم توضیحــات 
ــاس  ــن اج ــزاری ای ــوه برگ ــوص نح ــوطی در خص مبس

بصــورت مجــازی دادنــد
ــیونهای  ــات کمیس ــش جلس ــه ۳ بخ ــی ب ــاس اصل اج
منطقــه ای، جلســات فنــی جهــت تصویــب قطعنامه هــای 
فنــی و همچنیــن بخــش ســاختاری و مدیریتــی تقســیم 

ــده است. ش
ــوط  ــایل مرب ــه ای مس ــیونهای منطق ــش کمیس در بخ
بــه هــر یــک از 5 دفتــر منطقــه ای oie مــورد بحــث و 
بررســی قــرار خواهــد گرفــت و در خصــوص کاندیدهــای 
ــری در  ــرای رای گی ــیون ب ــر کمیس ــی ه ــورد مدیریت ب
اجــاس اصلــی تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.در بخــش 
ــکاری کمیســیون های تخصصــی  ــا هم ــی ب جلســات فن
ــای  ــا کتاب ه ــط ب ــات مرتب ــی و اصاح ــات فن تصمیم
کــد و راهنمــا بــه رای گیــری عمومــی و تصویــب اعضــا 

ــرار خواهــد گرفــت. ق

و در بخــش مدیریتــی مســایل ســازمانی oie و همچنین 
هفتمیــن برنامــه اســتراتژیک oie مــورد تصویــب اعضــا 

قــرار خواهــد گرفــت.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن دوره اجــاس عمومــی ایــن 
اســت کــه تمــام جلســات و پنل هــای اجــاس بــه جــز 
بخــش رای گیــری بــه صــورت زنــده در بســتر وب پخــش 
ــرداران بخــش خصوصــی،  ــه بهــره ب خواهــد شــد و کلی
ــد جلســات  ــد از رون ــرداران می توانن ــره ب آموزشــی و به

مطلــع شــوند.
ــات دبیــرکل و اعضــای  در اجــاس عمومــی oie انتخاب
و  منطقــه ای  کمیســیون های  و  مرکــزی  شــورای 
ــردد. ــزار می گ ــن کمیســیون های تخصصــی برگ همچنی

ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــد رئی بازدی
دامپزشــکی  دانشــکده  از  کشــور 

ــران ته
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در دیــدار بــا رئیــس 
ــد دانشــکده دامپزشــکی تهــران، خواســتار تعامــل  جدی
ــای  ــکده ه ــازمان و دانش ــن س ــر ای ــتر و نزدیک ت بیش
دامپزشــکی در اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای علمــی و 

اجرایــی ایــن دو نهــاد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان 
19 اســفند از دانشــکده دامپزشــکی تهــران بازدیــد کــرد 
ــکده  ــن دانش ــد ای ــس جدی ــری رئی ــر قمص ــا دکت و ب
ــازمان و  ــن س ــش ای ــش از پی ــل بی ــوص تعام در خص
دانشــکده دامپزشــکی کشــور بــه تبــادل نظــر پرداختند.
ــری  ــر صف ــه دکت ــدار ک ــن دی ــزارش، در ای ــن گ بنابرای
رئیــس ســازمان نظــام دامپزشــکی کشــور هــم حضــور 
ــازمان دامپزشــکی کشــور  ــس س ــی رئی داشــت؛ ماکنعل
گفــت: کشــورمان بــه میــزان قابل ماحظــه نیــروی 
ــا  ــکاری ب ــت هم ــا جه ــکده ه ــص دارد، و دانش متخص
دســتگاههای اجرایــی مــی تواننــد بصورت سیســتماتیک 
ــا مراکــز علمــی  ــه همــکاری ب عمــل نماینــد و هــر گون
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و دانشــکده هــا بصــورت مســتقیم انجــام گیــرد و 
ــکاری  ــه هم ــم نام ــی تفاه ــز علم ــا مراک ــتگاهها ب دس

ــند. ــته باش داش
هــای  دانشــکده  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــر  وی 
دامپزشــکی  و همــکاری مراکــز علمــی  بــا  بخــش اجــرا  
در برنامــه هایــی همچــون مقابلــه بــا بیماری هــای 
تاکیــد  در کشــور  بروســلوز  و  نیوکاســل  مشمشــه، 
توســط  سیســتماتیک  مســئولیت  قبــول  گفــت:  و 

ــود. ــد ب ــر خواه ــد و موث ــگاهها مفی دانش
ــکده  ــه دانش ــن رابط ــه در ای ــان اینک ــا بی ــی ب ماکنعل
دامپزشــکی تهــران می  توانــد بصــورت سیســتماتیک در 
ایــن زمینــه همــکاری کنــد تصریــح کــرد: دانشــجویان 
ــار بخــش  ــا حضــور در کن ــه ب ــن عرص ــد در ای می توانن

ــد. ــا دهن ــود را  ارتق ــای خ ــرا، مهارت ه اج
ــکده  ــس دانش ــری رئی ــر قمص ــزارش، دکت ــن گ بنابرای
دامپزشــکی تهــران نیــز ضمــن خیرمقــدم جهــت حضــور 
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور و هیئــت همراهــش 
در ایــن دانشــکده، بــرای هرگونــه مســاعدت و همــکاری 
ــرد  ــی ک ــام آمادگ ــور اع ــکی کش ــازمان دامپزش ــا س ب
ــر و  ــکاری عمیق ت ــت هم ــکده جه ــن دانش ــزود: ای و اف
کیفی تــر در تمامــی مصادیــق مشــترک بــه عنــوان یــک 
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــار س ــی در کن ــازوی علم ب

ــود. خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه بخش هــای تخصصــی ایــن دانشــکده 
ــتا،  ــن راس ــد، در ای ــه ورود کنن ــن زمین ــد درای می توانن
تقویــت ســاختار دانشــکده دامپزشــکی تهــران را از 

ــمرد. ــت برش ــوزه مدیری ــود در ح ــای خ اولویت ه
الزم بــه ذکــر اســت در پایــان ایــن بازدیــد بــه مناســبت 
هفتــه منابــع طبیعــی،  نهال هایــی توســط دکتــر 
ماکنعلــی و دکتــر قمصــری، دکتــر صفــری در محوطــه 

دانشــکده کاشــته شــد.

ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــد س ــه جدی اطاعی
ــات  ــدگان حی ــات پرن ــداد تلف ــا رخ ــه ب در رابط

ــه ــاالب میانکال ــش ت وح
شــماره  اطاعیــه  در  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان 
171299 علــت اصلــی تلفــات پرنــدگان حیــات وحــش 

ــرد. ــام ک ــم اع ــه را بوتولیس ــاالب میانکال در ت
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 

ــاس  ــر اس ــه ب ــی همه جانب ــج بررس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــکی  ــازمان دامپزش ــدام س ــرح اق ــه ط ــل 1۳ گان مراح
ــر روی  ــه ب ــام گرفت ــگاهی انج ــج آزمایش ــور و نتای کش
تلفــات  از  اســتاندارد جمــع آوری شــده  نمونه هــای 
اخیــر، بــه اطــاع می رســاند علــت اصلــی تلفــات 
پرنــدگان حیــات وحــش در تــاالب میانکالــه بوتولیســم 

ــت. بوده اس
 الزم بــه ذکــر اســت تــا تاریــخ 17/12/99 تعــداد 
۳17۳7 قطعــه پرنــده تلــف شــده جمــع آوری و به روش 

بهداشــتی دفــن گردیــده اســت.
ــازمان دامپزشــکی  ــه شــماره  171299 س ــن اطاعی ای
کشــور اســت کــه در رابطــه بــا رخــداد تلقــات پرنــدگان 

حیــات وحــش تــاالب میانکالــه صــادر شــده اســت.

مجــازی  آزمــون  نخســتین  برگــزاری 
ــتارگاه ها ــرعی کش ــارت ش ــئولین نظ مس

ــرعی  ــارت ش ــئولین نظ ــازی مس ــون مج ــتین آزم نخس
ــا  ــون و ب ــر از روحانی ــور 756 نف ــا حض ــتارگاه ها ب کش
ســخنان ریاســت ســازمان دامپزشــکی کشــور و مســئول 
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ایــن ســازمان برگــزار 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــازمان در  ــن س ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف دکت
آییــن شــروع ایــن همایــش آموزشــی بــا تحلیــل انــواع 
ــردی اظهــار امیــدواری کــرد  آموزشــهای علمــی و کارب
کــه حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان دامپزشــکی 
ــرای  ــی ب ــای بین الملل ــرا طرح ه ــه و اج ــد در تهی بتوانن

کشــورهای اســامی اقــدام نمایــد.
 دکتــر حســینی مقــدم مســئول دفتــر نمایندگــی 
ولی فقیــه نیــز از آمــوزش بــه عنــوان پایــه اصلــی تحقــق 
ــرد  ــام ب ــت ن ــت و معرف ــی عبودی ــت یعن ــداف خلق اه
ــی  ــای تخصص ــطح آموزش ه ــاء س ــرورت ارتق ــر ض و ب
ــای  ــن برنامه ه ــزوم تدوی مســئولین نظــارت شــرعی و ل

ــرد. ــد ک ــع آموزشــی تاکی جام
اعــام آمادگــی اســتفاده از پتانســیل »پژوهشــکده 
گیاهــان و مــواد اولیــه دارویــی« در حــوزه کنتــرل 
ــب  ــک و انحــام NRPدر قال ــواد بیولوژی ــی دارو و م کیف

ــه ــم نام ــاد تفاه ــا انعق ــا ب ــکار و ی ــگاه هم ازمایش
ــد  ــس از بازدی ــور پ ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
اولیــه  مــواد  و  گیاهــان  »پژوهشــکده  مجموعــه  از 
ــل  ــی کام ــتی« از آمادگ ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش داروی
ســازمان دامپزشــکی جهــت اســتفاده از تمــام پتانســیل 
ــه در  ــن موسس ــان ای ــات محقق ــگاهها و مطالع آزمایش
زمینــه گســترس اجــرای برنامــه NRP و کنتــرل کیفــی 

ــر داد. ــک خب ــواد بیولوژی دارو و م
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
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ــی«، رئیــس ســازمان  ــر ماکنعل ــر »علی صف کشــور، دکت
از  بازدیــد  مراســم  جریــان  در  کشــور  دامپزشــکی 
ــگاه  ــی دانش ــه داروی ــواد اولی ــان و م »پژوهشــکده گیاه
شــهید بهشــتی، بــا اشــاره بــه مصوبــه پارلمــان اتحادیــه 
ــزوم  ــر ل ــه ب ــن مصوب ــت: ای ــال 1996 گف ــا در س اروپ
اجــرای NRP )برنامــه ملــی کنتــرل باقیمانده هــا( بــرای 
ــث و  ــورهای ثال ــا، کش ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض کش
ــرواده  ــا م ــه اروپ ــا اتحادی ــد ب ــوم می خواهن ــان س جه

ــد دارد. ــد، تاکی ــته باش ــی داش ــاری - غذای تج
و  شــیر  ماننــد  محصوالتــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بایــد NRP داشــته  دام  و  مــرغ  آن،  فراورده هــای 
ــرای  ــاری ب ــال ج ــا در س ــد: م ــح می کن ــند تصری باش
ــم و  ــرده ای ــرا ک ــه NRP  اج ــت برنام ــول هف 5 محص
ــه  ــت در ادام ــم اس ــور مصم ــکی کش ــازمان دامپزش س
مســیر خدمتــش بــه مــردم ایــن برنامــه را در محصــوالت 

ــد. ــال کن ــی اعم ــدد دام متع
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه تــا 
ســال 1۳96 » برنامــه ملــی کاهــش ســالمونا« وجــود 
ــا یکــی از زمینه هــای  ــدواری کــرد ت ــراز امی نداشــت، اب
مشــترک همــکاری و تعامــل ســازمان دامپزشــکی کشــور 
و ایــن پژوهشــکده، اجــرای کامــل و دقیــق برنامــه 

کاهــش ســالمونا باشــد.
ــا اعــام آمادگــی اینکــه از پژوهشــکده گیاهــان و  وی ب
ــوان  ــی دانشــگاه شــهید بهشــتی بعن ــه داروی ــواد اولی م
ــه  ــرای اســتفاده از پتانســیل ها و رســیدن ب ــل ب ــک پ ی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــواد غذای ــامت م ــداف س اه
ــای  ــرای ارتق ــا ب ــرد: حتم ــح ک ــت، تصری ــد گرف خواه
قــدرت تشــخیصی و کنترلــی ســازمان دامپزشــکی 
بخصــوص در زمینــه NRP و کمــک بــه امــکان بازاریابــی 
بــرای محصــوالت صادراتــی بــه اروپــا از ایــن ظرفیــت و 

ســایر ظرفیــت هــای موجــود اســتفاده خواهــد شــد.
پیــش از اظهــارات وی، دکتــر »علیرضــا قاســم پور«، 
رئیــس پژوهشــکده گیاهــان و مــواد اولیــه دارویــی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی با ارائــه توضیحاتــی در خصوص 
نحــوه تامیــن عصــاره گیاهــان دارویــی، اســتخراج 
ترکیبــات طبیعــی کشــور و مــواد اولیــه دارویــی از 
ــت:  ــکده گف ــن پژوهش ــتاوردهای ای ــگاهها و دس آزمایش
ــی  ــی آمادگ ــه داروی ــواد اولی ــان و م ــکده گیاه پژوهش
خــود را بــرای هرگونــه همــکاری در چارچوب هــای 
بخش هــای  بــا  صنعتــی  و  تحقیقاتــی  دانشــگاهی، 
ــی دارد. ــام م ــور اع ــارج کش ــل و خ ــف در داخ مختل

ــه دســتاوردهایی کــه برخــی کشــورها  ــا اســتناد ب وی ب
ــته اند،  ــوزه داش ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــه و س ــا توج ب
ــه فــال  حضــور رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور را ب
نیــک گرفــت و بــه مصادیقــی از توفیقــات جامعــه 

ــرد. ــاره ک ــه اش ــن رابط ــی در ای بین الملل
الزم بــه ذکــر اســت، پیــش از مراســم ســخنرانی، 

دکتــر ماکنعلــی بــه اتفــاق دکتــر »خداویــردی« معــاون 
تشــخیص و مدیریــت درمــان و دکتــر »وهــاب پیرانــی« 
ــکی  ــازمان دامپزش ــان  س ــور دارو و درم ــر کل ام مدی
ــن  ــای ای ــد آزمایش ه ــراه از فراین ــت هم ــور و هیئ کش
پژوهشــکده و تجهیــزات و امکانــات آنهــا بازدیــد داشــتند 
و در جریــان بازدیــد از پژوهشــکده گیاهــان و مــواد اولیه 
ــروه  ــه شــامل 4 گ ــی دانشــگاه شــهید بهشــتی ک داروی
ــوژی، کشــاورزی و مهندســی شــیمی  فیتوشــیمی، بیول

ــرار گرفتنــد. اســت، ق
ــگاه  ــی دانش ــه داروی ــواد اولی ــان و م ــکده گیاه پژوهش
ــیار  ــش بس ــط پای ــای مرتب ــا بخش ه ــتی ب ــهید بهش ش
ــن و  ــور و بهتری ــی کش ــان داروی ــتر گیاه ــوب از بس خ
ــور  ــی کش ــان داروی ــوم« گیاه ــن »هرباری تخصصی تری
ــز  ــای آنالی ــی از آزمایش ه ــواع مختلف ــام ان ــن انج ضم
شــیمیایی و بررســی فعالیت زیســتی مــواد گوناگــون؛ در 
بخــش تولیــد ترکیبــات طبیعــی )از گیاهــان( از دانــش 
فنــی و امکانــات خــوب و مناســبی در حــد آزمایشــگاهی 

ــوت( برخــوردار اســت. ــی )پایل و نیمــه صنعت

ایــران در فهرســت کشــورهای ثالــث 
مجــاز صادرکننــده روده بــه اتحادیــه اروپا 

ــت قرارگرف
ــا پیگیــری و تمهیــدات ســازمان دامپزشــکی کشــور و  ب
بر اســاس مصوبــات جدیــد و ســختگیرانه اتحادیه 
ــا، ایــران هــم در فهرســت کشــورهای ثالــث  اروپ
مجــاز صادرکننــده روده بــه اتحادیــه اروپــا قــرار 

گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــن  ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف کشــور، دکت
ــاش  ــا و ت ــا پیگیری ه ــرد: ب ــام ک ــازمان اع س
ــکی  ــازمان دامپزش ــی س ــر  تخصص ــداوم دفات م
ــد  ــات جدی ــر اســاس مصوب کشــور و همچنیــن ب
و ســختگیرانه اتحادیــه اروپــا، ایــران هــم در 
ــده  ــاز صادرکنن ــث مج ــورهای ثال ــت کش فهرس

ــت. ــرار گرف ــا ق ــه اروپ ــه اتحادی روده ب
وی افــرود: در اواخــر ســال 2020 بــا توجــه 
بــه تغییــرات انجــام شــده در دســتورالعمل ها 
ــی،  ــام دام ــای خ ــادرات فرآورده ه ــن ص و قوانی
ــت  ــورهای ثال ــا از کش ــه اروپ ــیون اتحادی کمیس
ــرد  ــد درخواســت ک ــامل 17 کشــور بودن ــه ش ک
پرسشــنامه های عمومــی و برنامه هــای پایــش 
ــال  ــرا و ارس ــل، اج ــا در روده را تکمی باقیمانده ه
کننــد تــا پــس از بررســی در صــورت تطبیــق بــا 
قوانیــن جدیــد مجــدد اجــازه صــادرات در ســال 
ــا توجــه بــه  2021 را کســب کننــد کــه ایــران ب
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ــامت  ــن س ــرایط الزم تضمی ــردن ش ــم ک فراه
توســط ســازمان دامپزشــکی کشــور، در لیســت 
ــده  ــادر کنن ــاز ص ــث مج ــورهای ثال ــاز کش مج

ــت. ــرار گرف ــا ق ــه اروپ ــه اتحادی روده ب

برگــزاری شــورای هماهنگــی مدیــران 
ادارات کل دامپزشــکی اســتانها

ــده  ــام ش ــای انج ــکی، برنامه ه ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــازمان  ــم انداز س ــال 1۳99 و چش ــازمان در س ــن س ای
دامپزشــکی کشــور درســال 1400 را در ویدیوکنفرانــس 
شــورای هماهنگــی مدیــران ادارات کل دامپزشــکی 

ــرد. اســتانها تشــریح ک
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان 
ــران  در جلســه ویدیوکنفرانــس شــورای هماهنگــی مدی
ادارات کل دامپزشــکی اســتانها گفــت: از آنجــا کــه اصــل 
نخســت موفقیــت یــک دســتگاه، رعایــت رفتار ســازمانی 
اســت، لــذا داشــتن رفتــار ســازمانی مناســب، مهمتریــن 
مولفــه بهبــود یــک ســاختار بــرای رســیدن بــه اهــداف و 

تحقــق رســالت های تعییــن شــده اســت.
وی همچنیــن بــه اقدامــات ســازمان دامپزشــکی در 
ــای  ــراورده ه ــتی  ف ــرات بهداش ــش مخاط ــد و پای رص
ــالمونا،  ــش س ــی کاه ــه مل ــاغ برنام ــی ، اب ــام دام خ
ــاء کیفــی گوشــت مــرغ و تخم مــرغ اشــاره  ــه ارتق برنام

ــرد.  ک
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــزان  ــه می ــه در ســال 98 ب ــر صــورت گرفت تحــت تدابی
ــی  ــب برفک ــن ت ــه واکس ــان در هزین ــارد توم 48 میلی
صرفه جویــی شــد و در ســال 99 قطعــا خیلــی بیشــتر از 
ایــن عــدد اســت، تصریــح کــرد: در ســتون جمعیت هــای 
ــورد  ــز و گاو؛ رک ــفند، ب ــی گوس ــزارع صنعت ــاس م حس

کاهــش تــب برفکــی در 15 ســال اخیــر زده شــد. 
ــا بیــان اینکــه برنامــه ملــی ارتقــای بهداشــت دام  وی ب

عشــایر از جملــه اقدامــات دیگــر انجــام شــده اســت کــه 
ــار در قالــب برنامــه بهبــود بهداشــت  ــرای نخســتین ب ب
ــه  ــاس برنام ــر اس ــد و ب ــد ش ــرا خواه ــایر اج دام عش
ریــزی بعمــل آمــده شــرایطی فراهــم خواهــد گردیدکــه 
ــداران  ــکاری دام ــا هم ــی ب ــب برفک ــیون ت واکسیناس

ــردد. ــی گ اجرای
وی در مــورد تمهیــدات مقابلــه بــا آنفلوآنــزای فــوق حاد 
ــه توفیقــات ســازمان دامپزشــکی  ــدگان در کشــور ب پرن
ــزود،  ــرد و اف ــاره ک ــاری اش ــن بیم ــار ای ــور در مه کش
ــش از 6۳ نقطــه کشــور  ــه در بی ــود اینک ــا وج ــروز ب ام
ــد  ــری، تایی ــه ای )گزارش گی ــات 4 مرحل ــب عملی در قال
ــورت  ــاری ص ــردن( بیم ــار و مختومه ک ــخیص، مه و تش
گرفتــه اســت، امــا بــا اقدامــات ایــن ســازمان  بیــش از 
ــال  ــتر  در ح ــت و بس ــرغ در پول ــه م ــون قطع 75 میلی
ــرغ را  ــم م ــه تخ ــور ب ــاز کش ــه نی ــود ک ــد می ش تولی

تامیــن مــی نمایــد.
وی از همــکاران خــود در ادارات کل اســتان ها خواســت 
تــا جــز 2 رســالت وارد فضاهــای دیگــر نشــوند و آن هــم 
ــن  ــا و همچنی ــرل پیشــگیری و ریشــه کنی بیماریه کنت

تضمیــن ســامت مــواد غذایی اســت.
ماکنعلــی بــا بیــان اینکــه اصــل رســالت ســازمان 
دامپزشــکی کشــور پیاده کــردن سیســتم)  NRP برنامــه 
ــار  ــا( در کشــور اســت، اظه ــده ه ــرل باقیمان ــی کنت مل
ــن  کــرد: ســازمان دامپزشــکی کشــور جهــت تحقــق ای
مهــم بــرای ســال 1400 بودجــه جداگانــه ای اختصــاص 

است. داده 
ــود  ــا وج ــر ب ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــون ت ــن عســل؛ 8 میلی ــزار ت ــد ســاالنه 112 ه تولی
ــت  ــن گوش ــون ت ــی و 2 میلی ــای لبن ــیر و فراورده ه ش
مــرغ، انجــام  NRPکامــا ضــروری اســت؛ تحقــق ایــن 
موضــوع را از تکالیــف قانونــی ســازمان دامپزشــکی 

ــمرد. ــور برش کش
حســینی مقدم  سیداســماعیل  دکتــر  حجت االســام 
ســازمان  در  ولی فقیــه  نماینــده  دفتــر  مســئول 
ــا  ــس ب ــن ویدیوکنفران ــز در ای ــور نی ــکی کش دامپزش
بیــان اینکــه انســان بــه 2 امــر دعــوت شــده اســت، آنهــا 
ــی و  ــاد آبادان ــاوه ایج ــدا بع ــی خ ــت و بندگ را عبودی
عمــران در زمیــن و آنچــه روی زمیــن اســت برشــمرد و 
افــزود: بــرای تحقــق ایــن دو امــر مهــم، وظایفــی بــرای 
انســان و ارتبــاط بــا هم نوعــان و دیگــران دربــاره نظــام 
ــط  ــا محی ــورد ب ــاره برخ ــم درب ــامی حاک ــی اس سیاس

ــف شــده اســت.  ــات تعری زیســت و حیوان
ــور  ــی ام ــان متول ــه انس ــان اینک ــا بی ــینی مقدم ب حس
حیوانــات بایــد دلســوز باشــد و حتــی از توهیــن لفظــی 
ــه آنهــا پرهیــز کنــد، روایتــی از پیامبــر مســلمانان را  ب
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ــورد  ــان را م ــوده اســت: حیوانت ــه فرم ــرد ک گوشــزد ک
ــد.  ــن نکنی ــد و آن را لع ــرار ندهی ــن ق توهی

ــر  ــه وجــود دفت وی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش ب
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــر اس ــه در ه ــی ولی فقی نمایندگ
ــات  ــکی، اقدام ــه دامپزش ــکاری مجموع ــا هم ــت: ب گف
مناســبی در حــوزه فرهنگــی رخ داده کــه مباحــث 
آموزشــی از آن جملــه اســت. عــاوه بــر اینکــه مجموعه 
ــر 700  ــغ ب ــز بال ــش نی ــت پوش ــرعی تح ــن ش ناظری
ناظــر در کشــور هســتند کــه در کنــار 2500 ذابــح کــه 
1۳00 نفــر آنهــا تحــت آمــوزش قــرار گرفته انــد، ذبــح 
شــرعی را کــه از حقــوق مهــم حیوانــات اســت، محقــق 

می کننــد. 
بــه گفتــه وی بــرای ســال 1400 برنامــه جامعــی بــرای 
فعالیت هــای فرهنگــی در حــوزه نظارتــی تدویــن شــده 
ــا حضــور رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور و  ــه ب ک
ــه در وزارت  ــی فقی ــده ول ــوی نماین ــام تق حجت االس

جهادکشــاورزی رونمایــی خواهــد شــد.
 دکتــر ســید بهمــن نقیبــی، معــاون بهداشــتی و 
ــن  ــز در ای ــور نی ــکی کش ــازمان دامپزش ــگیری س پیش
ــت  ــن معاون ــان اینکــه توفیــق ای ــا بی ــس ب ویدیوکنفران
ــت  ــر )معاون ــت دیگ ــع دو معاون ــت قاط ــدون حمای ب
توســعه مدیریــت و منابــع و معاونــت تشــخیص و 
ــه  ــدن فاصل ــاه ش ــزود: کوت ــوده اف ــدور نب ــان( مق درم
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن ــار بیم ــن رخــداد و مه بی
ــن  ــد، و ای ــاعت می رس ــر از 24 س ــه کمت ــدگان ب پرن
ــز  ــان نی ــخیص و درم ــت تش ــون معاون ــق را مدی توفی
ــترش  ــدری گس ــه ق ــزات الزم را ب ــه تجهی ــتیم ک هس
دادنــد کــه در یــک فرصــت طایــی بــه مهــار و 

می شــود. اقــدام  بیمــاری  مختومه ســازی 
ــکی  ــازمان دامپزش ــگیری س ــتی و پیش ــاون بهداش مع
ــگاه  ــه ن ــه عشــایر ک ــانی ب ــت رس ــه خدم کشــور برنام
ــر آن اســت در کنــار  ــژه و موکــد رئیــس ســازمان ب وی
ــه  ــردابی ب ــان س ــیون ماهی ــد واکسیناس ــعه فراین توس
ــا،  ــتفاده از آنتی بیوتیک ه ــش اس ــت کاه ــل اهمی دلی
تبییــن موضــع ســازمان دامپزشــکی در مــورد شــیرخام؛ 
پیگیــری دســتورالعمل مــاده 19 جهــت اجرایــی کــردن 
ــای  ــه برنامه ه ــتورالعمل از جمل ــخه 5 دس ــه نس اباغی

ــت برشــمرد.  ــن معاون ســال 1400ای
ایــن  ســخنرانی های  از  دیگــری  بخــش   در 
معــاون  ویدیوکنفرانــس، دکتــر خالــد خداویــردی 
کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  درمــان  و  تشــخیص 
بــا بیــان اینکــه قــدرت یــک ســازمان بــه شــیوه 
ــر  ــات آن ســازمان بســتگی دارد، گفــت: اگ ــه خدم ارائ
پرســنل همــراه بــا تغییــرات نباشــند، آن ســازمان بجای 

پیشــرفت عقب گــرد خواهــد داشــت. 

وی بــا بیــان اینکــه بــرای همراهــی بــا تغییــرات باید در 
شــیوه کاری تحــول و نوســازی کــرد گفــت: برنامه هــای 
ــی شــده  ــا وجــود اینکــه کارهــای خوب مــا در آینــده ب
اســت، امــا بــه لحــاظ کیفــی جــای ارتقــا دارد. لــذا در 
ــه دنبــال تمرکززدایــی هســتیم و یکــی  ســال 1400 ب
  VIPاز گامهــای مهــم در ایــن خصــوص، صــدور مجــوز
بــه استانهاســت کــه تفویــض اختیارهــای موردنظــر در 
ــاد  ــمگیری ایج ــوالت چش ــعه تح ــت توس ــوزه معاون ح

می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بازنگــری 7 دســتورالعمل و تدویــن 
7 دســتورالعمل جدیــد کــه در آینــده نزدیــک بــه 
اســتانها ابــاغ خواهــد شــد گفــت: انتظــار اســت تمــام 
مدیــران و همــکاران در اســتانها طبــق آن عملیــات الزم 

را انجــام دهنــد تــا بــه اهــداف موردنظــر برســیم. 
ــان در  ــوزه تشــخیص و درم ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــی و  ــز داروی ــه 7594 مرک ــب ب ــی قری ــش خصوص بخ
درمانــی و شــرکت دارویــی تولیدکننــده فعــال هســتند 
کــه نیــاز بــه کنتــرل دارد افــزود: الزامــات GMP جــزو 
دامپزشــکی کشــور در  اولویت هــای کاری ســازمان 
ــد موضــوع  ــال بع ــم س ــا داری ــده اســت و بن ــال آین س
ــدی  ــه زمان  بن ــاس برنام ــر اس ــن ها را ب ــی واکس ارزیاب
ــوع  و مطابــق کشــور مبــداء و شــرکت تولیدکننــده و ن

ــی کنیــم. ــد و ارزیاب واکســن تولی
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــاون س مع
ــازمان در  ــدی س ــای ج ــگاه از برنامه ه ــوع آزمایش موض
ســال آینــده اســت افــزود: »هم اکنــون 420 آزمایشــگاه 
خصوصــی وجــوددارد کــه 80 مــورد آنهــا همــکار و 20 
ــز آموزشــی و پژوهشــی اســت.  ــزو مراک آزمایشــگاه ج
اقــدام ســال بعــد مــا ســاماندهی ایــن آزمایشــگاهها بــه 

ویــژه آزمایشــگاههای همــکار اســت«.
ــر  ــورد تدابی ــخنانش در م ــر س ــای دیگ وی در بخش ه
مــورد توجــه بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی 
درمانگاههــا و داروخانه هــا؛ توجــه بــه تولیــدات داخلــی 
در حــوزه مــواد بیولوژیــک بــه ویــژه در مواقــع تحریــم 
ــی  ــز آموزش ــان و مراک ــرکت های دانش  بنی ــب ش در قال
و پژوهشــی؛ بــه اجــرای  NRP کــه بــا برنامــه معاونــت 
بهداشــتی و پیشــگیری ارائــه خواهــد شــد، اشــاره کــرد.
مهنــدس محمدرضــا مومنــی، معــاون توســعه مدیریــت 
و منابــع ایــن ســازمان ضمــن بیــان برنامــه هــا و الویــت 
هــای ایــن معاونــت خواســتار دقت نظــر همــه همــکاران 
ــو  ــت م ــتانها در رعای ــت در اس ــعه مدیری ــت توس معاون
بــه مــوی نــکات الزم جهــت پرهیــز از هرگونــه شــبهه 
اداری در آســتانه انتخابــات 1400 شــد و افــزود: در 
ــن فشــارهای  ــادی در عی ــای زی ــامانه ها کاره ــورد س م
ــن  ــرای ای ــه ب ــه هزین ــده ک ــام ش ــادی انج ــاد اقتص زی
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ــع  ــگاه مناف ــا ن ــازمانی ب ــگاه فراس ــل ن ــه دلی ــرد، ب رویک
ــوده اســت.  ملی ب

قبــل از ارائــه معــاون توســعه مدیریــت و منابــع، مدیــران 
زیرمجموعــه ایــن معاونــت گزارشــی از اقدامــات  و الویت 
هــای مجموعــه خــود را در حــوزه برنامــه و بودجــه، امــور 
ــور اداری و  ــات و ام ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــی، فن مال

پشــتیبانی  ارائــه نمودنــد.
الزم بــه ذکــر اســت جلســه شــورای هماهنگــی مدیــران 
ــا 16 روز ســه  ــاعت 14 ت ــتانها از س کل دامپزشــکی اس
ــورت  ــه ص ــال 99 ب ــاه س ــفند م ــورخ 12 اس ــنبه م ش
ــزار  ــوکا( برگ ــزار ش ــرم اف ــتر ن ــس )در بس ویدئوکنفران

شــد.

آنفلوانزای پرندگان در 5 پرسش
ــا  ــه ای ب ــور در مقال ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
بــه  پرســش«،  پرنــدگان در 5  »آنفلوانــزای  عنــوان 
تشــریح مهمتریــن مشــخصات بیمــاری آنفلوانــزای 
پرنــدگان بعنــوان یــک عفونــت ویروســی بســیار مســری 
ــد و  ــاق می افت ــی اتف ــش و خانگ ــدگان وح ــه در پرن ک
باعــث مــرگ و میــر بســیار زیــاد و در نتیجــه خســارات 
اقتصــادی بســیار زیــادی می شــود پرداخــت و اقدامــات 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بعنــوان مرجــع ذیصــاح و 
ــن بیمــاری را  ــری از شــیوع ای ــی در جلوگی بازیگــر اصل

ــرد. ــف ک توصی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر »علی صفــر ماکنعلــی« رئیــس ایــن 
ــه  ای  ــگارش مقال ــا ن ــفند ب ــه 8 اس ــروز آدین ــازمان ام س
پرســش«،   5 در  پرنــدگان  »آنفلوانــزای  عنــوان  بــا 
مهمتریــن مشــخصات بیمــاری آنفلوانــزای پرنــدگان بــه 
عنــوان یــک عفونــت ویروســی بســیار مســری و اقدامــات 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بعنــوان مرجــع ذیصــاح و 
ــن بیمــاری را  ــری از شــیوع ای ــی در جلوگی بازیگــر اصل

ــرد. ــف ک توصی
مقدمه:  

ــیار  ــی بس ــت ویروس ــک عفون ــدگان ی ــزای پرن آنفلوان
مســری اســت کــه در پرنــدگان وحــش و خانگــی اتفــاق 
می افتــد. بــازه هــای زمانــی و مهاجــرت پرنــدگان 
ــزا از  ــروس آنفلوان ــال وی ــزان خطــر انتق ــر می وحشــی ب
حیــات وحــش بــه مــزارع پــرورش طیــور و طیــور اهلــی 
ــدگان  ــزای پرن ــروس هــای آنفلوان تأثیــر دارد. برخــی وی
باعــث مــرگ و میــر بســیار  زیــاد و در نتیجــه خســارات 
اقتصــادی بســیار زیــادی می شــود.  عامــل ایــن بیمــاری 
ــل  ــان منتق ــه انس ــد ب ــی می توان ــرایط خاص ــت ش تح
شــود. در اینجــا مشــخصات یــک بیمــاری بســیار مســری 
ــازمان  ــات س ــم و اقدام ــی دهی ــه م ــاک  را ارائ و خطرن

ــر  ــاح و بازیگ ــع ذیص ــوان مرج ــور بعن ــکی کش دامپزش
اصلــی در جلوگیــری از شــیوع ویــروس هــای آنفلوانــزای 
ــاال را توصیــف می کنیــم. ــا بیمــاری زایــی ب ــدگان ب پرن

1- آنفلوانزای پرندگان چیست؟
آنفلوانــزای پرنــدگان یــک بیمــاری حیوانــی بســیار 
   Aــپ ــزای تی ــای آنفلوان ــروس ه ــی از وی ــری ناش مس
اســت کــه مــی توانــد بســیاری از گونــه هــای پرنــدگان 
وحــش و خانگــی را آلــوده کند. ویــروس هــای آنفلوانزای  
پرنــدگان بــر اســاس ویژگــی هــای دو پروتئیــن موجــود 
در غشــای ویروســی )ســاختار خارجــی ویــروس( طبقــه 
بنــدی مــی شــوند: هماگلوتینیــن )16 زیرگــروه بــا 
شــماره از H1 تــا H16 در پرنــدگان( و نورامینیــداز )نــه 
ــات  ــام ترکیب ــا .(N9 تم ــماره از N1 ت ــا ش ــروه ب زیرگ
ایــن دو پروتئیــن از لحــاظ تئــوری امــکان پذیــر اســت.
همچنیــن بســته بــه ویژگیهــای ویــروس از نظــر حــدت 
ــدت  ــا ح ــهای ب ــود دارد: ویروس ــروس وج ــوع وی دو ن
پاییــن بیمــاری زا  و ویروســهای بــا حــدت بــاال  بیمــاری 

زا.   
ــه ســرعت  در شــکل بســیار بیمــاری زا، ایــن بیمــاری ب
ــر  ــرگ و می ــث م ــد و باع ــترش می یاب ــدگان گس در پرن
ــل  ــادی قاب ــارات اقتص ــود ، و خس ــی می ش ــیار باالی بس
توجهــی را بــرای صنعــت طیــور  ایجــاد می کنــد. برخــی 
ــد برخــی از  ــروس همچنیــن می توانن از ســویه هــای وی
پســتانداران ماننــد خــوک، گربــه و مــوش خرمــا را آلوده 
ــوند.   ــل ش ــه انســان منتق ــرایط ب ــرده و در برخــی ش ک
ــدگان  یــک بیمــاری مشــترک  ــزای پرن ــن آنفلوان بنابرای

بیــن انســان و دام اســت.
2- آنفلوانزای  پرندگان چگونه منتقل می شود؟

ــوده  ــش آل ــدگان وح ــط پرن ــا توس ــی عمدت ــور اهل طی
می شــوند و واحدهــای صنعتــی  پــرورش طیــور توســط 
ــف  ــوند. طی ــوده می ش ــوده،  آل ــای آل ــایر مرغداری ه س
گســترده ای از گونــه هــای وحشــی پرنــدگان بــه ویــژه 
ــر  ــواه غی ــند خ ــر باش ــواه مهاج ــا ، خ ــا و غازه اردک ه

ــوند. ــوده ش ــوه آل ــور بالق ــه ط ــد ب ــر، می توانن مهاج
طیــور آلــوده بــا یــا بــدون عائــم اگــر ســویه ویروســی 
دارای خصوصیــات انتقــال انســان باشــد می تواننــد 
انســان را آلــوده کننــد. عوامــل متعــددی از جملــه 
جهانــی ســازی و تجــارت بیــن المللــی، روشــهای پرورش  
و مهاجــرت پرنــدگان وحشــی در پخــش و گســترش این 

ویــروس نقــش داشــته دارنــد.  
ویروس هــای آنفلوانــزای تیــپ A  دارای ســطح »انعطــاف 
ــا تبــادل ژن هــای  پذیــری« بســیار باالیــی هســتند و ب
ــداوم  ــه طــور م ــه دســت آوردن جهــش ب ــا ب خــود و ی
ــت  ــن اس ــوادث ممک ــن ح ــه ای ــد: هم ــر می یابن تغیی
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ایــن ویــروس هــا را قــادر بــه آلــوده شــدن گونه هــای 
جدیــد  از طریــق پدیــده »دور زدن » سیســتم ایمنــی 
ــر شــدت  ــد  و ب ــان انســان کن ــا میزب ــوان ی ــدن حی ب

بیمــاری زایــی ویــروس افــزوده مــی شــود 
ــاس  ــل تم ــه دلی ــد ب ــدگان می توان ــن پرن ــال بی انتق
نزدیــک بیــن پرنــدگان - ترشــحات تنفســی ، مدفــوع 
- یــا غیــر مســتقیم از طریــق قــرار گرفتــن در معــرض 
ــا  ــزات ی ــوده ، آب ، تجهی ــوراک آل ــوده - خ ــواد آل م
ــتگاه  ــق دس ــروس از طری ــرد.  پوی ــورت گی ــاس ص لب
ــدگان   ــدن پرن ــوارش وارد  ب ــتگاه گ ــا دس ــی ی تنفس

می شــود.
۳- عائم آنفلوانزای پرندگان چیست؟

ــوع  ــویه ن ــدت س ــه و ح ــرایط مواجه ــه ش ــته ب بس
ویــروس، دوره کمــون بیمــاری می توانــد از یــک 
ــون در  ــد و دوره کم ــده باش ــک پرن ــه روز در ی ــا س ت
ــول  ــا 14 روز ط ــد ت ــور می توان ــارم طی ــک ف درون ی
بکشــد. ایــن بیمــاری عائــم مختلفــی را در پرنــدگان 
ایجــاد می کنــد: اختــاالت عصبــی )فلــج ، تشــنج ، از 
دســت دادن تعــادل( ، اختــاالت تنفســی، اختــاالت 
گوارشــی، تــورم ســر یــا کاهــش تولیــد تعــداد تخــم 
ــدون  ــد ب ــی توان ــن م ــاری همچنی ــن بیم ــرغ. ای م
عامــت بالینــی  باشــد، در ایــن صــورت فقــط از 
طریــق آنالیزهــای آزمایشــگاهی قابــل تایید تشــخیص 
اســت. اشــکال دیگــری از تابلــو بیمــاری  نیــز وجــود 
دارد ماننــد کاهــش اشــتها، کاهــش تولیــد تخــم 
مــرغ ، عائــم تنفســی کــم و بیــش گسســته و غیــره 

ــود.  ــکارمی ش آش
4- آنفلوانزای پرندگان در  کجا دیده می شود؟

ــواع  ــا ان ــان ب ــر جه ــدگان  در سراس ــزای پرن آنفلوان
ــه در  ــود البت ــی ش ــده م ــروس دی ــای  وی ــویه ه س
ــه  ــد. از ده ــی ده ــتر رخ م ــان بیش ــی از جه مناطق
ــاوت  ــدت متف ــا ش ــددی  ب ــای متع 1950 ، رخداده
ــزای  ــای آنفلوان ــروس ه ــاال وی ــی ب ــاری زای ــا بیم ب
پرنــدگان در مــزارع پرورشــی طیــور در سراســر جهــان 
گــزارش شــده اســت. از ســال 1997 تــا ســال 2010 
، بــه دلیــل رخدادهــای وســیع در آســیا در پرنــدگان 
اهلــی  و وحشــی و بــه دلیــل امــکان انتقــال از حیــوان 
ــروس  ــورد وی ــادی در م ــای زی ــث ه ــان ، بح ــه انس ب
ــود  ــدگان A (H5N1) وج ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوان
  H5N6ــای ــروس ه ــر ، وی ــالهای اخی ــت. در س داش
و  حــدت  درجــه  دلیــل  ،  H5N5و H5N8 بــه 
ــه در  ــور بلک ــا در طی ــه تنه ــا ، ن ــع گســترده آنه توزی
ــه طــور گســترده ای ایجــاد  ــز ب ــدگان وحشــی نی پرن
شــده و باعــث ایجــاد نگرانــی شــده انــد. در کشــور مــا 
 H5N1,H5N2, H5N6,H5N8, H5N5در طیــور 

ــایی  ــور شناس ــرورش طی ــزارع پ ــی و م ــش، بوم وح
ــه  ــت H5N6 در منطق ــده اس ــه ش ــار و مختوم و مه
بوجــاق و H5N5 در تهــران در سیســتم رصــد و 
پایــش شناســایی، مهــار و مختومــه گردیدنــد و کارایی 
سیســتم مهــار و مختومــه ســازمان دامپزشــکی کشــور 
بنحــوی بــوده کــه هیــچ روســتا و یــا واحــد صنعتــی با 

ایــن ویــروس هــا  درگیــر نشــده انــد. 
هــای  ویــروس  کنتــرل  و  پیشــگیری   5- بــرای 
ــام  ــی  انج ــت های ــه فعالی ــدگان  چ ــزای پرن آنفلوان

؟ د می شــو
ــود  ــاری وج ــن بیم ــرای ای ــی ب ــان خاص ــچ درم هی
ــی  ــه مل ــور  برنام ــکی کش ــازمان دامپزش ــدارد. س ن
تخصصــی  بــرای کنتــرل و ریشــه کنــی ایــن بیمــاری 
ــخه  ــمال، نس ــخه ش ــخه ) نس ــار نس ــه در چه دارد ک
ــذار  ،  ــرغ تخمگ ــزارع م ــاالی م ــم ب ــا تراک ــق ب مناط
ــایر  ــی   و س ــدگان وحش ــاص پرن ــق خ ــخه مناط نس
ــد و  ــور ) رص ــخه در 5 مح ــر نس ــت ( ه ــق اس مناط
پایــش برقــرار سیســتم شــبکه تشــخیص، برنامــه های 
ــوزش و  ــد رخــداد، آم ــزارش و تایی ــب گ ــدام متعاق اق
ــا  ــی و عملکــرد( متناســب ب ــج تخصصــی ، ارزیاب تروی
آن نســخه تدویــن، ابــاغ و عملیاتــی شــده اســت . در 
نســخه اســتان هــای بــا تراکــم بــاالی پــرورش طیــور 
ــه واکسیناســیون  ــذار و نســخه شــمال، برنام تخــم گ
هدفمنــد پیشــگیرانه صــورت می پذیــرد . هــم اکنــون 
ــی  ــخیص مولکول ــتم تش ــور سیس ــه کش در 19 نقط
ــبانه روز  ــور ش ــخیص بط ــد تش ــرای تایی ــرفته ب پیش
ــتند.  ــال هس ــخیص  فع ــه و تش ــت نمون ــرای دریاف ب
کارایــی سیســتم رصــد و پایــش  ســازمان دامپزشــکی 
کشــور  بنحــوی اســت کــه عملیــات تاییــد تشــخیص 

ــرد. ــی پذی ــاعت صــورت م ــر از 8 س در کمت

ــروژ  ــران و ن ــکی ای ــای دامپزش همکاریه
ــد ــعه می یاب توس

ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــرات رئی ــاس مذاک ــر اس ب
کشــورمان بــا ســفیر نــروژ در تهــران، ایــران و نــروژ در 
زمینــه توســعه زمینــه همکاریهــای دامپزشــکی بیــن 

ــد. ــکاری می کنن ــور هم دو کش
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بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور 
بــه نقــل از دفتــر ســازمان های تخصصــی ایــن ســازمان، 
در جلســه دکتــر »علی صفــر ماکنعلــی« رئیــس ســازمان 
ــر«  ــن هائوگ ــیگو الدتومی ــا »س ــور ب ــکی کش دامپزش
ــروژ در تهــران کــه در ســازمان برگــزار  ســفیر کشــور ن
شــد؛ ســیگو الدتومیــن هائوگــر ضمــن ابــراز خرســندی 
و  کشــورمان  دامپزشــکی  ســازمان  در  از حضــورش 
ــن  ــای بی ــترش همکاری ه ــه گس ــدی ب ــراز عاقه من اب
ــت   ــور، درخواس ــکی دو کش ــاح دامپزش ــع ذیص مراج
ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــرف ایران ــل ط ــرد در صــورت تمای ک
ــای  ــد 19 و محدودیت ه ــاری کووی ــی بیم ــرایط فعل ش
ــورت  ــه ص ــه ای ب ــی جلس ــه هماهنگ ــبت ب ــود نس موج
مجــازی بــا حضــور رئیــس ســازمان دامپزشــکی و 
ــس  ــی رئی ــر ماکنعل ــدام شــود. دکت ــروژی اق ــای ن همت
ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز در ایــن دیــدار ضمــن 
تشــریح نیازمندی هــای ســازمان دامپزشــکی جهــت 
آموزش هــای تخصصــی در زمینــه کنتــرل و پیشــگیری 
ــروژ در  ــابقه ن ــه س ــه ب ــا توج ــان، ب ــای آبزی بیماری ه
زمینــه تولیــد و پــرورش ماهی هــای ســالمون و قــزل آال 
درخواســت کــرد کــه مرجــع ذیصــاح دامپزشــکی 
کشــور نــروژ بــه ایــران بــه منظــور راســتی آزمایی 
آزمایشــگاه های ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها کــه 
ــاعدت  ــتند مس ــی هس ــات خوب ــیل و امکان دارای پتانس
ــن  ــر ای ــوارد مدنظ ــد م ــرر گردی ــن مق ــد. همچنی نمای
ــه  ــزاری جلس ــش از برگ ــتی پی ــی یادداش ــازمان ط س
مجــازی از مجــاری دیپلماتیــک ارســال گــردد تــا مــورد 
ــر  ــرکل دفت ــه مدی ــن جلس ــرد. در ای ــرار گی ــی ق بررس
ــل ســازمان و  ســازمان های تخصصــی و امــور بیــن المل
نماینــدگان وزارت امــور خارجــه و مرکــز روابــط عمومــی 
و امــور بین الملــل وزارت جهــاد کشــاورزی حضــور 

ــتند. داش
گرامیداشــت مقــام مــادر و زن در ســازمان 

دامپزشــکی کشــور
آییــن گرامیداشــت روز میــاد حضــرت زهــرا )س(، 
ــا  ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــادر و روز زن در س روز م
حضــور دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ســازمان 
دامپزشــکی کشــور، حجت االســام دکتــر سیداســماعیل 
حســینی مقدم مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه 
ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــازمان، مع ــن س در ای
ــکار  ــوان هم ــور بان ــور و حض ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــتان ها  ــکی اس ــزی و ادارات کل دامپزش ــتاد مرک در س

برگــزار شــدبرگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــا روز میــاد  صبــح سه شــنبه 1۳ بهمــن 99 مصــادف ب
ــه  ــی ب ــادر و روز زن، آیین ــرا )س(، روز م ــرت زه حض
ــت  ــت و پاسداش ــس در گرامیداش ــورت ویدیوکنفران ص

مقــام مــادر و زن بــا حضــور دکتــر علی صفــر ماکنعلــی 
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور، حجت االســام 
دکتــر سیداســماعیل حســینی مقدم مســئول دفتــر 
نمایندگــی ولی فقیــه در ایــن ســازمان، معــاون توســعه 
مدیریــت و منابــع ســازمان دامپزشــکی کشــور و حضــور 
بانــوان همــکار در ســتاد مرکزی و ادارات کل دامپزشــکی 

اســتان ها برگــزار شــد.
دکتــر ماکنعلــی رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در 
ایــن آییــن ضمــن خیرمقدم بــه تمــام شــرکت کنندگان 
ــادر  حضــوری و مجــازی در مراســم گرامیداشــت روز م
ــی و  ــتاد فرهنگ ــوی اس ــام دهن و روز زن و حجت االس
امــور خانــواده، چهــل و دومیــن ســالگرد انقاب اســامی 
را شــادباش گفــت و افــزود: از آنجــا کــه مســئولیت اصلی 
ــاب حفاظــت  ــس از انق ــازمان دامپزشــکی کشــور پ س
از امنیــت غذایــی و بهداشــت عمومــی اســت توفیقــات 
فراوانــی طــی چنــد دهــه اخیــر حاصــل شــده اســت کــه 
تولیــد ســاالنه یــک میلیــون تــن تخم مــرغ، 8 میلیــون 
ــتن  ــی، قرارداش ــای صنعت ــیر در واحده ــد ش ــن تولی ت
ایــران در رتبــه تــک رقمــی تولیــد مــرغ و تخم مــرغ در 
جهــان، فعالیــت 220 کشــتارگاه فعــال طیــور در کشــور 

و ... از جملــه آنهاســت.
اینکــه نبایــد فعالیت هــای مثبــت و  وی بــا بیــان 
تحــوالت رخ داده و توســعه در دوران پــس از انقــاب 
ــده  ــی نادی ــود تورم ــکات موج ــی مش ــار برخ را در کن
گرفــت، اظهــار کــرد: کمــا اینکــه ایــران رتبــه نخســت 
پــرورش ماهــی قــزل آال را در جهــان دارد و جمعیــت بــز 
ــش داشــته  ــون راس افزای ــران 10 میلی و گوســاله در ای

است.
ــا کشــور  ــاس ب ــران در قی ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ماکنعل
ــم  ــاه از تحری ــت 2 م ــض گذش ــه مح ــه ب ــا ک ونزوئ
ــی  ــای خوراک ــن نیازه ــرای تامی ــکا، ب ــادی آمری اقتص
خــود بــه کشــورهای همســایه هجــوم می برنــد تصریــح 
کــرد: بــدون تردیــد برخــورداری از امنیــت غذایــی 
ــاب  ــرکات انق ــل از ب ــزرگ حاص ــی ب ــران موهبت در ای
اســامی در ســال 57 اســت و اگــر پــس از ایــن هــم بــر 
وظایــف خــود متمرکــز شــویم حتمــا توفیقــات بیشــتری 

عایــد کشــورمان خواهــد شــد.
دکتــر  حجت االســام  آییــن  ایــن  آغــاز  از  پیــش 
حســینی مقدم مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه 
ــوزه  ــکاران ح ــه هم ــر را ب ــام دهه فج ــخنانی ای ــی س ط
ســازمان دامپزشــکی کشــور تبریــک گفــت و در وصــف 
مقــام واالی حضــرت زهــرا) س( دختــر پیامبــر اســام و 

ــرد. ــت ک ــخنانی را قرائ ــن س ــر امیرالمومنی همس
پــس از ســخنان دکتــر ماکنعلــی رئیــس ســازمان 
ــوی از  دامپزشــکی کشــور، حجت االســام حســین دهن
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ــاوره در  ــی و مش ــوم تربیت ــان عل ــین و کارشناس مدرس
ــامی  ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ــه و ص ــوزه علمی ح
ایــران کــه در برنامه هــای گلبــرگ و راه روشــن حضــور 
ــراد ســخن  ــه ای ــه ب ــدت 45 دقیق ــه م داشــته اســت؛ ب
خطــاب بــه بانــوان ســازمان دامپزشــکی کشــور و ادارات 
کل اســتان ها کــه بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس شــنونده 
ــخنانش  ــوی در س ــت. دهن ــد پرداخ ــارات وی بودن اظه
پیــروی از ســیره حضــرت فاطمــه زهــرا )س( در احتــرام 
ــاد  ــواده و ایج ــون خان ــش کان ــوهران را گرمابخ ــه ش ب
ــه پــس از  ــه خان ــرای مراجعــه ب اشــتیاق در شــوهران ب
پایــان کارهــای روزانــه و ماموریتهــای شــغلی برشــمرد.

ــازمان  ــدر در س ــرد و پ ــن روز م ــزاری آئی برگ
ــور ــکی کش دامپزش

آییــن گرامیداشــت روز میــاد امــام علــی علیه الســام، 
روز مــرد و روز پــدر در ســازمان دامپزشــکی کشــور 

ــد. برگزار ش
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
در آئیــن گرامیداشــت روز میــاد امــام علــی علیه الســام 
کــه بــه عنــوان روز مــرد و روز پــدر نیــز نامگــذاری شــده 
ــی فقیــه در  اســت، آیــت اهلل علــی خاتمــی نماینــده ول
اســتان زنجــان بــه دعــوت دفتــر  نمایندگــی ولــی فقیــه 
در ســازمان دامپزشــکی کشــور در ایــن ســازمان حضــور 
یافــت و در بــاب ســجایای اخاقــی و فضیلت هــای 

ارزنــده امیرالمؤمنیــن ســخن گفــت.
ــا  ــس ب ــه صــورت ویدیوکنفران ــه ب ــن ک ــن آئی وی در ای
ــن  ــد، ضم ــزار ش ــتان ها برگ ــکی اس ادارات کل دامپزش
اشــاره بــه مصادیقــی از زندگــی امــام علــی علیه الســام 
ــروان شــیعه  ــه از پی ــدر نمون ــرد و پ ــک م ــوان ی ــه عن ب
ــام را  ــام هم ــود آن ام ــار خ ــار و رفت ــت در گفت خواس

ــد. ــرار دهن الگــوی رفتارهــای خــود ق
در ایــن آییــن حجت االســام دکتــر سیداســماعیل 
حســینی مقــدم نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان 
دامپزشــکی کشــور نیــز ضمــن تبریــک فرارســیدن ایــن 
ــی  ــده ول ــه و حضــور نماین ــده از حســن توج روز فرخن
ــوزه  ــوتان ح ــه از پیشکس ــان ک ــتان زنج ــه در اس فقی
ــه  ــت و ب ــابق اس ــازندگی س ــی در وزارت جهادس عقیدت
جامعــه کشــاورزی و روســتایی لطــف داشــته و دارد 

ــرد. ــکر ک تش

ــن  ــم ضم ــن مراس ــان ای ــت در پای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــان، و  ــی از نمازخوان ــه جمع ــه ب ــای هدی ــر و اعط تقدی
بانــوان محجبــه ، بــا قرعــه بــه تعــدادی مــردان مجموعه 
ــه  ــام کوچــک آنهــا مزیــن ب ســازمان دامپزشــکی کــه ن
ــد. ــدا گردی ــای نفیســی اه ــی« اســت، هدای ــام »عل ن

تشــریح تمــام ابعــاد شناســایی و اقدامــات کنتــرل 
ــاالب  ــر در ت ــدگان مهاج ــاالی پرن ــر ب ــرگ و می م

بین  المللــی میانکالــه

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور پــس از اعــام 
ــروز مــرگ و میــر پرنــدگان مهاجــر در تــاالب  دالیــل ب
بین المللــی میانکالــه، ابعــاد مختلــف ایــن بحــران و 
اقدامــات انجــام شــده جهــت مهــار آن را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، »دکتــر علی صفــر ماکنعلــی« رئیــس ایــن 
ســازمان 2 اســفند 99 در جمــع تعــدادی از خبرنــگاران 
ــس  ــت: پ ــیما گف ــر« س ــبکه خب ــا و »ش خبرگزاری ه
ــرگ  ــروز م ــزارش ب ــن 99 گ ــورخ 9 بهم ــه در م از اینک
و میــر غیرطبیعــی در تــاالب بین المللــی میانکالــه 
ــام  ــا انج ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــد، س ــزارش ش گ
ــه در  ــور ک ــه« در 1۳ مح ــوان »ماش ــا عن ــدی ب فراین
برگیرنــده جمــع آوری اطاعــات میدانــی، تجزیــه و 
ــدگان  ــرداری از پرن ــی، نمونه ب ــات میدان ــل اطاع تحلی
دارای تابلــو بالینــی غالــب )پرنــدگان دارای تابلــو بالینــی 
مشــترک( و انجــام آزمایشــات تشــخیصی؛ مبــادرت بــه 
ــاال نمــود. ــر ب ــن مــرگ و می ــروز ای ــل ب شناســایی عام
ــن  ــش از ای ــوب آن بخ ــه در چارچ ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــی اس ــا عوامل ــل ی ــی عام ــه بررس ــه ک ــد ماش فراین
کــه می توانســت باعــث ایــن مــرگ و میــر شــده باشــد، 
مهمتریــن مــوارد بررســی شــده را ارزیابــی احتمــال بروز 
ــوق  ــزای ف ــت آنفلوآن ــا اولوی ــرزی ب ــای فرام بیماری ه
ــی، مســمومیت  ــدگان، بیمــاری هــای باکتریای حــاد پرن
ــای ســموم  ــا گروهه ــزات ســنگین، مســمومیت ب ــا فل ب
گروههــای  تمــام  بــا  مســمومیت  فســفره،  ارگانــو 
ــای  ــزم ه ــای بامیکروارگان ــره و بیماریه ــموم ارگانوکل س
تولیدکننــده بیوتوکســین بــود  کــه در قالــب یــک 
الگولریتــم  بصــورت کامــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــر روی  تلفــات جدیــد نیــز ادامــه  و کار آزمایشــگاهی ب

دارد
شــده  تولیــد  ســموم  اینکــه  بیــان  بــا  ماکنعلــی 
ــی  ــه یک ــتم ک ــای اکوسیس ــم ه ــط میکروارگانیس توس
ــز   ــود نی ــداد  ب ــن رخ ــروز ای ــی ب ــای احتمال فرضیه ه
ــایی  ــه شناس ــر ب ــت و منج ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــر  ــرگ و می ــت م ــوان عل ــم بعن ــل بوتولیس ــن عام همی
ــه  ــا ک ــع از آنج ــزود: در واق ــد، اف ــه ش ــدگان میانکال پرن
اکوسیســتم تــاالب میانکالــه ذاری  80 درصــد آب شــور 
ــی  ــت محل ــیرین اس ــد آب ش ــا و 20 درص ــا  دری دری
ــا  ــرای ۳50 ت ــب ب ــذای مناس ــد غ ــرای تولی ــب ب مناس
400 هــزار پرنــده مهاجــر اســت کــه  از اواخــر شــهریور 
و اوایــل مهرمــاه بــرای زمســتان گذرانی بــه ایــن تــاالب 
ــا  ــه ت ــد ک ــن می آین ــره زمی ــاص در ک ــی و خ بین الملل

ــتند. ــه هس ــن منطق ــان ای ــن مهم ــط فروردی اواس
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وی بــا بیــان اینکــه پرندگان مهاجــر از 20 یا 22 اســفند 
شــروع بــه خــروج از تــاالب می کننــد، تصریــح کــرد: در 
ایــن میــان، ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا همــکاری و 
ــر  ــت و دیگ ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــاعدت س مس
ــتانه  ــی پیشدس ــام اقدامات ــا انج ــئول ب ــای مس ارگان ه
شــش گانه  محورهــای  چارچــوب  در  کوشــیدند 
ــس از  ــه پ ــد ک ــل آورن ــه عم ــی را ب ــات دقیق آزمایش
منتفــی شــدن آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان، کشــت 
هــای اختصاصــی بــرای بعضــی از میکروارگانیــزم هــا و 
همچنیــن آلودگــی ناشــی از تمــام ســموم ارگانوفســفره 
و ســموم ارگانوکلــره و در نهایــت آلودگــی ناشــی از 
فلــزات ســنگین در تــاالب، مشــخص شــد عامــل اصلــی 
ــاالب  ــن ت ــدگان مهاجــر در ای ــاالی پرن ــر ب ــرگ و می م
ــده  ــد ش ــرارت تولی ــه ح ــاس ب ــین های حس بیوتوکس
ــت  ــوده اس ــاالب ب ــن ت ــم های ای ــط میکروارگانیس توس

کــه منجــر بــه بیمــاری بوتولیســم شــده اســت.
ــح  ــه تصری ــازمان دامپزشــکی کشــور در ادام ــس س رئی
ــی در ۳ محــور  ــات کنترل ــز اقدام ــون نی ــم اکن ــرد: ه ک
ــایر  ــکی و س ــازمان دامپزش ــت، س ــط زیس ــط محی توس
ــع  ــه جم ــت ک ــام اس ــال انج ــئول در ح ــای مس نهاده
ــک  ــا کم ــف و ب ــای مختل ــه روش ه ــه ها ب آوری الش
یــک دســتگاه تراکســور جهــت تســریع در شــتاب دادن 
ــب  ــه 1۳00 مترمکع ــی روزان ــزودن دب ــن کار، اف ــه ای ب
آب شــیرین بــه تــاالب و تــاش در حــد امــکان جهــت 
ممانعــت از تغذیــه از منابــع مســموم، از جمله آنهاســت.
وی در تشــریح جزئیــات بیشــتر از دالیــل بــروز و شــیوع 
ایــن نــوع مــرگ و میــر در ســال 98 و 99 اظهــار کــرد 
ــود  ــا بوج ــه در دری ــی ک ــراز منف ــل ت ــاالب بدلی در ت
آمــده ســهم آب دریــا کاهــش پیــدا کــرده و تفاقــی کــه 
افتــاده ایــن اســت کــه کاهــش ســطح آب دریــا و تغییــر 
معکــوس تــراز الزم بــرای انتقــال آب از دریــا بــه تــاالب، 
و جنــوب  قســمت های جنــوب  در  رســوب  تجمــع 
شــرقی، باعــث مناســب شــدن شــرایط محیطــی بــرای 
ــوم )  ــد  بوتولین ــوم و تولی ــر  کلســترودیوم بوتولین تکثی
بیوتوکســین(  شــده کــه ایــن امــر درنهایــت منجــر بــه 

بوتولیســم شــده است.
وی بــا بیــان اینکــه پرنــدگان تلــف شــده در ایــن تــاالب 
ــتند و  ــدر هس ــه فیلترفی ــتند ک ــی هس ــاً پرندگان عمدت
ــی  ــرد: وقت ــح ک ــد، تصری ــر می کنن ــاالب را فیلت ــف ت ک
ایــن پرنــدگان از نــرم تنــان و مــواد غذایــی آغشــته بــه 
ــان 20  ــدت زم ــر در م ــد، حداکث ــه می کنن ــم تغذی س
ــز  ــدگان نی ــن پرن ــه ای ــوند و الش ــف می ش ــه تل دقیق
موجــب تکثیــر باکتــری و تولیــد ســم جدیــد و در 

ــردد. ــز می گ ــدگان نی ــایر پرن ــدن س ــف ش ــه تل نتیج
ــداد  ــفند 99 تع ــا اول اس ــه ت ــان اینک ــا بی ــی ب ماکنعل
ــه  ــاالب میانکال ــف شــده از بوتولیســم در ت ــدگان تل پرن

ــه رســید گفــت:  ــده از 22 گون ــه 11 هــزار قطعــه پرن ب
ــک  ــا چنگــر، ۳.5 درصــد فامینگــو و ی 94 درصــد آنه

ــت. ــوده اس ــا ب ــایر مرغابی ه ــد از س درص
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
عــده ای در ســال گذشــته و امســال) ســال 99( دنبــال 
ایــن بــوده و هســتند تــا دولــت و سیســتم حاکــم  را در 
مهــار ایــن تلفــات ناکارآمــد نشــان دهنــد، بــه اظهــارات 
ــزود:  ــراد در ایــن خصــوص اســتناد کــرد و اف برخــی اف
ــدون  ــن منتقــدان ب ــن در حالیســت کــه برخــی از ای ای
ــم در  ــد بوتولیس ــا می کنن ــی، ادع ــق علم ــتند دقی مس
زمســتان رخ نمی دهــد کــه در صــورت اندکــی جســتجو 
در منابــع علمــی متوجــه خواهنــد شــد کــه ایــن بیماری 

در تمــام فصــول ســال امــکان بــروز و شــیوع دارد.
ــاس  ــر اس ــه ب ــدواری از اینک ــار امی ــا اظه ــی ب ماکنعل
ــن  ــات ناشــی از ای ــزان تلف ــه، می ــرآورد صــورت گرفت ب
بیمــاری در ســال 99  نســبت بــه ســال گذشــته 40 تــا 
50 درصــد کاهــش یابــد، خاطرنشــان کــرد: تاکنــون 11 
ــده تلــف شــده جمــع آوری شــده اســت کــه  هــزار پرن
ایــن آمــار در ســال گذشــته 40 هــزار پرنــده بوده اســت.

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه 
ــکی  ــازمان دامپزش ــه در س ــزی ک ــگاههای مجه آزمایش
ــد  ــام تســت های تخصصــی را انجــام می دهن کشــور تم
گفــت: ایــن ســازمان بــرای بازدیــد تشــکل هــای 
ــام  ــات انج ــت اقدام ــاد از وضعی ــردم نه ــد م دغدغه من
ــات  ــام آزمایش ــزارش انج ــه گ ــه و ارائ ــه در منطق گرفت
آمادگــی کامــل دارد و از ایــن امــر اســتقبال مــی نمایــد.

تدوین طرح تولید قراردادی گوشت مرغ
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا نــگارش مقالــه ای 
ــت  ــراردادی گوش ــد ق ــرح تولی ــن ط ــوص تدوی در خص
ــی  ــه مل ــرح در برنام ــن ط ــت ای ــای مثب ــرغ پیامده م

ــرد. ــت دام را واکاوی ک ــد و بهداش ــود تولی بهب
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــا  ــازمان ب ــن س ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف دکت
ــه اهمیــت اقتصــادی شــدن تولیــدات صنعــت  توجــه ب
ــن صنعــت  ــه روز ســرمایه گــذاران ای ــور کــه دغدغ طی
اســت، بــا نــگارش مقالــه ای بــر ضــرورت فرآینــد 
محورکــردن تولیــد و بهداشــت محصــوالت حیوانــی 
ــات  ــن اقدام ــی از مهمتری ــت: یک ــرد و نوش ــد ک تاکی
بــرای برقــراری انضبــاط در تولیــد گوشــت مــرغ در یــک 

ــت. ــراردادی اس ــد ق ــای تولی ــرای برنامه ه ــور، اج کش
متن کامل این مقاله به شرح زیر است:

ارکان پیشــنهادی تولیــد قــراردادی گوشــت مــرغ شــامل 
ــرکت  ــتی، ش ــرغ گوش ــدگان م ــرورش دهن ــه پ اتحادی
پشــتیبانی امــور دام ، معــاون توســعه صنایــع تبدیلــی و 
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کســب و کارهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی و 
اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی کشــاورزی کارخانجــات 
ــان هســتند کــه می تواننــد  خــوراک دام و طیــور و آبزی
ــرارداد  ــب ق ــره را در قال ــک زنجی ــد ی ــی از فرآین مدل

چهــار جانبــه بوجــود بیاورنــد.
ارکان پیشــنهادی تولیــد قــراردادی گوشــت مــرغ شــامل 
شــرکت  مرغ گوشــتی،  پرورش دهنــدگان  اتحادیــه 
ــی  ــع تبدیل ــاون توســعه صنای ــور دام ، مع پشــتیبانی ام
و کســب و کارهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی 
و اتحادیــه شــرکت های تعاونــی کشــاورزی کارخانجــات 
ــان هســتند کــه می تواننــد  خــوراک دام و طیــور و آبزی
ــرارداد  ــب ق ــره را در قال ــک زنجی ــد ی ــی از فرآین مدل

ــد. ــه بوجــود بیاورن چهارجانب
جهانــی  رتبه بنــدی  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــور  ــزو 10 کش ــرغ ج ــم م ــرغ و تخ ــت م ــد گوش تولی
برتــر جهــان اســت و ایــن دو محصــول پروتئینــی نقــش 
ــر  ــور را ب ــی کش ــواد غذای ــت م ــی در امنی ــیار مهم بس
ــام  ــرای نظ ــی ب ــار بزرگ ــود افتخ ــه خ ــد ک ــده دارن عه
ــون  ــش از 2 میلی ــت، بی ــران اس ــامی ای ــوری اس جمه
تــن تولیــد گوشــت مــرغ و بیــش از یــک میلیــون تــن 
تخــم مــرغ تولیــد ســاالنه در کشــور را نبایســتی امــری 
ســاده و ســطحی انگاشــت، گامهــای بلنــدی گذشــتگان  
مــا بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه برداشــته انــد و همگی 
ــی  ــدان معن ــن ب ــا ای ــا باشــیم، ام ــدردان آنه بایســتی ق
نیســت کــه هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد و همــه چیــز 
سیســتماتیک پیــش مــی رود نواقصــی وجــود دارد کــه 
بایســتی ســامان دهــی و ســازمان دهــی شــوند در ایــن 
ــم و   ــکاری مه ــه راه ــا ب ــت ت ــر آن اس ــد ب ــتار قص نوش
راهگشــای بــرای فرآینــد محــور کــردن تولیــد گوشــت 

ــردارزم  ــرغ بپ م
نقش سازمان دامپزشکی کشور: 

کامــا واضــح و مبرهــن اســت کــه، ســازمان دامپزشــکی 
ــی  ــدات دام ــرای تولی ــی ب ــف قانون ــچ تکلی ــور هی کش
ــدارد، در رابطــه  ــزی بصــورت مســتقیم ن زمیــن زی و آب
بــا تکالیــف و مســئولیت های ســازمان دامپزشــکی 
ــان کــرد کــه ســازمان  ــوان فهرســت وار بی کشــور می ت
دامپزشــکی کشــور مرجــع ذیصالــح بــرای کنتــرل 
ــع  ــی و مرج ــواد غذای ــالمت م ــن س ــا، تضمی بیماری ه
واکســن،  دارو،  بــرای  بهداشــتی  مقــررات  تنظیــم 
تشــخیص و ... اســت. در همــه جــای دنیــا برنامــه هــای 
تولیــد الزامــا بایســتی دارای برنامــه بهداشــت باشــند و 
ــوع  ــر ن ــز ه ــه سیســتماتیک بهداشــتی خــط قرم برنام
فعالیــت تولیــدی در برنامــه هــای آنهــا اســت، هرچنــد 
ایــن مهــم در کشــور بــه درســتی مــد نظــر قــرار نگرفتــه 
اســت، بنابرایــن بــدون اجــرای برنامــه هــای بهداشــت و 
ــوع  ــر ن ســامت محــور ســازمان دامپزشــکی کشــور ه

ــا حیوانــات زمیــن زی و آبــزی  برنامــه تولیــد مرتبــط ب
محکــوم بــه شکســت و ورشکســتگی اســت. در صورتیکه 
ــد، فرآینــد محــور و سیســتماتیک  باشــد، اجــرای  تولی
برنامــه هــای بهداشــتی را مــی تــوان حرفــه ای طراحــی 
و عملیاتــی کــرد و در غیــر اینصــورت مدیریــت بیمــاری 
هــا و تضمیــن ســامت مــواد غــذای حاصــل از آنهــا بــا 
مشــکات عدیــده ای مواجــه خواهــد شــد. لــذا ضــرورت 
دارد نســبت بــه فرآینــد محــور کــردن تولیــد و بهداشــت 
ــن  ــی از مهمتری ــرد . یک ــدام ک ــی  اق محصــوالت حیوان
اقدامــات بــرای برقــراری انضبــاط در تولیــد گوشــت مرغ 
در یــک کشــور، اجــرای برنامــه هــای تولیــد قــراردادی 

است.
ــای  ــامانه ه ــده در س ــت ش ــات ثب ــاس اطاع ــر اس ب
ــزار و 977  ــداد 18 ه ــور، تع ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــا  ــاز ب ــتی(  مج ــه گوش ــتی )نیمچ ــرغ گوش ــد م واح
ظرفیــت حــدود یــک میلیــارد قطعــه در ســال کــه البتــه 
تعــداد قابــل توجهــی واحــد غیــر مجــاز نیــز وجــود دارد 
کــه در فرصتــی مناســب بــه کمیــت و چرایــی  بوجــود 

ــت . ــم پرداخ ــدن آن خواه آم

ــع و  ــی مراج ــتین دوره آموزش ــزاری نخس برگ
ــت  ــه ای بهداش ــی و منطق ــازمان های بین الملل س

دام
دفتــر ســازمان های تخصصــی و امــور بیــن الملــل 
ــی  ــتین دوره آموزش ــور نخس ــکی کش ــازمان دامپزش س
منطقــه ای  و  المللــی  بیــن  ســازمان های  و  مراجــع 
ــامت ادارات  ــن س ــور معاونی ــا حض ــت دام را ب بهداش
ــی  ــای فن ــدگان دفتره ــتانها و نماین کل دامپزشــکی اس

ــرد. ــزار ک ــازمان برگ س
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور 
بــه نقــل از دفتــر ســازمان های تخصصــی و امــور 
ــی  ــتین دوره آموزش ــازمان، نخس ــن س ــل ای ــن المل بی
منطقــه ای  و  المللــی  بیــن  ســازمان های  و  مراجــع 
بهداشــت دام توســط دفتــر ســازمانهای تخصصــی و 
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ــفند  ــم اس ــنبه شش ــازمان چهارش ــل س ــور بین المل ام
99 بــا حضــور معاونیــن ســامت ادارات کل دامپزشــکی 
اســتانها و نماینــدگان دفاتــر فنــی ســازمان برگــزار 
گردیــد. بنابرایــن گــزارش، بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش 
ســازمانهای بین المللــی در ارتبــاط بــا ســرویس های 
دامپزشــکی دولتــی بــه منظــور ارتقــای ســامت و 
ــد  ــامت واح ــوم س ــه مفه ــیدن ب ــات و رس ــاه حیوان رف
ــد. در  ــزار گردی ــی برگ ــن دوره آموزش ــان ای در کل جه
ــات  ــف، ارتباط ــه، وظای ــوص تاریخچ ــن دوره در خص ای
ــن  ــازمان های بی ــش س ــی و نق ــن الملل ــای بی و پروژه ه
المللــی oie, FAO, APHCA و کمیســیون اتحادیــه 
ــا ایــن  اروپــا و ارتباطــات ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
ــه شــد. در ایــن دوره آموزشــی  ســازمان ها مطالبــی ارائ
دکتــر عطیــه دباغیــان و دکتــر بهــزاد موســوی از دفتــر 
ــوان  ــه عن ــل ب ــور بین المل ــی و ام ــازمانهای تخصص س

ــتند . ــور داش ــدرس حض م
بازدیــد از باغ هــای پرنــدگان در کشــور ممنــوع 

شد
ــاع  ــا اط ــور ت ــدگان کش ــای پرن ــام باغ ه ــد از تم بازدی
ثانــوی ممنــوع و ورود و خــروج هــر نــوع پرنــده بــه ایــن 
ــن  ــتی ای ــای بهداش ــب پروتکل ه ــاً در قال ــز صرف مراک

ــود.  ســازمان مجــاز خواهــد ب
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــا  ــرد: ب ــام ک ــه ای اع ــا صــدور اطاعی ــازمان ب ــن س ای
عنایــت بــه گســترش و هجــوم بی ســابقه ویــروس 
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در جهــان و ایــن 
منطقــه و گــردش آن در اقصــی نقــاط کشــور و ابتــای 
پرنــدگان موجــود در بــاغ پرنــدگان واقــع در اســتان قــم 
ــدگان در شــهر  ــوق حــاد پرن ــزای ف ــروس آنفلوآن ــه وی ب
مقــدس قــم، ضــروری اســت ضمــن هماهنگــی بــا نهــاد 
ــت در  ــد فوری ــا قی ــتانی، و ب ــط اس ــتگاههای ذیرب و دس
ــور و  ــور کش ــم طی ــت مه ــت از صنع ــتای محافظ راس
ــای  ــام باغ ه ــد از تم ــی، بازدی ــت عموم ــظ بهداش حف
ــوع و ورود و  ــوی ممن ــاع ثان ــا اط ــور ت ــدگان کش پرن
خــروج هــر نــوع پرنــده بــه ایــن مراکــز صرفــاً در قالــب 
ــرد ــورت پذی ــازمان ص ــن س ــتی ای ــای بهداش پروتکل ه
عامــل اصلــی رخــداد مــرگ و میــر پرنــدگان در 

ــه اعــام شــد ــی میانکال ــاالب بین الملل ت
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
بــا توجــه بــه بررســی های همــه جانبــه  بــه عمــل آمــده 
و تجزیــه و تحلیــل داده هــای جمــع آوری شــده از ایــن 
ــده  ــذ ش ــای اخ ــگاهی نمونه ه ــج آزمایش ــی و نتای بررس
در شــش محــور مختلــف ، عامــل اصلــی رخــداد مــرگ 
و  میــر بــاالی پرنــدگان در تــاالب بین المللــی میانکالــه، 
بوتولیســم )مســمومیت ناشــی از ســم باکتری کلستریدیا 
ــج آزمایشــگاهی حاکــی  ــوده اســت. و نتای ــوم( ب بوتولین

ــموم  ــنگین، س ــزات س ــا فل ــی ب ــه آلودگ از آن اســت ک
ارگانوفســفره، ســموم ارگانوکلــره، بیماری های ویروســی 

و باکتریایــی نقشــی در ایــن رخــداد نداشــته انــد.
در بخــش دیگــری از ایــن اطاعیــه آمــده اســت 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا همــکاری ســازمان 
ــل  ــال در مح ــور فع ــا حض ــت ب ــط  زیس ــت محی حفاظ
ــدگان  ــت پرن ــش وضعی ــه رصــد و پای ــاالب، نســبت ب ت
ــدام  ــت رخــداد اق ــرای مدیری ــدات الزم ب و انجــام تمهی

یــد. می نما

سند ملی بهداشت دام عشایر رونمایی شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــا نشســت  ــان ب کشــور، چهارشــنبه 8 بهمــن 99 همزم
خبــری دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان 
بــا اصحــاب رســانه، »ســند ملــی بهداشــت دام عشــایر« 
ــا حضــور رئیــس ســازمان   ــس و ب بصــورت ویدیوکنفران
رئیــس  عائی مقــدم  شــاهپور  کشــور،  دامپزشــکی 
ســازمان امــور عشــایر ایــران و مویــدی معــاون ســازمان 

ــی شــد. تحقیقــات جهــاد کشــاورزی رونمای
ــدف از  ــا ه ــه ب ــی در رابط ــزارش، ماکنعل ــن گ بنابرای
رونمایــی ایــن ســند گفــت: بــا هــدف تســهیل در 
خدمات رســانی امــور بهداشــتی دام در مناطــق عشــایری 
ــیون و  ــون واکسیناس ــی چ ــه فعالیت های ــرای بهین و اج
تامیــن دارو بــرای جمعیــت دامــی، این ســند در دســتور 
ــای  ــا فعالیت ه ــه اســت ت ــرار گرفت ــازمان ق ــن س کار ای
ــن  ــی از درون ای ــوزش نیروهای ــت و آم ــا تربی ــور ب مذک

قشــر، واگــذار شــود.
وی افــزود: در ایــن طــرح کــه از ســوی معاونت آموزشــی 
و ترویــج وزارت جهــاد کشــاورزی اجــرا می شــود، قــرار 
اســت افــرادی از میــان عشــایر شناســایی و کارت حرفــه 
ای بهداشــت پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی برای 
آنهــا صــادر شــود تــا بــا در اختیــار گرفتــن امــوری چون 
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ــازمان  ــارت س ــت نظ ــع دارو تح ــیون و توزی واکسیناس
دامپزشــکی در مناطــق هــدف فعالیــت کننــد.

ــت دام  ــد و بهداش ــای تولی ــن ارتق ــزود: همچنی وی  اف
ــردی وزارت جهادکشــاورزی  ــای راهب عشــایر از برنامه ه
اســت و در همیــن راســتا کمیتــه ای راهبــردی بــا 
ــور  ــد شــرکت پشــتیبانی ام ــی مانن مشــارکت ارگان های
دام، ســازمان عشــایری، شــیات و دامپزشــکی نیــز 
ــه افزایــش تولیــدات،  ــا در زمین تشــکیل شــده اســت ت
ــی  ــتی و لبن ــای گوش ــادرات فرآورده ه ــی و ص بازاریاب
عشــایر و همچنیــن ارتقــای ســطح بهداشــت و ســامت 

ــد. ــت نماین ــش فعالی ــر زحمتک ــن قش ــای ای دام ه
ماکنعلــی گفــت: در قالــب کمیتــه ملــی راهبــردی 
بهداشــت دام همــه اقدامــات الزم را بــرای بهبــود 
تولیــدات دامــی و ایجــاد زنجیــره تولیــد در میان عشــایر 
کشــور بــه کار خواهیــم گرفــت و بــا کمــک اســتانداران 
ــن  ــایر، ای ــکان عش ــل اس ــتان های مح ــداران اس و فرمان
برنامــه جامــع بــرای بهبــود اقتصــاد، بهداشــت و تولیدات 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
شــاهپور عائی مقــدم ســازمان امــور عشــایر ایــران نیــز 
ــن  ــا کمتری ــه عشــایر ب ــان اینک ــا بی ــن نشســت ب در ای
ــده  ــران پراکن ــی ای ــد جغرافیای ــت در 59 درص مزاحم
هســتند و اســتراتژی کــوچ آنهــا در کشــور مــا منحصــر 
بــه فــرد اســت تصریــح کــرد: عشــایر از معــدود 
تولیدکننــدگان کشــور هســتند کــه بــه دنبــال آب 
مجــازی هســتند و هــر یــک نفــر عشــایر، گوشــت قرمــز 
ــن مزاحمــت  ــع و کمتری ــن توق ــا کمتری ــی را ب 16 ایران

تولیــد می کننــد.
ــا تاکیــد بــر اهمیــت ارائــه خدمــات بــه عشــایر و  وی ب
کوچنــدگان گفــت: در ایــن رابطه از ســازمان دامپزشــکی 
کشــور کــه بــا طرح ملــی ارتقای بهداشــت دام عشــایر در 
حــال خدمــت بــه گروهــی اســت کــه 20 درصد گوشــت 
قرمــز کشــور را تامیــن می کننــد اظهــار امیــدواری کــرد 
ــژه در  ــه وی ــا ب ــن طرحه ــع عشــایر در تمــام ای ــا مناف ت
پرهیــز از هزینه تراشــی بــرای آنهــا کــه در شــرایط 
ــت  ــی از گوش ــن بخش ــال تامی ــادی در ح ــاص اقتص خ

قرمــز کشــور هســتند ماحظــه شــود.
ــور  ــایر کش ــت عش ــت جمعی ــه وضعی ــتناد ب ــا اس وی ب
ــت  ــداد جمعی ــرد: تع ــار ک ــته اظه ــه گذش ــد ده در چن
عشــایر کشــور اســت عشــایر در 29 اســتان پراکنــده انــد 
و بــه غیــر از اســتان کردســتان، ســایر اســتان هــا دارای 

جمعیــت عشــایری هســتند.
وی افــزود: در بیــن اســتانهای کشــور، اســتان فــارس بــا 
ــایر(  ــت عش ــد کل جمعی ــر )11.91 درص 141.۳15 نف
ــود  ــور را در خ ــایر کش ــت عش ــهم جمعی ــترین س بیش
جــای داده اســت. پــس از فــارس، اســتان های کرمــان، 

سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان هــر کــدام بــا 8.88، 
8.۳7 و 8.24 درصــد، بیشــترین ســهم جمعیتــی عشــایر 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه عشــایر بــا تولیــد حــدود 20 درصــد 
از نیازهــای انــواع پروتئیــن حیوانــی کشــور، جــزو 
ــمار  ــه ش ــی ب ــه ایران ــار جامع ــر از اقش ــن قش مولدتری
ــش و  ــر آن، نق ــزون ب ــرد: اف ــان ک ــد، خاطرنش می رون
ــای  ــایر در رخداده ــی عش ــی – فرهنگ ــگاه اجتماع جای
تاریخــی و اجتماعــی و فرهنگــی کشــور نیــز دارای 

ــراوان اســت. ــای ف ارزش ه
در ایــن آییــن دکتــر علی اکبــر مویــدی رئیــس مؤسســه 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی وزارت جهادکشــاورزی 
ــون و  ــر 4 میلی ــغ ب ــور بال ــه در کش ــان اینک ــا بی ــز ب نی
ــت  ــال فعالی ــاورزی در ح ــردار کش ــره ب ــزار به ۳00 ه
هســتند کــه بخــش مهمــی از ایــن جمعیــت در حــوزه 
عشــایر فعالیــت می کننــد تصریــح کــرد: شــاید یکــی از 
اتفاق هــای مهــم کــه در قالــب ســند ارتقــای بهداشــت 
ــش  ــت، افزای ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــز مدنظ ــایر نی دام عش
بــار دانــش الزم بــا روش خــاص عشــایر بــه آنهاســت تــا 
وضعیــت کمیــت و کیفیــت تولیــد آنهــا بیــش از پیــش 

افزایــش یابــد.
ــر از  ــزار نف ــرح 2۳ ه ــن ط ــب ای ــه وی، در قال ــه گفت ب
کمــک  و  آموزشــی  پودمان هــای  قالــب  در  عشــایر 
ــات  ــزار عضــو هی ــایری و 2 ه ــه عش ــان جامع کارشناس
ــات کشــاورزی  ــت ســازمان تحقیق ــه در خدم علمــی ک
هســتند بــه ارتقــای بهداشــت دام عشــایر کمــک 

ــرد. ــد ک خواهن
الزم بــه ذکــر اســت در مراســم رونمایــی از ســند ارتقای 
ــا خیرمقــدم حجت االســام  بهداشــت دام عشــایر کــه ب
حســینی مقدم آغــاز شــد؛ معاونــان ســازمان دامپزشــکی 

کشــور و خبرنــگاران نیــز حضــور داشــتند.

ــی  ــوزه نمایندگ ــاون ح ــژه مع ــر وی تقدی
از  جهادکشــاورزی  در  ولی فقیــه 
ســازمان  فرهنگــی  برنامه هــای  از 

شــکی مپز ا د
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
معــاون  مرادیــان  دکترشــاه  کشــور، حجت االســام 
فرهنگــی وآموزشــی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در 
ــی  ــورای فرهنگ ــه ش ــاورزی در جلس ــاد کش وزارت جه
ــی  ــای فرهنگ ــور از برنامه ه ــکی کش ــازمان دامپزش س
دردســت اجــرا توســط معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
ــار  ــص اعتب ــر تخصی ــژه در ام ــکی بوی ــازمان دامپزش س

ــرد. ــی ک ــه قدردان ــازی نمازخان بازس
ــه  ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ــی ح ــات فرهنگ وی اقدام
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در ســازمان دامپزشــکی بویــژه نظــارت بــر ذبــح شــرعی 
وتوســعه فرهنــگ غــذای حــال را شایســته تقدیــر 
ــرای توســعه  دانســت و تشــکیل 200 اکیــپ جهــادی ب
خدمــت رســانی بــه دامــداران در دهــه فجر را در توســعه 
بخــش کشــاورزی کــه زیــر ســاخت تمــدن  مــورد تاکیــد 

مقــام معظــم رهبــری دانســت.
شــاهمرادیان بــه نقــل از کتــاب فرهنــگ وتمدن اســامی 
دکتــر علــی اکبــر والیتــی، امــام علــی علیــه الســام را 
ــوص  ــکی در خص ــی دامپزش ــول علم ــذاران اص از پایه گ

پــرورش و درمــان اســب دانســتند.
در ایــن جلســه نخســت معــاون توســعه مدیریــت منابــع 
ســازمان دامپزشــکی کشــور گزارشــی از اقدامات فرهنگی 
ــای  ــزاری اردوه ــه برگ ــرد ک ــام ک ــه و اع ــازمان ارای س
ــه  ــه گذشــته ب ــار برگــزار شــده درهفت جهــادی در وبین

مدیــران کل اســتانها مــورد تاکیــد قرارگرفتــه اســت.
 مومنــی خدمــات دامپزشــکان و کارشناســان مایــه 
کوبــی در شــرایط دشــوار و نقــاط دور افتــاده را مصــداق 
ــات همــکاران ادارات کل  ــاد دانســت و خدم ــی جه واقع
ــگاه  ــه آن ن ــه از دور ب ــانی ک ــرای کس ــکی را ب دامپزش

ــت ــف دانس ــل توصی ــد غیرقاب می کنن

تمامــی  و ســوخت  نهــاده  ســهمیه 
واحـــدهای پــرورش طیــور فاقــد بیمــه 

می شــود قطــع 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان 
ــد  ــا قی ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــن 99 ب ــنبه 2 بهم پنج ش
»مهــم – آنــی« بــه مهنــدس حســن نژاد قائم مقــام 
صنــدوق بیمه کشــاورزی، از وی خواســت تــا در راســتای 
ــوق  ــزای ف ــرل آنفلوان ــی کنت ــه مل ــی برنام ــا، کارای ارتق
ــدگان و ســایر بیماری هــای اولویــت دار طیــور،  حــاد پرن
ــت فهرســت  ــد فوری ــه قی ــه ب ــد ک ــاذ کن ــدی اتخ تمهی
ــا اولویــت مــزارع  تمامــی واحـــدهای پــرورش طیــور )ب
مــرغ مــادر و مــرغ تخمگــذار صنعتــی( دارای بیمه پایــه 
ــار  ــاورزی در اختی ــوالت کش ــه محص ــدوق بیم ــا صن ب

ــرد. ــرار گی ــتان ها ق ــکی اس ادارات کل دامپزش
بنابرایــن گــزارش، رونوشــتی از ایــن نامــه نیــز خطــاب 
ــرای  ــی معــاون امــور تولیــدات دامــی ب ــه دکتــر رضائ ب
ــص  ــدم تخصی ــر ع ــی ب ــی مبن ــتور مقتض ــدور دس ص
نهــاده بــه واحدهــای فاقــد بیمــه؛ دکتــر گیانپــور 
ــای  ــب و کاره ــی و کس ــع بازرگان ــعه صنای ــاون توس مع
ــازارگاه؛  ــتم ب ــرداری درسیس ــره ب ــرای به ــاورزی ب کش
ــیون  ــعه مکانیزاس ــز توس ــس مرک ــی رئی ــر عباس دکت
بــرای صــدور دســتور مقتضــی مبنــی بــر عــدم تخصیص 
ســهمیه ســوخت بــه واحدهــای فاقــد بیمــه؛ مدیــر کل 

دامپزشــکی اســتان مربوطــه بــرای پیگیــری الزم و 
ــا واحدهــای فاقــد بیمــه و همچنیــن  برخــورد قانونــی ب
رئیــس انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه؛ 
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن 
و رئیــس اتحادیــه سراســری تعاونی هــای کشــاورزی 
مرغــداران گوشــتی ایــران بــرای اقــدام الزم صــادر شــده 

اســت.

بــه  دامــی  خــام  فرآورده هــای  صــادرات 
ــان  ــذ »نش ــورت اخ ــامی در ص ــورهای اس کش

کشــتارگاه ها در  حــال«  اســتاندارد 
جلســه هم اندیشــی غــذای حــال در قزویــن بــا حضــور 
ســازمان  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  حــوزه  مســئول 
دامپزشــکی کشــور بــا نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعــه 
ــرکل  ــاورزی و مدی ــازمان جهادکش ــس س ــن، رئی قزوی
ــور  ــراه حض ــت هم ــن و هیئ ــتان قزوی ــکی اس دامپزش

ــتند. داش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــکی  ــر کل دامپزش ــی مدی ــد زینال ــر حمی ــور، دکت کش
اســتان قزویــن در جلســه هم اندیشــی غــذای حــال در 
قزویــن گفــت: اســتان قزویــن در زمینــه تولیــدات دامــی 
ــر  ــاوه ب ــی از اســتان های مطــرح کشــور اســت و ع یک
ــاز ســایر اســتان ها را  ــه نی ــن زمین ــن اســتان در ای تامی
ــا وجــود ناظریــن بهداشــتی  هــم تامیــن می کنــد کــه ب

ــتیم. ــوده خاطر هس ــکی آس ــرعی در دامپزش و ش
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ضوابــط بهداشــتی در 
کشــتارگاهها زمینــه ای اســت بــرای پاکــی فرآورده هــای 
ــت و ســامت در فرآورده هــای  ــزود: حلّی ــی اف خــام دام

ــتند. ــم هس ــل ه ــی مکم ــام دام خ
ــش  ــت نق ــرد: کشــتارگاه ها در حقیق ــح ک ــی تصری زینال
یــک پاالیشــگاه را دارنــد کــه بــا توجــه بــه مدیریت هــای 
صــورت گرفتــه، هیــچ یــک از اجــزای دام بیــرون ریختــه 
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نمی شــود و حتــی اجــزای حــرام دام نیــز بــرای مصــارف 
بهداشــتی و آرایشــی صــادر می شــود و بــرای کشــور ارز 

آوری دارد.
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــاله دوره ه ــر س ــه داد: ه وی ادام
ذابحیــن برگــزار می شــود و همچنیــن نظارت هایــی 
ــت  ــرام گوش ــان ح ــه آبزی ــت عرض ــه ممنوعی در زمین

همــواره اجــرا می گــردد.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســینی مقدم 
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه نیــز در دیــدار بــا 
امــام جمعــه قزویــن ضمــن اشــاره بــه اهمیــت امنیــت 
ــت  ــی آن اس ــاورزی متول ــه وزارت جهادکش ــی ک غذای
گفــت: تامیــن غــذای ســالم و حــال از وظایــف وزارت 
جهادکشــاورزی اســت کــه نظــارت بــر ســامت و 
حلیــت آن بــر عهــده دامپزشــکی اســت و کارشناســان 
دامپزشــکی بــا نظــارت بهداشــتی و شــرعی بــر ذبــح دام 
و طیــور و صیــد آبزیــان همــواره در خدمــت مــردم بــوده 

است.
حســینی تشــریح کــرد: در کشــور 570 کشــتارگاه 
فعــال و 700 ناظــر بهداشــتی داریــم کــه وظیفــه تامین 
ــر عهــده  فرآورده هــای خــام دامــی ســالم و حــال را ب

دارند.
حســینی مقدم نیــز در جلســه هم اندیشــی غــذای حــال 
ــازی  ــن نشســت فرهنگ س ــه موضــوع ای ــان اینک ــا بی ب
ــرد:  ــت، تصریح ک ــال اس ــذای ح ــرف غ ــد و مص تولی
اگــر فــردی یــک لقمــه حــرام بخــورد 40 روز عبــادات 
وی مــورد قبــول واقــع نخواهــد شــد. در واقــع ناظریــن 
ــم  ــدار حک ــتارگاه ها امانت ــران کش ــرعی و مدی ــح ش ذب
ــار  ــا دچ ــرام خانواده ه ــه ح ــا لقم ــتند و ب ــد هس خداون

انــواع انحرافــات خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا تصویــب قانــون نظــارت شــرعی 
می توانیــم بــا اطمینــان اعــام کنیــم هیــچ کشــتارگاهی 
بــدون ناظــر شــرعی و بهداشــتی در کشــور وجــود ندارد 
ــتاندارد  ــان اس ــذ نش ــا اخ ــرد: ب ــدواری ک ــار امی اظه
ــرای  ــه را ب ــم زمین ــام کشــتارگاه ها بتوانی حــال در تم
صــادرات فرآورده هــای خــام دامــی بــه کشــورهای 

ــم. ــم بیاوری اســامی فراه
ــر  ــال، دکت ــذای ح ــی غ ــه هم اندیش ــان جلس در پای
قبــادی معــاون اســتاندار قزویــن نیــز بــا ایراد ســخنرانی 
ــد  ــث تولی ــن و بح ــتان قزوی ــگاه اس ــوع جای ــا موض ب
غــذای حــال و اهمیــت آن در تجــارت اســتان مطالبــی 

را بیــان کــرد.
امــام  و  ولی فقیــه  نماینــده  عابدینــی،  ا...  آیــت 
ــر اســاس  ــدار گفــت: ب ــن دی ــز در ای ــن نی ــه قزوی جمع
ــا  ــت تنه ــرآن و معنوی ــا ق ــاط ب ــی ارتب ــای دین آموزه ه

در صــورت پاکــی انســان حاصــل خواهــد شــد و چنانچه 
غــذای پــاک و حــال در دســترس انســان نباشــد، ایــن 

ارتبــاط برقــرار نخواهــد شــد.
وی بــا ذکــر جملــه ای از حضــرت امام خمینــی)ره( 
مبنــی بــر صــدور انقــاب بــه جهــان تصریــح کــرد: برای 
ــال  ــذای ح ــت غ ــان می بایس ــه جه ــاب ب ــدور انق ص
را در دســترس جهانیــان قــرار دهیــم کــه خوشــبختانه 
ــی کــه  ــا زحمات زمینه هــای آن فراهــم شــده اســت و ب
در مجموعــه دامپزشــکی کشــیده می شــود، برنــد حــال 

هــم اینــک در جهــان شــناخته شــده اســت.
بامــداد امــروز چهارشــنبه بازدیــدی از یــک کشــتارگاه 
ــه  ــان جلس ــت و در پای ــام گرف ــتان انج ــور در اس طی
هــم اندیشــی غــذای حــال، دوره هــای آموزشــی 
بصــورت مجــزا بــرای ذابحیــن و ناظریــن ذبــح شــرعی 
و جلســه کاری بــرای مدیــران کشــتاگاههای دام و طیــور 

اســتان برگــزار شــد.
در ایــن همایــش، مســئول حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه 
ــه و  ــده ولی فقی ــور، نماین ــکی کش ــازمان دامپزش در س
ــن، رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی  ــه قزوی ــام جمع ام
و مدیــرکل دامپزشــکی اســتان قزویــن و هیئــت همــراه 

حضــور داشــتند.

ــر  ــه متناظ ــس کمیت ــی رئی ــک ایران ی
ــی  ــای دام ــده  داروه ــس باقی مان کدک

ــد ش
باقی مانــده   کدکــس  متناظــر  کمیتــه  انتخابــات 
داروهــای دامــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران برگــزار 
شــد و دکتــر باباپــور از مرکــز ملــی تشــخیص ســازمان 
ــا 74 درصــد آرا بعنــوان رئیــس و  دامپزشــکی کشــور ب
ــب رئیــس  ــوان نای ــه عن ــر آراســب دباغ مقــدم« ب »دکت

کمیتــه مذکــور انتخــاب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــی  ــه فن ــد کمیت ــاء جدی ــن اعض ــت تعیی ــور، جه کش
ــخ  ــی در تاری ــرای دوره آت ــی ب ــای داروی ــده ه باقیمان
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــازی ب ــه مج ــاه، جلس 21 دی م
ــی  ــه توضیحات ــس از ارائ ــزار و پ ــتاندارد برگ ــی اس مل
ــر  ــای متناظ ــت کمیته ه ــینه و اهمی ــوص پیش در خص
کدکــس در ایــران و گــزارش دوره پیشــین و اســتماع و 
تبــادل نظــرات حاضریــن و داوطلبیــن پســت ریاســت، 
ــری  ــی رای گی ــه، ط ــری آن کمیت ــی و دبی ــب رئیس نای
ــی تشــخیص  ــز مل ــور از مرک ــر باباپ ــده، دکت ــل آم بعم
ــوان  ــا 74 درصــد آرا بعن ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
رئیــس و آقــای دکتــر دباغ مقــدم بعنــوان نائــب رئیــس 
و  آقــای دکتــر زایــرزاده بعنــوان دبیــر بــرای دوره آتــی 

ــدند. انتخــاب ش
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شــامل  کدکــس  کمیتــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
جملــه“ CCRVDF کمیتــه  از  فنــی  کمیته هــای 
متناظــر باقیمانده هــای داروهــای دامــی« در محصــوالت 
ــهیل  ــط FAO و WHO در تس ــه توس ــت ک ــی اس غذای
ــاء  ــا منش ــی ب ــواد غذای ــامت م ــن س ــارت و تضمی تج
  (MRL)دامــی بــه خصــوص در تعییــن بیشــینه رواداری
ــت دارد.  ــی فعالی ــام دام ــواد خ ــی در م ــای دام داروه
ــرل  ــن ارکان کنت ــور مهمتری ــکی کش ــازمان دامپزش س
و تضمیــن بهداشــت دام و غــذا در جامعــه یکــی از 
ــت.  ــر اس ــای تصمیم گی ــذار کمیته ه ــر گ ــای تاثی اعض
در ایــن راســتا بخــش باقیمانــده هــای دارویــی، ســموم 
و فلــزات ســنگین، مرکــز ملــی تشــخیص ایــن ســازمان 
در ایــن مهــم پیشــرو بــوده و بدینوســیله از متخصصیــن 
ــه  ــی ب ــواد غذای و صاحــب نظــران در حــوزه ســامت م
خصــوص در حــوزه باقیمانــده هــای دارو جهــت عضویــت 

در ایــن کمیتــه ملــی دعــوت بعمــل مــی آیــد.
کمیتــه کدکــس اطاعــات و تطبیــق اســتانداردهای 
و  تصویــب  تطبیــق،  آوری،  را جمــع  غذایــی  مــواد 
در شــکلی واحــد منتشــر می  نمایــد. اهــداف ایــن 
بهداشــت  و  ســامت  و  منافــع  حفــظ  کمیســیون، 
مصــرف کننــدگان، تســهیل روابــط تجــاری و هماهنــگ 
ــی  ــی، نهای ــواد غذای ــه م ــات الزم در زمین ــدن اقدام ش
ــب  شــدن اســتانداردهای مربوطــه و انتشــار آنهــا در قال
اســتانداردهای منطقــه ای یــا بین المللــی و تعییــن 
اولویــت و راهنمایی هــای الزم در تهیــه پیــش نیازهــای 
اســتانداردها و انتشــار اصاحیه هــا و الحاقیه هــا بعــد 
ــس  ــتانداردهای کدک ــت. اس ــای الزم اس ــی ه از بررس
در حقیقــت مراجــع مهمــی بــرای مصرف کننــدگان، 
ــی و  ــواد غذای ــرل م ــات کنت ــدگان، موسس ــد کنن تولی
ــد  ــاب می آین ــه حس ــی ب ــواد غذای ــل م ــار بین المل تج
ــای  ــه معیاره ــه ای، از جمل ــتی و تغذی ــوارد بهداش و م
میکروبیولوژیکــی، افزودنی هــای موادغذایــی، باقیمانــده 
آفت کش هــا و دارو های دامــی، آالینده هــای مــواد 
ــرداری و  ــی، برچســب گذاری، روش هــای نمونه ب غذای
ــی  ــی را بررس ــواد غذای ــی م ــای ایمن ــون و متد ه آزم
جهانــی  معیارهــای  مقایســه  همچنیــن  می کننــد. 
و یکسان ســازی اســتانداردهای غذایــی در ســطوح 
الزامــات آن بــه حســاب می آید.ایــن  از  بین المللــی 
کمیســیون از طریــق ایجــاد نقطــه تمــاس بین المللــی و 
برگــزاری گردهمایی هــای الزم جهــت تبــادل اطاعــات 

ــد. ــا می کن ــود را ایف ــش خ نق
ــازمان  ــد س ــی جدی ــتم تلفن ــی از سیس رونمای
دامپزشــکی کشــور و بررســی ســرویس رایانــش 

ــری اب
مراســم رونمایــی و راه انــدازی سیســتم جبــر امــروز 24 
دیمــاه بــا حضــور معاونیــن ســازمان دامپزشــکی کشــور 

در ســالن جلســات ایــن ســازمان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
فنــاوری  و  ارتباطــات  مهنــدس فرهنگــی مدیــرکل 
ــت  ــت: جه ــور گف ــکی کش ــازمان دامپزش ــات س اطاع
افزایــش امنیــت و کاهــش هزینه هــای ســازمان نســبت 
بــه اتقــاء سیســتم تلفــن ســازمان اقداماتــی انجــام شــده 
ــد  ــی جدی ــدازی سیســتم تلفن ــامل راه ان ــه ش اســت ک

ــود. ــازمان می ش ــن س ای
ــی دارای  ــتم تلفن ــن سیس ــرد: ای ــح ک ــی تصری فرهنگ
ــه  ــاس دو طرف ــاال، تم ــت ب ــه امنی ــی از جمل ویژگی های
صوتــی و تصویــری، ارتبــاط بیــن تمــام نقــاط بــه 
ــط  ــودن توس ــترس ب ــل دس ــگان و غیر قاب ــورت رای ص
ســرورهای غیــر مجــاز اســت کــه بــا راه انــدازی گســترده 
ــا و  ــل توجــه هزینه ه ــاهد کاهــش قاب ــن سیســتم ش ای
بــاال رفتــن ســرعت ارتباطــات درون ســازمانی خواهیــم 

ــود. ب
وی افــزود: بــا توجــه بــه اســناد بــاال دســتی در خصــوص 
ــت  ــی( و حفاظ ــت )داخل ــت از اینتران ــازی اینترن جداس
ــه  ــی، نســبت ب ــل مخاطــرات امنیت ــات در مقاب از اطاع
ــا  ــزودی ب ــه ب ــری ک ــش اب ــرویس رایان ــدازی س راه ان
ــه رفــع مشــکات ایــن ســرویس  همــکاری مســئولین ب

ــم پرداخــت. خواهی
در ایــن جلســه معاونــت بهداشــتی و پیشــگیری، مدیــر 
درمــان،  و  تشــخیص  معاونــت  ریاســت،  کل حــوزه 
مدیــرکل امــور اداری، رفــاه و پشــتیبانی، معاونــت 
ــت  ــوزه ریاس ــر کل ح ــع و مدی ــت مناب ــعه مدیری توس

ــتند. ــور داش حض
برگــزاری وبینــار بررســی فرآینــد رصــد و پایــش 
،مهــار و مختومــه ســازی رخدادهــای آنفلوآنــزای 

فــوق حــاد پرنــدگان
وبینــار بررســی فرآینــد رصــد و پایــش ، تشــخیص،مهار 
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــای آنفلوآن ــردن رخداده ــه ک و مختوم
ــر و پیشــگیری در ســایر  ــدگان در اســتان های درگی پرن
اســتان ها بــا حضــور مدیــران ارشــد ســتادی ســازمان و 
ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها بــه همــراه نماینــدگان 
ادارات کل حفاظــت   ، پزشــکی  دانشــگاههای علــوم 
محیــط زیســت و معاونیــن بهبــود تولیــدات دامــی 

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان هــا برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ســازمان دامپزشــکی 
دوشــنبه 29 دی 99 در وبینــار بررســی فرآینــد رصــد و 
ــای  ــار، تشــخیص و مختومه ســازی رخداده ــش ، مه پای
ســازمان  گفــت:  پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفلوآنــزای 
ــاری ) 99(  ــال ج ــاه س ــرداد م ــور از م ــکی کش دامپزش
ــق  ــّرات از طری ــه ک ــیاری ب ــطح هوش ــا س ــرای ارتق ب
رســانه ها و مکاتبــات رســمی اعــام و پیــش بینــی 
ــود کــه مــوج  1400 - 1۳99 بیمــاری وســیع  کــرده ب
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ــوق  ــزای ف ــاری آنفلوان ــواج بیم ــدید ترین ام ــن و ش تری
ــود. ــد ب ــر خواه ــه اخی ــاد در دو ده ح

ــا بیــان اینکــه پیــرو ایــن هشــدارها آمادگــی الزم  وی ب
جهــت پیشــگیری از شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور نیــز 
بوجــود آمــده بــود  و در ایــن رابطــه ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و وزارت بهداشــت نیــز بــا تمــام امکانــات  
مــوازی بــا ســازمان آمادگــی الزم را بوجــود آورده بودنــد 
وی افــزود: برنامــه ملــی مــا در 4 نســخه مختلــف شــامل 
ــر؛  ــم و پرخط ــتان های متراک ــمالی؛ اس ــتان های ش اس
ــا و  ــا و برکه ه ــراف تاالب ه ــع در اط ــاص واق ــق خ مناط
ــی  ــن و عملیات ســدها و ســایر قســمت های کشــور تدوی

شــده است.
کــرد:  اعــام  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس 
کانون هــای بیمــاری مذکــور در اســتان خراســان جنوبــی 
بــرای مــا حــاوی درس هــای فراوانــی اســت. وی در 
همیــن ارتبــاط از مدیــران کل دامپزشــکی اســتان هایی 
چــون مازنــدران و مرکــزی بــه دلیــل هماهنگــی عالــی 
ــش  ــد و پای ــکی در رص ــت و دامپزش ــط زیس ــن محی بی
ــان جــا دارد  ــن می ــزود: در ای بیمــاری تشــکر کــرد و اف
ــزی  ــتان مرک ــتاندار اس ــت اس ــژه از مدیری ــور وی ــه ط ب
ــه  ــزی ک ــتان مرک ــاری در اس ــار  بیم ــرل و مه در کنت
مــی توانــد بــه عنــوان یــک نســخه موفــق در برنامه هــا 

ــود. ــر نم ــردد، تقدی ــر گ ــاری ذک ــرل بیم کنت
اجــرای  اهمیــت  کــردن  گوشــزد  بــا  ماکنعلــی 
ــدوده  ــایل درون مح ــراد، وس ــردد اف ــای ت محدودیت ه
ــوم  ــا و مفه ــرد: معن ــح ک ــاری تصری ــا بیم ــری ب درگی
ابتــای 5 واحــد مرغــداری گوشــتی در اســتان خراســان 
جنوبــی بــه آنفلوآنــزای پرنــدگان )بــا توجــه بــه نســبت 
احتمــال یــک شــصت و پنجــم تــا یــک صــدم درگیــری 
ــای  ــه واحده ــبت ب ــاری نس ــه بیم ــتی ب ــد گوش واح
ــک  ــان کاری ی ــل پنه ــه بدلی ــت ک ــن اس ــذار( ای تخمگ

ــت. ــتناک رخ داده اس ــی وحش ــار ویروس انفج
ــر  ــی ب ــان جنوب ــتان خراس ــه در اس ــان اینک ــا بی وی ب
اســاس اطاعــات موجــود تاخیــر در فاصلــه گزارش دهــی 
و مداخلــه واحــد مــرغ تخمگــذار واقــع در ایــن اســتان 
موجــب بــروز مشــکل در فرآینــد مداخلــه ســریع 
بیــن  فاصلــه  چــه  هــر  افــزود:  شــد  تاثیرگــذار  و 
گزارش دهــی و مداخلــه بیشــتر باشــد، کارآیــی سیســتم 
رصــد و پایــش  پایین تــر خواهــد آمــد و هــر چــه ایــن 
ــد  ــتر خواه ــی بیش ــن کارآی ــد، ای ــر باش ــه کوتاه ت فاصل

شد.
ــری  ــث گزارش گی ــت بح ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ماکنعل
ــی ســازمان دامپزشــکی  و گزارش دهــی و تشــخیص عال
ــه اســتان مرکــزی در کمتــر از 6  کشــور افــزود در نمون
ــاری  ــش و بیم ــا آزمای ــه ه ــه نمون ــاعت در روز جمع س

تائیــد گردیــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بحــث رصــد و پایش »بــر مبنای 
تلفــن« کــه از ۳1 مرداد بــه ادارات کل دامپزشــکی اعام 
شــده اســت، بایســتی جــدی گرفتــه شــود تصریــح کــرد: 
ایــن یــک اصــل اســت کــه هنــگام ورود بــه یــک مزرعــه 
مــرغ مــادر یــا تخمگــذار از 14 روز قبــل از آن نبایــد از 
هیــچ فارمــی بازدیــد شــده باشــد. کمــا اینکــه بــا وجــود 
گرفتــن دوش و تعویــض لبــاس و رعایــت موازیــن امنیت 
زیســتی، در صــورت جابجایــی از یــک فــارم  آلــوده بــه 
یــک فــارم پــاک، احتمــال انتقــال ویــروس وجــود خواهد 

داشت.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا تاکیــد دوبــاره بــر 
ــار تحــت  ــات مه ــده در عملی ــراد شــرکت کنن اینکــه اف
هیــچ شــرایطی نبایــد در عملیــات رصــد و پایــش ســایر 
فارم هــا فعالیــت داشــته باشــند اظهــار امیــدواری کــرد 
مــوج بیمــاری  1400 - 1۳99 در کشــور بــا هماهنگــی 
ــت  ــی مدیری ــه خوب ــتانداری ها ب ــتگاه ها و اس ــه دس هم
ــن  و پشــت ســر گذاشــته شــود. وی همچنیــن کــرد ای

هفتــه رخــداد خراســان جنوبــی مهــار خواهــد شــد 
و  بهداشــتی  معــاون  نقیبــی،  بهمــن  ســید  دکتــر 
پیشــگیری ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز در حاشــیه 
ــت،  ــده داش ــه عه ــز ب ــه اداره آن را نی ــار ک ــن وبین ای
در گفتگویــی کوتــاه بــا خبرنــگار مــا اظهــار کــرد: 
ــای  ــواردی از رخداده ــوع م ــال وق ــه دنب ــار ب ــن وبین ای
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان از 28 آبــان 99 بــه بعــد 
کــه دوره جدیــد بیمــاری در کشــور محســوب می شــود، 

ــد. ــزار گردی برگ
ــتان  ــون در 6 اس ــون 26 کان ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــران،  ــل، ته ــدران، اردبی ــزی، مازن ــامل مرک ــور ش کش
ــت ،  ــده اس ــزارش ش ــاه گ ــی و کرمانش ــان جنوب خراس
تصریــح کــرد: خوشــبختانه در 5 اســتان از ایــن اســتان ها 
ــور  ــش و طی ــات وح ــه حی ــدود ب ــا« مح ــا صرف کانون ه
ــواردی از  ــی م ــان جنوب ــط در خراس ــوده و فق ــی ب بوم

ــی مشــاهده شــده اســت. ابتــای واحدهــای صنعت
ــکی  ــازمان دامپزش ــگیری س ــتی و پیش ــاون بهداش مع
کشــور بــا بیــان اینکــه جلســه وبینــاری امــروز بــا حضور 
ــن  همــکاران ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها و همچنی
ــزار  ــور برگ ــکی کش ــازمان دامپزش ــتاد س ــکاران س هم
شــده اســت، گفــت: درایــن جلســه آنچــه در ایــن مــدت 
ــرای  ــدات الزم ب ــده و تمهی ــرور گردی ــده م ــام ش انج
پیشــگیری از گســترش بیمــاری اندیشــیده خواهــد شــد. 
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه برابــر هماهنگــی بــه 
عمــل آمــده، بــه غیــر از مدیــران کل مربوطــه در ســتاد 
ســازمان، همکارانــی از معاونــت بهداشــتی دانشــگاههای 
علــوم پزشــکی سراســر کشــور، همــکاران ســازمان 
ــدات  ــود تولی ــت بهب ــت، معاون ــط زیس ــت محی حفاظ
دامــی نیــز حضــور داشــتند و نظــرات ســازمانی خــود را 

ــد. ــا بیمــاری اعــام نمودن ــاط ب در ارتب
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کمیســیون اتحادیــه اروپــا بــا هماهنگی فرانســه 
ــازمان  ــخیص س ــز تش ــگاه های مرک ــه آزمایش ب

ــد ــی می کن ــار بخش ــکی اعتب دامپزش
ــزن  ــا رای ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــه رئی جلس
ــور  ــاورزی کش ــاورزی وزارت کش ــور کش ــه ای ام منطق
فرانســه خانــم دکتــر والــری ویــون و آقــای الــن گوریتــن 
ــران  ــه در ته ــفارت فرانس ــادی س ــش اقتص ــس بخ ریی

ــد. برگزار ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور 
بــه نقــل از ســازمان هــای تخصصــی و امــور بین الملل، از 
آنجــا کــه ایــران یکــی از صادرکننــدگان آبزیــان دریایــی 
ــت،  ــه اروپاس ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــی ب و پرورش
ــه همیــن منظــور تاییــد محصــوالت آبزیــان پرورشــی  ب
صادراتــی بــه اروپــا هــر ســاله نمونه هــای آبزیــان ماننــد 
میگــو و خاویــار بــه منظــور پایــش باقیمانده هــای 
دارویــی بــر اســاس برنامــه پایــش ملــی (NRP ) مطابــق 
بــا دســتورالعمل های اتحادیــه اروپــا بــه آزمایشــگاهی در 
ــا اســت ارســال  ــه اروپ فرانســه کــه مــورد تاییــد اتحادی
ــی را  ــدام هزینه هــای بســیار باالی ــن اق می گــردد کــه ای

بــه همــراه دارد.
بنابرایــن گــزارش، لــذا ســال های اخیــر کمیســیون 
اتحادیــه اروپــا بــه منظــور کمــک بــه ایــران بــا 
هماهنگــی وزارت کشــاورزی فرانســه جهــت کمــک 
ــازمان  ــخیص س ــی تش ــز مل ــی مرک ــار بخش ــه اعتب ب
دامپزشــکی اقــدام کــرده اســت کــه ســفر خانــم دکتــر 
ــای  ــام هماهنگی ه ــور انج ــه منظ ــران ب ــه ای ــون ب وی
حضــور کارشــناس اعتباربخشــی فرانســه در اســفند مــاه 
ــه جهــت بررســی و بازرســی آزمایشــگاه  ســال جــاری ب

ــی تشــخیص انجــام شــد. ــز مل مرک
تشــریح  ضمــن  ماکنعلــی  دکتــر  جلســه  ایــن  در 
جهــت  دامپزشــکی  ســازمان  نیازمندی هــای 
دارویــی  باقیمانده هــای  آزمایشــگاه  راســتی آزمایی 
از وی درخواســت کردنــد کــه دوره هــای   آموزشــی 
ــاغل در  ــان ش ــای کارشناس ــت توانمندی ه ــرای تقوی ب
آزمایشــگاه های کشــور بــا کمــک وزارت کشــاورزی 

فرانســه انجــام شــود.
ــت  ــان، معاون ــت تشــخیص و درم ــن جلســه، معاون در ای
توســعه و منابــع، مدیــر کل مرکــز ملــی تشــخیص، مدیــر 
ــل و  ــور بین المل ــی و ام ــازمان های تخصص ــر س کل دفت
معــاون دفتــر ســازمانهای تخصصــی و امــور بیــن الملــل 

ســازمان نیــز حضــور داشــتند.
میــزان نیــاز کشــور بــه واکســن های دام، طیــور 

و آبزیــان بیــن 9 تــا ۱۰ میلیــارد دز در ســال
معــاون تشــخیص و مدیریــت درمان ســازمان دامپزشــکی 
ــب  ــن ت ــی از دو واکس ــن رونمای ــیه آیی ــور در حاش کش
ــور  ــدگان در کش ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــی و آنفلوآن برفک

میــزان نیــاز کشــور بــه واکســن های دام، طیــور و 
ــرد. ــام ک ــارد دز اع ــا 10 میلی ــن 9 ت ــان را بی آبزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــت  ــاون تشــخیص و مدیری ــردی مع ــد خداوی ــر خال دکت
درمــان ایــن ســازمان پنجشــنبه 18 دی 99 در حاشــیه 
آییــن رونمایــی از دو واکســن تــب برفکــی و آنفلوآنــزای 
ــف  ــه وظای ــا اشــاره ب ــدگان در کشــور، ب ــوق حــاد پرن ف
حاکمیتــی ســازمان دامپزشــکی و همچنیــن گســتردگی 
بخــش دام، طیــور و صنایــع وابســته گفــت: بــا توجــه بــه 
ایــن گســتردگی بخــش و اثــرات اقتصــادی، بهداشــتی و 
اجتماعــی ایــن صنعــت، مخاطــرات فراوانــی ایــن صنعــت 
ــای  ــا بیماری ه ــن آنه ــه از مهمتری ــد ک ــد می کن را تهدی

مشــترک بیــن انســان و حیــوان اســت.
ــت  ــش جمعی ــه افزای ــت رو ب ــه حرک ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی در زمین ــه ای و بین الملل ــارت منطق ــعه تج و توس
روشــنی  دلیــل  همگــی  دامــی  فرآورده هــای  و  دام 
بــر نقــش کلیــدی ســازمان دامپزشــکی کشــور در 
صــادر  گواهی نامه هــای  و  تضمین هــا  فراهم کــردن 
شــده از ســوی ایــن ســازمان اســت افــزود: خوشــبختانه 
ــا  در ایــن مســیر ســازمان دامپزشــکی توانســته اســت ب
ــگیرانه  ــات پیش ــام اقدام ــدون و انج ــای م برنامه ریزی ه
ــر اســاس  در قالــب برنامه هــای ملــی و بیــن المللــی و ب
   WHOماننــد جهانــی  ســازمان های  پروتکل هــای 
و OIE در مهــار بیماری هــای دامــی و مشــترک بــه 

ــد. ــت یاب ــی دس ــل توجه ــات قاب توفیق
ســازمان  اســتراتژی  اینکــه  بیــان  بــا  خداویــردی 
دامپزشــکی کشــور در مقابلــه و مهــار بیماری هــای 
دامــی، رصــد و پایــش بیماری هــا و اقدامــات پیشــگیرانه 
ــح کــرد:  ــه واکسیناســیون هدفمنــد اســت تصری از جمل
از آنجــا کــه در ایــن رابطــه نقــش واکســن بســیار حائــز 
اهمیــت اســت، تاکیــد ســازمان دامپزشــکی کشــور 
اســتفاده از واکســن تولیــد داخــل بــا مراعــات اطمینــان 
ــرل و  ــر کنت ــاوه ب ــن ها ع ــی واکس ــی و اثربخش از کارای

ــت. ــی آنهاس ارزیاب
معــاون تشــخیص و مدیریــت درمان ســازمان دامپزشــکی 
کشــور میــزان نیــاز کشــور بــه واکســن های دام، طیــور و 
آبزیــان را بیــن 9 تــا 10 میلیــارد دز اعــام و خاطرنشــان 
کــرد: میــزان ارزبــری واکســن های وارداتــی بیــش از 60 

میلیــون یورو در ســال اســت.
ــور  ــن طی ــوع واکس ــن ۳4 ن ــه از بی ــان اینک ــا بی وی ب
ــل و  ــد داخ ــن تولی ــوع واکس ــور 15 ن ــی در کش مصرف
19 نــوع دیگــر وارداتــی اســت می افزایــد: در مــورد 
واکســن های دام بــزرگ و کوچــک نیــز، تعــداد 17 نــوع 
از 24 نــوع واکســن مــورد نیــاز در داخــل کشــور تولیــد 

ــی اســت. ــر واردات ــوع دیگ ــود و 7 ن می ش
خداویــردی تعــداد واکســن های ســگ و گربــه را 7 نــوع 

115



ــوع برشــمرد  ــز 5 ن ــان را نی ــداد واکســن های آبزی و تع
کارخانــه  و  شــرکت   7 حاضــر  حــال  در  افــزود:  و 
ــواع واکســن های  ــه تولیــد ان واکسن ســازی در کشــور ب

ــد. ــرده اهتمــام دارن ــام ب ن

ایــران در واکســن تــب برفکــی و 
ــه  ــدگان ب ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن

ــید ــی رس ــرز خوداتکای م
ــی  ــس از رونمای رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور پ
آنفلوانــزای  و  تب برفکــی  واکســن های  از  امــروز 
ــه  ــه جرگ ــران ب ــتن ای ــدگان، از پیوس ــاد پرن ــوق ح ف
صادرکننــدگان ایــن واکســن در ســال آینــده خبــر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــازمان در  ــن س ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف دکت
ــی و  ــن های تب برفک ــی از واکس ــن رونمای ــیه آیی حاش
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در یکی از شــرکت  های 
ــن روحانــی  ــا پیــام حس ــه ب ــور ک دانش بنیــان کش
ــو کنفرانــس  رئیس جمهــوری کشــورمان بصــورت ویدی
ــداد 14  ــروز تع ــای ام ــت: » در دنی ــد گف ــزار ش برگ
ــرای  ــرزی ب ــای فرام ــوان بیماری ه ــت عن ــاری تح بیم
انــواع حیــوان زنــده اعــم از حیوانــات آبــزی و خاکــزی 
ــب برفکــی و  ــد کــه بیماری هــای ت شناســایی شــده ان
ــن  ــاری از ای ــدگان، دو بیم ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوان

تعــداد هســتند«.
کنتــرل  برنامه هــای  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی 
بیماری هــای فرامــرزی دارای 5 ســرفصل مشــخص 
شــامل: رصــد و پایــش؛ ایجــاد شــبکه های تشــخیصی؛ 
ــج  ــتانه؛ تروی ــگیری و پیش دس ــی پیش ــات کنترل اقدام
ــتند  ــت هس ــی و مراقب ــت ارزیاب ــوزش و در نهای و آم
ــد در  ــه بای ــن اجــزای پنجگان ــع همــه ای ــزود: در واق اف
کنــار هــم و بطــور متــوازن در یــک برنامــه قــرار گیرنــد 

ــود. ــت ش ــتی مدیری ــه درس ــاری ب ــا بیم ت
ــی  ــات کنترل ــزار اقدام ــن اب ــی از مهمتری ــی یک ماکنعل
»واکسیناســیون  هدفمنــد  برنامــه  را  پیشــگیرانه  و 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــی« علی ــاس دام ــای حس جمعیت ه
ــی از  ــاهد رونمای ــروز ش ــرد: ام ــح ک ــمرد و تصری برش
اقــدام صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه بــرای دو بیمــاری 
ــر  ــان ب ــرکت دانش بنی ــن ش ــا در ای ــن بیماری ه از ای
ــب برفکــی  ــی واکســن های ت ــن جهان اســاس روش نوی
و و آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان هســتیم کــه نقــش 
ــت  ــای کیفی ــد، ارتق ــه تولی ــش هزین ــزایی در کاه بس

ــد دارد«. ــش تولی ــدات و جه تولی
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه بــا 
ایــن رونمایــی جمهــوری اســامی ایران در ســال 1۳99 
در زمینــه تولیــد 2 واکســن تــب برفکــی و آنفلوانــزای 
ــیده  ــی رس ــرز خوداتکای ــه م ــدگان ب ــاد پرن ــوق ح ف

ــه  ــه جرگ ــران ب ــده ای ــال آین ــد داد: »در س ــت نوی اس
ــت و  ــد پیوس ــز خواه ــن نی ــن واکس ــدگان ای صادرکنن
عــاوه بــر قطــع وابســتگی کشــور بــه ایــن دو واکســن، 
امــکان حضــور در بــازار منطقــه را نیــز خواهــد داشــت.
الزم بــه ذکــر اســت پیــش از ظهــر پنجشــنبه 18 دی 
99 آییــن رونمایــی از ایــن دو واکســن بــا فرمان حســن 
ــرز  ــتاندار الب ــور اس ــوری و حض ــس جمه ــی رئی روحان
ــکی  ــازمان دامپزش ــران س ــان و مدی ــی از معاون و برخ

کشــور در محمدشــهر کــرج برگــزار شــد.

ــوق  ــزای ف ــن آنفلوان ــی از واکس رونمای
ــا  ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــدگان ب ــاد پرن ح

ــوری ــس جمه ــور ریی حض
ــزای  ــی و آنفلوآن ــب برفک ــن های ت ــد واکس ــط تولی خ
ــی  ــورد دوم ــه در خصــوص م ــدگان )ک ــوق حــاد پرن ف
ــد  ــورمان تولی ــه در کش ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ب

ــرداری رســید. ــره ب ــه به مــی شــود(، ب
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــاح 5  ــم افتت ــنبه در مراس ــی روز پنجش ــن روحان حس
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طــرح  ملــی دانش بنیــان و کارخانه هــای نــوآوری وزارت 
ــا اشــاره  جهادکشــاورزی و معاونــت علمــی و فنــاوری ب
ــان  ــرکت های دانش بنی ــی ش ــای مل ــاح طرح ه ــه افتت ب
پنج شــنبه  چهلمیــن  در  نــوآوری  کارخانه هــای  و 
ــروز  ــت: ام ــور، گف ــی کش ــای کان مل ــاح طرح ه افتت
ــم در  ــوع واکســن مه ــد 2 ن ــرح تولی ــاح ط ــاهد افتت ش
کشــور بودیــم کــه از نظــر امنیــت غذایــی و اقتصــادی 
ــی ارزی  ــت و صرفه جوی ــم اس ــیار مه ــور بس ــرای کش ب
کــه بــا تولیــد ایــن واکســن ها در داخــل کشــور ایجــاد 
ــم  ــود و امیدواری ــد ب ــمند خواه ــیار ارزش ــود بس می ش
بــا توســعه کار بعــد از تأمیــن نیــاز داخــل، بــه مرحلــه 

ــیم. ــن ها برس ــن واکس ــادرات ای ص
ــی خاطرنشــان کــرد: نکتــه مهــم در افتتاح هــای  روحان
ــدرت  ــه ق ــد ک ــان می ده ــه نش ــت ک ــن اس ــروز ای ام
ــوالد و...  ــت، ف ــادن، نف ــار مع ــر در اختی ــادی دیگ اقتص
نیســت. البتــه آنهــا جایــگاه خــود را دارنــد، امــا امــروز 
فکــر و ایــده و فنــاوری بــه جــای معــدن نشســته اســت.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه ایــده و فکــر در 
نــوآوری  کارخانه هــای  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــه رفــاه مــردم و خودکفایــی کشــور، اشــتغال  تبدیــل ب
جوانــان و درآمدزایــی می شــود، گفــت: امــروز بزرگترین 
ــه شــرکت های نفتــی و معدنــی،  شــرکت های جهــان، ن
نــو  فناوری هــای  و  بلکــه شــرکت های دانش بنیــان 

هســتند.
روحانــی تغییــر فضــا در مــورد شــرکت های دانش بنیــان 
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــن دول ــزرگ ای ــور را کار ب در کش
ــرکت های  ــعه ش ــا توس ــروز ب ــت: ام ــرد و گف ــوان ک عن
دانش بنیــان از علــم و دانــش کســب شــده توســط 
خودکفایــی  بــرای  متخصصــان  و  دانش آموختــگان 
ــی  ــه در برخ ــاهدیم ک ــود و ش ــتفاده می ش ــور اس کش
زمینه هــا  در توســعه علــم و موفقیت هــای علمــی 
فاصلــه زیــادی بــا دنیــا نداریــم در فنــاوری نانــو چهــارم 
جهــان هســتیم و شــانه بــه شــانه بــزرگان ایــن فنــاوری 
ــای  ــز کاره ــاوری نی ــم و در زیســت فن حرکــت می کنی
بزرگــی در کشــور در حــال انجــام اســت، ضمــن اینکــه 
ــی را  ــای نهای ــن، قدم ه ــد واکس ــازی و تولی در داروس
ــانی  ــی و انس ــن دام ــم در واکس ــم و می توانی برمی داری

ــا باشــیم. خودکف
رئیــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: در زمینــه تأمیــن 
ــت  ــم در صنع ــورهای عظی ــد کمپرس ــزات و تولی تجهی
نفــت و گاز نیــز موفقیت هــای بزرگــی بــه دســت 

آورده ایم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه وجــود یــک یــا چنــد کارخانــه 
نــوآوری در چنــد اســتان و همــکاری و همفکــری آنهــا 
بــرای پیشــرفت کشــور بســیار مهــم و ارزشــمند اســت، 
گفــت: کارخانــه نــوآوری در واقــع زنجیــره ای اســت کــه 

از دانشــگاه آغــاز و بــه صنعــت مراکــز تولیــد محصــوالت 
ــازار متصــل می شــود. و در نهایــت بــه ب

وی افــزود: از افتخــارات دولــت یازدهــم و دوازدهــم ایــن 
ــک کار  ــان ی ــه شــرکت های دانش بنی ــود کــه در زمین ب
بزرگــی انجــام داد و همانطــور کــه آقــای دکتــر ســتاری 
گفتنــد کاری کــه ایــن دولــت کــرد فقــط ایــن بــود کــه 
فضــا را عــوض کــرد و ایــن خیلــی مهــم اســت کــه فضــا 
یــک وقتــی بــه فضــای درس خوانــدن، مــدرک گرفتــن 
و منتظــر ایــن نشســتن کــه کــدام اداره صدایــش کنــد 
ــا  ــل می شــود ام ــزی بنشــیند، تبدی ــدام می و پشــت ک
ــم  ــم و می گویی ــا فضــا را عــوض می کنی ــی م ــک وقت ی
ــازه اول کار اســت و  ــام شــد ت ــی دانشــگاه تم ــه وقت ک
ــه و  ــرای جامع ــم ب ــش و عل ــه از آن دان ــت ک ــن اس ای

ــم. ــرداری کنی ــتفاده و بهره ب ــی اس خودکفای
روحانــی تصریــح کــرد: واقعــاً جوانــان ارزشــمند و 
دانشــمندان مــا امــروز در بخش هــای مختلــف کــه کار 
و فعالیــت می کننــد، می بیننــد نتیجــه کار آنهــا گاهــی 
وقت هــا در بعضــی از زمینه هــا هم پــای کشــورهای 
صنعتــی اســت و در بعضــی از زمینه هــا و علم هــا و 
نوآوری هــا خیلــی فاصلــه نداریــم مثــًا در نانــو، دهــم و 
هشــتم نیســتم بلکــه در دنیــا چهــارم هســتیم بنابرایــن 
ــاش  ــو کار و ت ــم در نان ــزرگان عل ــانه ب ــه ش ــانه ب ش

می کنیــم.
وی تاکیــد کــرد: در زیســت فنــاوری، ایــن واکســن هایی 
ــزرگ و عظیمــی  کــه امــروز افتتــاح شــد، کار بســیار ب
امــروز انجــام می گیــرد و امــروز در داروســازی و واکســن 
ــاش  ــدار ت ــک مق ــم و ی ــی را برمی داری ــای نهای قدم ه
کنیــم در واکســن دامــی و انســانی می توانیــم خودکفــا 
شــویم و روی پــای خودمــان بایســتیم و در همــه 
ــد  ــروز نیازمن ــه ام ــده ای ک ــدرن و پیچی ــزات م تجهی

ــیم. ــی برس ــه خودکفای ــم ب ــتیم می توانی هس
ــی  ــن روحان ــخنان حس ــش از س ــزارش، پی ــن گ بنابرای
رئیس جمهــوری دکتــر پرویــز هوشــمند راد، دامپزشــک 
ــوک« )در  ــان »پس ــرکت دانش بنی ــه ش ــر کارخان و مدی
غیــاب دکتــر مصطفــی زندیــه مدیرعامل ایــن مجموعه( 
کــه بــه دلیــل کســالت نتوانســت در ایــن آییــن حضــور 
داشــته باشــد؛ در زمینــه تولیــد واکســن ها و مــواد 
ــن  ــت: ای ــکی گف ــرف در دامپزش ــورد مص ــک م بیولوژی
مجموعــه واکســن تــب برفکــی را بــر پایــه روغــن تولیــد 
ــه  ــه در داخــل آن را فرمول ــود مجموع ــه خ ــد ک می کن
کــرده اســت و واکســن آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان 
را نیــز کــه یــک واکســن اســتراتژیک اســت، موفــق شــد 

پــس از جداســازی ویــروس از آن تهیــه کنــد.
ــی  ــس از ارزیاب ــن ها پ ــن واکس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
دامپزشــکی بــه لحــاظ کیفــی بســیار مطلــوب تشــخیص 
داده شــد؛ در پاســخ بــه پرســش رئیس جمهــوری 
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دربــاره مــدت زمانــی کــه ایــن واکســن ها می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد، توضیــح داد: »ایــن دو ویــروس 
ــه صــورت  ــد ب ــا بای ــد و م ــادی می کنن ــرات زی ــدگان )ســاالنه( تغیی ــوق حــاد پرن ــزای ف ــروس آنفلوآن ــژه وی ــه وی ب
ــبختانه  ــازیم. خوش ــن آن را بس ــا واکس ــم ت ــازی کنی ــد را جداس ــای جدی ــیم و ویروس ه ــد آن باش ــب در فیل مرت
شــرکت مــا رابطــه تنگاتنگــی بــا ســازمان دامپزشــکی کشــور دارد و بــرای بررســی مــداوم ایــن تغییــرات، همــواره 

ــد هســتیم. در فیل
ــورت  ــه ص ــوری ب ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــاورزی و معاون ــی وزارت جهادکش ــای مل ــرداری از طرح ه ــن بهره ب آیی
ــاد  ــر جه ــاوازی، وزی ــم خ ــور کاظ ــدون حض ــوری و ب ــس جمه ــی، رئی ــن روحان ــور حس ــا حض ــی، ب ویدئوکنفرانس

ــزار شــد. ــل حضــور در ســفر اســتانی، برگ ــه دلی کشــاورزی ب
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انتصــاب معــاون تشــخیص بیماریهــای 
ــگاههای  ــخیص، آزمایش ــی تش ــز مل مرک

ــردی ــات کارب ــع و مطالع مرج
ســازمان  منابــع  مدیریــت  و  توســعه  معــاون 
ــاون  ــی مع ــدور حکم ــا ص ــور ب ــکی کش دامپزش
تشــخیص،  ملــی  مرکــز  بیماریهــا  تشــخیص 
ــردی را  ــات کارب ــع و مطالع ــگاههای مرج آزمایش

منصــوب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
و  توســعه  معــاون  مومنــی  مهنــدس  کشــور، 
مدیریــت منابــع ایــن ســازمان بــا صــدور حکمــی، 
بــه پیشــنهاد رییــس مرکــز ملــی تشــخیص، 
آزمایشــگاههای مرجــع و مطالعــات کاربــردی 
ســازمان دامپزشــکی کشــور دکتــر » حامــد 
تشــخیص  معــاون  ســمت  بــه  را  عبدالهــی« 

ــرد. ــوب ک ــز منص ــن مرک ــای ای بیماریه
ــته  ــی نوش ــد عبداله ــاب حام ــم انتص وی در حک
اســت: »امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد 
متعــال، و در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصــر 
)عــج(، بــا برنامه ریــزی مناســب و بهــره گیــری از 
منابــع انســانی موجــود، رعایــت قوانیــن و مقــررات 
در تســریع،  تســهیل و شــفاف ســازی فرآینــد هــا، 
ایجــاد فضــای مناســب اداری و انجــام ســایر 

ــد باشــید. ــق و موی ــه موف ــف محول وظای

انتصــاب معــاون مطالعــات، توســعه و تجهیز 
ــگاههای  ــخیص، آزمایش ــی تش ــز مل مرک

ــردی مرجــع و مطالعــات کارب
ســازمان  منابــع  مدیریــت  و  توســعه  معــاون 
ــاون  ــی مع ــدور حکم ــا ص ــور ب ــکی کش دامپزش
مطالعــات، توســعه و تجهیــز مرکــز ملی تشــخیص، 
ــردی را  ــات کارب ــع و مطالع ــگاههای مرج آزمایش

ــرد. ــوب ک منص
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
و  توســعه  معــاون  مومنــی  مهنــدس  کشــور، 
مدیریــت منابــع ایــن ســازمان بــا صــدور حکمــی، 
بــه پیشــنهاد رییــس مرکــز ملــی تشــخیص، 
آزمایشــگاههای مرجــع و مطالعــات کاربــردی 
»پروانــه  دکتــر  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان 
معــاون مطالعــات،  بــه ســمت  را  صیفــوری« 
ــرد. ــوب ک ــز منص ــن مرک ــز ای ــعه و تجهی توس

ــته  ــوری نوش ــه صیف ــاب پروان ــم انتص وی در حک
اســت: »امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد 
متعــال، و در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصــر 
)عــج(، بــا برنامه ریــزی مناســب و بهــره گیــری از 
منابــع انســانی موجــود، رعایــت قوانیــن و مقــررات 
در تســریع،  تســهیل و شــفاف ســازی فرآینــد هــا، 
ایجــاد فضــای مناســب اداری و انجــام ســایر 

ــد باشــید. ــق و موی ــه موف ــف محول وظای
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مدیــرکل جدیــد دفتــر بهداشــت و مدیریت 
ــان منصوب شــد بیماری هــای آبزی

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
حکمــی مدیــر کل جدیــد دفتــر بهداشــت و 
مدیریــت بیماری هــای آبزیــان را منصــوب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــن  ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــور، دکت کش
ــا توجــه بــه تعهــد  ــا صــدور حکمــی ب ســازمان ب
ــانی مهر و  ــز رخش ــر کامبی ــد دکت ــوابق مفی و س
بنــا بــه پیشــنهاد معــاون بهداشــتی و پیشــگیری، 
ــت و  ــر بهداش ــرکل دفت ــوان »مدی ــه عن وی را ب
ــرد. ــوب ک ــان« منص ــای آبزی ــت بیماری ه مدیری

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در متــن 
ایــن حکــم نوشــته اســت: »بــا توجــه بــه اهمیــت 
وظایــف دفتــر مذکــور، ضــروری اســت با اســتفاده 
از ظرفیت علمی کشــور نســبت به سیاســتگذاری، 
ــردی  ــه راهب ــانی برنام ــه روزرس ــزی و ب برنامه ری
کنتــرل، ایجــاد سیســتم مراقبــت و مدیریــت 
همچنیــن  و  آبزیــان  بیماری هــای  جامــع 
ــت  ــاء ســطح بهداشــتی و امنی ــاماندهی و ارتق س
زیســتی در مراکــز تکثیــر و پــرورش آبزیــان اقدام 
نماییــد. گــردآوری، پــردازش، تجزیــه و تحلیــل و 
ــه منظــور انتخــاب  تفســیر داده هــای مربوطــه ب
بهتریــن و موثرتریــن روش کنتــرل بیمــاری هــا با 

قــدرت پیــش بینــی، قابلیــت پیشــگیری و واکنش 
ســریع مــورد انتظــار اســت« .

ایــن حکــم  از  بخــش دیگــری  ماکنعلــی در 
ــی و  ــل اعتدال گرای ــت اص ــق وی را در رعای توفی
منشــور اخاقــی دولــت تدبیــر و امیــد و خدمــت 
ــران از  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــه نظ ب

ــد متعــال خواســتار شــده اســت. خداون
 بنابرایــن گــزارش، دکتــر رخشــانی  مهر تــا پیــش 
ــر  ــاون دفت ــوان مع ــه عن ــم ب ــن حک ــدور ای از ص
بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای آبزیان ســازمان 
دامپزشــکی کشــور خدمــت داشــته اســت. پیــش 
از ایــن دکتــر امــرا... قاجــاری از ابتــدای ســال 94 
تــا روز ادامــه ایــن مســئولیت بــه عنــوان مدیرکل 
ایــن دفتــر فعالیــت می کــرد کــه رئیــس ســازمان 
دامپزشــکی کشــور از زحمــات وی نیــز در مــدت 
تصــدی اش در ایــن دفتــر تشــکر و قدردانــی کرد.

ــت  ــه مدیری ــی ب ــر گلپایگان ــاب دکت انتص
ــدران ــکی مازن اداره کل دامپزش

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــکی  ــد اداره کل دامپزش ــرکل جدی ــی، مدی حکم

ــرد. ــوب ک ــدران را منص ــتان مازن اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، در آییــن تودیــع و معارفــه ای کــه امــروز 
ــر  ــاورز، دکت ــر کش ــور دکت ــا حض ــنبه ب ــج ش پن
خداویــردی و مهنــدس مومنــی معاونــان ســازمان 
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ــس  ــی رئی ــر ماکنعل ــم دکت ــا حک ــد؛ ب ــزار ش برگ
ســازمان دامپزشــکی کشــور، دکتــر محمــد حســن 
گلپایگانــی بــه ســمت مدیــر کل دامپزشــکی 
ــابق  ــرکل س ــوب و از مدی ــدران منص ــتان مازن اس

ایــن اداره کل تقدیــر شــد.
ــن  ــد حس ــه محم ــاب ب ــی خط ــم ماکنعل در حک
ــه ســوابق  ــا عنایــت ب ــی آمــده اســت: »ب گلپایگان
و تجربیــات جنابعالــی، بــه موجــب ایــن حکــم بــه 
ــدران  ــتان مازن ــکی اس ــرکل دامپزش ــمت مدی س
منصــوب می شــوید. اهمیــت تنــوع و گســتره 
ــکی  ــی دامپزش ــاس و حاکمیت ــای حس فعالیت ه
بهــره  بــا  جنابعالــی  کــه  می نمایــد  ایجــاب 
ــای  ــات و نیروه ــا، امکان ــری از همــه ظرفیت ه گی
متخصــص و متعهــد در ارتقــاء بهداشــت دام و 
ــت دام،  ــعه صنع ــی در توس ــرآورده هــای دام ف
ــتان و بهداشــت  ــان اس ــور، زنبورعســل و آبزی طی
عمومــی گام هــای موثــری برداریــد. توفیــق 
جنابعالــی را در رعایــت اصــل اعتدال گرایــی و 
منشــور اخاقــی دولــت تدبیــر و امیــد و خدمــت 
ــران از  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــه نظ ب

ــتارم. ــال خواس ــد متع خداون
ــر  ــال حاض ــی در ح ــن گلپایگان ــر محمدحس دکت
اســتان  دامپزشــکی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
ــه عنــوان  ــدران اســت و پیــش از ایــن نیــز ب مازن
مدیــر اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و 
ــتان  ــن اس ــکی ای ــی اداره کل دامپزش ــواد غذای م
ــدرس  ــال 90 م ــت. وی از س ــرده اس ــت ک خدم
مازنــدران  اســتان  دامپزشــکی  دانشــکده های 
بــوده و در حــوزه فعالیــت تشــکل های مــردم 
ــه نشــریات دانشــجویی  نهــاد و همچنیــن تحریری

فعــال بــوده اســت.
ــور در  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــان رئی معاون
ــران کل دامپزشــکی  ــه مدی ــع و معارف آییــن تودی
اســتان مازنــدران، از زحمــات دکتــر ســید حســین 
ــدران  ــکی مازن ــابق دامپزش ــرکل س ــی مدی رضوان
کــه از ســال 9۳ تــا امــروز ایــن مســئولیت را بــر 

عهــده داشــته اســت.

ــتی  ــه سرپرس ــی ب ــر رمضان ــاب دکت انتص
ــمالی ــان ش ــکی خراس اداره کل دامپزش

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــد اداره کل دامپزشــکی  حکمــی، سرپرســت جدی

ــرد. ــوب ک ــمالی را منص ــان ش ــتان خراس اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علــی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن 
ســازمان بــا صــدور حکمــی دکتــر »حمیــد 
کل  اداره  سرپرســت  ســمت  بــه  را  رمضــان« 
ــوب  ــمالی منص ــان ش ــتان خراس ــکی اس دامپزش

ــرد . ک
ــده  ــی آم ــه رمضان ــاب ب ــی خط ــم ماکنعل در حک
اســت :》 نظــر بــه تعهــد و ســوابق مفیــد 
ــمت  ــه س ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــی، ب جنابعال
سرپرســت اداره کل دامپزشــکی اســتان خراســان 
شــمالی منصــوب می شــوید. اهمیــت تنــوع و 
گســتره فعالیــت هــای حســاس و حاکمیتــی 
ــا  ــی ب ــه جنابعال ــد ک دامپزشــکی ایجــاب می نمای
ــات و  ــا، امکان ــت ه ــه ظرفی ــری از هم ــره گی به
نیروهــای متخصــص و متعهــد در ارتقــاء بهداشــت 
دام و فــرآورده هــای دامــی در توســعه صنعــت دام 
، طیــور، زنبورعســل و آبزیــان اســتان و بهداشــت 

ــد. ــری برداری ــای موث ــی گام ه عموم
ــدال  ــل اعت ــت اص ــی را در رعای ــق جنابعال  توفی
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــی دول ــی و منشــور اخاق گرای
ــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  و خدمــت ب
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ــتارم.  ــال خواس ــد متع ــران از خداون ای
پیــش از ایــن دکتــر رحیمــی سرپرســت اداره  کل 

دامپزشــکی اســتان خراســان شــمالی بــود.

دکتــر »محمــد اســدی گندمانــی« مدیرکل 
دامپزشــکی چهارمحــال و بختیاری شــد

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
حکمــی مدیــرکل دامپزشــکی اســتان چهارمحــال 

ــاری را منصــوب کــرد. و بختی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــن  ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف کشــور، دکت
ســازمان بــا صــدور حکمــی دکتــر محمــد اســدی 
ــکی  ــرکل دامپزش ــوان مدی ــه عن ــی را ب گندمان

اســتان چهارمحــال و بختیــاری منصــوب کــرد.

اســدی  محمــد  بــه  خطــاب  وی  حکــم  در 
گندمانــی آمــده اســت:» اهمیــت تنــوع و گســتره 
ــکی  ــی دامپزش ــاس و حاکمیت ــای حس فعالیت ه
ــه  ــری از هم ــا بهره گی ــه ب ــد ک ــاب می نمای ایج
ظرفیت هــا، امکانــات و نیروهــای متخصــص و 
متعهــد در ارتقــاء بهداشــت دام و فــرآورده هــای 
دامــی در توســعه صنعــت دام ، طیور، زنبورعســل 
ــای  ــی گام ه ــت عموم ــتان و بهداش ــان اس و آبزی
موثــری برداریــد.« وی در بخــش دیگــری از ایــن 
ــدال  ــل اعت ــت اص ــق وی را در رعای ــم، توفی حک
گرایــی و منشــور اخاقــی دولــت تدبیــر و امیــد 
و خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ایــران از خداونــد متعــال خواســتارم شــده اســت.

دکتــر محمــد اســدی گندمانــی از آبــان ماه99بــه 
ــتان  ــکی اس ــت اداره کل دامپزش ــوان سرپرس عن

چهارمحــال و بختیــاری منصــوب شــده بــود.

ــران اداره کل  ــرای مدی ــاب ب ــم انتص حک
ــی ــور مال ام

منابــع ســازمان  و  توســعه مدیریــت  معــاون 
دامپزشــکی کشــور بــا صــدور ۳ حکــم جداگانــه، 
معــاون اداره کل امــور مالی، رئیــس اداره دریافت، 
پرداخــت و تنظیــم ســند و رئیــس اداره درآمدهــا 

ــی منصــوب کــرد. ــور مال را در اداره کل ام
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــاون  ــی، مع ــا مؤمن ــدس محمدرض ــور، مهن کش
توســعه مدیریــت و منابــع ایــن ســازمان بنــا بــه 
پیشــنهاد مدیــرکل امــور مالــی و ذیحســابی اعظم 
فردوســی؛ علیرضــا بزمونــه و هــادی جعفریــان را 
ــور  ــاون اداره کل ام ــوان »مع ــه عن ــب ب ــه ترتی ب
مالــی«؛ »رئیــس اداره دریافت، پرداخــت و تنظیم 
ســند« و »رییــس اداره درآمدهــا« منصــوب کــرد.
مومنــی، در حکــم »اعظــم فردوســی« ابــراز 
امیــدواری کــرده اســت تــا وی » بــا برنامه ریــزی 
مناســب و بهره گیــری از منابــع انســانی موجــود، 
ــررات در تســریع،  تســهیل  ــن و مق ــت قوانی رعای
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ــا، ایجــاد فضــای مناســب  و شفاف ســازی فرآینده
اداری و انجــام ســایر وظایــف محولــه موفــق و 
ــه« و  ــا بزمون ــکام »علیرض ــد؛ و در اح ــد« باش موی
ــده  ــدواری ش ــراز امی ــز اب ــان« نی ــادی جعفری »ه
تــا بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات جــاری در انجــام 

ــد باشــند.  ــق و موی ــه موف ــف محول وظای

مدیــرکل امــور مالــی و ذی حســابی ســازمان 
دامپزشــکی کشــور منصوب شــد

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
حکمــی مدیــرکل امــور مالــی و ذی حســابی را 

ــرد. ــوب ک منص
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــن  ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــور، دکت کش
ســازمان در آیینــی بــا حضــور جمعــی از مدیــران 
ــت  ــعه مدیری ــت توس ــه معاون ــکاران مجموع و هم
و منابــع و بــه پیشــنهاد مهنــدس محمدرضــا 
مومنــی معــاون ایــن معاونــت، مهنــدس »غامرضــا 
ــی و  ــور مال ــی ام ــه ســمت مدیرکل ــی« را ب کمره  ئ

ــرد. ذی حســابی منصــوب ک
ــرکل  ــه مدی ــن تودیــع و معارف ــی در آیی ماکنعل
جدیــد امورمالی و ذی حســابی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور بــا اشــاره بــه حساســیت وافــر امــور مالــی 
اظهــار کــرد: مســئول یعنــی بدهــکار مــردم و یــک 
مســئول مکلــف بــه انجــام شــرح وظایــف قانونــی 

خــود در قبــال ملــت اســت.
وی بــا اظهــار امیــدواری از اینکــه ایــن ســازمان بــا 

ــواده دامپزشــکی کشــور  ــی و همفکــری خان همدل
بــدون حاشــیه بــه راه خــود ادامــه دهــد و دغدغــه 
معیشــتی مــردم کــم شــود افــزود: بــرای مهنــدس 
غامــی مدیــرکل ســابق امــور مالــی و ذی حســابی 
ایــن ســازمان در ســایر عرصــه های خدمــت آرزوی 

توفیــق داریــم و از زحمــات او تقدیــر می  کنیــم.
ــئولیت  ــن در مس ــش از ای ــی پی ــا کمره  ئ غامرض
ــی ســازمان دامپزشــکی کشــور  ــور مال ــت ام معاون

ــود. ــه ب در حــال انجــام وظیف

مجــری پــروژه بین المللــی بهداشــت اســب 
منصوب شــد

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
حکمــی »مجــری پــروژه بین المللــی بهداشــت 

ــرد. ــوب ک ــب« را منص اس
ــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی  ب
ــن  ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــور، دکت کش
ســازمان بــا صــدور حکمــی دکتــر احمــد شــریعتی 
را بــه عنــوان »مجــری پــروژه بین المللــی بهداشــت 

اســب« منصــوب کــرد.
ــه  ــا اشــاره ب ــر شــریعتی ب در حکــم انتصــاب دکت
اینکــه ایــن انتصــاب بــا اســتناد بــه داشــتن »تعهد، 
ــورت  ــده« وی ص ــوابق ارزن ــی و س ــارب اجرای تج
گرفتــه آمــده اســت: »تحقــق اهــداف تبییــن شــده 
ــی  در برنامــه و اجــرای دســتورالعمل های بین الملل
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ــه  ــی در کلی ــب ایران ــردد اس ــرای ت ــت ب بهداش
فعالیت هــای بیــن المللــی مــورد انتظــار اســت. 
همچنیــن دکتــر ماکنعلــی در بخــش پایانــی ایــن 
ــی  ــروژه بین الملل ــری پ ــه مج ــاب ب ــم خط حک
بهداشــت اســب، ضمــن آرزوی توفیــق بــرای وی 
ــل و  ــا تعام ــا ب ــرده اســت ت ــدواری ک ــار امی اظه
همــکاری بــا مراجــع ذیربــط، معاونیــن و مدیــران 
ــه  ــف محول ــام وظای ــتانی در انج ــتادی و اس س
اهتمــام ورزیــده و پیشــرفت کار را بطــور مســتمر 
بــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور گــزارش 

نمایــد.

دامپزشــکی  اداره  جدیــد  سرپرســت 
ــد ــه ش ــمالی معارف ــان ش ــتان خراس اس
بــا حضــور معاونــان ســازمان دامپزشــکی کشــور و 
مدیــران اســتانی و کارکنــان اداره کل دامپزشــکی 
ویدیــو  بصــورت  شــمالی  استان خراســان 
کنفرانــس سرپرســت جدیــد اداره کل این اســتان 

ــد. معارفه ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــدی  ــر »محمدمه ــم دکت ــن تکری ــور، در آیی کش
احمــدی« مدیــر کل ســابق دامپزشــکی اســتان و  
معارفــه دکتــر »رضــا رحیمــی« سرپرســت جدید 
اداره دامپزشــکی اســتان خراســان کــه بــا حضــور 
مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه، معاونیــن، 
مدیــرکل حــوزه ریاســت، حقوقــی و ارزیابــی 
ــورت  ــور بص ــکی کش ــازمان دامپزش ــرد س عملک
بهمــن  برگــزار شــد؛ دکتــر  ویدیوکنفرانــس 
ــازمان  ــن س ــر مســئولیت ای ــد ب ــا تاکی ــی ب نقیب
ــر دو محــور کنتــرل و پیشــگیری بیماری هــای  ب

ــا  ــزود: ب ــی  اف ــت غذای ــی و امنی ــی و ایمن دام
ــت  ــئولیت ها اس ــن مس ــه ای ــدی ب ــد و پایبن تعه
ــت  ــتغال و بهداش ــکی در اش ــهم دامپزش ــه س ک

ــود. ــر همــگان آشــکار خواهــد ب عمومــی ب
ــای  ــاس گزارش ه ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
دریافتــی هــم اکنــون وضعیت بــا ثباتــی در حوزه 
ــا وجــود فصــل  ــا ب ــرل بیماری ه ــت و کنت مدیری
ــزای  ــد آنفلوآن ــی مانن مســاعد شــیوع بیماری های
فــوق حــاد پرنــدگان و تــب برفکــی  حاکــم شــده 
اســت تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
وجــود وضعیــت نارنجــی و قرمــز شــیوع کوویــد 
19 و معذوریت  هــای حضــور همــه همــکاران 
ــل  ــر در مح ــراد حاض ــات کاری، اف ــام اوق در تم
ــار زحمــات ســایر همــکاران  ــت، همــواره ب فعالی
خــود را در زمــان عــدم حضــور آنهــا بــدون آنکــه 
خدشــه ای بــه ماموریــت آنهــا وارد شــود به دوش 

کشــیده اند.
ســازمان  پیشــگیری  و  بهداشــتی  معــاون 
ــات  ــکر از خدم ــن تش ــور ضم ــکی کش دامپزش
مدیــر ســابق ایــن اداره کل، از سرپرســت جدیــد 
ــت  ــمالی خواس ــان ش ــتان خراس ــکی اس دامپزش
ــاه و معیشــت  ــه وضعیــت رف ــا ضمــن توجــه ب ت
ــی در  ــش اساس ــه وی نق ــه گفت ــه ب ــنل )ک پرس
ــام  ــت(؛ از تم ــد داش ــا خواه ــی آنه ــات فن اقدام
ــتی ها و  ــم کاس ــرای ترمی ــتان ب ــای اس ظرفیت ه

ــد. ــتفاده کنن ــص اس نواق
ایــن مراســم  ابتــدای  بنابرایــن گــزارش، در 
مهــدی  ســید  دکتــر  حجت االســام 
نمایندگــی  دفتــر  مســئول  حســینی مقدم 
ولی فقیــه در ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا 
اشــاره بــه اینکــه مســئولیت از امانت هــای الهــی 
ــن اداره کل،  ــد ای ــت جدی ــرای سرپرس ــت، ب اس
آرزوی توفیــق در خدمــت بــه بهداشــت عمومــی 

کــرد. را  تولیدکننــدگان  و 
دیگــر  بخش هــای  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــدی«  ــدی احم ــر »محمدمه ــم، دکت ــن مراس ای
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ــن مســئولیت را  ــرکل ســابق اداره دامپزشــکی اســتان خراســان شــمالی کــه حــدود 6ســال ای مدی
ــرد و  ــت ک ــش قرائ ــی خــود و همکاران ــده داشــت؛ گزارشــی از دســتاوردهای دوران مدیریت ــه عه ب
در ادامــه ســکان سرپرســتی ایــن اداره کل پــس از قرائــت حکــم صادرشــده از ســوی دکتــر علــی 
صفــر ماکنعلــی رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه دکتــر »رضــا رحیمــی« واگــذار و در پیامــی 
ــر احمــدی در دوران  ــود از زحمــات دکت ــرده ب ــه ک ــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی ارائ ــه ک جداگان

خدمتــش تقدیــر شــد.
در بخشــی از متــن حکــم رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور خطــاب بــه دکتــر رحیمــی سرپرســت 
ــترده  ــوع و گس ــت تن ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــمالی، ب ــان ش ــتان خراس ــکی اس ــد اداره کل دامپزش جدی
فعالیت هــای حســاس و حاکمیتــی دامپزشــکی آمــده اســت: » ایــن اهمیــت ایجــاب می  نمایــد کــه 
ــات و نیروهــای متخصــص و متعهــد در ارتقــای بهداشــت  ــا بهره  گیــری از همــه ظرفیت هــا، امکان ب
ــتان و  ــن اس ــان ای ــل و آبزی ــور، زنبورعس ــت دام، طی ــعه صنع ــی در توس ــای دام ــرآورده ه دام و ف

بهداشــت عمومــی گامهــای موثــری برداشــته شــود.
ــت از  ــذب و حمای ــر ج ــرکل دفت ــی مدی ــیدعلی میرکریم ــدس س ــن مهن ــم، همچنی ــن مراس در ای
ــادی  ــور اقتص ــی ام ــر هماهنگ ــگری از دفت ــمت اهلل عس ــر حش ــتانداری و دکت ــرمایه گذاری اس س

ــتند. ــور داش ــز حض ــتانداری نی اس
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 محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد.
ــگارش مقــاالت  ــه رعایــت راهنمــای ن ــوط ب ــًا من ــه ضرورت ــه مقال پذیــرش اولی

اســت.
مقــاالت رســیده به وســیله هیــأت تحریریــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و پذیرش 

نهایــی منــوط بــه موافقــت هیــأت تحریریه فصلنامه ســالم و ســالمتی اســت.
هیــأت تحریریــه مجلــه در ویرایــش ادبــی مقالــه )بــدون تغییــر محتوایــی( آزاد  

اســت.
در مقاالتــی کــه بیــش از یــك نویســنده دارنــد، نویســندگان بایــد یــك نفــر را 
ــر ایــن صــورت  ــد. در غی ــات مشــخص کنن ــوان نویســندۀ عهــده دار مکاتب به عن

نفــر اول، نویســندۀ عهــده دار مکاتبــات شــناخته خواهــد شــد.
مســئولیت صحــت و ســقم مطالــب مقالــه بــه  لحــاظ حقوقــی بــر عهــده صاحــب 

و یــا صاحبــان مقالــه می باشــد.
آرا و نظرهای نویسندگان مقاالت لزوما دیدگاه فصلنامه نیست .

ــتان  ــتان  از ســوی اداره کل دامپزشــکی اس ــه در اس ــاالت فصلنام ــوان مق فراخ
و برابردســتورالعملی کــه  از ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور صــادر گردیــده 

اســت صــورت مــی پذیــرد .
 فصلنامــه از هــر گونــه انتقــاد و پیشــنهاد اســتقبال نمــوده و پذیــرای رهنمودهای 
ــا کیفــی  ــز در جهــت ارتق ــش پژوهــان عزی ــدگان ، صاحــب نظــران و دان خوانن

فصلنامــه خواهــد بــود .
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