






قانون	اصالح	ماده	3	قانون	مربوط	به	مقررات	امور	پزشکی	،	دارو	و	مواد	خوراکی	و	آشامیدنی	مصوب	سال	1334														1							
																																																																																																						 					

سخن	مدیر	مسئول																																																																																																													2
																																																																																						 																	 		

آشنایی	با	اداره	کل	دامپزشکی	استان	رضوی																																																																																3
											 																																					 																			

8																																																																							 به	بهانه	قاب	عکس	،	تلنگری	برای	مطالعه	بیشتر		
																																																					 																

معرفی	دفتر	فناوری	اطالعات	،	ارتباطات	و	تحول	اداری																																																																		11
									 																																						 			

13																																																																																																	 دامپزشکی	و	موفقیتها		
																																																																															 	

15																																																																																								 												 اندیشه	و	گفتمان		
																																																																																	

بررسی	تحلیلی	گذشته	نگر	بیماری	های	دامی	اداره	کل	دامپزشکی	استان	قم																																										16

مقاالت	علمی																																																																																																																			21	
																	 													

22																																																																																				Animal	Welfare			 رفاه	حیوان		
																																																																						 			

48																		 بررسی	آمار	آلودگی	با	میاز	الرو	سفالوپینا	تیتیالتور	در	جمعیت	شترهای	شرق	استان	کرمان		

50																																				 								 تهدیدات	شیرهای	آسیایی	در	گجرات	هند	آخرین	زیستگاه	شیر	آسیایی		
													

53																											 	بررسی	آماری	ترماتود	پارامفیستوم	در	جمعیت	گاو	کشتاری	در	کشتارگاه	صنعتی	دام	بم		
									

																																									57																																																																																																		 	دامپزشکی	در	گذر	تاریخ		
																																			

60																																																																																																										 تازه	های	کتاب		



آشنایی	با	مفاخر	دامپزشکی	کشور																																																																																				62																																																											
	 																																		

خبر	و	گزارش	خبری																																																																																																			69
																																																																																												

82																																																																																																									 نکته	مهم		



قانون اصالح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارو ، مواد خوراکی و آشامیدنی 
مصوب سال 1334

	ماده	واحده	-	ماده	3	قانون	مقررات	امور	پزشکی	،	دارو	،	مواد	خوراکی	و	آشامیدنی	مصوب	سال	1334	به	شرح	زیر	
اصالح	و	تبصره	آن	حذف	و	تبصره	های	زیر	جایگزین	می	گردد:

	ماده	3	-	هر	کس	بدون	داشتن	پروانه	رسمی	به	امور	پزشکی،	داروسازی،	دندانپزشکی،	آزمایشگاهی،	فیزیوتراپی	و	
مامائی	اشتغال	ورزد	یا	بدون	پروانه	از	وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشکی	اقدام	به	تأسیس	یکی	از	مؤسسات	

پزشکی	مصرح	در	ماده	)1(	نماید	یا	پروانه	خود	را	به	دیگری	واگذار	یا	پروانه	دیگری	را	مورد	استفاده	قرار	دهد
بالفاصله	محل	کار	آن	ها	توسط	وزارت	بهداشت	درمان	و	آموزش	پزشکی	تعطیل	و	به	حبس	تعزیری	از	شش	ماه	تا	سه	
سال	و	پرداخت	جریمه	نقدی	از	پنج	میلیون	تا	پنجاه	میلیون	ریال	محکوم	خواهد	شد	و	در	صورت	تکرار	به	حبس	از	دو	
تا	ده	سال	و	پرداخت	جریمه	از	پنج	میلیون	تا	صد	میلیون	ریال	یا	دو	برابر	قیمت	داروهای	مکشوفه	)	هر	کدام	که	بیشتر	

باشد(	محکوم	خواهد	شد.
	تبصره	1	-	واردات	و	صادرات	و	خرید	و	فروش	دارو	بدون	اخذ	مجوز	از	وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشکی	جرم	

محسوب	شده	و	مرتکب	به	مجازات	مقرر	در	ماده	)3(	محکوم	و	داروهای	مکشوفه	به	نفع	دولت	ضبط	خواهد	شد.
	تبصره	2	-	در	صورتی	که	هر	یک	از	مسئولین	موضوع	ماده	)3(	و	یا	مسئولین	مراکز	ساخت،	تهیه،	توزیع	و	فروش	

دارو،	تجهیزات	و	ملزومات	پزشکی	مبادرت	به	خرید	و	فروش	غیرقانونی	موارد	فوق	نمایند	و	یا	از	توزیع	و	ارائه	خدمات	
خودداری	و	یا	موجب	اخالل	در	نظام	توزیعی	داروئی	کشور	شوند	عالوه	بر	مجازات	مقرر	در	ماده	)3(	به	محرومیت	از

اشتغال	در	امور	داروئی	محکوم	خواهند	شد.
	تبصره	3	-	کلیه	فرآورده	های	تقویتی،	تحریک	کننده،	ویتامین	ها	و	غیره	که	فهرست	آنها	توسط	وزارت	بهداشت،	درمان	

و	آموزش	پزشکی	اعالم	و	منتشر	می	گردد	جزء	اقالم	داروئی	است.
	تبصره	4	-	در	مواردی	که	مؤسس	مرکز	و	مؤسسه	پزشکی	یک	نفر	باشد	و	شخص	مزبور	فوت	نماید	وراث	او	می	توانند	

با	ارائه	گواهی	تسلیم	دادخواست	حصر	وراثت	و	معرفی	یک	نفر	به	عنوان	مسئول	فنی	واجد	شرایط	دریافت	پروانه	به	
وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشکی	درخواست	صدور	پروانه	مسئولیت	فنی	موقت	نمایند	اعتبار	این	پروانه	به	

مدت	دو	سال	خواهد	بود	وراث	مکلفند	ظرف	مهلت	یاد	شده	با	ارائه	دادنامه	حصر	وراثت	نسبت	به	معرفی	شخص	واجد	
شرایط	قانونی	دریافت	پروانه	به	عنوان	مؤسس	جدید	اقدام	کنند.

	در	غیر	این	صورت	مؤسسه	توسط	وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشکی	تعطیل	خواهد	شد.
	تبصره	5	-	مجازات	های	مربوط	به	جرائم	مرتبط	با	داروهای	انسانی	در	این	ماده	در	مورد	داروهای	دامی	هم	مجری	

خواهد	بود.
	تبصره	6	-	به	جرائم	موضوع	این	قانون	در	دادگاه	انقالب	اسالمی	رسیدگی	خواهد	شد.

	قانون	فوق	مشتمل	بر	ماده	واحده	)	شامل	اصالح	یک	ماده	و	شش	تبصره(	در	جلسه	روز	سه	شنبه	بیست	و	نهم	
فروردین	ماه	یک	هزار	و	سیصد	و	هفتاد	و	چهار	مجلس	شورای	اسالمی	تصویب	و	در	تاریخ	1374.2.6	به	تأیید	شورای	

نگهبان	رسیده	است.
رئیس	مجلس	شورای	اسالمی	-	علی	اکبر	ناطق	نوری
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سخن مدیر مسئول 
)رییس سازمان دامپزشکی کشور (

دکتر علی صفر ماکنعلی 

				انســان	پــس	از	اهلــی	نمــودن	دام	و	گذاشــتن	اولیــن	گام	هــا	در	طبیعت،	ســعی	کرد	خود	را	بــا	آن	وفق	داده	و	ضمن	اســتفاده	از	
نعمــات	سرشــار	الهــی،	کامــل	کننــده،	توســعه	دهنــده	و	زیبایــی	آفریــن	در	این	محمــل	عظیم	خــدادادی	باشــد.	در	این	راســتا	می	
تــوان	بــه	نقــش	بــی	همتــای	عشــایر	در	طبیعت	اشــاره	کرد	که	بــا	عجین	شــدن	در	دل	طبیعــت	و	زندگی	کوچ	نشــینی	بــه	عنوان	
کهــن	تریــن	شــیوه	زیســتی	بشــر،	زیبایــی	هــای	بــی	بدیلــی	را	در	عرصه	هــای	طبیعــی،	اقتصــادی	و	فرهنگــی	و...	رقــم	زده	انــد.	
ــه	 ــتند	ک ــور	هس ــرح	کش ــه	مط ــه	گان ــع	س ــی	از	جوام ــهری	یک ــتایی	و	ش ــه	روس ــار	جامع ــایر	در	کن ــک	عش ــدون	ش 					ب
ــیاری	از	 ــله	بس ــه	،	سرسلس ــس	ک ــن	ب ــان	همی ــذار	آن ــش	تأثیرگ ــردد.	از	نق ــی	گ ــاز		م ــران	ب ــخ	ای ــه	تاری ــان	ب ــت	آن قدم
حکومــت	هــای	ایــران	از	جملــه	ســلجوقیان،	غزنویــان،	خوارزمشــاهیان،	ایلخانــان،	قاجاریــه،	افشــاریه،	زندیــه	و...	بــوده	انــد.	

ــر	 ــی	ب ــت	همگان ــعی	و	هم ــه	س ــال	ک ــن	ح ــر،	در	عی ــای	اخی ــال	ه ــالمی	و	در	س ــکوهمند	اس ــالب	ش ــس	از	انق 				پ
ــه	 ــرا	ک ــت	،	چ ــده	اس ــمند	گردی ــر	ارزش ــن	قش ــر	ای ــز	گریبانگی ــوده،	مشــکالتی	نی ــزرگ	ب ــراث	ب ــن	می ــای	ای ــک	و	احی کم
ــای	 ــن	مؤلفه	ه ــدون	در	نظــر	گرفت ــتایی	را	یکــی	پنداشــته	و	ب ــه	عشــایری	و	روس ــزان	کشــور	دو	جامع ــه	ری ــان	و	برنام متولی
اقتصــادی	و	زیربناهــای	فعالیتــی	آنهــا،	برنامــه	هــای	توســعه	ای	مشــابهی	بــرای	آنــان	طراحــی	کــرده	انــد.	ایــن	
ــتوار	 ــر	دام	اس ــایری	ب ــوزه	عش ــن	و	در	ح ــر	آب	و	زمی ــتایی	ب ــع	روس ــب	در	جوام ــتی	غال ــاد	زیس ــه	اقتص ــت	ک ــی	اس در	حال
ــه	 ــوم	و...	متوج ــا	و	آداب	و	رس ــنت	ه ــت	ها،	س ــکونت	و	باورداش ــت،	س ــت،	زیس ــاوت	معیش ــوی	متف ــه	الگ ــا	مطالع ــت.	ب اس
ــت.	 ــوده	اس ــرح	ب ــه	مط ــن	جامع ــاء	ای ــات	و	بق ــی	حی ــن	اصل ــه	رک ــی	از	س ــوان	یک ــه	عن ــواره	دام	ب ــه	هم ــد	ک ــم	ش خواهی

ــا	 ــوده	ب ــعی	نم ــود،	س ــی	خ ــه	ذات ــه	وظیف ــه	ب ــا	توج ــور	ب ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــی،	س ــای	متول ــتگاه	ه ــایر	دس ــار	س در	کن
بکارگیــری	حداکثــر	تــوان،	خدمــات	شایســته	ای	را	در	حــوزه	بهداشــت	دام	عشــایر	ارائــه	نمایــد.	امــا	وجــود	سیســتم	خــاص	
ــا	 ــه	ب ــود	ک ــل	ب ــع	و	کام ــه	ای	جام ــن	برنام ــد	تدوی ــت،	نیازمن ــتوار	اس ــوچ	روی	اس ــه	ک ــر	پای ــه	ب ــایر	ک ــرورش	دام	عش پ
ــتان	 ــکی	اس ــط	و	ادارات	کل	دامپزش ــای	مرتب ــتگاه	ه ــرات	دس ــذ	نظ ــن	و	أخ ــس	از	تدوی ــال	پ ــد	متع ــت	خداون ــف	و	عنای لط
ــد.	 ــی	گردی ــی	رونمای ــطح	مل ــت	در	س ــی	اس ــی	و	عملیات ــه	اجرای ــک	برنام ــه	ی ــش	رو	ک ــه	پی ــب	برنام ــی	و	در	قال ــا،	نهائ ه
ــت،	 ــطح	بهداش ــاء	س ــد،	ارتق ــش	تولی ــور،	افزای ــایر	و	کش ــی	عش ــع	دام ــظ	مناب ــه	حف ــن	برنام ــرای	ای ــه	اج ــک	ب ــا	کم قطع
کاهــش	بیماری	هــای	مشــترک	بیــن	انســان	و	دام	و	بهداشــت	فــرآورده	هــای	خــام	دامــی	عشــایر	را	بدنبــال	خواهــد	داشــت.
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آشنایی با اداره کل دامپزشکـــــی خراسان رضوی
استان خراسان رضوی:

ــوع	و	 ــم	متن ــي،	اقلی ــون	زمین	شناس ــاختار	گوناگ ــا	س ــان	ب خراس
ــن	 ــان	از	قدیمي	تری ــي،	بي	گم ــژه	جغرافیای ــت	وی ــذاب	و	موقعی ج
مناطــق	حیــات	و	فعالیت	هــاي	بشــري	بــوده	و	بــه	دلیــل	همیــن	
ــن	راه	 ــن	و	طوالني	تری ــن،	معروفتری ــاص،	کهن	تری ــت	خ موقعی
ــور	 ــزرگ	عب ــان	ب ــم(	از	خراس ــي	ابریش ــاده	تاریخ ــي	)ج ارتباط
ــه	مغــرب	زمیــن	متصــل	مي	ســاخته	 کــرده	و	مشــرق	زمیــن	را	ب
اســت.	وجــود	ارتفاعــات	بینالــود،	هــزار	مســجد،	کپــه	داغ،	و	نواحي	
ــای	 ــا	جاذبه	ه ــی	را	ب ــوع	و	متفاوت ــم	متن ــري،	اقلی ــت	کوی پس
خــاص	خــود	ایجــاد	کــرده	کــه	زمینــه	مناســبی	را	بــراي	اســتقرار	
ــت. ــاد	کرده	اس ــف	ایج ــف	در	ادوار	مختل ــف	مختل ــوام	و	طوای اق

ــان«	 ــید(	و	»آس ــور«	)خورش ــش	»خ ــان«	از	دو	بخ واژه	»خراس
)آمــدن(	تشــکیل	شــده	اســت.	یعنــی	جایــی	کــه	خورشــید	از	آن	
ــارگاه	مقــدس	 بــر	می	آیــد.	پســوند	رضــوی	آن	هــم	بــه	وجــود	ب

ــن	اســتان	اشــارت	دارد. حضــرت	رضــا	)ع(	در	ای
ــول	 ــیاری	در	ط ــای	بس ــله	ها	و	دولت	ه ــی	سلس ــر	تاریخ از	منظ
تاریــخ	در	قلمــرو	ایــن	اســتان	بــه	وجــود	آمــده	و	از	بیــن	رفته	انــد.	
ــمت	 ــش	قس ــه	8	بخ ــران	ب ــتان،	ای ــان	باس ــر	جغرافی	دان از	نظ
ــزرگ،	 ــان	ب ــیم	بندی	خراس ــن	تقس ــان	ای ــه	در	می ــود	ک می	ش
ــت. ــده	اس ــوب	می	ش ــرو	محس ــن	قلم ــکوفاترین	و	بزرگ	تری ش
ــار	بخــش	 ــران	چه خراســان	در	دوران	فتوحــات	مســلمانان	در	ای
بــوده	و	هــر	بخــش	بــه	نــام	شــهر	بــزرگ	خــود	یعنــی	نیشــابور،	
مــرو،	هــرات	و	بلــخ	نامیــده	می	شــدند.		تعــدادی	ادوات	و	
ــال	 ــزار	س ــی	800	ه ــت	تخمین ــا	قدم ــنگی	ب ــت	افزارهای	س دس
ــن	 ــم،	از	قدیمی	تری ــه	ســنگی	قدی ــه	دوران	پارین ــق	ب ــل،	متعل قب
ــه	 ــتر	رودخان ــه	در	بس ــوده	ک ــران	ب ــانی	در	ای ــات	انس ــار	حی آث

ــت. ــت	شده	اس ــهد	یاف ــف	رود	مش َکَش
بــا	مســاحتی	معــادل	313،335	کیلومتــر	 بــزرگ	 خراســان	
مربــع،	حــدود	یــک	پنجــم	از	مســاحت	کشــور	را	تشــکیل	
ــه	 ــاس	مصوب ــر	اس ــود.	ب ــور	ب ــتان	کش ــیع	ترین	اس ــی	داد	و	وس م
ــان	 ــه	بخــش	خراس ــه	س ــتان	ب ــن	اس ــال	1383	ای ــت	در	س دول
ــی	تقســیم	شــد.	در	 رضــوی،	خراســان	شــمالی	و	خراســان	جنوب
حــال	حاضــر	خراســان	رضــوی	بــا	مســاحتی	بالــغ	بــر	127،432	

ــه	از	 ــت	ک ــور(	اس ــاحت	کش ــادل	%7	از	مس ــع	)مع ــر	مرب کیلومت
شــمال	بــه	جمهــوری		ترکمنســتان،	از	شــمال	غربــی	بــه	اســتان	
ــوب	 ــتان،	از	جن ــور	افغانس ــه	کش ــرق	ب ــمالی	از	ش ــان	ش خراس
ــه	 ــی	ب ــمال	غرب ــرب	و	ش ــی	و	از	غ ــان	جنوب ــتان	خراس ــه	اس ب
ــان	 ــود.	خراس ــدود	می	ش ــتان	مح ــمنان	و	گلس ــزد،	س ــتان	ی اس
رضــوی	از	33	شهرســتان	)رتبــه	دوم	بعــد	از	اســتان	فــارس(،	70	
ــداد	 ــتان	تشــکیل	شده	اســت.	تع ــهر	و	164	دهس بخــش،		72	ش
ــه	 ــر	3767	پارچ ــغ	ب ــتان،	بال ــکونت	در	اس ــل	س ــای	قاب آبادی	ه

آبــادی	می	شــود.
بــر	اســاس	سرشــماری	نفــوس	و	مســکن	در	ســال	1395،	جمعیت	
ــه	 ــود	ک ــن	زده		می	ش ــر	تخمی ــر	6،434،501	نف ــغ	ب ــتان	بال اس
ــد.	 ــا	در	شهرســتان	مشــهد	ســکنی	دارن ــر	از	آن	ه 3،372،000	نف
حــدود	6/3	%	از	جمعیــت	اســتان	را	تابعیت	هــای	غیــر	ایرانــی	بــا	
اکثریــت	افغــان	و	عراقــی	تشــکیل	می	دهــد.	مــردم	ایــن	اســتان	
ــردی	و	 ــی،	ک ــی،	ترکمن ــی،	ترک ــی،	عرب ــای	فارس ــه	زبان	ه ب
ــتر	 ــی	بیش ــای	غیرفارس ــد.	گویش	ه ــت	می	کنن ــی	صحب کرمانج
ــداول	اســت.	 ــابور	و	کالت	مت ــز،	نیش ــان،	درگ در	شــهرهای	قوچ
ــر	از	 ــوام	دیگ ــهد	اق ــام	و	مش ــت	ج ــرخس،	ترب ــهرهای	س در	ش
ســکونت	 ترکمن	هــا	 و	 اعراب	هــا	 بلوچ	هــا،	 سیســتانی	ها،	
دارنــد	کــه	دارای	آداب	و	رســوم	و	پوشــش	مخصــوص	بــه	خــود	

می	باشــند.
وجــود	بــارگاه	ملکوتــی	حضــرت	رضــا	)ع(،	در	کنــار	ســایر	
ــارت	 ــه	زی ــتاقان	ب ــیل	مش ــان		س ــگری،	جری ــای	گردش جاذبه	ه
ــاله	 ــه	س ــته	و	هم ــده	نگاهداش ــتان		زن ــن	اس ــیاحت	را	در	ای و	س
ــود	 ــوی	خ ــه	س ــش	را	ب ــه	حضرت ــتاقان	ب ــر	از	مش ــا	نف میلیون	ه

ند. می	کشــا
ظرفیت های استان

کشاورزی و دامداری
کشــاورزی	و	دامــداری	دو	حرفــه	اصلــی	مــردم	این	اســتان	اســت.	
وجــود	شــرایط	اقلیمــی	خــاص	اســتان	باعــث	گردیــده	تــا	در	کنــار	
ــر	 ــی	نظی ــی	محصوالت ــی	و	زراع ــوالت	باغ ــواع	محص ــد	ان تولی
ــته	 ــه	دوم(،	پس ــور	)رتب ــد(،	انگ ــه	اول	تولی ــره	)رتب ــران	و	زی زعف
)رتبــه	ســوم(	و	تولیــد	انــار	)رتبــه	چهــارم(	بیــش	از	ســایر	مــوارد	
در	چرخــه	تولیــد	و	اقتصــاد	اســتان	نقــش	مؤثــری	داشــته	باشــد.	
جمعیــت	دام	ســبک	در	اســتان	بالــغ	بــر	7،247،000	رأس	)معــادل	
ــر	 ــغ	ب ــاله	بال ــه	دوم(،	گاو	و	گوس ــور-	رتب ــبک	کش %11	دام	س
320،000	رأس	)%4	کشــور	و	رتبــه	دوازدهــم(،	شــتر	3،800	نفــر،	
تــک	ســمی	47،000	رأس	و	دام	عشــایر	بالــغ	بــر	668،000	رأس	

می	باشــد.
مراکز	علمی	و	تحقیقاتی:

مرکز	بررسی	بیماری	های	دامی	گلمکان
دانشگاه	فردوسی	مشهد

دانشکده	دامپزشکی		در	مقاطع	دکترا	و	دکترای	تخصصی
موسسه	تحقیقات	واکسن	و	سرم	سازی	رازی	)شرق	کشور(
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کتابخانه	عظیم	آستان	قدس	رضوی
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی:

اداره	کل	دامپزشــکی	خراســان	رضــوی	بــا	مختصــات	36.37962	
شــمالی	و	59.52334	شــرقی	در	بزرگــراه	پیامبــر	اعظــم-	
نرســیده	بــه	بزرگــراه	آیــت	ا...	هاشــمی	رفســنجانی	واقــع	
ــت	 ــه	بهداش ــت	و	10	خان ــبکه،	23	پس ــده	و	دارای	32	ش گردی
اســت.	تشــکیالت	دامپزشــکی	در	اســتان	از	اداره	کل	آغــاز	و	بــه	

خانه	هــای	بهداشــت	ختــم	می	گــردد.	

ــی،	اداره	کل	 ــت	های	اجرای ــف	و	سیاس ــرح	وظای ــاس	ش ــر	اس ب
دامپزشــکی	در	باالتریــن	ســطح	اجرایــی	اســتان	قــرار	داشــته	و	
ــرار	 ــطح	ق ــن	س ــتا(	در	پایین	تری ــت	)در	روس ــای	بهداش خانه	ه

می	گیــرد.	
توانمندی های حوزه دامپزشکی

	تولیــد	فراورده	هــای	خــام	دامــی:		خراســان	رضــوی	بــه	
واســطه	وجــود	شــرایط	مناســب	اقلیمــی	و	دامپزشــکی	توانمنــد،	
ــای	 ــز	رتبه	ه ــی	حائ ــام	دام ــای	خ ــد	فراورده	ه ــث	تولی در	بح

ــدی	اســت.	 ــاالی	تولی ب
در	کنــار	آن	کارخانجــات	مختلــف	تولیــدی،	عمــل	آوری	و	
ــرایط		 ــاد	و	ش ــکی	ایج ــل	دامپزش ــارت	کام ــا	نظ ــته	بندی،	ب بس
ــا	 ــه	فراورده	هــای	مناســب	بهداشــتی	مهی دسترســی	مــردم	را	ب
ــته	 ــه	وابس ــداد	13	کارخان ــوی	تع ــان	رض ــازد.	در	خراس می	س
ــه	و	کارگاه	 ــات،	83	کارخان ــل	ضایع ــه	تبدی ــه	دام،	31	کارخان ب
ــود	دارد	 ــی	وج ــام	دام ــای	خ ــته	بندی	فراورده	ه ــراوری	و	بس ف
کــه	در	کنــار	کارخانجــات	تهیــه	خــوراک	دام،		طیــور	و	آبزیــان	
ــد	و	 ــتغال،		تولی ــرای	اش ــبی	را	ب ــای	مناس ــاب(،	ظرفیت	ه )54	ب

ــد. ــاد	می	کن ــور	ایج ــای	کش ــن	نیازه تأمی

نیروی انسانی
بــه	لطــف	وجــود	دانشــکده	دامپزشــکی	و	ســایر	مراکز	آموزشــی،	

ــکی،	بخــش	خصوصــی	 ــام	دامپزش ــای	اداره	کل	و	نظ حمایت	ه
ــکی	و	 ــف	دامپزش ــای	مختل ــترده	ای	در	حوزه	ه ــکل	گس ــه	ش ب
در	کنــار	نیروهــای	توانمنــد	بخــش	دولتــی	مشــغول	بــه	فعالیــت	
بــوده	و	همــواره	بــه	عنــوان	بازوهــای	اجرایــی	بخــش	دولتــی	در	
ــان،	تشــخیص	و	نظــارت	 ــف	پیشــگیری،	درم حوزه	هــای	مختل

ــه	فعالیــت	می	باشــند. بهداشــتی	در	اســتان	مشــغول	ب

مرکز بررسی بیماری های دامی گلمکان:
	ایــن	مرکــز	کــه	پــروژه	ســاخت	آن	بــه	ســال	1379	برمی	گردد،	
ــاد	 ــی	در	دام،	ایج ــای	ویروس ــخیص	بیماری	ه ــدف	تش ــا	ه ب
ســویه	های	 روی	 بــر	 کار	 و	 ویروس	هــا	 نگهــداری	 بانــک	
	320،000 مســاحت	 بــه	 وســعتی	 در	 ویروس	هــا	 مختلــف	
مترمربــع	و	زیربنــای	4300	متــر	مربــع	ایجــاد	شده	اســت.	ایــن	
ــد	3(	و	 ــه	)گری ــز	ایزول ــای	اداری،	مرک ــامل	بخش	ه ــروژه	ش پ

فارم	هــای	نگهــداری	حیوانــات	می	باشــد.
ــه	ای	 ــات	همه	جانب ــه،	اقدام ــن	مجموع ــرداری	از	ای ــرای	بهره	ب ب
در	ســطوح	اســتانی	و	ملــی	در	حــال	شــکل	گیری	و	انجــام	

اســت.
ــب	 ــه	مناس ــا	فاصل ــور	ب ــداری	دام	و	طی ــای	نگه ــود	فارم	ه وج
ــن	و	دارو	را	 ــر	روی	واکس ــه	ب ــکان	مطالع ــه،	ام ــز	ایزول از	مرک
ــش	 ــز	بی ــن	مرک ــد.	در	ای ــاد	می	نمای ــری	ایج ــکل	مؤث ــه	ش ب
از	ده	هــا	مطالعــه	بــر	روی	انــواع	دارو،	ســموم	و	واکســن	ها	
ــه	 ــدون	ب ــکل	م ــه	ش ــات	ب ــج	مطالع ــه	و	نتای ــورت	گرفت ص

ــت. ــده	اس ــزارش	ش ــالح	گ ــع	ذی	ص مراج
از	 یکــی	 کــه	 دام	 بیماری	هــای	 بررســی	 مرکــز	 پــروژه	
پروژه	هــای	بــزرگ	دامپزشــکی	کشــور	اســت،	اســتان	خراســان	
ــی	 ــای	دام ــخیص	بیماری	ه ــزرگ	تش ــب	ب ــه	قط ــوی	را	ب رض
ــب	آن،		 ــود	و	متعاق ــد	نم ــل	خواه ــه	تبدی ــور	و	خاورمیان در	کش
تامیــن	و	تضمیــن	بهداشــت	جمعیــت	دامــی	اســتان	و	کشــور،	
ــی	)از	 ــن	المل ــاری	بی ــی	و	تج ــادالت	علم ــطح	مب ــش	س افزای
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طریــق	مطالعــات	آزمایشــگاهی	و	میدانــی	بــر	روی	ســویه	های	
ــه،	 ــک	نمون ــه	بان ــی،	تهی ــزای	دام ــل	بیماری ــف	عوام مختل
بررســی	اثربخشــی	واکســن	هــای	دامــی	و	...(	را	ارتقــاء	
ــایر	 ــی	و	س ــام	دام ــای	خ ــادرات	فرآورده	ه ــکان	ص داده	و	ام
نهاده	هــای	مرتبــط	بــا	آن	را	بــا	اســتانداردهای	روز	بهداشــتی	

ــد	داد. ــش	خواه افزای
 آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفی مواد غذایی کشور

و	 متخصــص	 کادر	 از	 بهره	گیــری	 بــا	 آزمایشــگاه	 ایــن	
کارشناســان	ُزبــده	و	اســتفاده	از	تکنولوژی	هــای	روز	دنیــا	
و	بکارگیــری	از	تجهیــزات	پیشــرفته	ای	همچــون	جــذب	
HPLC.	GC.	PCR.Real	Time	PCR.Co� ــی 	اتم
ــکان	 ــزات	آزمایشــگاهی	ام ــار	ســایر	تجهی bra Cell	در	کن
ــف	 ــی	طی ــی،	ردیاب ــواد	غذای ــی	م ــرل	کیف ــخیص	کنت تش
گســترده	ای	از	فلــزات	ســنگین	و	ســموم	در	نمونه	هــای	
غذایــی	و		بافت	هــا،	جداســازی	و	تشــخیص	عوامــل	ویروســی،	
ــکل	 ــه	ش ــا	و	...	را	ب ــواع	نمونه	ه ــی	در	ان ــی	و	قارچ 	باکتریای
مطلــوب	و	مناســبی	انجــام	می	دهــد.	آزمایشــگاه	دامپزشــکی	
خراســان	رضــوی	در	بحــث	کنتــرل	بهداشــتی	مــواد	غذایــی،	
تعییــن	نــوع	و	مقادیــر	ســموم	در	انــواع	نمونه	هــا،	تشــخیص	
ــاد،	 ــوق	ح ــزای	ف ــی،	آنفلوان ــب	برفک ــای	ت ــی	بیماری	ه قطع
نیوکاســل	و	آبلــه	بــه	عنــوان	یــک	مرکــز	تشــخیصی	صاحــب	

ــت. ــرح	اس ــور	مط ــس	در	کش ــت	و	رفران صالحی
ــغ	بــر	شــش	نفــر	نیــروی	متخصــص	 در	ایــن	آزمایشــگاه	بال
PHD(	،	نــه	نفــر	دکتــرا	و	کارشــناس	ارشــد	و	پنــج	نفــر	از	
ســایر	رده	هــا	حضــور	داشــته	و	در	امر	تشــخیص	آزمایشــگاهی	

فعالیــت	دارنــد.
مبارزه با بیماری های دام، طیور و زنبور عسل

مایه	کوبــی	دام	و	طیــور:	تشــخیص	و	اعــالم	بــه	موقــع	
بیماری	هــای	 قطعــی	 تشــخیص	 بیمــاری،	 کانون	هــای	
دامــی،	اجــرای	برنامه	هــای		مایه	کوبــی	و	رصــد	وپایــش	
ــری	از	 ــا	بهره	گی ــاری	ب ــای	بیم ــال	کانون	ه ــال	و	غیرفع فع
ــای	 ــی	و	برنامه	ه ــت	های	اجرای ــی،		سیاس ــای	ابالغ پروتکل	ه
ــات	 ــار	اقدام ــور	در	کن ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــدت	س درازم
ــای	دام	و	 ــیوع	بیماری	ه ــکان	ش ــه	ای،		ام ــگیرانه	قرنطین پیش

ــت. ــش	داده	اس ــری	کاه ــکل	مؤث ــه	ش ــور	را	ب طی
بــا	بهره	گیــری	از	همیــن	الگــو،	در	ســالجاری،	شــاهد	افزایــش	
ــب	برفکــی	نســبت	 ــال	از	بیماری	ت ــت	فع 17	درصــدی	مراقب

بــه	مــدت	مشــابه	در	ســال	گذشــته	بودیــم.	
درخصــوص	سم	پاشــی	بــدن	دام	هــا	و	مقابلــه	بــا	بیماری	تــب	
کریمــه	کنگــو،	در	گاو	و	گوســاله	بــا	رشــد	29	درصــدی	مواجه	
ــر	 ــغ	ب ــدن	دام	ســبک	ایــن	رقــم	بال بودیــم	و	در	سم	پاشــی	ب
63		درصــد	نســبت	بــه	مــدت	مشــابه	در	ســال	گذشــته	بــوده	
ــغ	 ــگاه	نگهــداری	دام	بال ــم	در	سمپاشــی	جای ــن	رق اســت.	ای

بــر	107%	بــوده	اســت.
ــع	 ــه	موق ــن	ب ــارات،	تأمی ــالغ	اعتب ــص	و	اب ــب،	تخصی تصوی

ــتیبانی	 ــای	پش ــن	نیازه ــن	ها،	تأمی ــت	واکس ــد	کفای و	در	ح
و	مــورد	نیــاز	اکیپ	هــا،	همــواره	تأثیــر	مســتقیمی	بــر	
دامــی	 بیماری	هــای	 بــا	 مبــارزه	 برنامه	هــای	 اجــرای	
ــث	 ــل	باع ــن	عوام ــه	ای ــتقیم	آن	ب ــتگی	مس ــته	و	وابس داش
در	 اداره	کل	 ایــن	 پیگیری	هــای	 علی	رغــم	 تــا	 می	شــود	
بحــث	تحقــق	اهــداف	برنامه	ریــزی	شــده،	در	برخــی	از	
مــوارد	بــا	چالش	هــای	جــدی	مواجــه	شــود.	بــا	وجــود	
تنگناهــای	برشــمرده	شــده،		پوشــش	مناســب	واکسیناســیون	
آبلــه	و	کنتــرل	مناســب	بیمــاری	تب	برفکــی	در	ســطح	
دامداری	هــای	اســتان،	از	نتایــج	اقدامــات	مؤثــر	ایــن	اداره	کل	

ــت. ــی	اس ــای	دام ــا	بیماری	ه ــه	ب ــر	مقابل در	ام
کنتــرل	بیمــاری	آنفلوانــزای	فــوق	حــاد	و	عــدم	وقــوع	بیماري	
مذکــوردر	چنــد	ســال	گذشــته	در	ســطح	طیــور	صنعتی	اســتان	
ــر	دامپزشــکی	در	حــوزه	فعالیــت	اداره	 ــه	اقدامــات	مؤث از	جمل
ــایی	و	 ــت.	شناس ــای	طیوراس ــت	بیماری	ه ــت	و	مدیری بهداش
ــگارا	در	 ــد	آن ــع	بیماری	هــا	نوپدی ــه	موق تشــخیص	ســریع	و	ب
اســتان،	در	ســال	گذشــته		و	گــزارش	وقــوع	آن	بــا	فوریــت	بــه	
ســازمان	دامپزشــکی	و	اخــذ	مجــوز	معدوم	ســازی	واحد	هــای	
ــوده	و	پرداخــت	غرامــت	توســط	 ــون	آل ــا	عنــوان	کان مبتــال	ب
ــه	 ــا	بیمــه	نام ــار	در	کشــور	ب ــن	ب ــرای	اولی ــدوق	بیمــه	ب صن

پایــه	در	زمــره	اقدامــات	شــاخص	ایــن	اداره	کل	اســت.	
ــورد	 ــی	م ــای	پژوهش ــرای	طرح		ه ــب	و	اج ــری	تصوی پیگی
نیــاز	دامپزشــکی	اســتان	و	در	راســتای	برنامه	ریزی	هــای	
ــل	 ــن	عوام ــر:	تعیی ــای	پژوهشــی	نظی ــرای	طرح	ه ــی	و	اج آت
و	 برونشــیت	 	،A9 آنفلوانــزای	 نیوکاســل،	 بیماری	هــای	
گامبــورو	در	ســطح	واحدهــای	پــرورش	مــرغ	گوشــتی	
وتخمگــذار	اســتان،	تعییــن	ســروتیپ	هــای	در	گــردش	
ــتان	 ــور	اس ــای	طی ــد	ه ــطح	واح ــیت	در	س ــروس	برونش وی
از	 بانــک	ژنــی	ویــروس	نیوکاســل	در	اســتان	 و	تهیــه	
ویروس	هــای	عامــل	بیمــاری	مذکــور	در	چنــد	دهــه	اخیــر،	از	
اهــم	اقدامــات	شــاخص	پژوهشــی	ایــن	اداره	کل	بــا	محوریــت	

اداره	بهداشــت	و	مدیریــت	بیماری	هــای	طیــور	اســت.
ــی	و	 ــه	زیارت ــه	ب ــا	توج ــی:	ب ــت	عموم ــر	بهداش ــارت	ب نظ
ــون	 ــی	از	3	میلی ــوی	و	پذیرائ ــان	رض ــودن	خراس ــیاحتی	ب س
زائــر	دائمــی	در	مشــهد	مقــدس،	تأمیــن	نیازهــای	بهداشــتی	
ــتان،	کار	 ــاکن	اس ــت	س ــار	جمعی ــراد	در	کن ــن	اف ــی	ای غذای
ــیار	 ــی	را	بس ــواد	غذای ــت	م ــر	بهداش ــارت	ب ــه	نظ مجموع
ــائل،	 ــن	مس ــود	ای ــا	وج ــد.	ب ــا	می	کن ــخت	و	طاقت	فرس س
همــواره	اداره		نظــارت	بــر	بهداشــت	عمومــی	در	تــالش	اســت	
ــای	 ــی	و	برنامه	ریزی	ه ــوان	تخصص ــری	از	ت ــا	بهره	گی ــا	ب ت
دقیــق	در	خصــوص	تحقــق	برنامه	هــا	و	تکالیــف	خــود	ملــزم	
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به	خلق	ابتکار	عمل	هایی	تازه	و	از	این	دست	میداند	:
ــن	 ــی	بی ــاط	مال ــع	ارتب ــودن	قط ــی	نم ــاماندهی	و	اجرای -س
ــاده	6	 ــتناد	م ــه	اس ــتی	ب ــی	بهداش ــئولین	فن ــا	و	مس کارفرم
آییــن	نامــه	اجرایــی	مــاده	19	با	مشــارکت	ســازمان	بازرســی،	

ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	و	نظــام	دامپزشــکی	اســتان.
ــی	 ــئولین	فن ــری	مس ــه	کارگی ــی	ب ــن	روش	اجرای -	تدوی
بهداشــتی	پاره	وقــت	بــرای	واحدهــای	تولیــدی	پاره	وقــت	بــا	
مشــارکت	اداره	کل	کار،	رفــاه	و	امــور	اجتماعــی،	اتحادیه	هــای	
کارفرمایــی،	ســازمان	جهادکشــاورزی	و	نظام	دامپزشــکی	

اســتان.
ــی	از	 ــیر	مرجوع ــف	ش ــن	تکلی ــتورالعمل	تعیی ــن	دس -	تدوی
ــر	از	 ــوح	تقدی ــت	ل ــه	دریاف ــی	کــه	منجــر	ب کارخانجــات	لبن

ــد. ــازمان	دامپزشــکی	کشــور	ش س
-پیگیــری	و	شــروع	فعالیــت	هــای	ســاماندهی	مراکــز	
ــا	تشــکیل	کارگروهــی	متشــکل	از	 ــو	ب تکثیــر	و	پــرورش	زال
معاونــت	داروی	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	،	شــیالت	ســازمان	
ــام	 ــت،	نظ ــط	زیس ــت	محی ــاورزی	،اداره	کل	حفاظ جهادکش
دامپزشــکی	و	نظــام	مهندســی	کشــاورزی	بــه	منظــور	
ــد	 ــاز	تولی ــر	مج ــاز	و	غی ــز	مج ــاماندهی	مراک ــری	و	س پیگی
و	مصــرف	زالــو	از	تولیــد	در	مراکــز	پرورشــی	تــا	مصــرف	در	

ــی. ــز	درمان مراک
ــن	طــرح	شــرایط	و	سلســله	مراحــل	نحــوه	اســتفاده	 -تدوی
ــور(	 ــت	دام	و	طی ــواع	گوش ــی	)ان ــام	دام ــای	خ از	فراورده	ه
غیرقابــل	مصــرف	انســانی		جهــت	مصــرف	خــوراک	حیوانات	
ــا	مراکــز	نگهــداری	و	پناهگاه	هــای	ســگ،	 ــاغ	وحــش	و	ی ب
ــگیری	از	 ــرم	پیش ــت	محت ــارکت	معاون ــکاری	و	مش ــا	هم ب

جــرم	دادســرای	عمومــی	و	انقــالب	مرکــز	اســتان.
-پیگیــری	ســاماندهی	وضعیــت	فعلــی	مشــاورین	دامپزشــکی	
فعــال	در	برخــی	از	مراکــز	عرضــه	فــراورده	هــای	خــام	دامی،	
بــا	تدویــن		طــرح	همیــار	ســالمت	بــه	اســتناد	دســتورالعمل	
ــا	همــکاری	 ــن	ب ــر	50	ت صــدور	مجــوز	ســردخانه	هــای	زی
ــی	 ــرای	عموم ــرم		دادس ــگیری	از	ج ــرم	پیش ــت	محت معاون
ــا	 ــه	ب ــن	جلس ــزاری	چندی ــتان	و	برگ ــز	اس ــالب	مرک و	انق
ــه	 ــاندیز	ب ــه	و	ش ــهد	و	طرقب ــتوران	داران	مش ــه	رس اتحادی
ــری	 ــتای	بکارگی ــل	در	راس ــم	و	تعام ــاد	تفاه ــور	ایج منظ
مســئولین	فنــی	بهداشــتی	و	دســتیار	مســئول	فنــی	بهداشــتی	

اشــپزخانه	ها و	 رســتوران	ها	 در	
-اجرایــی	نمــودن	طــرح	خوشــه	بنــدی	مراکــز	جمــع	آوری	
شــیر	بــه	منظــور	ســاماندهی	مراکــز	جمــع	آوری	فاقــد	پروانــه	

در	شهرســتان	هــای	مختلــف	اســتان
ــت	 ــتی	گوش ــت	بهداش ــاء	کیفی ــای	ارتق ــرح	ه ــرای	ط -	اج
مــرغ	در	کشــتارگاه	هــای	طیــور	اســتان	و	نیــز	طــرح	ارتقــاء	
کیفیــت	بهداشــتی	تخــم	مــرغ	و	گریــد	بنــدی	تخــم	مــرغ.
ــن	طــرح	شــرایط	و	سلســله	مراحــل	نحــوه	اســتفاده	 -تدوی

ــور(	 ــت	دام	و	طی ــواع	گوش ــی	)ان ــام	دام ــای	خ از	فراورده	ه
ــل	مصــرف	انســان غیرقاب

قرنطینه: 
هم	مرزی	خراسان	رضوی	با	دو	کشور	افغانستان	و	

تاجیکستان	و	4	استان	مهم	و	استراتژیک،	ضمن	ایجاد	
فرصت	های	مناسب	اقتصادی	و	ایجاد	بسترهای	مناسب	

تبادالت	اقتصادی،	به	دلیل	باال	بودن	حجم	تبادالت،	همواره	
احتمال	بروز	اپیدمی	های	خطرناک	و	شیوع	بیماری	های	
اگزوتیک	را	محتمل	می	سازد.	بر	همین	اساس	در	مناطق	

مختلف	استان	به	جهت	رصد	و	پایش	این	تبادالت،	
پست	های	قرنطینه	ای	مرزی	)4	پست(،	منطقه		ای	)3	پست(	

داخل	استانی	)4	پست(	و	یک	پست	موقت	ایجاد	و	24	ساعته	
مشغول	در	امر	نظارت	و	کنترل	بیماری	ها	فعال	می	باشند.
صادرات	ایران	از	مبدأ	خراسان	رضوی	به	30	کشور	دنیا	
صورت	می	گیرد	که	در	این	بین،	کشورهای	افغانستان،	

تاجیکستان،	ترکمنستنان،	ترکیه،	عراق	و	چین	در	رأس	این	
فهرست	می	باشند.
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به	بهانه	قاب	عکس	،	تلنگری	برای	مطالعه	بیشتر	
8



اکولوژیکال	و	اگولوژیکال 

دســتگاه	کرومــا	دســتگاه	آنالیــز	Immunoassy	)	ایمونــو	فلورســانس	(	
بــرای	غربالگــری	بیمــاری	هــای	مهــم	بــکار	مــی	رود 
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دیاگــرام	توالــی	و	ترتیــب	احتمالــی	رخــداد	جریــان	دارو	در	اعضــا	بــدن	دام	
ــق	وریدی		 ــا	تزری ب

	چرخه	توزیع	و	حذف	دارو	در	بدن
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معرفی دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 
ــا	و	 ــاد	ه ــایر	نه ــد	س ــز	مانن ــور	نی ــکي	کش ــازمان	دامپزش س
ســازمان	هــاي	کشــور	در	دهــه	گذشــته	تــالش	هــا	و	اقدامــات	
موفقیــت	آمیــز	و	چشــمگیري	در	زمینــه	اطالعــات	و	ارتباطــات	

داشــته	اســت.	
دفتــر	فنــاوري	اطالعــات،	ارتباطــات	و	تحــول	اداري	بــا	
تأکیــد	بــر	اصــالح	فرآیندهــا	و	توســعه	خدمــات	الکترونیــک	و	
اصــالح	و	بازمهندســي	فرآیندهــا	و	ارائــه	خدمــات	دامپزشــکي	
ــر	 ــات	ب ــات	و	ارتباط ــاوري	اطالع ــات	فن ــتفاده	از	امکان ــا	اس ب
اســاس	ســاختار	تشــکیالت	تفضیلــي	جدیــد	ســازمان	بــا	تأکیــد	
ــي	 ــازمان	تحلیل ــي	س ــاي	حاکمیت ــف	و	مســئولیت	ه ــر	وظای ب
کلــي	از	وضعیــت	موجــود	و	نیازهــاي	ســازمان	تشــکیل	
ــول	اداری	 ــات	و	تح ــات،	ارتباط ــاوری	اطاع ــر	فن ــد.	دفت گردی
)فــاوآ(	شــامل	معاونــت	نوســازي	و	تحــول	ســازمانی	و	معاونــت	
ــازماندهي	 ــروه	س ــش	گ ــات	و	ش ــات	و	ارتباط ــاوري	اطالع فن
تشــکیالت	و	اصــالح	فرآیندهــا،	گــروه	توســعه	مدیریــت	
ــروه	 ــبکه،	گ ــعه	ش ــتیباني	و	توس ــروه	پش ــاني،	گ ــع	انس و	مناب
توســعه	خدمــات	الکترونیــک،	گــروه	آمــار	و	فنــاوري	اطالعــات	
و	گــروه	آمــوزش،	ترویــج	و	پژوهــش	هــاي	کاربــردي	اســت.	
ایــن	دفتــر	طراحــی	توســعه	و	پشــتیبانی	ســامانه	هــای	زیــر	را	

ــر	عهــده	دارد: ب
ــان	و	 ــدگان،	آبزی ــت	دام،	پرن ســامانه	یکپارچــه	پایــش	و	مراقب

)gis.ivo.ir(ــتی ــارت	بهداش نظ
)d.ivo.ir(درمان	و	دارو	سامانه

)e.ivo.ir(قرنطینه	سامانه
خــام	 هــای	 فــرآورده	 و	 دام	 هویــت	 و	 ردیابــی	 ســامانه	

)trace .ivo .ir دامــی)
حــوزه	 مجوزهــای	 و	 هــا	 پروانــه	 صــدور	 ســامانه	

)c e r t . i v o . i r ( شــکی مپز ا د
ســامانه	جامــع	دامپزشــکی:	ســامانه	اطالعات	جامع	دامپزشــکي	
بــه	منظــور	گــردآوري	اطالعــات	و	معرفــي	اشــخاص	حقیقــي	
و	حقوقــي	در	تمــام	حــوزه	هــاي	مرتبــط	دامپزشــکي	طراحــي	
شــده	اســت	کــه	تمامــی	ســامانه	هــای	صدرالذکــر	را	تجمیــع	

خواهــد	نمــود.

سیاســت هــا و برنامــه هــاي دفتــر فنــاوري 
اداري تحــول  و  ارتباطــات   ، اطالعــات 

توسعه خدمات الکترونیکي و کاهش مراجعات حضوري

سیاســتگذاري	و	برنامــه	ریــزي	بــه	منظــور	تجهیــز،	پشــتیباني	
ــاز	و	 ــورد	نی ــزار	م ــرم	اف ــزار	ون ــه	از	ســخت	اف و	اســتفاده	بهین

ــه	روزرســاني	سیســتم	اتوماســیون	اداري ســازماندهي	و	ب

برنامــه	ریــزي	وپیــش	بینــي	آمــوزش	هــاي	الزم	درخصــوص	
فنــاوري	اطالعــات	و	امنیــت	و	افزایــش	مهــارت	هــاي	

ــان ــران	و	کارکن ــي	مدی تخصص

ــداز	اهــداف	کمــي	و	کیفــي	و	 تعییــن	خــط	مشــي	و	چشــم	ان
ــک،	عرضــه	 ــق	ســازمان	الکترونی ــزي	منظــور	تحق ــه	ری برنام
خدمــات	الکترونیکــي،	کار	از	راه	دور	و	اجــراي	سیاســت	هــاي	

ــک	 ــت	الکترونی کالن	در	حــوزه	دول

سیاســت	گــذاري	و	برنامــه	ریــزي	بــه	منظــور	تدویــن	و	ابــالغ	
ــبکه	 ــا	و	ش ــه	ه ــال	رایان ــه	اتص ــوط	ب ــي	مرب ــط	امنیت ضواب

ــازمان	 ــارج	از	س ــبکه	هاي	خ ــه	ش ــازمان	ب س

ــرح	 ــراي	ط ــه	و	اج ــور	ارائ ــري	بمنظ ــزي	و	پیگی ــه	ری برنام
جامــع	امنیــت	شــبکه	و	حفاظــت	از	دسترســي	غیــر	مجــاز	بــه	
ســرویس	هاي	شــبکه،	حفاظــت	از	داده	هــا	و	حریــم	خصوصــي	

شــهروندان

	پوشش	الکترونیکي	تمامي	فرآیندهاي	نظارتي	و	اجرایي

ارائه	تمام	خدمات	بصورت	الکترونیکي

ایجــاد	سیســتم	یکپارچــه	،	پنجــره	واحــد	خدمــات	و	داشــبورد	
مدیریتــي

ــک	 ــاي	الکترونی ــامانه	ه ــا	س ــات	ب ــه	اطالع ــاط	و	مبادل ارتب
ــي ــتگاههاي	اجرای ــایر	دس س

ــي	 ــاي	دام ــرآورده	ه ــي	دام	و	ف ــردن	و	ردیاب ــنامه	دار	ک شناس
کشــور

الکترونیکي	و	مکانیزه	کردن	سیستم	هاي	اداري
افزایــش میــزان رضایــت منــدي بهــره بــرداران و اربــاب 

رجــوع 

ــتقرار	 ــت	اس ــات	الزم	در	جه ــه	و	اقدام ــزي،	مطالع ــه	ری برنام
ــذ،	در	ســازمان	و	ایجــاد	و	توســعه	 ــدون	کاغ سیســتم	هــاي	ب
سیســتم	مدیریــت	دانــش	بــه	منظــور	امــکان	تبــادل	اطالعــات	

کارشناســان	ســازمان

ســنجش	رضایــت	منــدي	بهــره	بــرداران	از	خدمات	دامپزشــکي	
در	ســطح	روســتاها،	مناطــق	عشــایري	و	شــهري	بــدون	نیــاز	

بــه	مراجعــه	بــه	واحدهــاي	اداري

سنجش	رضایت	مندي	ارباب	رجوع

اصــالح	شــیوه	هــا	و	سیســتم	هــا	بــر	مبانــي	اصــول	مشــتري	
مــداري

توانمندسازي نیروي انساني

بررســي	و	تدویــن	برنامــه	نیــروي	انســاني	ســازمان	بــه	منظــور	
بهینــه	ســازي	ســاختار،	ترکیــب	و	توزیــع	در	چارچــوب	برنامــه	
جامــع	نیــروي	انســاني	بــا	همــکاري	واحــد	ذیربــط	و	پیگیــري	
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الزم

نیازســنجي	آموزشــي	کارکنــان	و	مدیــران	و	برنامــه	ریــزي	و	
پیگیــري	بــراي	اخــذ	مجــوز	و	برگــزاري	دوره	هــاي	آموزشــي	
ــن	 ــر	حس ــارت	ب ــده	و	نظ ــن	ش ــاي	تعیی ــر	نیازه ــي	ب 	مبتن
ــوزش	 ــت	آم ــیابي	کیفی ــي	و	ارزش ــاي	آموزش ــراي	دوره	ه اج
و	بررســي	اثــر	بخشــي	دوره	هــاي	آموزشــي	و	تهیــه	و	ارائــه	

ــاي	الزم  ــزارش	ه گ

توسعه	کمي	و	کیفي	آموزش	نیروي	انساني

ایجاد	سیستم	مستندسازي	و	انتقال	تجربه	در	بین	پرسنل

مستندسازي و شفاف کردن فرآیندهاي انجام کار

ــاي	 ــه	ه ــراي	برنام ــري،	نظــارت	و	اج ــزي	و	پیگی ــه	ری برنام
ــازمان	 ــن	و	تحــول	اداري	در	س ــت	نوی ــام	مدیری ــتقرار	نظ اس
ــازمان ــگ	تحــول	در	س ــم	و	فرهن ــج	مفاهی ــعه	و	تروی و	توس

ــازي	و	ایجــاد	تحــول	 ــاي	نوس ــه	ه ــراي	برنام ــي	و	اج طراح
ــات	و	 ــاوري	اطالع ــري	از	فن ــره	گی ــعه	و	به ــازماني	وتوس س

اداري

ــري	 ــزي،	نظــارت	و	پیگی ــه	ری ــه،	سیاســتگذاري	،برنام مطالع
بــراي	اســتقرار	سیســتم	اصولــي	و	علمــي	جمــع	آوري،آنالیــز	

وتحلیــل	آمارهــا	وگــزارش	عملکــرد

افزایــش	تــوان	مطالعاتــي	ســازمان	در	زمینــه	ارزیابــي	کیفــي	
دارو،	مــواد	بیولوژیــک	و	مــواد	غذایــي

اصالح	و	بهبود	روش	های	انجام	کار

توسعه و حمایت از بخش غیردولتي

بررســي	و	مهندســي	مجــدد	ماموریــت	هــا	و	وظایــف	و	
ــودن	 ــي	نم ــور	منطق ــه	منظ ــازمان	ب ــي	س ــاي	اجرای فرآینده
انــدازه	ســازمان	و	بهبــود	روش	هــا	ارائــه	خدمــات	بــا	رعایــت	

ــوري ــات	کش ــت	خدم ــون	مدیری ــاده	24	قان ــاد	م مف

تعییــن	و	انجــام	مطالعــات	الزم	و	پیگیــري	بــه	منظــور	اصالح	
ســاختار،	اهــداف	شــرح	وظایــف	و	تشــکیالت	تفصیلــي	
ســازمان	و	واحــد	هــاي	تابعــه	و	بررســي	پیشــنهادات	واصلــه	

ــازمان ــف	س ــاي	مختل از	واحده

شناســایي	فضاهــا	و	امکانــات	موجــود	بــراي	اشــتغال	و	بهــره	
ــایر	 ــکي	و	س ــگان	دامپزش ــش	آموخت ــات	دان ــري	از	خدم گی

ــي حــرف	وابســته	در	حــوزه	وظایــف	قانون

ــف	 ــام	وظای ــراي	انج ــي	ب ــوان	بخــش	غیردولت ــتفاده	از	ت اس
ــت	 ــون	مدیری ــواد	22	و24	قان ــب	م ــري	در	قال ــدي	گ تص
ــه:	 ــه	از	جمل ــاي	مربوط ــه	ه ــن	نام ــوري	و	آیی ــات	کش خدم

ــي	 ــه	کوب ــات	مای ــاري	هاي،عملی ــان	بیم ــخیص	و	درم تش
ــادرات	 ــد،	واردات،	ص ــتراتژیک،	تولی ــر	اس ــاي	غی ــاري	ه بیم
و	توزیــع	دارو	و	مــواد	بیولوژیــک	و	ســایر	لــوازم	و	تجهیــزات	

ــکي دامپزش

حمایــت	از	مراکــز	بخــش	غیردولتــي	دامپزشــکي	بویــژه	
شــرکت	هــاي	خدمــات	مشــاوره	اي،	فنــي،	مطالعاتــي،	

تحقیقاتــي،	آمــوزش	و	ترویــج	و	ممیــزي	دامپزشــکي
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ســازمان دامپزشــکی، حائــز رتبــه نخســت 
ارزیابــی عملکــرد جهادکشــاورزی شــد

ــاز  ــب امتی ــا کس ــور	ب ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــج  ــوب ،	  در نتای ــتگاهی خ ــطح دس 1580 و س
ارزیابــی عملکــرد وزارت جهادکشــاورزی، ســتاد 
و ســازمان های مرتبــط در ســال 99 درخشــید و 

حائــز رتبــه نخســت شــد.

ــرای	 ــی	اج ــال	پایان ــال	1399	س ــه	س ــه	اینک ــت	ب ــا	عنای ب
-	 دوره	دوم1399( اداری	 نظــام	 اصــالح	 برنامــه	جامــع	
	)1397،	عملکــرد	تجمیعــی	)ســه	ســاله(	دســتگاه	های	
اجرایــی	در	اجــرای	برنامه		جامــع	اصــالح	نظــام	اداری	
ــرار	 ــی	ق ــورد	ارزیاب ــی	م ــای	عموم ــاخص	ه ــب	ش در	قال
ــا	قبــل	از	پایــان	دولــت	دوازدهــم	 گرفتــه	و	گزارشــات	آن	ت
منتشــر	شــد	.نتایج	حاصلــه	از	ارزیابــی	عملکــرد	وزارت	
جهادکشــاورزی،	ســتاد	و	ســازمان	های	مرتبــط	در	ســال	
	، اختصاصــی	 و	 در	مجمــوع	شــاخص	های	عمومــی	 	99
حاکــی	از	آن	اســت	کــه	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	مقــام	
نخســت	و	ســازمان	تحقیقــات،	آمــوزش	و	ترویــج		رده	آخــر	
ســازمان	هــای	مــورد	ارزیابــی		وزارت	جهــاد	کشــاورزی	را	به	
ــور	در	 ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــود	اختصــاص	داده	است.س خ
ــات	 ــت	خدم ــون	مدیری ــواد	81	و	82	قان ــرای	م راســتای	اج
ــات	 ــال	1399	را	بــا	اقدام ــی	عملکرد	س ــوری	،	ارزیاب کش
ــرد	 ــی	عملک ــی		و	ارزیاب ــوزه	ریاســت	،حقوق ــر	ح ــر	دفت موث
ــا	همــکاری	مســتمر	معاونــت	هــای	توســعه	مدیریــت	و	 و	ب
ــع؛	تشــخیص	و	مدیریــت	درمــان	و	معاونــت	بهداشــتی	 مناب
ــای	 ــدف	ه ــد	و	ه ــق	مقاص ــدف	تحق ــا	ه ــگیری	و	ب و	پیش
اساســی	ســازمان	نســبت	به	جمــع	آوری	مســتندات	و	آســیب	
شناســی	شــاخص	هــای	عمومــی	و	اختصاصــی	اقــدام	نمــود. 

»ســعید	جاللی	نیــا«	مدیــرکل	دفتــر	بازرســی،	ارزیابــی	
عملکــرد	و	پاســخگویی	بــه	شــکایات	وزارت	جهادکشــاورزی	
اعــالم	کــرد:	نتایج	ارزیابــی	عملکــرد	وزارت	جهادکشــاورزی،	
ســتاد	و	ســازمان	های	مرتبــط	در	ســال	99	در	مجمــوع	
شــاخص	های	عمومــی	و	اختصاصــی	بــا	مجمــوع	2000	
امتیــاز،	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	
ــام	 ــاز	1580	و	ســطح	دســتگاهی	خــوب	مق ــا	کســب	امتی ب
نخســت	و	ســازمان	تحقیقــات،	آمــوزش	و	ترویــج	بــا	کســب	
1109	امتیــاز	رده	آخــر	ســازمان	هــای	مــورد	ارزیابــی	را	بــه	

خــود	اختصــاص	داده	اســت.

جاللی	نیــا	افــزود:	بــه	همیــن	منظــور	و	بــا	پایــان	کار	دولــت	
یازدهــم	و	دوازدهــم	نتایــج	عملکــرد	مجمــوع	شــاخص	های	
اختصاصــی	و	عمومــی	ســال	99	وزارت	متبوع	و	ســازمان	های	
وابســته	و	همچنیــن	ســوابق	اطالعــات	عملکــردی	از	ســال	

ــا	1399	جهــت	مقایســه	وضعیــت	گذشــته	و	حــال	 1393	ت
و	همچنیــن	بررســی	رونــد	عملکــرد	ســتاد	و	ســازمان	هــای	
ــن	 ــت	ای ــه	پیوس ــت.)	ب ــده	اس ــالم	ش ــته	اع ــتقل	وابس مس

گــزارش	منتشــر	شــده	اســت(

ــرد	و	پاســخگویی	 ــی	عملک ــر	بازرســی،	ارزیاب ــرکل	دفت مدی
بــه	شــکایات	وزارت	جهادکشــاورزی	در	خصــوص	ایــن	
ــل	 ــات	حاص ــاس	اطالع ــر	اس ــرد:	ب ــان	ک ــج	خاطرنش نتای
شــده	در	ارزیابــی	عملکــرد	)مجمــوع	شــاخص	های	عمومــی	
ــاز	 ــن	امتی ــوع،	میانگی ــال	99	وزارت	متب ــی(	س و	اختصاص
امتیــاز	مجمــوع	 هــزار	 	2 از	 وزارت	جهادکشــاورزی	 کل	
ــت	 ــاز	اس ــی	1423	امتی ــی	و	اختصاص ــاخص	های	عموم ش
کــه	از	میانگیــن	عملکــرد	دســتگاههای	زیــر	مجموعــه	

ــت. ــده	اس ــت	آم ــه	دس ــوع	ب وزارت	متب

ــاورزی	 ــتگاههای	وزارت	جهادکش ــزان	دس ــر	می ــه	ه ــذا	ب 	ل
امتیــاز	باالتــری	را	کســب	کننــد،	بــه	تبــع	آن	در	ســطح	ملــی	
امتیــاز	وزارت	متبــوع	نیــز	افزایــش	خواهــد	یافــت	و	در	واقــع	
بــه	همیــن	منظــور	نیــز	بــا	اهتمــام	هــر	یــک	از	دســتگاههای	
وابســته	در	کســب	امتیــازات	بیشــتر	بــه	جهــت	تاثیرگــذاری	
ــت	 ــه	و	اهمی ــورد	توج ــردی	کل	وزارت	م ــاز	عملک در	امتی

خواهــد	بــود.

ــکی	 ــازمان	دامپزش ــاز	س ــن	امتی ــت	ای ــر	اس ــه	ذک الزم	ب
ــل	 ــاز	حاص ــترین	امتی ــون	بیش ــال	1394	تاکن ــور	از	س کش
شــده	از	ســوی	ایــن	دســتگاه	نیــز	بــوده	اســت	کــه	نشــان	از	
ــی	و	اختصاصــی	 ــاخص	های	عموم ــای	ش ــه	ارتق ــد	رو	ب رون

ــن	ادوار	دارد. ــام	ای ــه	تم ــبت	ب ــردی	نس عملک
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بررســي تحلیلــي بیمــاريPPR ) طاعون نشــخوارکنندگان 
 ) کوچك 

بیمــاري	طاعــون	نشــخوارکنندگان	کوچــک	بیمــاري	شــدیدا	
واگیــردار	گوســفند	و	بــز	مي	باشــد	.	عامــل	بیماري	ویروســي	
ــروس	کــه	 ــي	وی ــواده	پارامیکســوویریده	جنــس	موربل از	خان

بــا	ویــروس	طاعــون	گاوي	قرابــت	نزدیــک	دارد	.
ــیوع	 ــتان	ش ــور	و	اس ــاري	در	کش ــه	بیم ــال	1374	ک 	از	س
ــاال	 ــا	تلفــات	ب ــد	افزایشــي	ب ــدا	رون ــدا	کــرده	بیمــاري	ابت پی
ــات	 ــر	اقدام ــر	اث ــر	ب ــاي	اخی ــال	ه ــه	در	س ــوده	ک ــي	نم ط
بهداشــتي	؛	مایــه	کوبــي	و	افزایــش	آگاهــي	دامــداران	نســبت	
ــه	اي	 ــل	مالحظ ــش	قاب ــاري	کاه ــد	بیم ــاري	؛	رون ــه	بیم ب

ــدا	کــرده	اســت	. پی
ــبي	را	 ــش	نس ــد	افزای ــر	رون ــال	اخی ــش		س ــاري	در	ش بیم
نشــان	مــي	دهــد.	بیشــترین	گــزارش	رخــداد	بیمــاري	
ــون	و	 ــا	56	کان ــال	1392	ب ــر	در	س ــال	اخی ــارده	س در	چه
ــد	. ــي	باش ــون	م ــا	8	کان ــال	1395	ب ــن	آن	در	س کمتری

	در	1399	جمعــا	20	کانــون	بیماري	طاعون	نشــخوارکنندگان	
ــا	ســال	1398	 ــه	در	مقایســه	ب ــد	ک ــزارش	گردی کوچــک	گ
ــد	 ــي	ده ــان	م ــد	را	نش ــش	53/84	درص ــا	افزای ــون	ه کان
ــات	بیمــاري	در	 ــال	و	درصــد	تلف .در	ســال	1399	درصــد	ابت
جمعیــت	گوســفند	و	بــز	اســتان	بــه	ترتیــب	0/059	و	0/006		
ــزي	 ــه	مرک ــال	از	منطق ــد	ابت ــترین	درص ــد	.	بیش ــي	باش م
ــا	0.001	 ــتان	ب ــه	خلجس ــن	آن	در	منطق ــا	0.08	و	کمتری ب
ــاري	 ــه	بیم ــال	ب ــد	ابت ــال	1399	درص ــت		.	در	س ــوده	اس ب
در	بیــن	واحدهــاي	اپیدمیولوژیــک	اســتان	4/93	درصــد	
میباشــد.	بیشــترین	ابتــالي	واحدهــاي	اپیدمیولوژیــک	از	
ــه	 ــن	آن	از	منطق ــد		و	کمتری ــا	15درص ــک	ب ــه	که منطق
ــا	1.59درصــد		مــي	باشــد			.بررســي	گذشــته	 خلجســتان	ب
نگــر	بیمــاري	نشــان	مــي	دهــد	کــه	بدنبــال	اولیــن	گــزارش	
رخــداد	بیمــاري	در	ســال	1374	کانــون	هــاي	بیمــاري		رونــد	
ــات	بهداشــتي	و	 ــل	اقدام ــي	بدلی افزایشــي	طــي	نمــوده	و	ل
ــون	هــاي	بیمــاري	در	ســال	 ــي	کــه	انجــام	شــده	کان کنترل
هــاي	1395	و	1396	بــه	کمتریــن	حــد	خــود	رســیده	اســت.
ــد	 ــي	ده ــان	م ــیون	نش ــات	واکسیناس ــي	حجــم	عملی بررس
کــه	در	مــدت	چهــارده	ســاله	مطالعــه	بیمــاري	جمعــا	1/573	
ملیــون	راس	بــره	و	بزغالــه	بــر	علیــه	بیماري	واکســینه	شــدند	
.بیشــترین	حجــم	عملیــات	واکسیناســیون	در	14	ســال	اخیــر	
در	ســال	1399	بــا	403966	راس	گوســفند	و	بــز	بــوده	اســت.
	در	ســال	1399	جهــت	کنتــرل	بیمــاري	403966	راس	
ــه	 ــده	ک ــینه	گردی ــاري	واکس ــه	بیم ــر	علی ــز	ب ــفند	و	ب گوس
در	مقایســه	بــا	حجــم	عملیــات	مایــه	کوبــي	انجــام	شــده	در	
ســال	1398	عملیــات	مایــه	کوبــي	افزایــش	17/1	درصــدي	
را	نشــان		مــي	دهــد	)جــدول	25(	.	افزایــش	حجــم	عملیــات	
واکسیناســیون	در	اســتان	و	کل	کشــور	در	ســال	هــاي	اخیــر	

باعــث	کاهــش	معنــي	دار	رخــداد	بیمــاري	در	جمعیت	اســتان	
قــم	گردیــد	.البتــه	فاکتورهایــي	ماننــد	نــوع	و	کیفیت	واکســن	
،	رعایــت	زنجیــره	ســرد	،	تکنیــک	صحیــح	واکسیناســیون	،	
ــتي	 ــط	بهداش ــت	ضواب ــه	اي	،	رعای ــول	قرنطین ــت	اص رعای
در	ســاخت	ســاز	واحدهــا،	نــوع	پــرورش	و	کاهــش	اســترس	

هــاي	وارده	بــه	دام	هــا	نقــش	بســیار	مهــم	را	دارنــد	.
بررســي	نــوع	پــرورش	نشــان	مــي	دهــد	کــه	هماننــد	ســال	
هــاي	گذشــته	70	درصــد	گلــه	هــاي	درگیــر	،	بــره	و	بزغالــه	
ــور	 ــال	بط ــرواري	مبت ــاي	پ ــه	ه ــت.	گل ــوده	اس ــرواري	ب پ
عمــده	از	اســتانهاي	غربــي	،	شــمال	غــرب	و	شــمال	شــرقي	
کشــور	وارد	اســتان	قــم	شــده	انــد	.عالئــم	بیمــاري	از	حالــت	
ــترس	 ــتوماتیت	،	دیس ــت	،	اس ــي	،	انتری ــیک	پنومون کالس
ــر	 ــهال	متغی ــي	و	اس ــف	پنومون ــاي	خفی ــا	حالته ــي	ت تنفس
ــي	 ــم	بالین ــر	اســت	شــدت	عالئ ــه	ذک ــوده	اســت	.	الزم	ب ب
بیمــاري	،	تلفــات	وکشــتار	نســبت	بــه	ســال	هــاي	گذشــته		
ــاري		 ــت.	بیم ــرده	اس ــدا	ک ــي	پی ــر	وکاهش ــف	ت ــد	خفی رون
ــده	 ــه	مشــاهده	ش ــا	12	ماه ــوان	3	ت ــاي	ج بیشــتر	در	دامه
اســت	و	در	مــوارد	انفــرادي	دامهائــي	بــا	ســن	باالتــر	تــا	یــک	

ــد	.	 ــال	گردیده	ان ــز	مبت ــال	نی س
بررســي	تاثیــر	نــوع	دام	در	وقــوع	بیمــاري	نشــان	مــي	دهــد	
کــه	85	درصــد	کانــون	هــا	،	گلــه	هــاي	گوســفندي	را	مبتــال	
نمــوده	اســت	و	همچنیــن	بــراي	اولیــن	بــار	در	اســتان	قــم	
ــزارش	 ــاري	گ ــه	بیم ــي	ب ــره	وحش ــال	ب ــال	1399	ابت در	س
گردیــد	.بررســي	شــیوع	ماهیانــه	بیمــاري	نشــان	مــي	دهــد	
کــه	هماننــد	ســالهاي	پیــش	،	بیمــاري	رونــد	تــک	دامنــه	اي	
طــي	نمــوده	کــه	اوج	کانونهــاي	بیمــاري	در	تیــر	مــاه	اتفــاق	
افتــاده	اســت.	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	وقــوع	بیمــاري	بــه	ورود	
دام	بــه	اســتان	ارتبــاط	دارد	و	نظــر	باینکــه	ورود	دام	پــرواري	
بــه	اســتان	داراي	تقــدم	و	تاخــر	بــوده	بــه	همیــن	دلیــل	دامنه	
ماهیانــه	وقــوع	بیمــاري	در	ســال	هــاي	مختلــف	داراي	تقــدم	
و	تاخــر	مــي	باشــد	.تــک	دامنــه	اي	بــودن	بیمــاري	بدلیــل	
اینکــه	ورود	دام	)	بــره	و	بزغالــه	پــرواري(	بــه	اســتان	رونــد	
تــک	دامنــه	اي	دارد	کــه	ایــن	رونــد	بدلیــل	شــرایط	بــازار		از	
نظــر	قیمــت	گوشــت	،	علوفــه	و	غیــره	دچــار	تقــدم	و	تاخــر	

مي	گردد	.	
ــان	 ــاري	نش ــاي	بیم ــي	کانونه ــي	جغرافیای ــي	پراکندگ بررس
ــترین	 ــته	،	بیش ــاي	گذش ــال	ه ــد	س ــه	همانن ــد	ک ــي	ده م
ــزي	 ــه	مرک ــد	(	در	منطق ــاري	)	70	درص ــوع	بیم ــد	وق درص
ــوده	 ــد	(	ب ــتان		)	5	درص ــه	خلجس ــن	آن	در	منطق و	کمتری
.		وجــود	میــدان	دام	مرکــزي	قــم	،	تراکــم	زیــاد	واحدهــاي	
پرواربنــدي	،	عــدم	رعایــت	اصــول	بهداشــتي	و	قرنطینــه	اي	
ــاال	بــودن	تعــداد	کانونهــاي	بیمــاري	 از	مهمتریــن	دالیــل	ب

ــد	 ــه	حســاب	مــي	آی در	منطقــه	مرکــزي	ب
بررســي	پراکندگــي	جغرافیائــي	عملیــات	مایــه	کوبــي	نشــان	
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ــي	در	 ــه	کوب ــات	مای ــه	بیشــترین	پوشــش	عملی ــي	دهــد	ک م
ــه	 ــن	آن	در	منطق ــد	(	و	کمتری ــزي	)84.29درص ــه	مرک منطق
خلجســتان	)	0/52	(	مــي	باشــد.برر	ســي	چهــارده	ســاله	
ــه	 ــد	مای ــه	رون ــد	ک ــي	ده ــان	م ــي	نش ــه	کوب ــات	مای عملی
کوبــي	افزایــش	چشــم	گیــري	را	نشــان	مــي	دهــد	.	افزایــش	
عملیــات	مایــه	کوبــي	در	اســتان	و	کل	کشــور	در	ســال	هــاي	
اخیــر	بعنــوان	مهمتریــن	عامــل	کاهــش	کانــون	هــاي	بیمــاري	

بــه	حســاب	مــي	آیــد	.
بررسي تحلیلي بیماري تب برفکي در گاو 

ــاري	ویروســي	 ــن	بیم ــوان	مهمتری ــب	برفکــي	بعن ــاري	ت بیم
ــور	؛	 ــي	و	وحشــي	کش ــم	اهل ــات	زوج	س ــت	حیوان ــه	جمعی ک
منطقــه	و	جهــان	را	در	معــرض	خطــر	قــرار	مــي	دهــد	.	هــر	
ــه	 ــادي	ب ــدید	اقتص ــاي	ش ــث	زیانه ــاري	باع ــن	بیم ــاله	ای س
ــردد	دام		 ــروس	،	ت ــت	وی ــل	طبیع ــردد	.	بدلی ــداران	مي	گ دام
،	حمــل	و	نقــل	و	قاچــاق	گســترده	دام	زنــده	وفــراورده	هــاي	
دامــي	و	ســطح	پائیــن	آگاهــي	دامــداران	نســبت	بــه	بیمــاري	
ــراوان	و	 ــار	مشــکالت	ف ــاري	دچ ــرل	بیم ــاي	کنت ــه	ه ،	برنام

ــت	نســبي	مــي	باشــد	.	 موفقی
در	ایــن	راســتا	تغییــر	ســویه	ویــروس	براثــر	ورود	ســویه	جدیــد	
ــي	 ــور	م ــي	در	کش ــداد	اپیدم ــث	رخ ــش	باع ــداد	جه ــا	رخ ی
گــردد	کــه	اپیدمــي	1394	و	1395	ایــران	از	آن	جملــه	اپیدمــي	

هــاي	زیانبــار	ایــران	بــه	حســاب	مــي	آیــد	.
بررســي	رخــداد	کانــون	بیماریهــاي	دامــي	اســتان	قــم	در	ســال	
1399	نشــان	مــي	دهــد	کــه	بیمــاري	تــب	برفکــي	در	گاو	در	
ــتان	 ــروري	اس ــت	دامپ ــده	صنع ــد	کنن ــاي	تهدی راس	بیماریه
قــرار	داشــته	همچنیــن	عملیــات	واکسیناســیون	تــب	برفکــي	

ــوده	اســت	. ــات	واکسیناســیون	ب در	راس	عملی
در	ســال	1399	تعــداد	59	کانــون	تــب	برفکــي	گاوي	در	
سیســتم	GISگــزارش	گردیــد	کــه	در	مقایســه	بــا	ســال	1398	
تعــداد	کانــون	هــا	کاهــش	29	درصــد	را	نشــان	مــي	دهنــد	.در	
ســال	1399	تعــداد	1996	راس	گاو	و	گوســاله	درگیــر	بیمــاري	
ــد	.در	 ــف	گردی ــاري	126	راس	دام	تل ــر	بیم ــر	اث ــده	و	ب گردی
مقایســه	بــا	ســال	1398	وضعیــت	بیمــاري	رونــد	کاهشــي	را	
نشــان	مــي	دهــد	،	بیشــترین	رخــداد	در	ابتــدا	و	پایــان	ســال	
مشــاهده	مــي	گــردد	،	افزایــش	حمــل	و	نقــل	و	جابجائــي	دام	
ــش	 ــت	افزای ــن	عل ــوان	مهمتری ــي	بعن ــن	محــدوده	زمان در	ای

کانــون	هــا	را		مــي	تــوان	ذکــر	نمــود.
بررســي	6	ســاله	رخدادهــاي	بیمــاري	نشــان	مــي	دهــد	کــه	
ســال	1399	داراي	کمتریــن	رخــداد	بیمــاري	مــي	باشــد	.بنظــر	
ــاي	 ــون	ه ــش	کان ــده	کاه ــل	عم ــي	ار	دالی ــد	یک ــي	رس م
ــن	 ــور	و	همچنی ــل	دام	در	کش ــل	و	نق ــاري	،	کاهــش	حم بیم
کاهــش	قاچــاق	دام	از	کشــورهاي	همســایه	بــه	داخــل	کشــور	
ــش	از	90	درصــد	 ــه	بی ــر	باینک ــود	.		نظ ــر	نم ــوان	ذک ــي	ت م
ــتان	 ــر	اس ــه	ورود	دام	از	دیگ ــط	ب ــتان	مرتب ــاي	اس ــون	ه کان

ــاهد	کاهــش	کل	 ــال	1399	ش ــه	در	س ــه	باینک ــا	توج ــا	و	ب ه
بیمــاري	در	کشــور	هســتیم	بــه	همیــن	دلیــل	در	اســتان	قــم	

نیز	بیماري	کاهش	پیدا	کرده	است	.	
بیشــترین	درصــد	ابتــال	ســالیانه	در	منطقــه	جعفریــه	بــا	1/97	
درصــد	و	در	منطقــه	خلجســتان	ابتــال	صفــر	بــوده	.	بیشــترین	
درصــد	تلفــات	از	منطقــه	مرکــزي	بــا	0/1	درصــد	و	در	مناطــق	

کهــک	و	خلجســتان	تلفــات	صفــر	بــوده	اســت.
ــک	 ــاي	اپیدمیولوژی ــن	واحده ــاري	در	بی ــداد	بیم ــي	رخ بررس
اســتان	نشــان	مــي	دهــد	کــه	در	ســال	1399	حــدود	10/49	
اســتان	 اپیدمیولوژیــک	 واحدهــاي	 	) واحــد	 	30	( درصــد	
ــاي	 ــالي	واحده ــزان	ابت ــد.	بررســي	می ــاري	گردی ــر	بیم درگی
ــان	 ــتان	نش ــف	اس ــق	مختل ــاس	مناط ــر	اس ــک	ب اپیدمیولوژی
ــه	 ــزان	رخــداد	بیمــاري	از	منطق مــي	دهــد	کــه	بیشــترین	می
ــر	 ــال	صف ــه	خلجســتان	ابت ــا	32	درصــد	و	در	منطق ــه	ب جعفری

ــوده	اســت		 ب
بررســي	پراکندگــي	جغرافائــي	کانــون	هــاي	بیمــاري	در	
ســال	1399	بــر	اســاس	مناطــق	مختلــف	اســتان	نشــان	مــي	
دهــد	کــه	98.3	درصــد	رخــداد	بیمــاري	از	مناطــق	جعفریــه	و	

ــوده	اســت	. مرکــزي	ب
بــاال	بــودن	وقــوع	بیمــاري	در	دو	منطقــه	مرکــزي	و	جعفریــه	

بــه	دالیــل	ذیــل	اعــالم	مــي	گــردد	:	
1-بیشــترین	جمعیــت	دامــي	اســتان	در	ایــن	دو	منطقــه	واقــع	

شــده	اســت	.	
2-وجــود	میــدان	عمــده	خریــد	و	فروش	دام	اســتان	)	دامشــهر	

(	و	داشــتن	مجتمــع	هــاي	دامپــروري	)	لبــن	و	جعفریــه	(	.
ــاد	واحدهــاي	پــرورش	و	عــدم	رعایــت	ضوابــط	 3-تراکــم	زی

بهداشــتي	در	احــداث	واحدهــا	.
ــاي	 ــرورش	)واحده ــاز	دوره	پ ــد	درآغ ــه	واح ــتن	برنام 4-نداش

ــع	دام	. ــز	تجم ــتا	و	مراک ــطح	روس ــدي	(	درس پرواربن
ــوده	و	داراي	 ــه	دار	ب ــاري	دامن ــاله	بیم ــداد	16	س ــي	رخ منحن
ــه	هــاي	رخــداد	 ــه	افزایشــي	مــي	باشــد	کــه	دامن چهــار	دامن
ــد	بیمــاري	 هــاي	مذکــور	ناشــي	از	رخــداد	ســویه	هــاي	جدی

مــي	باشــد	.
دامنــه	اول	در	ســال	1385	کــه	بــه	شــیوع	ســویه	A05ارتبــاط	
ــویه	2	 ــیوع	س ــه	ش ــه	ب ــال	1389	ک ــه	دوم	در	س دارد	و	دامن
ــویه	 ــیوع	س ــه	ش ــوم	ب ــه	س ــاط	دارد	و	دامن Opansiaارتب
A2013	در	ســال	1391	ارتبــاط	دارد	ولــي	در	ســال	هــاي	94	
و	95	علیرغــم	رخــداد	دو	ســروتیپ	جدیــد	ویــروس	در	کشــور	
و	اســتان	قــم	و	افزایــش	بــي	ســابقه	رخــداد	و	تلفــات	بیمــاري	
ولــي	شــمارش	کانــون	هــا	افزایــش	را	نشــان	نمــي	دهــد	زیــرا	
کــه	سیســتم	گــزارش	رســاني،		بــود	و	نبــود	بیمــاري	را	ثبــت	
مــي	کنــد	و	لــي	فرکانــس	بیمــاري	و	تعــداد	گلــه	هــاي	مبتــال	
ــانزده	 ــاري	در	ش ــي	بیم ــا	بررس ــد	.	ضمن ــي	ده ــان	نم را	نش
ــر	نشــان			مــي	دهــد	کــه	ســیر	بیمــاري	کاهــش	 ســال	اخی
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ــانزده	 ــي	ش ــد	.	بررس ــي	ده ــان	م ــه	اي	را	نش ــل	مالحظ قاب
ــد	 ــي	ده ــان	م ــت	گاوي	نش ــاري	در	جمعی ــوع	بیم ــاله	وق س
کــه	بیشــترین	وقــوع	بیمــاري	در	ســال	1385	بــا	252	کانــون	
بــوده	کــه	بیمــاري	بــا	توجــه	بــه	دالیــل	ذیــل	رونــد	کاهشــي	
ــاي	 ــون	ه ــداد	کان ــه	تع ــوري	ک ــرده	بط ــدا	ک ــي	دار	پی معن
بیمــاري	گاوي	در	ســال	1399	بــه	کمتریــن	وقــوع	یعنــي	59	

کانــون	رســیده	بــود	.
دالیل	کاهش	کانون	ها	شامل	:

1-اجــراي	همزمــان	طــرح	مایــه	کوبــي	در	ســطح	کل	کشــور	
و	اســتان	قــم	.

2-اعمــال	نظــارت	دقیــق	بــر	عملیــات	مایــه	کوبــي	اســتان	
هــا	.

ــاز	جهــت	اجــراي	طــرح	 ــورد	نی ــن	واکســن	هــاي	م 3-تامی
هــا	.

هــاي	 تکنیســین	 ؛	 دامپزشــکان	 گســترده	 4-آمــوزش	
. دامــداران	 و	 دامپزشــکي	

ــال	1399	 ــال	1398	و	س ــان	س ــردد	دام	در	پای ــش	ت 5-کاه
ــا	در	کشــور	. ناشــي	از	رخــداد	شــرایط	کرون

ــون	 ــد	A05	کان ــویه	جدی ــیوع	س ــال	ش ــال	1385	بدنب در	س
هــاي	بیمــاري	در	اســتان	و	کل	کشــور	افزایــش	پیــدا	کــرده	
ــا	واکســن	ســویه	 ــا	ب ــي	دام	ه ــه	کوب ــال	مای ــا	اینکــه	بدنب ت
جدیــد	)	2005	A(	؛	بیمــاري	مهــار	گردیــده	و	رونــد	کاهشــي	
بیمــاري	ادامــه	پیــدا	کــرده	اســت	.	بدنبــال	وقــوع	خشکســالي	
ــف	 ــاي	مختل ــتان	ه ــش	ورود	دام	از	اس ــال	1387	و	افزای س
کشــور	و	در	مــوارد	متعــدد	از	کشــور	هــاي	همســایه	بیمــاري	
ــد	افزایشــي	پیــدا	کــرد		.	در	پایــان	ســال	1388	 مجــددا	رون
بدنبــال	ورود	غیــر	مجــاز	گوســاله	پــروار	از	مــرز	هــاي	شــرقي	
	 Opansia	2	ســویه	)		ویــروس	جدیــد	ســویه	شــیوع	باعــث
(	گردیــد	کــه	ایــن	اپیدمــي	باعــث	خســارات	ســنگین	و	بــي	
ســابقه	بــه	جمعیــت	دامــي	اســتان	وکشــور	گردیــد.	اپیدمــي	
ــاه	1389	 ــت	م ــویه	Opansia2		(	در	اردیبهش ــویه	)	س س
بدنبــال	تزریــق	واکســن	تتــراواالن	رازي	متوقــف	گردیــد.	بــر	
ــرواري	(	و	 ــیري	و	پ ــه	گاو	)ش ــا	گل ــي	صده ــن	اپیدم ــر	ای اث
گوســفند	و	بــز	)	داشــتي	و	پــرواري	(	در	واحــد	هــاي	صنعتــي	
و	ســنتي	درگیــر	بیمــاري	شــده	و	باعــث	تلفــات	صدهــا	راس	
دام	و	دههــا	میلیــارد	تومــان	خســارات	بــه	صنعــت	دامپــروري	

اســتان	گردیــد	.	
ــودن	آن	 در	ایــن	اپیدمــي	بدلیــل	حــدت	ویــروس	و	جدیــد	ب
حتــي	دامــداري	هــاي	داراي	ســابقه	مایــه	کوبــي	منظــم	هــم	
درگیــر	بیمــاري	شــدند	.	اپیدمــي	مذکــور	عــالوه	بر	اســتان	قم	
کلیــه	اســتان	هــاي	کشــور	و	کشــورهاي	منطقــه	،	خاورمیانــه	
،	خاورنزدیــک	و	خــاور	دور	را	مبتــال	نمــود	.	طوالنــي	شــدن	
ــم	 ــي	علیرغ ــار	اپیدم ــر	در	مه ــور	،	تاخی ــي	مذک دوره	اپیدم
شناســائي	زودهنــگام	آن	در	اســتان	قــم	،	تاخیــر	در	آزمایــش	

ــع	 ــخص	و	قاط ــت	مش ــود	سیاس ــي	،	نب ــاي	مرض ــه	ه نمون
ــد	 ــاري	و	جدی ــا	بیم ــورد	ب ــت	برخ ــازمان	در	جه از	طــرف	س
بــودن	ســویه	ویــروس	بعنــوان	مهمتریــن	دالیــل	گســترش	
اپیدمــي	در	ســطح	کشــور	مــي	تــوان	ذکــر	نمــود	.مجــددا	در	
ــاي	 ــون	ه ــویه	2013	Aکان ــیوع	س ــال	ش ــال	1391	بدنب س

بیمــاري	افزایــش	مجــدد	پیــدا	کــرد	.
ــوع	دام	 ــاس	ن ــر	اس ــاري	ب ــداد	بیم ــه	اي	رخ ــي	مقایس بررس
نشــان	مــي	دهــد	کــه	منحنــي	رخــداد	بیمــاري	در	جمعیــت	
ــوده	و	از	 ــم	ب ــال	1388	مشــابه	ه ــا	س ــفندي	ت گاوي	و	گوس
O	تیــپ	از	ویــروس	ســویه	تغییــر	بدلیــل	1394	تــا	زمــان	آن
بــه	تیــپ	Aمنحنــي	وقــوع	بیمــاري	معکــوس	گردیــده	و	در	
ســال	1395	مجــددا	منحنــي	بصــورت	کاهشــي	و	منطبــق	بــر	

هــم	گردیــده	اســت	.	
ــال	ورود	 ــال	1394	بدنب ــه	دوم	س ــداي	نیم ــفانه	در	ابت متاس
دامهــاي	مبتــال	)	گاوهــاي	پــرواري	(	از	اســتان	هــاي	
شــمالغرب	)	آذربایجــان	غربــي	و	کردســتان	(،		شــاهد	رخــداد	
ــابقه	 ــه	داراي	س ــي	ک ــه	هائ ــه	گل ــاري	و	گســترش	آن	ب بیم
ــي	 ــي	و	حت ــاي	داخل ــن	ه ــا	واکس ــیون	ب ــم	واکسیناس منظ
ــه	مطالعــات	اپیدمیولوژیــک	انجــام	 وارداتــي	بودیــم	.	نظــر	ب
ــا	توجــه	بــه	مظنــون	شــدن	بــه	تغییــر	ســروتیپ	 گرفتــه	و	ب
ویــروس	درخواســت	انجــام	آزمایشــات	مولکولــي	و	مچینــگ	
ــج	 ــه	نتای ــي	ک ــاي	مصرف ــن	ه ــا	واکس ــور	ب ــروتیپ	مذک س
مچینــگ	انجــام	گرفتــه	نشــان	داد	کــه	واکســن	داخلــي	قــادر	
O	هــاي	ســروتیپ	)	نبودنــد	مذکــور	ســروتیپ	پوشــش	بــه

. 	)Aو
ــج	ذکــر	شــده	درخواســت	انجــام	ســریع	 ــه	نتای ــا	توجــه	ب 	ب
ــات	 ــوکال	و	اقدام ــن	ل ــد	واکس ــي	و	تولی ــات	مولکول مطالع
عاجــل	بهداشــتي	قرنطینــه	اي	گردیــد	کــه	متاســفانه	
ــا	تاخیــر	انجــام	گرفــت	کــه	همیــن	امــر	 اقدامــات	مذکــور	ب
ــروري	اســتان	 ــه	صنعــت	دامپ ــراوان	ب ــان	هــاي	ف باعــث	زی
ــان	دو	 ــداد	همزم ــه	رخ ــه	ب ــا	توج ــد	.		ب ــور	گردی و	کل	کش
ســروتیپ	جدیــد	در	کشــور	و	تاخیــر	در	اقــدام	در	برابــر	آنهــا	
ــا	پایــان	بهــار	1395	و	 همیــن	امــر	باعــث	تــداوم	اپیدمــي	ت

ــد	. ــادي	گردی ــاي	اقتص ــان	ه ــش	زی افزای
ــور	 ــي	مذک ــه	اپیدم ــد	ک ــي	ده ــه	نشــان	م ــاي	اولی 	برآورده
ــب	برفکــي	در	 ــي	ت ــن	اپیدم ــوان	شــدیدترین	و	زیانبارتری بعن

ــر	مــي	باشــد	. شــصت	ســال	اخی
در	اپیدمــي	مذکــور	تــالش	هــاي	زیــادي	شــده	کــه	بیمــاري	
ــته	 ــري	داش ــترش	کمت ــک	گس ــاي	اپیدمیولوژی ــن	واحده بی
ــوده	و	باعــث	 ــز	ب ــت	آمی ــا	موفقی ــالش	ه ــن	ت ــه	ای باشــد	ک
ــاي	 ــل	واحده ــي	در	داخ ــد	و	ل ــا	گردی ــزارش	ه ــش	گ کاه
ــوده	 ــدید	ب ــیار	ش ــاري	بس ــاي	بیم ــان	ه ــک	زی اپیدمیولوژی

اســت.
ــه	دو	 ــاد	ک ــاق	افت ــتان	اتف ــي	در	اس ــال	1396	دو	اپیدم در	س
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ــران	 ــردش	ای ــاي	در	گ ــویه	ه ــي		از	س ــور	ناش ــي	مذک اپیدم
ــا	اســتفاده	از	واکســن	مناســب	مهــار	 ــي		ب ــد	کــه	براحت بودن
گردیــد	.در	ســال	1397	بدلیــل	پوشــش	مناســب	مایــه	کوبــي	
کشــوري	و	اســتاني	،	اســتفاده	کــم	ســابقه	از	واکســن	طوالني	
اثــر	روغنــي	و	عــدم	رخــداد	تغییــر	در	ســویه	هــاي	ویــروس	
ــتان	و	 ــطح	اس ــاري	در	س ــابقه	بیم ــم	س ــش	ک ــاهد	کاه ش
ــل	 ــون	بدلی ــا	کن ــال	1396	ت ــت	.از	س ــوده	اس ــور	ب کل	کش
ــد	از	کشــورهاي	 ــا	ورود	ویــروس	جدی عــدم	وقــوع	جهــش	ی
ــش	 ــي	کاه ــدار	و	حت ــال	پای ــرایط	کام ــاهد	ش ــایه	،	ش همس
ــتان	و	کل	کشــور	 ــاري	در	اس ــداد	بیم ــل	مالحظــه	در	رخ قاب

ــتیم	. هس
ــت	گاوي	 ــاري	در	جمعی ــوع	بیم ــاله	وق ــانزده	س ــي	ش بررس
نســبت	بــه	جمعیــت	گوســفندي	اســتان	نشــان	مــي	دهــد	کــه	
میــزان	وقــوع	بیمــاري	در	جمعیــت	گاوي	4.3	برابــر	جمعیــت	
ــراي	 ــت	ب ــروري	اس ــل	ض ــن	دلی ــت	بهمی ــفندي	اس گوس
ــت	گاوي	 ــاري	در	جمعی ــرل	بیم ــه	کنت ــاري	ب ــا	بیم ــارزه	ب مب

ــردد	. ــه	بیشــتري	گ ــتان	توج کشــور	و	اس
بررسي	تحلیلي	بیماري	شاربن

ــاهد	 ــم	ش ــتان	ق ــار	در	اس ــن	ب ــراي	اولی ــال	1398	و	ب در	س
ــي	در	ســال	1399	دو	 ــم	ول ــوده	ای رخــداد	بیمــاري	شــاربن	ب
کانــون	مشــکوک	گاوي	)	تائیــد	بــر	اســاس	الم	رنــگ	آمیــزي	
ــر	بیمــاري	 ــر	اث ــه	مرکــزي	گــزارش	گردید.ب شــده	(	از	منطق
ــر	 ــاي	درگی ــه	ه ــف	گردید.گل ــال	و	5	راس	تل 5	راس	دام	مبت
ــي	 ــه	کوب ــد	ســابقه	مای ــه	فاق ــوده	ک ــرواري	ب ــه	هــاي	پ ،	گل
بــر	علیــه	بیمــاري	بــوده	انــد.	در	جهــت	پیشــگیري	از	رخــداد	
بیمــاري	در	ســال	1399	تعــداد	419828	راس	گاو	،	گوســفند	
و	بــز	و	تــک	ســمي	مایــه	کوبــي	انجــام	شــده	کــه	در	مقایســه	
ــه	 ــات	مای ــال	1398	عملی ــه	در	س ــام	گرفت ــات	انج ــا	عملی ب
ــد	.	 ــي	ده ــان	م ــدي	را	نش ــش	132.79	درص ــي		افزای کوب
بیشــترین	عملیــات	واکسیناســیون	در	جمعیــت	گوســفند	و	بــز	
بــا	397677	نوبــت	ســر	و	کمتریــن	آن	در	جمعیــت	شــتر	بــا	
ــي	 7	نفــر	انجــام	گرفتــه	اســت.	بررســي	پراکندگــي	جغرافیائ
عملیــات	مایــه	کوبــي	نشــان	مــي	دهــد	کــه	بیشــترین	حجــم	
عملیــات	مایــه	کوبــي	در	منطقــه	مرکــزي	)	87/63	درصــد		(	
و	کمتریــن	آن	در	منطقــه	کهــک	بــا	0.86	درصــد	بــوده	اســت	
.بدلیــل	کاهــش	جمعیــت	گاوي	اســتان	،	تغییــر	در	اســتراتژي	
ــه	 ــد	ده ــاري	در	چن ــداد	بیم ــدم	رخ ــاري	،	ع ــا	بیم ــارزه	ب مب
اخیــر	و	کاهــش	اســتقبال	دامــداران	از	واکسیناســیون	شــاربن	
ــي	 ــا	عملیــات	مایــه	کوب ــده	ت در	جمعیــت	گاوي	باعــث	گردی
ــال	 ــي	در	س ــود	،	منته ــرده	ب ــدا	ک ــي	پی ــد	کاهش گاوي	رون
1398	بدلیــل	رخــداد	بیمــاري	بــراي	اولیــن	بــار	حجــم	مایــه	
کوبــي	در	جمعیــت	گاوي	افزایــش	بــي	ســابقه	اي	پیــدا	کــرده	

اســت	.	
تغییــر	در	اســتراتژي	مبــارزه	بــا	بیمــاري	و	اجــراي	هدفمنــدي	

ــتاني	 ــي	و	اس ــارات	مل ــي	و	کاهــش	اعتب ــه	کوب ــات	مای عملی
ــه	 ــات	مای ــم	عملی ــا	حج ــد	ت ــث	گردی ــه	باع ــص	یافت تخصی
ــژه	در	 ــد	کاهشــي	بوی ــز	رون ــي	در	جمعیــت	گوســفند	و	ب کوب
ــال	1399	 ــددا	در	س ــي	مج ــد	و	ل ــي	نمای ــال	1398	را	ط س
رونــد	واکسیناســیون	افزایــش	معنــي	داري	پیــدا	کــرده		اســت	

بررسي	تحلیلي		بیماري	تنفسي	شتر
اولیــن	گــزارش	رخــداد	بیمــاري	تنفســي	شــتر	در	اردیبهشــت	
ــوده	 ــم		ب ــتان	ق ــک	اس ــه	نم ــي	دریاچ ــاه	1389	در	نزدیک م
اســت	.	بیمــاري	در	مــدت	کوتاهــي	)	دو	هفتــه	(	تمــام	گلــه	
هــاي	شــتر	واقــع	در	مســاحت	2500	کیلومتــر	مربــع	را	مبتــال	
نمــوده	اســت.	میــزان	ابتــال	در	گلــه	تــا	100	درصــد	و	میــزان	
ــوع	 ــال	وق ــت.	بدنب ــوده	اس ــد	ب ــا	2	درص ــن	و	ت ــات	پائی تلف
بیمــاري	در	منطقــه	مذکــور	بیمــاري	بتدریــج	گلــه	هــاي	شــتر	
اســتان	هــاي	حاشــیه	کویــر	ایــران	را	درگیــر	نمــوده	و	آخریــن	
اســتاني	کــه	درگیــر	شــده	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	بوده	
اســت	.بــر	اســاس	گــزارش	هــاي	واصلــه	بیمــاري	از	مرزهــاي	
شــرقي	کشــور	وارد	کشــورهاي	پاکســتان	و	افغانســتان	شــده	
ــه	هــا	را	از	نظــر	 ــود.در	آزمایشــهاي	ویــروس	شناســي	نمون ب
بیمــاري	آنفلوانــزا	منفــي	بودنــد	و	از	نمونــه	هاي	ارســال	شــده	
بــه	آزمایشــگاه	رفرانــس	مایکوپالســما	در	موسســه	واکســن	و	
ــد.	 ــدا	گردی ــما	ج ــري	مایکوپالس ــازي	رازي	،	باکت ــرم	س س
همچنیــن	جــدا	شــدن	مایکوپالســما	توســط	آزمایشــگاه	
رفرانــس	OIEدر	اپیدمــي	ســال	1390	،	توســط	اقــاي	
دکتــر	ورنــري	مــورد	تائیــد	قــرار	گرفــت	.	در	آزمایــش	هــاي	
ــري	هــاي	نایســریا	،	دیپلوکوکــوس	،	 ــري	شناســي	باکت باکت

اســترپتوکوکوس	و	پاســتورال	را	نیــز	جــدا	گردیــده	بــود.
در	ابتــداي	فروردیــن	1390	مجــددا	بیمــاري	از	همــان	مناطــق	
ــتان،	 ــر	کل	اس ــالوه	ب ــرعت	ع ــه	س ــرده	و	ب ــدا	ک ــیوع	پی ش
ــر	نمــوده	 ــران	را	درگی ــر	ای دیگــر	اســتان	هــاي	حاشــیه	کوی
ــاري	کشــورهاي	پاکســتان	و	 ــن	،		بیم ــر	ای ــالوه	ب اســت؛	ع
ــال	1390	 ــي	س ــت	.اپیدم ــوده	اس ــر	نم ــتان	را	درگی افغانس
هماننــد	اپیدمــي	ســال	1389	بــوده	و	در	ایــن	اپیدمــي	کلیــه	
ــد		 ــاري	شــده	بودن ــر	بیم ــه	در	ســال	1389	درگی ــي	ک دامهائ

ــدند	.	 ــاري	ش ــر	بیم ــز	درگی ــال	1390	را	نی مجــددا	در	س
در	ســال	1390	بیمــاري	از	12	واحــد	اپیدمیولوژیــک	گــزارش	
ــد	از	 ــان	بازدی ــور	در	زم ــي	مذک ــر	اپیدم ــر	اث ــه	ب ــد	ک گردی
ــد	 ــف	گردی ــال	و	59	راس	تل ــا	1733	راس	دام	مبت ــون	ه کان
ــن	 ــا	و	بی ــه	ه ــل	گل ــال	داخ ــودن	درصــد	ابت ــه	باالب ــا	توج .ب
گلــه	هــا	و	ناشــناخته	بــودن	بیمــاري	بــراي	کلیــه	شــترداران	
کشــور	بنظــر	مــي	رســد	کــه	بیمــاري	مذکــور	یــک	بیمــاري	
نوپدیــد	باشــد	.	بــا	توجــه	بــه	ســرعت	بــاالي	انتشــار	بیمــاري	
و	اپیدمیولــوژي	بیمــاري	بنظــر	مــي	رســد	کــه	عامــل	اولیــه	
بیمــاري	یــک	نــوع	ویــروس	بــوده	کــه	بررســي	هــا	در	ایــن	

ــه	دارد	. ــه	ادام زمین
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مقدمه گردآورندگان  

ــری	و	 ــی	ســاده	حــس	مســئولیت	پذی ــه	بیان ــوان	،	ب ــاه	حی رف
ارتبــاط	کامــال	انســانی	اســت	کــه	صاحــب	حیــوان	بــا	حیــوان	
رفتــار	مــی	کنــد	.	بــا	وجــود	اهمیــت	رفــاه	حیــوان	در	وضعیــت	
فعلــی	،	عالقــه	بــه	رفــاه	حیوانــات	یــک	پدیــده	جدیــد	نیســت.	
ــان	 ــالمتی	از	زم ــات	و	س ــت	از	حیوان ــورد	مراقب ــی	در	م نگران
ــش	در	دوران	 ــال	پی ــزار	س ــل	ده	ه ــه	حداق ــدن،	ب ــی	ش اهل
نوســنگی	بــر	مــی	گــردد.	قدردانــی	و	احتــرام	مــا	بــه	حیوانــات	
ــرورش	 ــت	پ ــت	و	در	نهای ــردن	،	مراقب ــی	ک ــه	اهل ــر	ب منج
ــان،	 ــیاری	از	مورخ ــت	.	بس ــده	اس ــا	گردی ــداری	از	آنه و	نگه
توســعه	کشــاورزی	را	مهمتریــن	رویــداد	در	تمــام	طــول	تاریــخ	

ــد. بشــریت	مــی	دانن

ــت	 ــات	در	دوران	نوســنگی	توســعه	یاف ــاه	حیوان اخــالق	در	رف
ــود	را	 ــات	خ ــاه	حیوان ــا	رف ــرد	ت ــور	ک ــردم	را	مجب ــر	م ــن	ام ای
بــه	منظــور	دســتیابی	بــه	اهــداف	خــود	جــدی	بگیرنــد	.	ایــن	
یــک	توافــق	دوجانبــه	ســودمند	میــان	مــردم	و	حیوانــات	اســت	
کــه	اگــر	مــا	از	حیوانــات	مراقبــت	کنیــم،	حیوانــات	نیــز	از	مــا	

ــد	کــرد. مراقبــت	خواهن

ــو	 ــرارداد	باســتانی	را	لغ ــن	ق ــرن	بیســت	و	یکــم	ای ــاوری	ق فن
کــرد،	بــه	طــوری	کــه	بــه	مــا	اجــازه	داد	بــا	ورود	بــه	محیــط	
زندگــی	انهــا		کارایــی	حیــوان	تحــت	تاثیــر	قــرار	نگیــرد	،	امــا	

در	عــوض	بــه	رفــاه	آنهــا	لطمــه	زد.

کشــاورزان،	دامــداران،	تربیــت	کننــدگان	حیــوان	،	دانشــمندان	،	
صاحبــان	ســگ	و	گربــه	،	دامپزشــکان،	نگهبانــان	بــاغ	وحــش	

و	دیگــران	کــه	بــا	حیوانــات	زندگــی	مــی	کننــد	و	بــا	حیوانــات	
ســر	و	کار	دارنــد	،	ایــن	چالــش	هــا	را	تشــخیص	می	دهنــد	و	در	
حرفــه	،	ســرگرمی	و	کســب	و	کارخــود	،	سیاســت	هــا،	شــیوه	ها	
و	برنامــه	هــای	رفــاه	حیوانــات	را	بــرای	اطمینــان	از	دسترســی	
حیــوان		بــه	غــذای	ســالم	و	آب	و	ســالمت	حیــوان	را	مــد	نظــر	

قــرار	مــی	دهنــد.

رفاه	حیوان	بر	پنج	اصل	استوار	می	باشد	.

1-	رهایــی	از	گرســنگی	و	تشــنگی	-	بــا	دسترســی	آســان	بــه	
آب	و	رژیــم	غذایــی	بــرای	حفــظ	ســالمتی	و	توانایــی	کامــل.

ــا	فراهــم	نمــودن	محیــط	زیســت	 ــی	از	ناراحتــی	-	ب 2-	رهای
ــه	پناهــگاه	و	مــکان	اســتراحت	 مناســب	از	جمل

ــا	 ــگیری	ی ــا	پیش ــاری	-	ب ــا	بیم ــیب	ی ــی	از	درد،	آس 3-	رهای
ــاری	 ــان	بیم ــریع	و	درم ــخیص	س تش

4-	رهایــی	امــکان	بــروز	رفتــار	طبیعــی	حیــوان	-	بــا	فراهــم	
ــوع	 ــا	ن ــات	مناســب	متناســب	ب ــی،	امکان ــردن	فضــای	کاف ک

ــوان	 زندگــی	حی

ــت	 ــان	از	رعای ــا	اطمین ــراب	-	ب ــرس	و	اضط ــی	از	ت 5-	رهای
ــج	 ــری	از	رن ــور	جلوگی ــه	منظ ــان	ب ــب	و	درم ــرایط	مناس ش

ــوان	 ــی	حی روح

بدیهــی	اســت	زمانــی	کــه	بــه	ایــن	امــر	کــم	توجهــی	گــردد	
ایــن	وظیفــه	دامپزشــکی	دولتــی	اســت	تــا	بــا	تدویــن	قوانیــن	
و	مقــررات	،	صاحــب	حیــوان	را	ملــزم	ســازد	تــا	رفــاه	حیــوان	را	
رعایــت	و	بــا	متخلفیــن	رفتــار	قانونــی	نمایــد	.در	دیــن	مبیــن	
اســالم	برلــزوم	رفتــار	شایســته	و	فراهــم	کــردن	شــرایط	رفــاه	
ــت	 ــده	اس ــر	گردی ــددی	ذک ــات	متع ــث	و	روای ــوان	،	احادی حی
ــن	موضــوع	 ــا	ای ــاط	ب ــی	را	در	ارتب ــرعی	محکم ــزام	ش ــه	ال ک
متبــادر	بــه	ذهــن	مــی	کنــد	.	حتــی	کشــورهای	اســالمی	ماننــد	
ــرعی	آن	را	 ــات	ش ــاه	دام	و		الزام ــورد	رف ــق	در	م ــر	تحقی مص
ــکی	 ــازمان	دامپزش ــد	.س ــار	داده	ان ــوب	انتش ــه	صــورت	مکت ب
ــد	 ــی	باش ــت	دام	م ــی	بهداش ــازمان	جهان ــو	س ــور	عض کش
ــت	 ــه	رعای ــزم	ب ــازمان	مل ــن	س ــورهای	عضــو	ای ــه	کش و	کلی
قوانیــن	مرتبــط	بــا	رفــاه	حیوانــات	هســتند.	ضوابــط	مربــوط	بــه	
رفــاه	حیوانــات	در	مقــررات	ملــی	دامپزشــکی	ابالغــی	از	ســوی	
ــن	 ــد	ای ــی	بای ــده	شــده	اســت،	ول ســازمان	دامپزشــکی	گنجان

ــا	دســتورالعمل	هــای	بیــن	المللــی	منطبــق	شــوند. مــوارد	ب

ــال	در	 ــای	فع ــی	ســاختار	ه ــای	دامپزشــکی	دولت ســرویس	ه
ــالمت	 ــت	از	س ــا	حفاظ ــدف	آن	ه ــتند	و	ه ــا	هس ــر	دنی سراس
و	رفــاه	حیوانــات	مــی	باشــد،	آمــوزش	کارشناســان	شــاغل	در	
ــت	 ــده	بهداش ــن	کنن ــات	تامی ــی	از	الزام ــای	دولت ــتم	ه سیس

ــد. ــی	باش ــی	م عموم
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ــی	و	 ــت	عموم ــن	بهداش ــتقیم	بی ــه	مس ــه	رابط ــی	ک از	آنجای
ــرل	و	پیشــگیری	 ــه	ســرویس	هــای	دامپزشــکی	در	کنت وظیف
حیوانــات	وجــود	دارد،	دوره	مذکــور	در	راســتای	آشــنایی	
ــزار	 ــات	برگ ــاه	حیوان ــالمت	و	رف ــا	س ــط	ب ــن	مرتب متخصصی
شــده	اســت	و	کلیــه	رابطیــن	ملــی	ســازمان	جهانــی	بهداشــت	
ــکی	 ــای	دامپزش ــرویس	ه ــت	س ــدف	تقوی ــتای	ه دام	در	راس
ــاه	 ــه	رف ــف	از	جمل ــای	مختل ــوزه	ه ــو	در	ح ــورهای	عض کش
ــا	 ــند	و	ب ــده	باش ــط	را	دی ــای	مرتب ــوزش	ه ــد	آم ــات	بای حیوان
آخریــن	قوانیــن	و	دســتورالعمل	هــای	روز	دنیــا	در	ایــن	حــوزه	

ــنا	باشــند. آش
بســیاری	از	کشــورها	الزاماتــی	را	بــرای	رعایــت	رفــاه	حیوانــات	
ــرورش	و	نگاهــداری	دام	تعییــن	کــرده	 ــه	پ خصوصــًا	در	مرحل
ــه	 ــند	ک ــی	باش ــات	م ــن	الزام ــن	ای ــال	تدوی ــا	در	ح ــد	و	ی ان
رعایــت	ایــن	الزامــات	کمــک	شــایانی	در	انتخــاب	یــک	کشــور	
بــه	عنــوان	مبــدأ	واردات	دارد	و	در	مــورد	ایــران،	بــه	خصــوص	
کمــک	شــایانی	بــه	صــادرات	دام	زنــده	از	کشــور	خواهــد	کــرد.
ــاه	 ــا	رف ــاط	مســتقیم	ب ــای	گوشــتی	ارتب ــرآورده	ه ســالمت	ف
حیوانــات	در	دوره	هــای	قبــل	از	کشــتار	و	پــرورش	دام	دارد	و	
لــذا	ترویــج	و	توصیــه	فرهنــگ	رعایــت	قوانیــن	رفــاه	حیوانــات	
مــی	توانــد	بــه	ارتقــا	ســالمت	و	بهداشــت	عمومــی	و	همچنیــن	

رضایــت	مصــرف	کننــده	کمــک	شــایانی	نمایــد.

امــا	وضعیــت	امــروز	رفــاه	حیــوان	در	کشــور،	دورنمــای	خوبــی	
نداشــته	و	مناســب	فرهنــگ	ایرانــی–	اســالمی	نیســت	.	
ــته	 ــای	بس ــا	پ ــور	ب ــی	دام	و	طی ــد	جابجای ــای	مانن ــه	ه صحن
در	صندلــی	عقــب	وســیله	نقلیــه	یــا	در	صنــدوق	عقــب	وســیله	
ــور	 ــد		موت ــوار	برباربن ــور	س ــا	طی ــفند	ی ــل	گوس ــه		،	حم نقلی
ــر	 ــیدن	دام	ب ــتیکی	،	کش ــبد	پالس ــته	و	درون	س ــای	بس ــا	پ ب
روی	زمیــن	در	کشــتارگاه	،	شــوک	دادن	بــی	مــورد	دام	بــرای	
حرکــت	دام	رو	بــه	جلــو	،	ازدحــام	بیــش	از	حــد	دام	و	طیــور	در	
زمــان	بارگیــری	در	زمــان	حمــل	و	....		از	مــواردی	اســت	کــه	
بــه	علــت	نــا	آگاهــی	برخــی	از	صاحبــان	دام	و	حمــل	کننــدگان	
و	افــراد	آمــوزش	ندیــده	صــورت	مــی	پذیــرد	کــه	ایــن	رفتــار	
هــا	نــه	قانونــی	و	نــه	شــرعی	اســت	و	از	نظــر	ناظریــن	بیــن	
المللــی	نیــز	وجهــه	خوبــی	نــدارد	.	لــذا	بنظــر	مــی	رســد	بایــد	
ــور	 و	 ــوان	در	کش ــاه	حی ــتورالعمل	رف ــازی	دس ــی	س ــا	بوم ب
امــوزش	بهــره	بــرداران	،	الزامــات	در	ایــن	خصــوص	را	اجرایــی	
و	برخــورد	قانونــی	بــا	متخلفیــن	را	بــه	عنــوان	عوامــل	بازدارنده	

پیــش	بینــی	نمــود	.

الزم	بذکــر	اســت	ایــن	دســتورالعمل	در	مورخــه	2019/12/19	
بازنگــری	گردیــده	اســت	

رفاه حیوان – بخش هایی از دستورالعمل اتحادیه 
اروپا

 20 مــورخ   98/58/EC شــماره  دســتورالعمل 
جــوالی 1998 درمــورد حیواناتــی کــه بــه منظــور 

ــوند ــی ش ــداری م ــی نگه ــداف پرورش اه

ــل	 ــت	حداق ــور	رعای ــه	منظ ــتورالعمل	ب ــن	دس ــاده	1	:	ای م
اســتانداردهای	مــورد	نیــاز	بــرای	حیواناتــی	کــه	بــرای	مقاصــد	
پرورشــی	یــا	بــرای	تولیــد	نگهــداری	میشــوند	تدویــن	گردیــده	

اســت	.

این	دستورالعمل	شامل	موارد	زیر	نمی	باشد	:	

1-حیوانات وحش 

2-حیواناتــی کــه بــه قصــد شــرکت در رقابــت ها، 
نمایــش ، مقاصــد فرهنگــی یــا ورزشــی اســتفاده 

مــی شــوند 

3-حیوانــات آزمایشــگاهی یــا حیواناتــی کــه برای 
آزمایشــات تجربــی نگهــداری می شــوند 

4-حیوانات بی مهره 

ماده	2	:	تعاریف	زیر	در	این	دستورالعمل	کار	برد	دارد	.

ــتان	(	 ــدگان	و	دوزیس ــی	،	خزن ــامل	ماه ــوان	Animal	:	)ش -حی
کــه بــه	مقاصــد	پرورشــی	یــا	تولیــدی	بــه	منظــور	تولیــد	مــاده	

ــری	 ــد	دیگ ــا	مقاص ــت	ی ــم	،	پوس ــتفاده	از	پش ــا	اس ــی	ی غذای
ــرورش	داده	مــی	شــوند	.	 پ

-مالــک	یــا	بهــره	بــردار Or( Keeper)(Owner )	:	هــر	
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فــرد	حقیقــی	یــا	حقوقــی	کــه	بــه	صــورت	موقــت	یــا	دائمــی	
مســئولیت	نگهــداری	حیوانــات	را	بــه	عهــده	دارد	.

ــور	 ــع	ذیصــالح Competent Authority 	:	منظ -مرج
	90/425/EEC	ــتورالعمل ــاس	دس ــر	اس ــالح	ب ــع	ذیص از	مرج
ــی	کشــور	عضــو	 ــن	1990		دامپزشــکی	دولت مصــوب	26	ژوئ
مــی	باشــد	کــه	وظیفــه	کنتــرل	و	اقدامــات	اجرایــی	در	خصوص	

حیــوان	زنــده	را	بــر	عهــده	دارد	.

مــاده	3:	کشــورهای	عضــو	موظفند	ضوابــط	و	دســتورالعملهایی	
ــردار	 ــا	بهــره	ب ــک	ی ــا	مال ــد		ت ــرآن	نظــارت	نماین ــن	و	ب تدوی
همــه	اقداماتــی	کــه	الزم	اســت	را	در	خصــوص	رفــاه	حیوانــات	
ــا	جراحــت	غیــر	ضــروری	 انجــام	دهــد	و	ســبب	درد	،	ازار	و	ی

حیوانــات	نگــردد	.

ــد	 ــان	حاصــل	کنن ــد	اطمین ــاده4:	کشــورهای	عضــو	موظفن م
ــی	،	 ــامل	ماه ــوان	)ش ــورد	حی ــر	در	م ــورد	نظ ــرایط	م ــه	ش ک
ــا	 ــرورش	داده	مــی	شــوند			ب ــدگان	و	دوزیســتان	(	کــه	پ خزن
توجــه	بــه	گونــه	و	درجــه	توســعه	یافتگــی	،	ســازش	پذیــری	
،	یــا	بومــی	بــودن	و	نیازهــای	فیزیولوژیکــی	و	عــادات	قومــی	
و	دانــش	و	اصــول	علمــی	و	تجربــی	،	مطابــق	بــا	ایــن	

ــد	.	 ــارت	نماین ــوان	نظ ــاه	حی ــر	رف ــتورالعمل	ب دس

ماده	5:

از	طریــق	 اســت	 اروپــا	موظــف	 اتحادیــه	 1-کمیســیون	
ــی	 ــاه	جهــت	حیوانات ــتورالعملهای	رف ــط	و	دس ــس،		ضواب مجل
کــه	بــه	قصــد	پــرورش	یــا	بهــره	بــرداری	نگهــداری	میشــوند

را	بــر	اســاس	ارزیابــی	علمــی	و	توصیــه	هایــی	کــه	الزم	اســت	
از	طریــق	قوانیــن	اختصاصــی	مناســب	اعمــال	نمایــد	.

ــون	کمیســیون	 ــن	قان ــج	ســال	اول	اجــرای	ای ــان	پن 2-در	پای
موظــف	اســت	بــر	اســاس	پیشــرفتهای	علمــی	و	فنــی	گــزارش	
ــد	 ــتورالعمل	جدی ــج	آن	را	در	دس ــرده	و	نتای ــه	ک ــبی	تهی مناس

اعمــال	نمایــد	.	

ماده	6	:	

ــام	 ــه	انج ــبت	ب ــد	نس ــو	موظفن ــورهای	عض ــی	کش 1-تمام
بازرســی	توســط	مرجــع	ذیصــالح	مطابــق	با	ایــن	دســتورالعمل	
ــا	ســایر	 اقــدام	نماینــد	.	ایــن	بازرســی	مــی	توانــد	همزمــان	ب

بازررســی	هــا	انجــام	گیــرد	.	

2-تمامــی	کشــورهای	عضــو	موظفنــد	بــا	توجــه	بــه	بازرســی	
ــیون	 ــه	کمیس ــی	را	ب ــات	بازرس ــده	گزارش ــام	ش ــای	انج ه
ــز	خالصــه	ای	 ــیون	نی ــد	و	کمیس ــال	کنن ــا	ارس ــه	اروپ اتحادی
ــی	 ــال	م ــکی	ارس ــی	دامپزش ــه	دائم ــه	کمیت ــات	را	ب از	گزارش

ــد.	 نمای

ــه	آمــاده	ســازی	و	هماهنگــی	و	 3-کمیســیون	بایــد	نســبت	ب
یکســان	ســازی		مــوارد	زیــر	اقــدام	نمایــد	.

1-انجام	بازرسی	مورد	نیاز		

2-تهیه	ساختار	،	محتوی	و	توالی	گزارشات	بازرسی	

 :Staffing  پرسنل

ــه	دارای	 ــی	ک ــداد	کاف ــه	تع ــنل	ب ــد	توســط	پرس ــات	بای حیوان
ــند	،		 ــت	باش ــش	و	دارای	صالحی ــا	دان ــب	،	ب ــی	مناس توانای

ــد	 ــداری	گردن نگه

:  Inspection بازرسی

1-	در	سیســتم	هــای	پرورشــی	کــه	رفــاه	انهــا	نیازمنــد	توجــه	
مســتمر	پرســنل		دارای	توانایــی	مناســب	،	بــا	دانــش	و	دارای	
صالحیــت	اســت	،	بایــد	توســط	ایــن	افــراد	،	حداقــل	یــک	بــار	

در	روز	بــه	حیــوان	سرکشــی	گــردد	.

ــی	 ــر	پرورش ــای	غی ــتم	ه ــه	در	سیس ــی	ک ــرای	حیوانات 2-ب
ــزی	 ــه	ری ــه	ای	برنام ــه	گون ــد	ب ــد	بای ــی	گردن ــداری	م نگه
گــردد	تــا	در	فواصــل	زمانــی	مناســب	بــه	حیوانــات	سرکشــی	

ــردد.		 ــری	گ ــیب	جلوگی ــه	آس ــا	از	هرگون ــردد	ت گ

3-نــور	دهــی	کافــی	)ثابــت	یــا	ســیار	( در	زمــان	سرکشــی	بــه	
حیوانــات	بایــد	در	دســترس	قــرار	داشــته	باشــد.	.

4-حیواناتــی	کــه	بیمــار	شــده	یــا	آســیب	دیــده	باشــند	بــدون	
فــوت	وقــت	بایــد	درمــان	گردنــد.	در	جایــی	کــه	درمــان	اثــر	
نداشــته	باشــد	و	پاســخ	ندهــد	بایــد	از	توصیــه	هــای	دامپزشــک	
ــوان	 ــردن	حی ــه	بســتری	ک ــاز	ب ــر	نی ــردد.	اگ ــری	گ ــره	گی به
باشــد	بایــد	جایــی	مجــزا	کــه	تمیــز	و	خشــک	بــوده	و	حیــوان	

در	آن	احســاس	راحتــی	کنــد	پیــش	بینــی	گــردد.	

5-مالــک	یــا	بهــره	بــردار	بایــد	بایگانــی	از	اقدامــات	درمانــی	
ــردر	هــر	بازرســی	را	 ــزان	مــرگ	و	می ــز	می ــز	شــده	و	نی تجوی

ثبــت	نمایــد	.

ــد	حداقــل	ســه	ســال	 ــر		بای ــی	و	مــرگ	ومی 6-ســوابق	درمان
ــازرس	و	 ــه	ب ثبــت	و	بایگانــی	گــردد	و	در	زمــان	درخواســت	ب

ــه	گــردد.		 مرجــع	ذیصــالح	ارائ

:  Freedom Movement فضای حرکتی

ــا	توجــه	 فضــای	حرکتــی	حیــوان	بســته	بــه	نــوع	،جنــس	و	ب
بــه	یافتــه	هــای	علمــی	و	تجربــی	،	نبایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	

تــا	باعــث	رنــج	یــا	جراحــت	بــی	مــورد	گــردد	،

اگــر	حیــوان	بــه	صــورت	مــداوم	،	محدودیــت	حرکــت	داشــته	
باشــد	و	یــا	بــا	افســار	مقیــد	شــده	باشــد	.بایــد	فضــای	مناســب	
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حرکتــی	متناســب	بــا	نیازهــای	فیزیولوژیــک	و	رفتــاری	
حیــوان	متناســب	بــا	اصــول	علمــی	و	یافتــه	هــای	علمــی	در	

ــار	گذاشــته	شــود	. اختی

ابنیه و تاسیسات و امکانات

Building &Accommodation 

1-مصالحــی	کــه		بــرای	ســاخت	محــل	اســتراحت	و	امکانــات	
مــورد	نیــاز	بــه	کار	میــرود	و	خصوصــا	مصالــح	و	وســایلی	کــه	
بــرای	محــل	نگهــداری	حیــوان	بــکار	میــرود	و	ایــن	مصالــح	
ــه	 ــد	ب ــدن	حیــوان		در	تمــاس	باشــند	بای ــا	ب ممکــن	اســت	ب
ــته	و	 ــرر	نداش ــوان	ض ــدن	حی ــرای	ب ــه	ب ــد	ک ــه	ای	باش گون

قابــل	پاکســازی	و	ضدعفونــی	باشــد	.

2-تاسیســات	بایــد	بــه	گونــه	ای	طراحــی	گــردد	تــا	محافظــت	
ــا	 ــز	ی ــه	تی ــد	لب ــوده	و	فاق ــن	نم ــوان	را	تامی ــرای	حی الزم	ب
پیــش	آمدگــی	باشــد	تــا	از	بــروز	آســیب	بــه	حیــوان	جلوگیری	

گــردد.	

3-تهویــه	هــوا	،	میــزان	غبــار	،	درجــه	حــرارت	،	رطوبــت	هــوا	
و	تراکــم	گاز	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	تــا	اثــر	زیانبــار	نداشــته	

باشــد	.	

4-حیوانــات		بایــد	در	مکانــی	نگهــداری	گردنــد	تــا	در	معــرض	
ــتراحت	 ــان	اس ــند	و	در	زم ــته	باش ــرار	نداش ــم	ق ــی	دائ تاریک
حیــوان		بتوانــد	از	نــور	مصنوعــی	اســتفاده	نماینــد.در	زمانــی	
کــه	نــور	طبیعــی	نیازهــای	فیزیولوژیکــی	و	رفتــاری	حیــوان	را	

تامیــن	ننمایــد،		نــور	مصنوعــی	مناســب	تهیــه	گــردد	.	

ــداری	 ــاختمان	محــل	نگه ــاز	س 5-در	طراحــی،	ســاخت	و	س
ــه	ای	 ــه	گون ــد	از	ب ــکان	بای ــاز	و	ام ــورت	نی ــات		در	ص حیوان
ــوران	 ــا	از	تبــادل	هــوای	معکــوس	و	ورود	جان اقــدام	گــردد	ت
ــوان	 ــالمت	حی ــرای	س ــز	ب ــره	امی ــل	مخاط ــوذی	و	عوام م

ــردد.	 ــری	گ جلوگی

-تجهیزات مکانیکی یا اتوماتیك 

 Automatic or Mechanical Equipment

تجهیزاتــی	کــه	بــه	صــورت	مکانیکــی	و	یــا	اتوماتیــک	بــرای	
ســالمت	حیــوان	مــورد	نیــاز	اســت	،		بایــد	حداقــل	یــک	بــار	
در	روز	مــورد	بازرســی	قــرار	گیــرد.	چنانچــه	نقصــی	مشــاهده	
شــود	ســریعا	تصمیــم	گیــری	نمــوده	و	اگــر	بــه	ســرعت	رفــع	
ــا	 ــا	گــردد	ت ــد	شــرایطی	مهی ــود	بای ــر	نب مشــکل	امــکان	پذی
ســالمتی	و	عملکــرد	حیــوان	بــه	بهتریــن	وجــه	حفــظ	گــردد.	

غذا ،آب و سایر مواد

  Feed, Water and other substances 

1-	حیــوان	بایــد	براســاس	رژیــم	غذایــی	کــه	مناســب	جنــس	
و	ســن	حیــوان	اســت	تغذیــه	شــود	بــه	گونــه	ای	کــه	ســالمتی	
و	عملکــرد	مناســب	حیــوان	حفــظ	گــردد	و	نیازهــای	غذایــی	
ــی	 ــاده	غذای ــد	م ــن	صــورت	نبای ــن	گــردد.	در	ای ــوان	تامی حی
یــا	مایعاتــی	بــه	حیــوان	داده	شــود	کــه	باعــث	رنــج	یــا	اســیب	

گــردد.

2-حیــوان	بایــد	ایــن	امــکان	را	داشــته	باشــد	تــا	در	فواصــل	
زمانــی	مناســب	بــا	تغذیــه	مناســب،		احتیاجــات	فیزیولوژیــک	

خــود	را	تامیــن	نمایــد	.	

3-حیــوان		بایــد	ایــن	امــکان	را	داشــته	باشــد	تــا	بتوانــد	نیــاز	
خــود	را	بــه	آب	برطــرف	نمــوده	و	بــه	میــزان	نیــاز	آب	بــدن	

را	تامیــن	نمایــد	.	

4-تجهیــزات	مربــوط	بــه	غــذا	دهــی	و	آبخــوری	حیــوان	بایــد	
بــه	گونــه	ای	طراحــی	و	تعبیــه	گــردد	تــا	از	انتقــال	عفونــت	و	

اثــرات	زیانبــار	بــه	حیــوان	جلوگیــری	گــردد.	

ــا	 ــک	ی ــای	پروفیالکتی ــا	و	بخصــوص	داروه ــه	داروه 5-کلی
ــز	 ــد	تجوی ــی	بای ــوراک	،		در	صورت ــی	خ ــا	و	افزودن مکمله
ــوده	و	از	نظــر	 ــا	یافتــه	هــای	علمــی	ب ــد	کــه	مطابــق	ب گردن

ــد	. ــاد	ننمای ــکلی	ایج ــالمتی	مش ــاه	و	س ــول	رف اص

روشهای باروری

 Breeding Procedures 

ــاروری  ــرورش	و	ب ــهای	پ ــا	روش ــی	ی ــح	مصنوع 1-در	تلقی
ــد	. ــیب	ببین ــا	آس ــیده	ی ــج	کش ــوان	رن ــد	حی ــی		،		نبای طبیع

ــب	 ــپ	مناس ــپ	و	ژنوتی ــاس	فنوتی ــر	اس ــد	ب ــوان	بای 2-	حی
ــوع	 ــا	ن ــب	ب ــداف	و	مناس ــور	اه ــه	منظ ــط	ب ــی	و	فق پرورش
پــرورش	انتخــاب	و	نگهــداری	گــردد	،	بــه	گونــه	ای	کــه	اثــر	

ــذارد	.	 ــاه	دام	نگ ــا	رف ــالمت	ی ــرروی	س ــب	ب نامناس

ــورخ 18  ــماره EC/2008/119 م ــتورالعمل ش دس
ــرای  ــار ب ــل معی ــورد حداق ــامبر 2008درم دس

ــاله  ــت گوس محافظ

مــاده	1:	ایــن	دســتورالعمل	ضوابــط	رفــاه	گوســاله	اســت	کــه	
ــی	 ــداری	م ــرواری	نگه ــا	پ ــی	ی ــداف	پرورش ــور	اه ــه	منظ ب

شــود	.

ماده	2:	در	این	دستورالعمل	تعاریف	زیر	بکار	میرود	:

گوســاله	Calf :	بــه	گوســاله	تــا	حداکثــر	شــش	ماهــه	گفتــه	
مــی	شــود	.

ــور	 ــالح	 Competent Authority	:	منظ ــع	ذیص مرج
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	90/425/EEC	ــتورالعمل ــاس	دس ــر	اس ــالح	ب ــع	ذیص از	مرج
ــور	عضــو	 ــی	کش ــکی	دولت ــن	1990		دامپزش مصــوب	26	ژوئ

مــی	باشــد	.

ماده	3:	

ــازه	دارد	از	 ــد	از	ســن	هشــت	هفتگــی	اج ــا	بع ــاله	تنه 1-گوس
ــی	 ــر	اســاس	گواه ــه	ب ــر	اینک ــارج	شــود	مگ ــود	خ ــگاه	خ جای
دامپزشــکی	بــرای	حفــظ	ســالمت	گوســاله	نیــاز	باشــد	از	بقیــه	
ــر	روی	 ــب	ب ــان	مناس ــده	و	درم ــا	دارو	داده	ش ــده	ت ــدا	ش ج

ــرد	. ــاله	انجــام	گی گوس

2-عــرض	هــر	جایــگاه	نگهــداری	گوســاله	بایــد	حداقــل	برابــر	
ــت	 ــاله	در	حال ــف	(	گوس ــن	دو	کت ــه	بی ــوگاه	)فاصل ــدازه	جل ان
ــول	 ــر	ط ــد	براب ــز	بای ــی	آن	نی ــه		طول ــد	.	فاصل ــتاده	باش ایس
ــی	(	 ــی	)دم ــه	خلف ــای	لب ــا	انته ــوزه	ت ــوک	پ ــاله		از	)ن گوس

ــد	. ــدد	1/1باش ــرب	در	ع ــی	(	ض ــتخوان	خاج اس

3-محــل	نگهــداری	گوســاله	بجــزدر		مــوارد	درمانــی	کــه	بایــد	
مجــزا	نگهــداری	شــوند	نبایــد	یکســره	دیــوار	از	جنــس	دیــوار	
ســفت	باشــد.	در	دیوارهایــی	کــه	منفــذ	داشــته	باشــند	گوســاله	
ــا	 ــه	ب ــق	حــس	المس ــرده	و	از	طری ــگاه	ک ــرون	را	ن ــد	بی بتوان

ــد		.	 ــرار	نمای ــاط	برق بیــرون	ارتب

ــه	صــورت	گروهــی	نگهــداری	شــوند	،	 4-اگــر	گوســاله	هــا	ب
در		فضایــی	غیــر	متراکــم	،	هــر	گوســاله	بــه	فضــای		1/5	متــر	
ــر	از	150	کیلوگــرم	،	 ــده	کمت ــا	وزن	زن ــرای	گوســاله	ب ــع	ب مرب
فضــای		1/7	متــر	مربــع	بــرای	گوســاله	بــا	وزن	زنــده	معــادل	
یــا	بیشــتر	از	150	کیلوگــرم	یــا	بیشــتر	و	فضــای	1/8	متــر	مربع	
ــرم	 ــتر	از	220	کیلوگ ــا	بیش ــادل	ی ــا	وزن	مع ــاله	ب ــرای	گوس ب

دسترســی	داشــته	باشــد	.

مورد	فوق	شامل	این	دو	بند	نمی	شود	:
1-فضایی که ، کمتر از شش راس گوساله نگهداری شود 

2-گوساله ای که در کنار مادر نگهداری می شود 

ــدرج	 ــط	من ــق	ضواب ــد	ار	تطاب ــو	بای ــورهای	عض ــاده	4	:کش م
ایــن	دســتورالعمل	در	مــورد	گوســاله	هــای	پرورشــی	اطمینــان	

ــد	. حاصــل	نماین

ــای	علمــی	 ــه	ه ــر	اســاس	یافت ــتورالعمل	ب ــن	دس ــاده	5	:	ای م
ــردد	. ــد	نظــر	گ ــد	تجدی بای

مــاده	6	:	کمیســیون	بایــد	از	دولتهــای	کشــورهای	عضــو	
ــه	 ــر	پای ــاس	آن	ب ــه	اس ــی	ک ــاس	گزارش ــر	اس ــد	،		ب بخواه
ــه	 ــی	اتحادی دســتورالعمل	مرجــع	ذیصــالح	امنیــت	مــواد	غذای
اروپــا	تدویــن	مــی	گــردد	،	در	سیســتم	هــای	پرورشــی	بســته	و	

بــا	توجــه	بــه	نیازهــای	پــرورش	گوســاله	ســالم	،	از	نظر	بررســی	
ــار	 ــوژی	و	رفت ــی	،	فیزیول ــتم	پرورش ــی	،	سیس ــیب	شناس آس
ــی	–	اقتصــادی	در	سیســتم	 ــرات	اجتماع ــوان	و	بررســی	اث حی
ــیون	 ــه	کمیس ــی	ب ــب	گزارش ــی	در	قال ــف	پرورش ــای	مختل ه

ــردد.	 ارســال	گ

ماده	7:	

ــام	 ــه	انج ــبت	ب ــد	نس ــو	موظفن ــورهای	عض ــی	کش 1-تمام
بازرســی	توســط	مرجــع	ذیصــالح	مطابــق	بــا	ایــن	دســتورالعمل	
ــا	ســایر	 ــد	همزمــان	ب ــن	بازرســی	مــی	توان ــد	.	ای ــدام	نماین اق

ــرد	.	 بازررســی	هــا	انجــام	گی

ــتورالعمل	 ــط	،	دس ــن	ضواب ــاس	ای ــر	اس ــد	ب ــیون	بای 2-کمیس
ــد	.	 ــن	نمای ــه	و	تدوی ــی	را		تهی ــام	بازرس ــوه	و	انج نح

3-	دو	ســال	یکبــار	کشــورهای	عضــو	بایــد	نتایــج	بازرســی	هــا	
را	مطابــق	ایــن	دســتورالعمل	گــزارش	نماینــد	.

ــه	 ــی	ب ــات	واردات ــتورالعمل	حیوان ــه	دس ــه	ب ــا	توج ــاده	8	:	ب م
ــا	،	حیواناتــی	کــه	از	کشــورهای	ثالــث	وارد	مــی	 اتحادیــه	اروپ
شــوند	بایــد	گواهــی	از	مرجــع	ذیصــالح	آن	کشــور	ارائــه	نماینــد	
کــه	حداقــل	اقدامــات	درمانــی	در	مــورد	حیــوان	انجــام	گرفتــه	

اســت	

مــاده	9	:	دامپزشــکان	ماهــر		و	مجــرب	مــورد	تاییــد	کمیســیون	
بــا	اســتفاده	از	دســتورالعمل	واحــدی	مــی	تواننــد	بــا	همــکاری	
مرجــع	ذیصــالح	،	نســبت	بــه	انجــام	بازرســی	هــا	اقــدام	نمایند	
.	ایــن	افــراد	بایــد	رعایــت	نــکات	بهداشــتی	را	بــه	گونــه	ای	بــه	
اجــرا	بگذارنــد	تــا	باعــث	انتقــال	بیمــاری	نگردنــد	.	کشــورهای	
ــا	ایــن	دامپزشــکان	همــه	گونــه	همــکاری	را	در	 عضــو	بایــد	ب

جهــت	اجــرای	وظایفشــان	بعمــل	آورنــد	.	

ــرای	ســاخت	محــل	نگهــداری	و	 1-	مــواد	و	مصالحــی	کــه	ب
اســتراحت	گوســاله	هــا	و	بخصــوص	باکــس	نگهــداری	گوســاله	
ــل	 ــد	و	قاب ــان	آور	باش ــرای	دام	زی ــد	ب ــی	رود	،		نبای ــکار	م ب

ــی	باشــد	. پاکســازی	و	ضدعفون

2-تــا	تدویــن	قوانیــن	جدیــد	در	خصــوص	ســیم	کشــی	هــای	
برقــی	،	وســایل	برقــی	بــه	گونــه	ای	تعبیــه	گردنــد	تــا	از	شــوک	

الکتریکــی	بــه	حیــوان	جلوگیــری	گــردد.

3-در	مــورد	عایــق	کاری	،	سیســتم	گرمایش	،	تهویه	ســاختمان	
بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	تــا	جریــان	هــوا	،	میــزان	گــرد	و	غبــار	
،	درجــه	حــرارت	،	رطوبــت	موجــود	در	هــوا	و	غلظــت	گاز	بــرای	

گوســاله	ضرر	نداشــته	باشــد	.	

ــالمت	و	 ــرای	س ــه	ب ــی	ک ــا	مکانیک ــک	ی ــایل	اتوماتی 4-وس
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ــار	 ــل	روزی	یکب ــکار	مــی	رود	حداق ــوان	ب عملکــرد	خــوب	حی
ــه	نقصــی	 ــی	ک ــد	.	در	صورت ــرار	گیرن ــی	ق ــورد	بازرس ــد	م بای
ــرف	 ــر	ط ــه	ب ــد	بالفاصل ــد	بای ــخص	گردی ــتگاه	مش در	دس
گــرددو	چنانچــه	نقــص	قابــل	برطــرف	شــدن	در	کوتــاه	مــدت	
نباشــد	بایــد	بــه	صورتــی	عمــل	گــردد	تــا	اقدامــات	الزم	بــرای	
حفــظ	ســالمت	و	عملکــرد	خــوب	حیــوان	پیــش	بینــی	گــردد	
ــا	اســتفاده	از	روش	هــای	 ــع	نقــص	گــردد	و	ب ــا	دســتگاه	رف ت
ــالمت	 ــی	و		س ــل	زندگ ــی	مح ــه	،	پاکیزگ ــن		،	تغذی جایگزی

ــد	.	 ــه	مخاطــره	نیفت ــوان	ب حی

5-در	مــواردی	کــه	از	سیســتم	تهویــه	هــوا	اســتفاده	مــی	گــردد	
ــرای	 ــان	نقــص	سیســتم	،	ب ــد		سیســتم	پشــتیبان	،		در	زم بای
اطمینــان	از		اینکــه	هــوا	ی	تــازه	بــه	میــزان	کافــی	جایگزیــن	
گــردد	و	وجــود	داشــته	باشــد	جهــت	حفــظ	ســالمت	حیوانوجــود	

داشــته	باشــد	.	

ــود	 ــدار	وج ــتم	هش ــتگاه	،	سیس ــص	در	دس ــورت	نق 6-در	ص
ــتگاه	 ــص	در	دس ــوان	را	از	نق ــب	حی ــا	صاح ــد	ت ــته	باش داش
تهویــه	مطلــع	ســازد	.سیســتم	هشــدار	دهــی	بایــد	مرتــب	مورد	

ــرد	. ــرار	گی ــش	ق آزمای

ــداری	 ــی	نگه ــد	در	تاریک ــم	نبای ــورت	دائ ــه	ص ــوان		ب 7-حی
ــه	ویژگیهــای	رفتــاری	 ــا	توجــه	ب شــود	.	بایــد	دســتورالعملی	ب
ــر	 ــی	ه ــت	آب	وهوای ــاس	وضعی ــر	اس ــدن	ب ــک	ب و	فیزیولوژی
کشــور	تدویــن	گــردد	،		در	خصــوص	میــزان	نــور	مــورد	نیــاز	
ــد	دریافــت	کنــد	بهتــر	 ــا	مصنوعــی	کــه	حیــوان	بای طبیعــی	ی
اســت	محاســبه	نــور	مصنوعــی	حداقــل		بــر	اســاس	نــور	طبیعی	
یعنــی	از	ســاعت	9	صبــح	تــا	5	بعــد	از	ظهــر	صــورت	پذیــرد	.	
بایــد	نــور	مناســب	ثابــت	یــا	ســیار	بــه	گونــه	ای	تنظیــم	گــردد	
تــا	سرکشــی	بــه	حیــوان	در	هــر	لحظــه	امــکان	پذیــر	باشــد	.

8-در	سیســتمهای	متراکــم	پرورشــی		حیــوان	بایــد	بــه	وســیله	
صاحــب	خــود	یــا	شــخصی	کــه	مســئولیت	ایــن	کار	را	بــه	عهده	
ــاز	 ــتمهای	ب ــود	و	در	سیس ــی	ش ــار	در	روز	سرکش دارد	،	دو	ب
پرورشــی	حداقــل	یکبــار	مــورد	بازدیــد	قــرار	گیــرد	.	چنانچــه	
ــه	 ــه	ب ــد	بالفاصل ــد	بای ــا	آســیب	ببین گوســاله	مریــض	شــده	ی
صــورت	مناســب	درمــان	گــردد	.	اگــر	اقدامــات	صاحــب	حیــوان	
باعــث	بهبــودی	نگــردد	بایــد	از	خدمــات	دامپزشــکی	اســتفاده	
نمــود	.	در	صورتــی	کــه	گوســاله	بیمــار	شــده	یــا	آســیب	ببینــد	
ــی	خشــک	و	 ــد	از	ســایر	گوســاله	هــا	جــدا	شــده	و	در	جای بای

مناســب	بــرای	بســتری	نگهــداری	شــوند	.

9-محــل	نگهــداری	گوســاله	بایــد	بــه	گونــه	ای	طراحــی	گــردد	
ــتادن	و	 ــتراحت	،	ایس ــیدن	،	اس ــکان	دراز	کش ــاله	ام ــا	گوس ت

تیمــار	شــدن	را	بــدون	مشــکلی	داشــته	باشــد	.

10-بــه	گــردن	گوســاله	نبایــد	افســار	بســت	مگــر	بــه	گــردن	
گوســاله	هایــی	کــه	بــه	صــورت	جمعــی	نگهــداری	مــی	گردنــد	
کــه	ایــن	زمــان	حداکثــر	بــه	مــدت	یــک	ســاعت	بــه	گوســاله	

هــا	در	زمــان	دادن	شــیر	یــا	شــیر	جایگزیــن	خواهــد	بــود	.

11-در	جایــی	کــه	از	افســار	بــرای	گوســاله	اســتفاده	مــی	شــود	
نبایــد	باعــث	آســیب	بــه	گوســاله	گــردد	و	بــه	طــور	مرتــب	و	
در	صــورت	نیــاز	گوســاله	بازدیــد	شــود	تــا	افســار	ســفت	بســته	
ــا	از	 ــود	ت ــته	ش ــه	ای	بس ــه	گون ــد	ب ــار	بای ــد	.	افس ــده	باش نش
احتمــال	خفگــی	و	آســیب	جلوگیــری	کــرده	و	امــکان	تحــرک	

بــه	گوســاله	داده	شــود	.	

ــتفاده	 ــورد	اس ــزات	م ــایل	و	تجهی ــداری	وس ــل	نگه 12-مح
ــی	 ــازی	و	ضــد	عفون ــب	پاکس ــه	صــورت	مرت ــد	ب ــوان	بای حی
گــردد	تــا	از	بــروز	عفونــت	متقاطــع	و	اجــرام	بیماریــزا	جلوگیری	
گــردد	.مدفــوع	و	ادرار	حیــوان	و	غــذای	خــورده	نشــده	و	بیــرون	
ریختــه	شــده	بایــد	پاکســازی	شــود	تــا	بــوی	نامطبــوع	را	بــه	
حداقــل	رســانده	و	از	تجمــع	حشــرات	و	جانــوران	مــوذی	

ــردد.	 ــری	گ جلوگی

13-	در	محــل	نگهــداری	گوســاله	،	کــف	زمیــن	بایــد	صــاف	
امــا	لغزنــده	نباشــد	تــا	گوســاله	آســیب	نبینــدو	همچنیــن	طوری	
ــه	 ــا	تکی ــتادن	ی ــگام	ایس ــاله	در	هن ــا	گوس ــردد	ت ــی	گ طراح
ــداری	 ــد	.کــف	محــل	نگه ــا	آســیب	نکن دادن	احســاس	ازار	ی
گوســاله	بایــد	بــا	توجــه	بــه	وزن	و	وضعیــت	بــدن	گوســاله	بــا	
ــل	 ــاختمان	و	مح ــود	.	س ــه	ش ــر	گرفت ــراز	در	نظ ــوام	و	همت ق
ــیر	 ــه	ش ــوط	ب ــایل	مرب ــزات	و	وس ــاله	،	تجهی ــداری	گوس نگه
دهــی	گوســاله	بایــد	پاکســازی	شــده	و	ضدعفونــی	گــردد	و	بــه	
صــورت	مناســبی	زهکشــی	شــود		تــا	ازبــروز	عفونــت	متقاطــع	
ــع	 ــب	دف ــل	مناس ــردد.	مح ــری	گ ــی		جلوگی ــال	آلودگ و	انتق
ــوی	 ــری	از	ب ــرای	جلوگی ــی	ب ــوع	،	ادرار	و	پســماند	خوراک مدف
نامناســب	و	حضــور	جونــدگان	مــوذی	و	پرنــدگان	بایــد	وجــود	
ــرای	خوابیــدن	گوســاله	هــای	 داشــته	باشــد. جــای	مناســب	ب
بــا	ســن	کمتــر	از	دو	هفتــه	بایــد	جداگانــه	پیــش	بینــی	گــردد	.	

ــا	ســن	،	وزن	،	نیازهــای	 ــد	متناســب	ب ــرای	گوســاله	بای 14-ب
ــر	 ــی	در	نظ ــره	غذای ــاله	،	جی ــاری	گوس ــک	و	رفت فیزیولوژی

ــردد. ــت	گ ــوان	تقوی ــاه	حی ــالمت	و	رف ــا	س ــود	ت ــه	ش گرفت

در	جیــره	غذایــی	بایــد	آهــن	اضافــه	شــود	تــا	میــزان	
ــر	وجــود	 ــول	در	لیت ــی	م ــن	خــون	درحــد	4/5	میل هموگلوبولی
داشــته	باشــد	.	بایــد	میــزان	مناســبی	از	غــذای	فیبــر	دار	
گوســاله	بــا	ســن	بــاالی	دوهفتــه	در	جیــره	غذایــی	پیــش	بینــی	
گــردد.	ایــن	میــزان	از	50	تــا	250	گــرم	در	روز	بــرای	گوســاله	
بــا	ســن	8	تــا	20	هفتــه	متغیــر	اســت	.گوســاله	هــا	نبایــد	پــوز	

ــد	داشــته	باشــند	. بن
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ــه	شــوند	.	 ــد	تغذی ــار	در	روز	بای ــل	دو	ب 15-گوســاله	هــا	حداق
ــه	صــورت	جمعــی	نگهــداری	مــی	شــوند	 چنانچــه	گوســاله	ب
و	از	دســتگاههای	اتوماتیــک	غــذا	دهــی	اســتفاده	نمــی	شــود	
هــر	گوســاله	بایــد	بــه	غــذا	هماننــد	ســایر	گوســاله	هــا	در	هــر	

زمــان	دسترســی	داشــته	باشــد	.	

ــه	آب	 ــد	ب ــه	بای ــاالی	دو	هفت ــن	ب ــا	س ــای	ب ــاله	ه 16-گوس
ــات	 ــه	احنیاج ــه	ای	ک ــه	گون ــن	ب ــات	جایگزی ــا	مایع ــی	ی کاف
ــرای	 ــند	.	ب ــته	باش ــد	دسترســی	داش ــن	نمای ــا	راتامی ــدن	آنه ب
گوســاله	بیمــار	یــا	در	مناطقــی	کــه	دمــای	هــوا	بــا	ال	اســت	،	

ــد	. ــترس	باش ــه	در	دس ــد	آب	همیش بای

ــه	ای	 ــه	گون ــد	ب ــوری	بای ــی	و	آبخ ــذا	ده ــزات	غ 17-تجهی
طراحــی	،	نصــب	و	ســاخته	شــود	کــه	انتقــال	الودگــی	از	طریــق	

ــه	حداقــل	برســد	. ــه	گوســاله	ب آب	و	غــذا	ب

ــد	از	 ــاعت	اول	بع ــه	و	در	شــش	س ــد	بالفاصل ــاله	بای 18-گوس
ــد	.	 ــادر	را	دریافــت	نمای ــد	آغــوز	م تول

ــوالی   ــماره EC74//1999 19 ج ــتورالعمل ش دس
ــرغ  ــت م ــرای محافظ ــای ب ــل معیاره 1999 حداق

ــذار  تخمگ

1-این	دستورالعمل	در	موارد	زیر	کاربرد	ندارد	:

ــا ظرفیــت کمتــر از 350  مرغــداری تخــم گــذار ب
مــرغ تخمگــذار 

مرغداری اجداد و مادر تخمگذار 

ماده	2-تعریف	زیر	در	این	دستورالعمل	کار	برد	دارد	:

ــوس	 ــژاد	گال ــرغ	از	ن ــذار	Laying Hens:	م ــرغ	تخمگ -م
گالــوس	کــه	قابلیــت	تخمگــذاری	داشــته	و	تخــم	مــرغ	هــای	

ــه	منظــور	هــچ	اســتفاده	نمــی	شــوند	. تولیــدی	ب

-النــه	 Nest:	فضایــی	مجــزا	بــرای	مــرغ	تخمگــذار	کــه	از	
ــا	قفــس	 ــرغ	ب ــه	م ــد	ک ــه	شــده	ان قفــس	هــای	مشــبک	تهی
مشــبک	تمــاس	مســتقیم	نــدارد	و	ممکــن	اســت	یــک	مــرغ	یــا	

ــوند	. ــداری	ش ــرغ	در	آن	نگه ــدادی	م تع

-بســتر Litter 	:	هــر	مــاده	شــکننده	و	تــردی	کــه	مــرغ	بنــا	
ــد	و	 ــی	میکن ــر	روی	آن	زندگ ــود	ب ــادات	خ ــای	و	ع ــه	نیازه ب

نیازهــای	حــود	را	بــر	طــرف	مــی	کنــد	.

محــدوده	قابــل	اســتفاده	Usable Area:	شــامل	بخشــی	از	
محــل	نگهــداری	کــه	عــرض	آن	حداقــل	30	ســانتیمتر	اســت	
کــه	شــیب	آن	نبایــد	از	14درصــد	بیشــتر	بــوده	و	فاصلــه	ســر	

ــه	)محــل	 ــا	ســقف	45	ســانتیمتر	باشــد	.	محــدوده	الن مــرغ	ت
زندگــی	(	بــه	همــان	مفهــوم	محــدوده	قابــل	اســتفاده	نیســت	.

ــه	در	کشــورهای	 ــه	سیســتم	پرورشــی	ک ــاده	3	:	بســتگی	ب م
	98/58/EC	ــتورالعمل ــد	دس ــردد	بای ــی	گ ــتفاده	م ــو	اس عض

ــردد	. ــت	گ ــردار	رعای ــره	ب ــا	به ــک	ی ــط	مال توس

مــاده	4	:	ســاختمانهایی	کــه	بــه	منظــور	پــرورش	مــرغ	
ــط	 ــد	از	ضواب ــی	شــوند	بای ــا	بازســازی	م ــذار	ســاخته	ی تخمگ

ــد	. ــت	نماین ــر	تبعی زی

1-تمــام	خطــوط	غــذا	دهــی	خطــی	بایــد	10	ســانتیمتر	بــه	ازا	
هــر	پرنــده	و	در	خطــوط	غذادهــی	دایــره	ای	شــکل	حداقــل	4	

ســانتی	متــر	بــه	ازا	هــر	پرنــده	فضــا	در	نظــر	گرفتــه	شــود	.

ــتانکی(	 ــر	پس ــه	)غی ــوری	یکپارچ ــرف	آبخ ــتم	ظ 2-در	سیس
ــرف	 ــتم	ظ ــرای	سیس ــده	و	ب ــر	پرن ــه	ازا	ه ــر	ب ــانتی	مت 2/5س
ــر	 ــه	ازا	ه ــانتیمتر	ب ــتانکی(		1	س ــر	پس ــکل	)غی ــره	ای	ش دای
ــتم	 ــه	از	سیس ــود	.	چنانچ ــه	ش ــر	گرفت ــا		در	نظ ــده	فض پرن
پســتانکی	یــا	فنجانــی	بــرای	آبخــوری	اســتفاده	گردیــده	اســت	
بایــد	بــرای	هــر	10	پرنــده	حداقــل	یــک	پســتانک	یــا	فنجــان	
در	نظــر	گرفتــه	شــود	.	در	سیســتم	لولــه	کشــی	بایــد	بــرای	هــر		
پرنــده	حداقــل	دو	پســتانک	یــا	فنجــان	در	نظــر	گرفتــه	شــود	.

ــه	تعــداد	7	مــرغ	در	نظــر	گرفتــه	شــود	.	در	 ــرای	هــر	الن 3-ب
ــر	120	 ــرای	حداکث ــع	ب ــر	مرب ــد	1	مت ــه	هــای	گروهــی	بای الن

ــده	در	نظــر	گرفتــه	شــود	.	 پرن

ــده	 ــرای	پرن ــده	ب ــی	پرن ــر	پای ــوب	زی ــی	چ ــداد	کاف ــه	تع 4-ب
ــده	 ــتن	15	پرن ــرای	نشس ــد	ب ــز	باش ــای	تی ــه	ه ــد	لب ــه	فاق ک
ــده	 ــرای	پرن ــده	ب ــی	پرن ــر	پای ــوب	زی ــردد	.	چ ــی	گ ــش	بین پی
نبایــد	باالتــر	از	بســتر	نصــب	گــردد	و	فاصلــه	افقــی	بیــن	هــر	
ــده	دیگــر	 ــی	پرن ــر	پای ــا	چــوب	زی ــده	ب ــی	پرن ــر	پای چــوب	زی
حداقــل30	ســانتی	متــر	و	فاصلــه	چــوب	زیــر	پایــی	پرنــده بــا	

ــر	باشــد	. ــل	20	ســانتی	مت ــوار	حداق دی

ــع	 ــر	مرب ــانتی	مت ــد	250	س ــده	بای ــر	پرن ــرای	ه ــتر		ب 5-بس
پیــش	بینــی	گــردد		و	فضــای	بســتر		بایــد	حداقــل	یــک	ســوم	

ــه	را	اشــغال	کــرده	باشــد	.		 ســطح	الن

6-بایــد	طراحــی	بــه	گونــه	ای	صــورت	پذیــرد	تــا	بــه	خوبــی	
ــرار	 ــده	ق ــه	پرن ــه	،	پنج ــف	الن ــر	روی	ک ــدون	مشــکل		ب و	ب

ــرد	.	 گی

7-اگــر	سیســتم	پرورشــی	بــه	گونــه	ای	طراحــی	شــده	اســت	
ــی	 ــف	پیــش	بین ــدی	مختل ــن	ســطح	بن ــد	بی ــده	بتوان کــه	پرن

ــه	حرکــت	کنــد	.	 شــده	آزادان

28



1-بیش	از	چهار	سطح	پیش	بینی	نگردد	.	

ــل	45	 ــدی	حداق ــطح	بن ــر	س ــا	ه ــده	ت ــر	پرن ــه	س 2-فاصل
ــد	. ــر	باش ــانتی	مت س

3-سیســتم	غــذا	دهــی	و	آبخــوری	بــه	گونــه	ای	تعبیــه	شــود	
تــا	بــه	صــورت	برابــر	بــرای	هــر	پرنــده	اســتفاده	گــردد.	

ــا	از	 ــردد	ت ــی	گ ــه	ای	طراح ــه	گون ــد	ب ــدی	بای ــطح	بن 4-	س
ــردد. ــری	گ ــر	جلوگی ــن	ت ــطوح	پایی ــه	س ــات	ب ــدن	مایع چکی

اگر	پرنده	در	سیستم	باز	نگهداری	می	شود	:

1-	دارای	چندیــن	دریچــه	خــروج	دارای	35	ســانتی	متــر	
ــتقیم	 ــروج	مس ــت	خ ــرض	جه ــر	ع ــانتی	مت ــاع	و	40	س ارتف
ــوارد	در	 ــته	باشــد	.	در	برخــی	م ــود	داش ــاز	وج ــه	محوطــه	ب ب
ــا	1000	 ــوان	ت ــر	میت ــه	ازا	2	مت ــروج		ب ــرای	خ ــتم	بازب سیس

ــت	.	 ــر	گرف ــده	رادر	نظ پرن

ــن	دارای	 ــی	نگهــداری	گــردد	کــه	زمی ــده	در	جای ــد	پرن 2-بای
ــی	 ــن	طبیع ــرروی	زمی ــوده	و		ب ــب	ب ــفتی	مناس ــش	و	س پوش

ــردد.	 ــری	گ ــت	جلوگی ــروز	عفون ــا	از	ب ــد	ت ــرار	گیرن ق

ــده	،	در	 ــداری	پرن ــل	نگه ــب	مح ــایبان	مناس ــیله	س 3-	بوس
ــات	 ــوذ	حیوان ــز	نف ــی	و	نی ــدید	آب	و	هوای ــرات	ش ــل	تغیی مقاب
ــی	 ــش	بین ــب	پی ــوری	مناس ــوند	.	آبخ ــت	ش ــده	محافظ درن

ــردد	. گ

ــه	ازا	 ــذار	ب ــرغ	تخمگ ــد	از	9-12	م ــداری	نبای ــم	مرغ 4-تراک
ــد	. ــتر	باش ــتفاده	،	بیش ــل	اس ــع	محــدوده	قاب ــر	مترمرب ه

مــاده	5	:	کشــورهای	عضــو	بایــد	در	خصــوص	سیســتم	قفــس	
ــان	 ــر	اطمین ــت	مشــخصات	زی ــای	تخمگــذار	از	رعای ــرغ	ه م

یابنــد	.

1-حداقــل	550	ســانتی	متــر	مربــع	بــرای	هــر	پرنــده	در	قفــس	
در	وضعیــت	افقــی	و	بــدون	محدودیــت	)شــامل	انحنــا	صفحــه	
ــه	شــده		نشــود		(	 ــی	تعبی ــواد	دورریختن ــرای	م ــه	ب ــس	ک قف

پیــش	بینــی	گــردد	.

ــی	 ــش	بین ــد	پی ــت	بای ــدون	محدوی ــی	ب ــتم	غذاده 2-سیس
گــردد.	طــول	ظــرف	غذادهــی	10	ســانتی	متــر	مــی	باشــد	کــه	

ــده	در	قفــس		ضــرب	مــی	گــردد.	 ــداد	پرن در	تع

3-	چنانچــه	از	سیســتم	پســتانکی	یــا	فنجانــی	بــرای	آبخــوری	
ــه	 ــوری	یکپارچ ــال	آبخ ــد	کان ــت	،	بای ــده	اس ــتفاده	نگردی اس
مســاوی	بــا	کانــال	غذادهــی	در	نظــر	گرفتــه	شــود	.	چنانچــه	
از	سیســتم	لولــه	کشــی	بایــد	بــرای	هــر		پرنــده	حداقــل	در	دو	

ــه	شــود	. نقطــه	فنجــان	آبخــوری	در	نظــر	گرفت

ــی	 ــش	بین ــا	پی ــرای	آنه ــه	ب ــی	ک ــد	در	محل ــا	بای 4-قفــس	ه
ــرار	 ــه	قفــس	در	آن	ق شــده	اســت	در		65	درصــد		فضــای	ک
دارد	،	حداقــل	40	ســانتیمتر	باالتــر	و	35	ســانتی	متــر	کمتــراز	

ایــن	فضــا	قــرار	نگیــرد	.

5-	بایــد	طراحــی	بــه	گونــه	ای	صــورت	پذیــرد	تــا	بــه	خوبــی	
بــر	روی	کــف	،	النــه	پنجــه	پرنــده	قــرار	گیــرد	.	شــیب	کــف	
نبایــد	بیشــتر	از	14درصــد	یــا	8	درصــد	باشــد	.در	مــواردی	کــه	
کــف	مشــبک	مــی	باشــد	ممکــن	اســت	شــیب	بیشــتری	پیــش	

بینــی	گــردد.	

	  Claw Shortening Devices	ناخنگیــر	دســتگاه	بــه	بایــد	هــا	6-قفــس
مجهــز	گردنــد	.

مــاده	6	:	کشــورهای	عضــو	بایــد	از	رعایــت	مشــخصات	زیــر	
اطمینــان	حاصــل	کننــد	:

قفس در مرغان تخمگذار باید :

ــر	 ــرای	ه ــع	ب ــر	مرب ــانتی	مت ــل	750	س ــس	حداق فضــای	قف
پرنــده	در	نظــر	گرفتــه	شــود	کــه	از	ایــن	میــزان	600	ســانتی	
ــر	 ــه	غی ــد	ب ــوده	ارتفــاع	بای ــل	اســتفاده	ب ــد	قاب ــع	بای متــر	مرب
ــر	از	هــر	 ــل	اســتفاده	در	قفــس	20	ســانتی	مت از	محــدوده	قاب
نقطــه	باالتــر	قــرار	گرفتــه	و	تمامــی	فضــای	در	نظــر	گرفتــه	
شــده	بــرای	قفــس	کمتــر	از	2000	ســانتی	متــر	مربــع	نباشــد	.

در مرغــان تخمگــذار چنانچــه در النــه نگهــداری 
مــی گردنــد بایــد :

1-بســتر	قابــل	جابجــا	کــردن	نــوک	زدن	توســط		پرنــده	باشــد	
.

2-	چــوب	زیــر	پایــی	پرنــده	کــه	پرنــده	بــر	روی	آن	قــرار	مــی	
ــر	روی	 ــد	ب ــده	بتوانن ــه	ای	باشــد	کــه	15	پرن ــه	گون ــرد	،	ب گی

آن	بنشــینند	.

ــن	 ــده	تامی ــرای	پرن ــد	ب ــت	بای ــدون	محدودی ــذا	و	آب	ب 3-	غ
شــود	.طــول	غــذا	دهــی	و	آبخــوری	حداقــل	12	ســانتی	متــر	

ــود	. ضــرب	در	تعــداد	هــر	پرنــده	خواهــد	ب

4-	هــر	قفــس	در	صــورت	نگهــداری	گروهــی	بایــد	مجهــز	بــه	
سیســتم	آبخــوری	مناســب	بــرای	هــر	پرنــده	باشــد	.	چنانچــه	
ــتفاده	 ــوری	اس ــرای	آبخ ــی	ب ــا	فنجان ــتانکی	ی ــتم	پس از	سیس
گردیــده	اســت	بایــد	دو	پســتانک	یــا	فنجــان	بــرای	هــر	پرنــده	
ــرای	 ــد	ب ــه	کشــی	بای ــه	شــود	.	در	سیســتم	لول در	نظــر	گرفت
ــر	 ــه	فنجــان	آبخــوری	در	نظ ــل	در	دو	نقط ــده	حداق ــر		پرن ه

گرفتــه	شــود	.

5-بــرای	بازرســی	،	نصــب	تجهیــزات	و	معــدوم	ســازی	پرنــده	
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بایــد	فضــای	راهــرو	ماننــدی	بــا	عــرض	90	ســانتی	متــر	بیــن	
ــری	 ــانتی	مت ــل	35	س ــی	حداق ــس	و	فضای ــای	قف ــف	ه ردی
بیــن	کــف	زمیــن	و	پاییــن	ردیــف	قفــس	پیــش	بینــی	گــردد.	

	 Claw Shortening Devices	ناخنگیــر		دســتگاه	بــه	باید	هــا	قفــس	6-
ــز	گردند	. مجه

گزارش دهی 

ــدرج	 ــط	من ــق	ضواب ــد	از	تطاب ــاده	1	:کشــورهای	عضــو	بای م
ــه	 ــی	ک ــم	مرغهای ــی	تخ ــورد	ردیاب ــتورالعمل	در	م ــن	دس ای
ــان	 ــرای	مصــرف	انســان	عرضــه	میشــوند	اطمین ــازار	ب ــه	ب ب

ــد	. ــل	نماین حاص

ــی	 ــای	علم ــه	ه ــاس	یافت ــر	اس ــتورالعمل	ب ــن	دس ــاده2:	ای م
ــردد	. ــر	گ ــد	نظ ــد	تجدی بای

ماده3:	

ــام	 ــه	انج ــبت	ب ــد	نس ــو	موظفن ــورهای	عض ــی	کش 1-تمام
بازرســی	توســط	مرجــع	ذیصــالح	مطابــق	با	ایــن	دســتورالعمل	
اقــدام	نماینــد	.	ایــن	بازرســی	مــی	توانــد	همزمــان	بــا	ســایر	

بازررســی	هــا	انجــام	گیــرد	.	

ــتورالعمل	 ــط	دس ــن	ضواب ــاس	ای ــر	اس ــد	ب ــیون	بای 2-کمیس
ــد	.	 ــن	نمای ــه	و	تدوی ــی	تهی ــام	بازرس ــوه	و	انج نح

ــج	بازرســی	 ــد	نتای ــار	کشــورهای	عضــو	بای 3-	دو	ســال	یکب
ــد	. ــزارش	نماین ــن	دســتورالعمل	گ ــق	ای ــا	را	مطاب ه

مــاده	4	:	دامپزشــکان	ماهــر		و	مجــرب	مــورد	تایید	کمیســیون	
اتحادیــه	بــا	اســتفاده	از	دســتورالعمل	واحــدی	مــی	تواننــد	بــا	
ــا	 ــه	انجــام	بازرســی	ه ــکاری	مرجــع	ذیصــالح	نســبت	ب هم
نســبت	بــه	انجــام	ممیــزی		اقــدام	نماینــد	.	ایــن	افــراد	بایــد	
رعایــت	نــکات	بهداشــتی	را	بــه	گونــه	ای	بــه	اجــرا	بگذارنــد	تا	
ــا	 باعــث	انتقــال	بیمــاری	نگردنــد	.	کشــورهای	عضــو	بایــد	ب
ایــن	دامپزشــکان	همــه	گونــه	همــکاری	را	در	جهــت	اجــرای	

وظایفشــان	بعمــل	آورنــد	.

ــو	 ــورهای	عض ــای	کش ــد	از	دولته ــیون	بای ــاده	5	:	کمیس م
ــه	 ــر	پای ــاس	آن	ب ــه	اس ــی	ک ــاس	گزارش ــر	اس ــد	ب بخواه
دســتورالعمل	مرجــع	ذیصــالح	امنیــت	مــواد	غذایــی	اتحادیــه	
اروپــا	تدویــن	مــی	گــردد	،		در	سیســتم	هــای	پرورشــی	بســته	
ــذار	دارای	 ــرغ	تخمگ ــرورش	م ــای	پ ــه	نیازه ــه	ب ــا	توج و	ب
ســالمت	از	نظــر	بررســی	آســیب	شناســی	،	سیســتم	پرورشــی	
ــی	 ــرات	اجتماع ــی	اث ــوان	و	بررس ــار	حی ــوژی	و	رفت ،	فیزیول
ــب	 ــی	در	قال ــف	پرورش ــای	مختل –	اقتصــادی	در	سیســتم	ه

ــردد.	 ــال	گ ــیون	ارس ــه	کمیس ــزارش	ب گ

بــا	توجــه	بــه	دســتورالعمل	شــماره	 EC/98/58	اتحادیــه	اروپــا	
مــوارد	زیــر	بایــد	مدنظــر	قــرار	گیــرد	.

1-	در	سیســتمهای	پرورشــی		پرنــده	بایــد	بــه	وســیله	صاحــب	
یــا	مالــک	خــود	یکبــار	در	روز	سرکشــی	شــود	.

2-تمامــی	تاسیســات	بایــد	از	لحــاظ	روشــنایی	بــه	گونــه	ای	
طراحــی	شــوند	تــا	پرنــده	هــا	بتواننــد	همدیگــر	را	ببیننــد	بــه	
گونــه	ای	کــه	اطــراف	خــود	را	شناســایی	کــرده	و	و	فعالیتهــای	
ــی	اســتفاده	 ــور	طبیع ــه	ن ــی	ک ــد	.در	جای ــود	را	رصــد	نماین خ
مــی	شــود	،		روزنــه	تابــش	نــور	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	تــا	
نــور	تمامــی	تاسیســات	را	پوشــش	دهــد.	بعــد	از	شــروع	اولیــن	
ــاوب	 ــی	متن ــور	ده ــه	ن ــا	برنام ــی	ب ــت	پرورش ــای	فعالی روزه
ــده	 ــاری	در	پرن ــالمتی	و	رفت ــکالت	س ــروز	مش ــد	از	ب ،		بای
جلوگیــری	نمایــد	.	بــه	همیــن	منظــور	بــا	برنامــه	24	ســاعته	
و	تامیــن	نــور	و	تاریکــی	بــه	صــورت	متنــاوب	بــه	مــدت	یــک	
ــته	و	از	 ــتراحت	را	داش ــکان	اس ــده	ام ــان	روز	،	پرن ــوم	زم س
ــی	 ــی	بینای ــی	و	ناراحت ــد	ســرکوب	ایمن ــروز	مشــکالتی	مانن ب
جلوگیــری	گــردد.	در	مواقعــی	کــه	هــوا	گــرگ	و	میــش	اســت	
و	نــور	کافــی	وجــود	نــدارد	بایــد	نــور	مناســب	تامیــن	گــردد	تــا	

باعــث	آســیب	یامزاحمــت	بــرای	پرنــده	نگــردد	.		

ــدای	 ــرو	ص ــد	.	از	س ــل	برس ــه	حداق ــد	ب ــدا	بای ــرو	ص 3-س
ــاب	گــردد	.	فــن	 ــه	شــدت	اجتن ــد	ب ــا	صــدای	بلن ــی	ی تصادف
ــایر	 ــی		،	و	س ــی	مکانیک ــذا	ده ــتم	غ ــه	،	سیس ــای	تهوی ه
وســایلی	کــه	طراحــی	،	جــای	گــذاری	و	یــا	راه	انــدازی	مــی	
گردنــد	،	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــند	کــه	کمتریــن	ســرو	صــدا	

ــد	. ــاد	نماین را	ایج

4-در	بخشــهایی	از	ســاختمان	،	تجهیــزات	،	یــا	وســایل	کــه	در	
تمــاس	بــا	پرنــده	هســتند	بایــد	بــه	صــورت	مرتــب	پاکســازی	
ــده	و	 ــه	پرن ــان	تخلی ــن	در	زم ــد	.	همچنی ــی	گردن و	ضدعفون
ــد	 ــرورش	بای ــه	داخــل	محــل	پ ــد	ب ــده	جدی ــل	از	ورود	پرن قب
ــرد	.در	 ــی	صــورت	پذی ــازی	و	ضدعفون ــب	پاکس صــورت	مرت
زمانــی	کــه	در		قفــس	هــا	پرنــده	نگهــداری	شــود	،	بایــد	بــه	
ــد	 ــد	بای ــواد	زائ ــرد	.	م ــب	پاکســازی	صــورت	گی صــورت	مرت
حــذف	شــده	و	الشــه	مــرغ	هــای	مــرده	هــر	روز	پاکســازی	

شــوند	.

5-	قفــس	هــا	بایــد	طــوری	طراحــی	شــوند	کــه	از	فــرار	پرنــده	
ــود	. جلوگیری	ش

ــش	 ــس	پی ــف	از	قف ــا	دو	ردی ــک	ت ــد	ی ــات	بای 6-در	تاسیس
ــی	 ــا	بازرس ــتگاه	و	ی ــرل	دس ــگام	کنت ــا	در	هن ــردد	ت ــی	گ بین
ردیــف	هــای	قفــس	بــدون	مشــکل	یــا	خــارج	ســازی	الشــه	

ــرد	. ــی	صــورت	پذی ــه	راحت ــس	ب ــای	در	قف ــرغ	ه م
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7-	طراحــی	و	فاصلــه	هــای	قفــس	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	
تــا	در	موقــع	خــروج	مــرغ	بالــغ	بــدون	متحمــل	شــدن	آســیب	

و	یــا	رنــج		بــی	مــورد	از	قفــس	خــارج	گــردد.	

مــورد  در   2007/43/EC دســتورالعمل شــماره 
ــای  ــه ه ــت از جوج ــرای محافظ ــار ب ــل معی حداق

ــتی  گوش

ماده	1:	-این	دستورالعمل	در	موارد	زیر	کاربرد	ندارد	:

ــر از 500  ــت کمت ــا ظرفی ــتی ب ــداری گوش -مرغ
ــتی  ــرغ گوش م

-مرغداری اجداد 

-هچری 

-مرغ خانگی 

ماده	2:	در	این	دستورالعمل	تعاریف	زیر	بکار	میرود	:

-صاحــب	Owner : هــر	شــخص	حقیقــی	یــا	حقوقــی	کــه	
مالکیــت	مــرغ	گوشــتی	کــه	پــرورش	مــی	یابنــد	را	بــر	عهــده	

دارد.

ــا	حقوقــی	 ــردار	Keeper:	هــر	شــخص	حقیقــی	ی -بهــره	ب
ــه	صــورت	 ــون	ب ــر	اســاس	قان ــا	ب ــرارداد	ی ــر	اســاس	ق کــه	ب
ــر	 ــرغ	گوشــتی	را	ب ــرورش	م ــا	دائمــی	مســئولیت	پ ــت	ی موق

ــده	دارد	. عه

ــع	 ــع	ذیصــالح Competent Authority 	:	مرج -مرج
ــاه	 ــه	رف ــوط	ب ــف	مرب ــه	وظای ــو	ک ــور	عض ــی	در	کش حاکمیت
حیــوان	،	بازرســی	و	یــا	ســایر	صالحیــت	هــا	در	ســطح	منطقــه	

ــا	دیگــر	ســطوح	را	دارد	 ــی	ی ــا	داخل ای	ی

ــع	 ــی Official Veterinarian 	:	مرج -دامپزشــکی	دولت
ذیصــالح	کــه	امــور	دامپزشــکی	را	بــر	عهــده	دارد	.

ــوس	 ــس	گال ــی	از	جن ــتی Chicken 	:	حیوان ــه	گوش -جوج
ــی	 ــتفاده	م ــتی	اس ــرغ	گوش ــرورش	م ــرای	پ ــه	ب ــوس	ک گال

ــود	. ش

ــی	 ــه	مکان ــرورش	جوجــه	گوشــتی Holding 	:	ب -محــل	پ
گفتــه	مــی	شــود	کــه	بــرای	پــرورش	جوجــه	هــای	گوشــتی	

در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت	.

ــه	 ــی	گفت ــه	مکان ــتی House 	:	ب ــه	گوش ــداری	جوج -مرغ
ــکان	 ــتی	در	ان	م ــای	گوش ــه	ه ــه	جوج ــه	گل ــود	ک ــی	ش م

ــد	.	 ــی	یابن ــرورش	م پ

-محــدوده	قابــل	اســتفاده	 Useable Area:	محــدوده	

ــتی	 ــه	گوش ــرورش	جوج ــوص	پ ــتر	مخص ــیده	از	بس پوش

-تراکــم	 Stocking Density:	منظــور	وزن	جوجــه	کــه	در	
محــل	پــرورش	مــرغ	بــه	ازا	هــر	متــر	مربــع	از	محــدوده	قابــل	

اســتفاده	تامیــن	گردیــده	اســت	

ــه	در	 ــتی	ک ــای	گوش ــه	ه ــی	از	جوج ــه	 Flock :	گروه -گل
ــوند	. ــی	ش ــرورش	داده	م ــداری	و	پ ــل	نگه مح

  Daily Mortality Rate		ــه ــرگ	ومیرروزان ــزان	م -می
ــک	روز	 ــرورش	در	ی ــه	در	محــل	پ ــی	ک ــداد	جوجــه	های :		تع
تلــف	مــی	شــوند	کــه	ناشــی	از	تلفــات	بیمــاری	بــوده	یــا	ســایر	
ــود	در	محــل	 ــا	موج ــه	ه ــداد	جوج ــر	تع ــیم	ب ــل	،		تقس عوام

ــدد		صــد	 ــرورش	در	آن	روز	،	ضــرب	در	ع پ

  Cumulative Dailyتجمعــی	ومیــر	مــرگ	ن	میــزا-
  Mortality Rate	:	مجمــوع	میــزان	مــرگ	و	میــر	روزانــه	

پرنــده	هــا	

2-منظــور	از	محــدوده	قابــل	اســتفاده	،	محــدوده	فاقــد	بســتر	
اســت.

ماده	3	:	نیازهای	جوجه	های	پرورشی	

کشورهای	عضو	باید	اطمینان	حاصل	کنند	:	

1-محل	پرورش	با	مشخصات	گفته	شده	تطابق	دارد.

ــیله	 ــت	بوس ــش	ومراقب ــاز	و	پای ــورد	نی ــای	م ــی	ه 2-بازرس
ــرد	. ــام	گی ــع	ذیصــالح	انج ــا	مرج ــی	وی ــکی	حاکمیت دامپزش

ــه	 ــد	ک ــل	نماین ــان	حاص ــد	اطمین ــو	بای ــورهای	عض 3-کش
ــرم	وزن	 ــتر	از	32کیلوگ ــی	بیش ــای	پرورش ــم	در	واحده تراک

ــد	. ــع	نباش ــر	مرب ــر	مت ــدگان		ب ــوع	پرن مجم

مــاده	4	:	آمــوزش	و	راهنمــا	بــرای	کســانی	کــه	بــا	جوجــه	هــا	
ســرو	کار	دارنــد	

ــد	 ــان	را	حاصــل	نماین ــن	اطمین ــد	ای 1-کشــورهای	عضــو	بای
ــدگان	دارای	شــخصیت	حقیقــی	،	آمــوزش	 ــرورش	دهن کــه	پ
کافــی	در	خصــوص	وظایــف	خــود	را	گذرانــده	انــد	و	دوره	ای	

آموزشــی	بــرای	آنهــا	پیــش	بینــی	گردیــده	اســت	.

ــوان	 ــاه	حی ــم	رف ــوص	مفاهی ــد	در	خص ــی	بای 2-دوره	اموزش
ــد	. باش

3-کشــورهای	عضــو	بایــد	در	خصــوص	کنتــرل	و	تاییــد	
دوره	هــای	آموزشــی	اقــدام	نماینــد	.پــرورش	دهنــدگان	بایــد	
گواهــی	از	مرجــع	ذیصــالح	دریافــت	نماینــد	که	دوره	اموزشــی	
ــد	. ــد	و	مهارتهــای	الزم	راکســب	نمــوده	ان را	طــی	نمــوده	ان
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ــای	 ــتورالعمل	و	راهنم ــد	دس ــده	بای ــک	پرن ــا	مال ــب	ی 4-صاح
رفــاه	مربــوط	بــه	هــر	پرنــده	را	تهیــه	نمایــد	و	مطمئــن	شــود	
افــرادی	کــه	در	اســتخدام	او	هســتند	در	هنــگام	جمــع	آوری	،	
رهاســازی	و	یــا	گرفتــن	پرنــده	مهــارت	الزم	را	کســب	کــرده	و	

آمــوزش	الزم	را	دیــده	باشــند	.

الزامات در مراکز پرورش و نگهداری پرندگان  

ــد	 ــدگان	بای ــداری	پرن ــرورش	و	نگه ــز	پ ــردر	مراک ــات	زی الزام
ــت	شــود	: رعای

: Drinkers 	آبخوری

	آبخــوری	بایــد	بــه	گونــه	ای	نصــب	گــردد	و	نگهــداری	گــردد	
تــا	از	چکــه	کــردن	آب	جلوگیــری	گــردد	.	

	:	 Feeding غذادهی

ــده	 ــدازه	وع ــه	ان ــا	ب ــد	ی ــترس	باش ــته	در	دس ــد	پیوس ــذا	بای غ
ــل	از	 ــاعت	قب ــا	12	س ــد	ت ــد	و	نبای ــترس	باش ــی	در	دس غذای

ــردد. ــع	گ ــا	قط ــذای	آنه ــتار	غ کش

	:	 Litter بستر

ــی	 ــکننده	دسترس ــرد	وش ــک	و	ت ــتر	خش ــه	بس ــد	ب ــده	بای پرن
ــد	 ــته	باش داش

: Heating 	گرمایش	و Ventilationتهویه

تهویــه	بایــد	مناســب	باشــد	تــا	از	گرمازدگــی	و	افزایــش	رطوبت	
ــری	گردد.	 جلوگی

	: Noise	صدا	و	سر

ســرو	صــدا	بایــد	بــه	حداقــل	برســد	.	از	ســرو	صــدای	تصادفــی	
یــا	صــدای	بلنــد	بــه	شــدت	اجتنــاب	گــردد	.	فــن	هــای	تهویه	،	
سیســتم	غــذا	دهــی	مکانیکــی		،	و	ســایر	وســایلی	کــه	طراحــی	
،	جــای	گــذاری	و	یــا	راه	انــدازی	مــی	گردنــد	،	بایــد	بــه	گونــه	

ای	باشــند	کــه	کمتریــن	ســرو	صــدا	را	ایجــاد	نماینــد	.

	:	 Lightنور

همــه	تاسیســات	بایــد	دارای	نــور	کافــی	بــه	میــزان	20	لوکــس	
ــا	 ــق	ب ــد	مطاب ــی	بای ــور	ده ــند	.ن ــی	باش ــل	نورده در	فواص
ــوده	و	حداقــل	80درصــد	از	محــدوده	 ــده	ب ــی	چشــم	پرن توانای
قابــل	اســتفاده	را	روشــن	نمایــد	.کاهــش	موقــت		نــور	دهــی	در	

ــه	دامپزشــکی	باشــد	مجــاز	اســت	. ــی	کــه	توصی زمان

ــان	 ــل	از	زم ــه	روز	قب ــزی	و	س ــه	ری ــان	جوج ــت	روز	از	زم هف
ــا	ریتــم	 ــور	دهــی	بایــد	ب ــرای	کشــتار	،	ن پیــش	بینــی	شــده	ب
24	ســاعته	شــامل	یــک	دوره	تاریکــی	کــه	حداقل	6	ســاعت	در	
مجمــوع	طــول	بکشــد	بــا	حداقــل	یــک	دوره	متنــاوب	تاریکــی	

ــی	کــه	هــوا	گــرگ	ومیــش	اســت	 ــه	اســتثنا	زمان 4	ســاعته	ب
شــود.

		:	 Inspection بازرسی

ــوند	.	در	 ــی	ش ــار	سرکش ــل	روزی	دو	ب ــد	حداق ــه	بای 		جوج
سرکشــی	بایــد	بــه	عائــم	ناشــی	از	کــم	توجهــی	کاهــش	رفــاه	

ــردد. ــت	گ ــوان	دق ــا	ســالمت	حی ــوان	ی حی

ــا	آســیب	جــدی	 ــاری	ی ــواردی	از	بیم در	سرکشــی	چنانچــه	م
ماننــد	اشــکال	در	راه	رفتــن	،	آب	آوردگــی	شــکم	یــا	بــد	فرمــی	
ــه	 ــاس	گرفت ــا	دامپزشــک	تم ــد	ب ــد	،	بای ــدن	مشــاهده	گردی ب

ــردد.	 ــان	یاکشــتار	گ ــده	درم شــود	و	پرن

:	Cleaning  	پاکسازی

بخشــهایی	از	ســاختمان	و	نیــز	اســباب	و	وســایل	کــه	در	تمــاس	
ــه	 ــده		و	ورود	گل ــه	پرن ــل	از	تخلی ــد	قب ــوده	،	بای ــده	ب ــا	پرن ب
جدیــد	پاکســازی	و	ضدعفونــی	گــردد	.	در	زمــان	خــارج	کــردن	
ــه	طــور	کامــل	برداشــته	شــده	و	بســتر	 ــد	ب ــده	،	بســتر	بای پرن

جدیــد	و	تمیــز	جایگزیــن	گــردد.	

:	Record Keeping 	بایگانی

ــد	 ــر	واح ــرای	ه ــی	ب ــد	بایگان ــردار	بای ــره	ب ــا	به ــب	ی صاح
ــردد.	 ــت	گ ــر	ثب ــات	زی ــدو	در	آن	اطالع ــته	باش ــی	داش پرورش

1-تعداد	پرنده	

2-محدوده	قابل	استفاده	

3-نژاد	پرنده	

4-در	هر	سرکشی	تعداد	پرنده	مرده	با	ذکر	علت	مرگ	

5-تعــداد	پرنــد	ه	باقیمانــده	در	گلــه	پــس	از	حــذف	پرنــده	بــرای	
ــروش	یا	کشــتار	 ف

ــی	 ــد	بایگان ــه	مــدت	ســه	ســال	بای ــل	ب ــن	اطالعــات	حداق ای
گــردد	و	در	زمــان	مراجعــه	مرجــع	ذیصــالح	یــرای	بازرســی	یــا	

در	مــوارد	دیگــر	ارائــه	گــردد.	

مداخالت جراحی

 Surgical Interventions

  مداخــالت	جراحــی	بــه	منظــور	دالیلــی	غیــر	از	دالیــل	درمانی	
یــا	تشــخیصی	کــه	در	نتیجــه	ایــن	اقدامــات	امــکان	اســیب	یــا	
ــر	در	 ــا	تغیی ــدن	ی ــدان	بخــش	خاصــی	از	عضــو	حســاس	ب فق
ســاختار	اســتخوان	بنــدی	صــورت	مــی	گیــرد	،	ممنــوع	اســت	.

قطــع	نــوک	چنانچــه	تشــخیص	داده	شــود	بــرای	جلوگیــری	از	
ــی	بالیســم	اســت	مجــاز	مــی	 ــده	و	کان ــر	توســط	پرن کنــدن	پ
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ــد	 ــا	دامپزشــک	بای ــن	کار	فقــط	پــس	از	مشــاوره	ب باشــد	.ای
صــورت	گیــرد	و	توســط	افــراد	متبحــر	بــر	روی	پرنــده	کمتــراز	
ــز	 ــده	نی ــه	کــردن	پرن ــرد	.	اخت ســن	10	روزگــی	صــورت	گی
ــوزش	 ــر	و	آم ــراد	متبح ــط	اف ــک	و	و	توس ــاوره	دامپزش بامش

دیــده		بــر	روی	پرنــده	صــورت	گیــرد

الزامــات رفــاه حیــوان در مراکــز پــرورش طیــور 
بــا تراکــم بــاال 

 Requirements for the Use of higher
Stocking densities

1-صاحــب	یــا	مالــک		واحــد	پــرورش	طیــور	بــرای	افزایــش	
تراکــم	بیــش	از	32	کیلوگــرم	وزن	پرنــدگان	بــه	ازا	هــر	متــر	
مربــع	بایــد	مرجــع	ذیصــالح	را	حداقــل	15	روز	قبــل		از	قصــد	

خــود	آگاه	ســازد	.

2-مالــک	یــا	صاحــب	واحــد	پــرورش	طیــور	بایــد	مســتندات	
قابــل	دســترس	مربــوط	را	بــا	ذکــر	جزییــات	سیســتم	پــرورش	
گــرد	آوری	نمایــد.	ایــن	مســتندات	بایــد	شــامل	نــکات	فنــی	
واحــد	پــرورش	طیــور	بــوده	و	و	در	مــورد	تجهیزاتــی	ماننــد	:

1-نقشــه	واحــد	پــرورش	طیــور	شــامل	ابعــاد	ســطوحی	کــه	
بــه	وســیله	پرنــده	اشــغال	گردیــده	اســت	

ــکان	 ــامل	م ــش	ش ــرمایش	و	گرمای ــتم	س ــه	و	سیس 2-تهوی
ــات	 ــخصات	و	جزیی ــه	،	مش ــتم	تهوی ــه	سیس ــتقرار	،	نقش اس
کیفیــت	هــوای	تولیــد	شــده	در	سیســتم	تهویــه	نظیــر	شــدت	
جریــان	هــوا	،	ســرعت	عبــور	هــوا	،	و	درجــه	حــرارت	هــوای	

ــه	گــردد	. تولیدشــده		ارائ

3-سیستم	غذادهی	و	آبخوری	و	محل	نصب	آنها	

4-سیســتم	هــای	هشــداردهنده	و	سیســتم	پشــتیبان	در	مواقع	
بــروز	حادثــه	در	سیســتم	هــای	خــودکار	و	یــا	مکانیکــی	کــه	

بــرای	ســالمت	و	عملکــرد	پرنــده	ضــروری	مــی	باشــند		.

ــورت	 ــده	در	ص ــاد	ش ــدارک	ی ــتر	م ــف	و	بس ــت	ک 5-وضعی
تقاضــای	مرجــع	ذیصــالح	بایــد	ارائــه	گــردد.	ایــن	اطالعــات	
بایــد	بــه	روز	گــردد.	بــه	ویــژه	بازرســی	هــای	فنــی	سیســتم	

تهویــه	و	هشــدار	دهــی	بایــد	ثبــت	گــردد.	

ــا	 ــزات	ی ــامل	تجهی ــوق	ش ــوارد	ف ــه	م ــوط	ب ــات	مرب اطالع
رویــه	هایــی	کــه	بــر	رفــاه	حیــوان	موثــر	اســت،		در	صــورت	
درخواســت	مرجــع	ذیصــالح	بالفاصلــه	بایــد	در	اختیــار	مرجــع	

ذیصــالح	قــرار	داده	شــود	.

کنترل پارامترهای زیست محیطی

 Control of environmental parameters 

1-	مالــک	یــا	صاحــب	واحــد	پــرورش	طیــور	بایــد	اطمینــان	
حاصــل	نمایــد	کــه	در	واحــد	تهویــه	،	سیســتم	هــای	گرمایش	

و	ســرمایش	وجــود	دارد	بــه	گونــه	ای	کــه	:	

ــد	و	غلظــت	 ــاک	بیشــتر	از	20	PPM	نباش 2-غلظــت	آمونی
دی	اکســید	کربن	بیشــتر	از	3000		PPM	در	ســالن	نباشــد	.

ــی	کــه	 ــرورش	در	صورت ــای	داخــل	ســالن	پ ــالف	دم 3-اخت
دمــای	هــوای	خــارج	ســالن	در	ســایه	30	درجــه	ســانتیگراد	

ــد	.	 ــد	از	3	درجــه	ســانتیگراد	تجــاوز	نمای باشــد،	نبای

ــر	از		10	 ــرورش	پاییــن	ت 4-چنانچــه	دمــای	خــارج	ســالن	پ
درجــه	ســانتیگراد	باشــد،	در	داخــل	ســالن	میانگیــن		رطوبــت	

در	طــی	48	ســاعت	نبایــد	از	70	درصــد	بیشــتر	شــود	.

رصدو پایش در کشتارگاه

 Monitoring and Follow up at the  
   S laughterhouse

 : Mortality  1-مرگ ومیر

در	مــواردی	کــه	تراکــم	واحــد	پــرورش		بیشــتر	از	33	کیلوگرم	
وزن	پرنــدگان	بــه	ازا	هــر	متــر	مربــع		باشــد	،	بایــد	مســتندات	
ــه	 ــه	گل ــات	تجمعــی	روزان ــار	تلف ــه	و	ام ــات	روزان ــزان	تلف می
توســط	مالــک	یــا	بهــره	بــردار	بــا	نوجــه	بــه	نــوع	پــرورش	و	

نــژاد	حیــوان	در	زمــان	کشــتار	محاســبه	و	ثبــت	شــود	.

2-تحــت	نظــارت	دامپزشــک	دولتــی	بایــد	آمــار	مرغ	گوشــتی	
تلــف	شــده	یــا	وارد	شــده	بــه	مرغــداری	ثبــت	گــردد	.میــزان	
ــد	 ــه	بای آمــار	واقعــی	تلفــات	و	میــزان	تجمعــی	تلفــات	روزان
ــا	توجــه	بــه	آمــار	واحــد	پرورشــی	و	پرنــده	کشــتار	شــده	،	 ب

پرنــده	اعــزام	شــده	بــه	کشــتارگاه	کنتــرل	گــردد.	

2-بازرسی پس از کشتار 

 Post mortem inspection

توســط	دامپزشــک	دولتــی	در	بازرســی	پــس	از	کشــتار	بایــد	
عالئمــی	کــه	حاکــی	از	نامناســب	رفــاه	پرنــده	ماننــد	درجاتــی	
از	تــورم	پوســتی	،	وجــود	انــگل	هــا	،	بیماریهــای	سیســتمیک	

در	واحــد	پــرورش	طیــور	ارزیابــی	گــردد.	

3-تبادل  نتایج  :

بــا	توجــه	بــه	آمــار	مــرگ	و	میــر	و	بازرســی	پــس	از	کشــتار	،	
دامپزشــک	دولتــی	بایــد	از	طریــق	تبــادل	اطالعــات	و	نتایــج	
آمــار	بــا	صاحــب	یــا	مالــک	واحــد	پرورشــی	علــت		نامناســب	
ــا	 ــب	ی ــط	صاح ــده	و	توس ــی	ش ــوان	بررس ــاه	حی ــودن	رف ب
مالــک	واحــد	پرورشــی	و	مرجــع	ذیصــالح	،	تدابیــر	مناســب	
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جهــت	رفــع	مشــکل	اتخــاذ	و	اجرایــی	گــردد	.

   Trainingدوره های آموزشی

1-فیزیولــوژی	مربــوط	بــه	غــذاو	آب	مــورد	نیــاز	پرنــده	،	رفتــار	
حیــوان	در	ارتبــاط	بــا	اســترس	

2-اصــول	جابجایــی	بــا	احتیــاط	،	گرفتــن	،	بارگیــری	و	حمــل	
و	نقــل	پرنــده	

3-مراقبــت	هــای	اورژانــس	،	کشــتار	اضطــراری	و	ارســال	بــه	
کشــتارگاه	

4-اقدامات	پیشگیرانه	امنیت	زیستی	

ــای  ــده در واحده ــم پرن ــی تراک ــای ارزیاب معیاره
ــی  پرورش

  Criteria for the use of increased stocking 
density   

Criteria معیار

ــص	در	 ــدم	نق ــوص	ع ــالح		در	خص ــع	ذیص ــش	مرج 1-پای
ــته	 ــال	گذش ــی	دو	س ــوان	ط ــاه	حی ــتورالعمل	رف ــرای	دس اج

ــرورش	 ــوب	پ ــت	خ ــرای	مدیری ــوص	اج ــش	در	خص 2-پای
(Good Management Practice)توســط	صاحــب	

ــی	 ــد	پرورش ــک	واح ــا	مال ی

ــار	متوالــی	پــرورش	،	گلــه	هــا	از	 3-حداقــل	پــس	از	هفــت	ب
نظــر	میــزان	مــرگ	و	میــر	تجمعــی	بررســی	شــوند	کــه	بایــد	
ــه	در	روز	 ــتار	گل ــن	کش ــرب	در	س ــر	از	1%+	6	./.	%	ض کمت

محاســبه	گــردد	.

ــام	 ــش	انج ــته	پای ــال	گذش ــدت	دو	س ــرف	م ــه	ظ 4-چتانچ
نشــده	باشــد	بایــد	توســط	مرجــع	ذیصــالح	یــک	پایــش	بــرای	

ــرد	. ــرل	اجــرای	دســتورالعمل	صــورت	پذی کنت

موارد استثنا  :

ــم	 ــش	تراک ــا	افزای ــی	ب ــالح	در	صورت ــع	ذیص ــوی	مرج از	س
ــد	 ــردار	واح ــره	ب ــا	به ــب	ی ــه	صاح ــد	ک ــی	نمای ــت	م موافق
ــه	 ــد	ک ــه	دهن ــی	ارائ ــات	کاف ــل	و	توضیح ــی	،	دالی پرورش
ــی	رخ	داده	 ــورت	طبیع ــه	ص ــاال	ب ــی	ب ــات	تجمع ــزان	تلف می
اســت	یــا	نشــان	دهنــد	کــه	علــت	بیمــاری	خــارج	ار	کنتــرل	

ــت	. ــوده	اس ب

دســتورالعمل EC/93/119 مــورخ 22 دســامبر 
ــتار  ــان کش ــت در زم ــوص محافظ 1993 در خص

ــوان        ــرگ حی ــا م ی

ماده	1:	

ایــن	دســتورالعمل	در	مــورد	رفــاه	حیــوان	در	جایجایــی	،	میدان	
ــتار	در	 ــدن	،	کش ــر	بری ــع	س ــی	در	موق ــتارگاه	،	بیحس دام	کش
ــوان	 ــب	حی ــط	صاح ــه	توس ــی	ک ــا	دامهای ــی	ی ــز	پرورش مراک
ــی	 ــا	محصــوالت	فرع ــت	ی ــت	،	گوش ــتفاده	از	پوس ــرای	اس ب
حاصــل	از	کشــتار	و	روشــهای	کشــتاری	دام	،	بــه	هــدف	
کنتــرل	جلوگیــری	از	بیمــاری	هــای	مشــترک	بیــن	انســان	و	

ــرد	دارد	. ــوند	،	کارب ــی	ش ــداری	م دام	نگه

2-این	دستورالعمل	در	موارد	زیر	کاربرد	ندارد	:

1 - آزمایشــات علمــی یــا فنــی در مــورد پاراگراف 
1تحــت نظــارت مرجــع ذیصالح 

ــه مناســبت رســوم فرهنگــی یــا  2-کشــتار دام ب
مذهبــی 

3- شکار وحوش یا حیوانات مسابقه ای  

ماده	2	:

برای	اجرای	دستورالعمل	تعاریف	زیر	بکار	می	روند	:

تاسیســات	 همــه	 	: 	Slaughterhouse 	کشــتارگاه-
کشــتارگاه	،	محــل	جابجایــی	،	بارگیــری	و	تخلیــه	دام	،	میــدان	
دام	کشــتارگاه	کــه	بــه	منظــور	کشــتار	تجــاری	صــورت	مــی	

ــرد	. پذی

ــل	و	 ــا	حم ــری	دام	ی ــی	دام	 Movement :	بارگی -جابجای
نقــل	بوســیله	وســایل	حمــل	و	نقــل	،	از	مراکــز	بارگیــری	در	

دامــداری	بــه	ســمت	کشــتارگاه	بــرای	کشــتار	

ــار	 ــداری	دام	در	به ــل	نگه ــدان	دام Lairaging 	:	مح -می
بنــد	،	باکــس	،	یــا	محــل	ســر	پوشــیده	در	کشــتارگاه	،	کــه	دام	
در	آن	مــکان	بــه	نیازهــای	ضــروری	ماننــد		آب	،	غــذا	و	محــل	

اســتراحت	قبــال	از	کشــتار	دسترســی	پیدامــی	کنــد	.

-مقیــد	کــردن Restraint 	:	هــر	رویــه	ای	کــه	بــرای	مقیــد	
ــا	 ــرگ	ی ــل	از	م ــردن	قب ــس	ک ــور	بیح ــه	منظ ــردن	دام	ب ک

ــکار	مــی	رود	. کشــتار	ب

ــه	ای	 ــل	از	کشــتار Stunning :	هــر	روی -	بیحســی	دام	قب
کــه	بــه	بیحســی	تــا	زمــان	کشــتار	منجــر	گــردد.	

-	مــرگ	Killing	:	رونــدی	کــه	مــردن	دام	در	آن	حــادث	مــی	
گــردد	.

از	طریــق	 کــه	 مــرگ	حیــوان	 	: Slaughter -کشــتار	
خونگیــری	صــورت	مــی	پذیــرد	.		

-	مرجــع	ذیصــالح	 Competent Authority :	مرجــع	
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حاکمیتــی	در	کشــور	عضــو	کــه	وظایــف	مربــوط	بــه	رفــاه	دام	
،	بازرســی	و	یــا	ســایر	صالحیــت	هــا	در	ســطح	منطقــه	ای	یــا	

داخلــی	یــا	دیگــر	ســطوح	را	دارد	.

ــتار	گاه	 ــدان	دام	کش ــی	،	در	می ــگام	جابجای ــاده	3		:	در	هن م
ــرگ	،		در	 ــه	منظــور	کشــتار	و	م ــردن	،	بیحســی	ب ــد	ک ،	مقی
شــرایط	دور	از	هرگونــه	هیجــان	،	درد	،	رنــج	و	بــدون	اینکــه	

آســیب	ببینــد	قــرار	گیــرد	.

الزامات قابل اجرا در کشتارگاهها

 Requirements applicable to Slaughterhouses

مــاده	1	:	ســاختمانها	،	تاسیســات	و	تجهیــزات	کشــتارگاه	بایــد	
بــه	گونــه	ای	طراحــی	گردنــد	تــا	دامهــا	بــدون	اینکــه	آســیب	
ببیننــد	و	در	شــرایط	دور	از	هرگونــه	هیجــان	،	درد	،	رنــج	قــرار	

گیــرد	.

ــوک	،	 ــدگان	،	خ ــخوار	کنن ــا	،	نش ــمی	ه ــک	س ــاده	2	:	ت م
خرگــوش	،	و	طیــور	کــه	بــرای	کشــتار	بــه	کشــتارگاه	ارســال	

ــد	:	 ــد	بای مــی	گردن

1-جابجایــی	و	محــل	اســتراحت	قبــل	از	کشــتار	مطابــق	ایــن	
دســتورالعمل	صــورت	گیــرد	.

2-مقید	کردن	مطابق	این	دستورالعمل	صورت	گیرد	.

3-بیحســی	بــه	منظــور	کشــتار	و	یــا	تزریــق	داخــل	وریــدی	
ــورت	 ــتورالعمل	ص ــن	دس ــق	ای ــوان	مطاب ــرگ	حی ــت	م جه

ــرد.	 گی

4-خونگیری	مطابق	این	دستورالعمل	صورت	گیرد.	

ــای	 ــروری	در	ج ــع	ض ــد	درمواق ــی	بای ــوازم	یدک ــاده	3	:	ل م
ــب	و	دوره	ای	 ــورت	مرت ــه	ص ــده	و	ب ــداری	ش ــب	نگه مناس

ــردد.		 ــی	گ بازرس

ــر	 ــارت	الزم	و	موث ــل	و	مه ــه	اگاهــی	کام ــرادی	ک ــاده4:	اف م
ــد	در	 ــند	نبای ــته	باش ــتورالعمل	را	نداش ــن	دس ــا	ای ــق	ب مطاب
جابجایــی	،	محــل	اســتراحت	قبــل	از	کشــتار	،	مقیــد	کــردن	
ــری	 ــکار	گی ــرگ	ب ــا	م ــل	از	کشــتار	،	کشــتار	ی ،	بیحســی	قب

ــوند	. ش

ــرادی	 ــه	اف ــد	ک ــان	حاصــل	کن ــد	اطمین ــع	ذیصــالح	بای مرج
کــه	بــرای	کار	در	کشــتارگاه	در	نظــر	گرفتــه	شــده	انــد	مهــارت	

و	توانایــی	الزم	را	کســب	کــرده	باشــند	.

ــام	 ــان	انج ــد	در	زم ــع	ذیصــالح	بای ــین	مرج ــاده	5	:	بازرس م
ــهای	 ــی	بخش ــه	تمام ــی	،	ب ــگام		بازرس ــوددر	هن ــف	خ وظای
ــی	 ــن	بازرس ــند		ای ــته	باش ــی	داش ــه	دسترس ــتارگاه	آزادان کش
ممکــن	اســت	همزمــان	بــا	ســایر	وظایــف	بازرســی	بــه	آنهــا	

ســپرده	شــده	باشــد	.

ــوان در  ــرگ حی ــتارگاه و م ــتار در کش ــرگ ، کش م
ــتارگاه  ــارج از کش خ

 Slaughter and Killing outwith 
Slaughterhouses			

مــاده	6	:	دام	هــای	بیمــار	یــا	آســیب	دیــده	در	همــان	محــل	
ــع	 ــه	مرج ــر	چ ــوند.	اگ ــدوم	ش ــا	مع ــده	ی ــتار	ش ــد	کش بای
ــه	قصــد	 ــی	آن	هــا	ب ذیصــالح	ممکــن	اســت	مجــوز	جابجای
کشــتار	یــا	معــدوم	ســازی	در	خــارج	از	کشــتارگاه	را	بدهــد	امــا	

ــردد. ــوان	گ ــج	حی ــد	باعــث	رن ــی	نبای ــن	جابجای ای

الزامــات	جابجایــی	دام	کشــتاری	و	میــدان	دام	کشــتارگاه	
 Requirements for the movement and
 lairaging of animals in Slaughterhouses

General Requirements نیازهای عمومی

1-هــر	کشــتارگاه	بایــد	دارای	محــل	بارگیــری	و	تخلیــه	
مناســب	و	تاسیســات	و	تجهیــزات	بــرای	جابجایــی	و	حمــل	و	

ــوان	باشــد	. ــل	حی نق

2-		بایــد	بالفاصلــه	پــس	از	ورود	بــه	کشــتارگاه	،		بــه	میــدان	
دام	کشــتارگاه	یــا	محــل	اســتراحت	قبــل	از	کشتاردرکشــتارگاه	
،	منتقــل	شــوند	.	چنانچــه	ایــن	کار	بالفاصلــه	مقــدور	نباشــد	
بایــد	بــه	جایــی	منتقــل	گردنــد	کــه	در	آن	مــکان	،		از	تغییــرات	
آب	و	هوایــی	مصــون		و	از	تهویــه	مناســب	برخــوردار	گردنــد	.

ــیت	،	 ــه	،	جنس ــن	،	گون ــه	س ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــی	ک 3-دامهای
ــع	 ــد	در	موق ــیب	وارد	کنن ــر	آس ــه	یکدیگ ــت	ب ــن	اس ممک
ــا	محــل	اســتراحت	قبــل	از	 ــه	میــدان	دام	کشــتارگاه	ی ورود	ب
ــر	 ــداری	،	از	یکدیگ ــل	نگه ــد	در	مح ــتارگاه	و	بای کشتاردرکش

ــوند	. ــداری	ش ــدا	نگه ج

4-حیــوان		بایــد	از	تغییــرات	اب	و	هوایــی	مصــون	نگهداشــته	
ــه	دارای	 ــردد	ک ــی	گ ــداری	م ــی	نگه ــر	در	مناطق ــده	و	اگ ش
درجــه	حــرارت	و	رطوبــت	بــاال	اســت	در	جایــی	خنــک	

ــد	. ــداری	گردن نگه

5-وضعیــت	عملکــرد		و	ســالمتی	حیــوان	بایــد	حداقــل	یکبــار	
صبــح	و	عصــر	کنتــرل	گــردد.	

6-چنانچــه	حیــوان	در	هنــگام	ورود	بــه	کشــتارگاه	دردی	
ــف	و	 ــا	دام	نحی ــده	باشــد	ی ــا	آســیبی	دی ــردد	ی را	متحمــل	گ
الغــر	باشــد	بایــد	بالفاصلــه	کشــتار	گــردد.	اگــر	امــکان	پذیــر	
ــدت	 ــرف	م ــوند	و	در	ظ ــداری	ش ــه	نگه ــد	جداگان ــد	بای نباش
ــد	راه	 ــی	توانن ــه	نم ــی	ک ــد	.	دامهای ــتار	گردن ــاعت	کش دو	س
برونــد	نبایــد	بــه	ســمت	محــل	کشــتار	بــر	روی	زمیــن	کشــیده	
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ــد	 ــح	گردن ــده	ذب ــت	خوابی ــد	در	حال ــات	بای ــن	حیوان شــوند	،	ای
ــج	آنهــا	نگــردد.	از	 ــد	کــه	باعــث	رن و	در	مکانــی	کشــتار	گردن
ــا	وســایل	مناســب	حمــل	و	 وســایل	حمــل	و	نقــل	چرخــدار	ی
ــه	محــل	 ــا	اســتفاده	از	صفحــات	قابــل	جابجایــی	ب ــا	ب نقــل	ی

ــود	. ــن	کار	اســتفاده	نم ــرای	ای کشــتار	اضطــراری	،	ب

الزامــات بــرای بارگیــری یــا تخلیــه دام کشــتاری 
بــا اســتفاده از ســایر روشــها

 Requirements For Animals Delivered 
other than Containers

1-در	کشــتارگاه	تاسیســات	و	تجهیزاتــی	کــه	بــرای	بارگیــری	
ــف	 ــیب	در	ک ــد	دارای	ش ــرود	نبای ــکار	می ــوان	ب ــه	حی و	تخلی
ــای	 ــاره	ه ــظ	در	کن ــد	از	محاف ــاز	باش ــر	نی ــند	و	اگ ــن	باش زمی
جانبــی	مســیر	اســتفاده	گــردد	.	اگــر	ایــن	امــر	اجتنــاب	ناپذیــر	
باشــد	بایــد	بــا	اســتفاده	از	تجهیــزات	و	امکانــات	مناســب	ماننــد	
نصــب	پــل	،	ســطوح	شــیب	دار	مناســب	،	راهــرو	و	گــذرگاه	و	
ــردد	.ورودی	و	 ــری	گ ــوان	جلوگی ــادن	حی ــذاری	از	افت ــل	گ ری
خروجــی	تعبیــه	شــده	بایــد	حداقــل	شــیب	را	داشــته	باشــند	.

ــه	ای	انجــام	 ــه	گون ــد	ب ــوان	در	کشــتارگاه		نبای ــه	حی 2-	تخلی
شــود	کــه	باعــث	ترســیدن	،	هیجــان	و	یــا	رمیــدن	گــردد.	بایــد	
ــه	اقدامــی	کــه	باعــث	شــود	حیــوان	ســرنگون	شــود	 از	هرگون
جلوگیــری	گــردد.	دامهــا	نبایــد	از	طریــق		کشــیدن	ســر	،	ســم	
ــق	 ــوند	و	از	آن	طری ــا	ش ــم		جابج ــا	پش ــا	،	دم	ی ــوش	،	پ ،گ
ایجــاد	رنــج	یــا	اســیب	در	حیــوان	شــود	.	چنانچــه	نیــاز	باشــد	
بایــد	توســط	کارگرمجــرب	و	ماهــر	بــه	صــورت	انفــرادی	بــرای	

بارگیــری	هدایــت	گردنــد	.

ــد	.	راهــرو	و	گــذرگاه	 ــاط	جابجــا	گردن ــا	احتی ــد	ب 3-دامهــا	بای
ــه	دام	 ــد	طــوری	ســاخته	شــوند	کــه	حداقــل	آســیب	ب هــا	بای
ــا	 ــا	دامه ــردد	ت ــزی	گ ــه	ری ــوری	برنام ــد	ط ــردد.	بای وارد	گ
ــرای	 ــایلی	ب ــه	از	وس ــد	.	چناچ ــت	کنن ــی	حرک بصــورت	گروه
راهنمایــی	دام	بــه	ســمت	محــل	کشــتار	اســتفاده	شــده	باشــد	
بایــد	اختصاصــا	بــرای	ایــن	کار	طراحــی	و	اســتفاده	گــردد	و	بــه	
مــدت	محــدود	از	آن	اســتفاده	گــردد	.	چنانچــه	بــرای	راهنمایــی	
دامهــای	بالــغ	و	خــوک	از	دســتگاه	شــوک	اســتفاده	مــی	گــردد	
نبایــد	شــوک	از	دو	ثانیــه	بیشــتر	بــه	بــدن	دام	وارد	شــود	.آنهــا	
ــرای	حرکــت	داشــته	باشــند	.	در	مــوارد	 بایــد	فضــای	کافــی	ب
ــدن	دام	وارد	مــی	 ــه	عضــالت	قدامــی	ب اســتفاده	از	شــوک	،	ب

شــود	.	

4-نبایــد	دام	خیلــی	ازادانــه	یــا	بــا	ازدحــام	حرکــت	داده	شــوند	
بــه	گونــه	ای	کــه	انــدام	حســاس	دام	اســیب	ببینــد	.	بویــژه	دم	
دام	نبایــد	ضربــه	خــورده	،	بپیچــد	یــا	بشــکند	و		اســیب	ببینــد	
ــد	 ــن	بای ــد	.همچنی ــیب	ببین ــد	اس ــم	دام	نبای ــن	چش .	همچنی

مراقبــت	نمــود	تــا	دام	هــا	بــه	هــم	لگــد	نزننــد	.

5-دام	هــا	نبایــد	بــه	ســمت	محــل	کشــتار	حرکــت	داده	شــوند	
مگــر	اینکــه	بالفاصلــه	کشتارشــوند	.	اگــر	قــرار	اســت	کشــتار	
انجــام	نشــود	بایــد	بــه	میــدان	دام	کشــتارگاه	انتقــال	یابنــد	.

6-در	کشــتارگاه	تعــداد	کافــی	محــل	نگهــداری	دام	در	میــدان	
دام	کشــتارگاه	پیــش	بینــی	گــردد	تــا	دام	از	اثــرات	تغییــرات	آب	

و	هوایــی	در	امــان	باشــد	.

7-میدان	دام	کشتارگاه	باید	دارای	شرایط	زیر	باشد:

1-کــف	میــدان	دام	بایــد	کمتریــن	شــیب	را	داشــته	باشــد	تــا	
باعــث	اســیب	دام	نگــردد.	

2-دارای	تهویــه	مناســب	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	دمــا	و	و	
رطوبــت	باشــد	.در	صورتــی	کــه	تهویــه	اتوماتیــک	نباشــد	و	بــه	
صــورت	مکانیکــی	باشــد		بایــد	وســایل	پشــتیبانی	و	تعمیــرات	

ــردد.	 ــی	گ ــش	بین اضطــراری	پی

3-نــور	مصنوعــی	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	تــادر	صــورت	نیــاز	
،	بازرســی	دام	در	هــر	زمــان	امــکان	پذیــر	گــردد	.	در	صــورت	
ــی	 ــاز	برق ــورد	نی ــوازم	م ــرات		و	ل ــد	پشــتیبانی	،	تعمی ــاز	بای نی

پیــش	بینــی	گردیــده	باشــد	.

4-در	صــورت	نیــاز	وســایل	مقیــد	کــردن	دام	بایــد	پیــش	بینــی	
. گردد

5-در	صــورت	نیــازو	احتیــاج	بــه	بســتر	مناســب	در	طــول	شــب	
،		بــرای	دام	در	نظــر	گرفتــه	شــود	.

8-	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	بــاال	چنانچــه	میــدان	دام	کشــتارگاه	
ــایبان	مناســب	 ــد	،	س ــایبان	باش ــا	س ــی	ی ــایبان	طبیع ــد	س فاق
نصــب	گــردد	تــا	دام	را	در	مقابــل	تغییــرات	اب	و	هــوا	محافظــت	
کنــد	.محوطــه	میــدان	دام	کشــتارگاه	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	
تــا	دام	را	در	مقابــل	مخاطــرات	فیزیکــی	،	شــیمیایی	و	ســالمت	

حفــظ	نمایــد.	

ــی	 ــزام	نم ــتار	اع ــل	کش ــه	مح ــتقیما	ب ــه	مس ــی	ک 9-دام	های
ــرای	 ــرای	کشــتار	آب	کافــی	ب ــا	زمــان	اعــزام	ب ــد	ت شــوند	بای
نوشــیدن	در	اختیــار	داشــته	باشــند	.	دامهایــی	کــه	ظــرف	مــدت	
ــد	و	در	فواصــل	 ــه	گردن ــد	تغذی 12	ســاعت	کشــتار	نشــوند	بای

ــه	آنهــا	غــذا	داده	شــود	. زمانــی	مناســب	ب

10-دام	هایــی	کــه	بیــش	از	12	ســاعت	در	کشــتارگاه	نگهداری	
ــوند	و	 ــل	ش ــتارگاه	منتق ــدان	دام	کش ــه	می ــد	ب ــوند	بای ــی	ش م
ــه	ای	 ــه	گون ــی	گــردد	ب ــد	کــردن	دام	پیــش	بین ــات	مقی امکان
کــه	در	زمــان	خوابیــدن	دام	مشــکلی	بــرای	دام	ایجــاد	نگــردد.	
چنانچــه	کــه	نیــازی	بــه	مقیــد	کــردن	دام	نباشــد	،	غــذا	بایــد	
ــه	 ــی	تغذی ــه	راحت ــا	دام	ب ــی	گــردد	ت ــه	ای		پیــش	بین ــه	گون ب

نمایــد	.	
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ــتاری ــه دام کش ــری و تخلی ــرای بارگی ــات ب        الزام
Requirements For Animals Delivered in 
Containers      

1-کامیونهایــی	کــه	بــرای	حمــل	دام	کشــتاری	اســتفاده	مــی	
شــوند	بایــد	دام	را	بــا	احتیــاط	حمــل	کننــد	بــه	گونــه	ای	کــه	
دام	پــرت	نشــده	یــا	زمیــن	بیفتــد	یــا	زمیــن	بخــورد	.لــذا	بهتــر	
ــه	صــورت	مکانیکــی	 ــه	دام	افقــی	و	ب اســت	بارگیــری	و	تخلی

انجــام	شــود.	

ــه	 ــی	شــوند	ک ــی	حمــل	م ــون	های ــا	کامی ــه	ب ــی	ک 2-دامهای
ــا	 ــد	ب ــون	هســتند	،	بای ــا	حفــره	در	کــف	کامی دارای	ســوراخ	ی
ــری	 ــوان	جلوگی ــه	حی ــیب	ب ــا	از	آس ــوند	ت ــل	ش ــاط	حم احتی

ــردد	. گ

ــل	 ــه	مح ــرادی	ب ــوان	را	انف ــوان	حی ــی	ت ــوارد	م ــن	م در	ای
ــرد	. ــل	ک ــتارگاه	حم کش

ــی ،  ــل از بیحس ــتاری قب ــردن دام کش ــد ک 	مقی
ــوان ــرگ حی ــتار و م کش

 Restraint of animals before stunning,  
  slaughter or killing

1-مقیــد	کــردن	بایــد	بــه	گــو	نــه	ای	انجــام	گــردد	تــا	از	درد	،	
رنــج	،	آســیب	،	تحریــک	و	ضــرب	دیدگــی	حیــوان	جلوگیــری	
گــردد.	در	کشــتار	بــا	رســوم	مذهبــی		اجبــارا	بایــد	از	روشــهای	
مکانیکــی	اســتفاده	شــود	تــا	از	درد	،	رنــج	،	آســیب	،	تحریــک	

و	ضــرب	دیدگــی	حیــوان	جلوگیــری	گــردد	.

2-	نبایــد	بــه	پــای	حیــوان	طنــاب	گــره	زد	و	نبایــد	حیــوان	را	
قبــل	از	مرحلــه	بیحســی	یــا	مــرگ	آویــزان	نمــود	.	در	خصوص	
طیــورو	خرگــوش	در	زمــان	آویــزان	کــردن	در	زمــان	بیحســی	
بــه	گونــه	ای	انجــام	گــردد	تــا	حیــوان	بــه	طــور	کامــل	در	حالت	
ــوده	و	بــدون	فــوت	وقــت	 ــر	ب ــا	بیحســی	موث ــوده	ت آرامــش	ب
ــوان	تحــت	 ــتن	حی ــد	نگهداش ــالوه	مقی ــه	ع ــرد	.	ب ــام	گی انج
ــا	اویــزان	کــردن	حیــوان	صــورت	نگیــرد	. هیــچ	شــرایطی	ب

3-حیواناتــی	کــه	بــه	طریــق	الکتریکــی	و	یــا	مکانیکــی	بیحس	
یــا	کشــته	مــی	شــوند	و	ایــن	کار	از	طریــق	تمــاس	بــا	ســر	دام	
ــایل	و	 ــه	وس ــد	ک ــه	ای	باش ــه	گون ــد	ب ــود	بای ــی	ش ــام	م انج
تجهیــزات	مــورد	اســتفاده	بــه	راحتــی	اســتفاده	شــده	و		دقیــق	

و	در	زمــان	مناســب	بکارگیــری	شــوند	.

ــوز	 ــا	مج ــدگان	،	ب ــخوار	کنن ــمی	و	نش ــک	س ــوص	ت در	خص
مرجــع	ذیصــالح	مــی	تــوان	بــرای	مقیــد	کــردن	حــرکات	ســر	

از	شــوک	مناســب	اســتفاده	نمــود	

ــا	 ــردن	ی ــد	ک ــوان	مقی ــه	عن ــد	ب ــی	نبای ــوک	الکتریک 4-از	ش

ــود	. ــتفاده	نم ــوان	اس ــردن	حی ــت	ک ــی	حرک ــرای	ب ب

ــرای	مقاصــد	 ــه	ب ــی	ک ــردن	حیوانات ــی	حــس	ک ــا	ب ــتار	ی کش
ــد		 ــی	گردن ــداری	نم ــی	نگه پرورش

 Permitted Methodsمجاز	های	روش

  Stunning:	کردن	1-بیحس
 Captive Bolt Pistol	گلوله	با	2-پیستول

 Concussion	مغز	به	سخت	3-ضربه
  Electro narcosisبرق	جریان	وسیله	به	4-

   Exposure toکربــن اکســید	 دی	 بــا	 مواجهــه	 	-5
carbon dioxide

 Killing	:	2-مرگ
 Free Captiveطپانچــه	آزادیــا	تفنــگ	بــا	1-پیســتول

Bolt Pistol
 Decapitation and			ــردن ــی	گ ــرو	جابحای ــع	س 2-قط

Dislocation of the neck
    Electrocutionبرق	اتصال	طریق	3-از

  Exposure to carbonکربــن	اکســید	دی	با	مواجهــه	4-
dioxide

ــا	 مرجــع	ذیصــالح	ممکــن	اســت	مجــوز	جــدا	کــردن	ســر	ی
ــوان	 ــه	عن ــا	اســتفاده	از	اتاقــک	خــال	را	ب ــی	گــردن		ی جابجای

ــد	. ــوان	صــادر	نمای ــرگ	حی ــک	روش	م ی

الزامات		بیحسی	جهت	کشتار	

 Specific requirements for stunning

ــه	 ــر	اینک ــرد	مگ ــورت	گی ــد	ص ــتار	نبای ــت	کش ــی	جه بیحس
ــود	. ــام	ش ــری	انج ــه	خونگی ــه	مرحل بالفاصل

:	Captive Bolt Pistol	گلوله	با	پیستول	روش-

وســایل	و	تجهیــزات	بایــد	بــه	گونــه	ای	جــای	گــذاری	گــردد	
ــلیک	در	 ــردد	.	ش ــوان	گ ــز	حی ــس	مغ ــه	وارد	کورتک ــا	گلول ت

ــرد	. ــر	انجــام	گی ــد	از	پشــت	س ــدگان	نبای نشــخوار	کنن

در	گوســفندو	بــز	در	صورتــی	کــه	شــاخ	مانــع	شــلیک	گلولــه	از	
جلــوی	ســر	شــود	،	از	پشــت	ســر	منعــی	نــدارد	.در	ایــن	مــوارد	
ــده	و	 ــلیک	ش ــان	دام	ش ــمت	ده ــه	س ــاخ	ب ــل	ش ــد	از	مح بای

خونگیــری	ظــرف	مــدت	15	ثانیــه	صــورت	گیــرد	.

ــای	 ــس	از	ج ــده	پ ــلیک	کنن ــه	ش ــا	گلول ــتول	ب در	روش	پیس
گــذاری	گلولــه		اول		بایــد	گلولــه	هــای	بعــدی	را	بــه	ترتیــب	
جــای	گــذاری	نمــوده	باشــد.	اگــر	ایــن	اتفــاق	صــورت	نگرفتــه	
ــودداری	 ــر	آن	خ ــا	تعمی ــتگاه	ت ــتفاده	از	دس ــد	از	اس ــد	بای باش

37



گــردد.	

حیــوان	نبایــد	قبــل	از	اینکــه	بالفاصلــه	کاربــر	بــرای	بیحســی	
آمــاده	شــده	باشــد	وارد	محــل	مخصــوص	گــردد	.جیــوان	نبایــد	

قبــل	از	امادگــی	بــرای	بیحســی	مقیــد	گــردد.	

: Concussion مغز	به	سخت	ضربه	-

ــورت	 ــه	ص ــر	و	ب ــط	کارب ــی	توس ــا	در	صورت ــن	روش	تنه ای
ــا	 ــوان	ب ــه	حی ــه	جمجم ــه	ب ــه	ضرب ــرد	دارد	ک ــی	کارب مکانیک
ــد	کــه	 ــان	حاصــل	نمای ــد	اطمین ــر	بای شــدت	وارد	گــردد.	کارب
ــب	 ــدت	مناس ــا	ش ــده	و	ب ــه	وارد	ش ــت	ضرب ــای	درس ــه	ج ب
ــده	 ــد	کنن ــتورالعمل	تولی ــر	دس ــود	.	براب ــی	ش ــه	وارد	م ضرب
دســتگاه	اســتفاده	شــده	و	بیحســی	بــدون	شکســتن	جمجمــه	

ــرد	. ــورت	گی ص

اگــر	چــه	در	برخــی	از	خرگــوش	هــا	ایــن	کار	بــه	صــورت	غیــر	
مکانیکــی	بــرای	ضربــه	بــه	جمجمــه	صــورت	مــی	گیــرد	.کاربر	
بایــد	ایــن	عمــل	را	بــه	گونــه	ای	انجــام	دهــد	کــه	اثــر	بیحســی	

تــا	زمــان	مــرگ	حیــوان	باقــی	بمانــد	.

: Electronarcosis برق	جریان	وسیله-

الکترودهــا	بایــد	بــه	گونــه	ای	جــای	گــذاری	گردنــد	تــا	مغــز	
حیــوان	را	بــه	طــور	کامــل	پوشــش	دهنــد	تــا	جریــان	بــرق	از	
آن	عبــور	کنــد	.بایــد	اطمینــان	حاصــل	شــود	کــه	جریــان	بــرق	
ــن	 ــد	.	ای ــی	کن ــور	م ــا	عب ــبی	از	الکتروده ــورت	مناس ــه	ص ب
کار	بــه	ویــژه	بــا	چیــدن	پشــم	و	خیــس	کــردن	حیــوان	بهتــر	

صــورت	مــی	گیــرد	.

زمانــی	کــه	حیــوان	بــه	صــورت	انفــرادی	بیحــس	مــی	گــردد	
دســتگاه	بایــد	:

ــدازه	 1-	طــوری	قــرار	گیــرد	کــه	مقاومــت	جریــان	بــرق	را	ان
گیــری	کنــد	و	اگــر	حداقــل	جریــان	مــورد	نیــاز	بــرای	بیحســی	
نتوانــد	عبــور	کنــد	از	اجــازه	کار	بــا	دســتگاه	جلوگیــری	کنــد.	

2-وســیله	ای	وجــود	داشــته	باشــد	کــه	بــه	صــورت	شــنیداری	
یــا	از	طریــق	رویــت	،	طــول	مــدت	زمــان	اســتفاده	از	دســتگاه	

را	نشــان	دهــد	.

3-	دســتگاه	بتوانــد	ولتــاژ	جریــان	عبــوری	بــه	کار	گرفتــه	شــده	
را	نشــان	دهــد	و	در	محلــی	قــرار	گیــرد	کــه	بــه	راحتــی	توســط	

کاربــر	قابــل	رویــت	باشــد	.

:	Waterbath Stunners	آب	حمام	با	بیهوشی-

ــده	 ــر	پرن ــه	س ــردد	ک ــم	گ ــوری	تنظی ــطح	آب	ط ــد	س 1-بای
ــان	مصرفــی	 ــرد	.	شــدت	و	طــول	جری ــرار	گی کامــال	در	آب	ق
ــان	 ــا	اطمین ــردد		ت ــن	گ ــالح	تعیی ــع	ذیص ــط	مرج ــد	توس بای

حاصــل	شــود	حیــوان	در	حالــت	بیحســی	قبــل	از	مــرگ	قــرار	
ــه	اســت	. گرفت

ــی	بیهــوش	 ــه	صــورت	جمع ــدگان		ب ــه	پرن ــواردی	ک 2-	در	م
مــی	گردنــد		ولتــاژ	بایــد	کافــی	باشــد	تــا	جریانــی	قــوی	ایجــاد	
گــردد	و	اطمینــان	حاصــل	شــود	پرنــده	در	بیحســی	تــا	زمــان	

مــرگ	باقــی	مــی	مانــد	.

3-مقادیــر	مناســب	آب	بایــد	پیــش	بینــی	گــردد	تــا	اطمینــان	
حاصــل	شــود	جریــان	بــرق	بــه	درســتی	از	بــدن	پرنــده	رد	مــی	
شــود	.	بــرای	ایــن	کار	مــی	تــوان	بــدن	پرنــده	را	خیــس	و	از	

پابنــد	اســتفاده	کــرد	.	

4-ســایز	بــدن	پرنــده	کشــتاری	و	عمــق	آب	بــرای	هــر	پرنــده	
بایــد	متناســب	بــوده	و	در	قســمت	ورودی	آب	ســر	ریــز	نکنــد	.	
الکتــرود	بــرق	بایــد	در	آب	در	تمــام	طــول	کار	بــا		حمــام	آبــی	

غوطــه	ور	شــود	.

5-در	صــورت	نیــاز	بایــد	دســتورالعمل	پشــتیبان	دســتگاه	مــورد	
اســتفاده	وجــود	داشــته	باشــد	.

  Exposure to carbon:	کربــن	اکســید	دی	بــا	مواجهــه-
:dioxide

ــد	 ــوک	بای ــی	خ ــرای	بیحس ــن	ب ــید	کرب ــت	دی	اکس 1-غلظ
ــد	. ــه	باش ــم	محفظ ــد	حج ــل	70درص حداق

2-ســاختمانها	و	تجهیــزات	و	لــوازم	و	محفظــه	در	نظــر	گرفتــه	
شــده	بــرای	بیحســی	خــوک	هــا	و	وســایل	بــرای	انتقــال	خوک	
هــا	بــه	محفظــه	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	تــا	از	آســیب	و	جمــع	
ــی	 ــل	از	بیحس ــا	قب ــوده		و	ت ــری	نم ــا	جلوگی ــه	انه ــدن	ری ش
خــوک	بتوانــد	ســر	پــا	بایســتند	.نــور	مناســب	از	محــل	انتقــال	
ــه	محــل	بیحســی	وجــود	داشــته	باشــد	و	در	داخــل	 خــوک	ب
محفظــه	حیوانــات	بتواننــد	یکدیگــر	و	اطــراف	خــود	را	ببیننــد	.

ــزان	 ــب	می ــایل	مناس ــتفاده	از	وس ــا	اس ــد	ب ــه	بای 3-در	محفظ
ــدار	 ــتمهای	هش ــا	سیس ــد	و	ب ــر	برس ــه	حداکث ــت	گاز	ب غلظ
دهنــده	شــنیداری	یــا	رویــت	،		در	صــورت	افــت	فشــار	گاز	بــه	

ــود	. ــی	داده	ش ــاز	،	آگاه ــر	از	ســطح	مج ــن	ت پایی

ــا	 ــوند	ت ــداری	ش ــی	نگه ــل	های ــد	در	مح ــا	بای ــوک	ه 4-خ
بتواننــد	همدیگــر	را	ببیننــد	و	در	مــدت	30	ثانیــه	بــه	محفظــه	
گاز	هدایــت	گردنــد	.	انهــا	بالفاصلــه	بایــد	بــه	محفظــه	هدایــت	
ــا	 ــی	ت ــرای	بیحس ــت	گاز	ب ــر	غلظ ــده	و	در	ورودی	حداکث ش

ــان	مــرگ	وجــود	داشــته	باشــد	.	 زم

الزامات برای مرگ حیوان

 Specific Requirements For Killing 
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  Free Captiveطپانچــه	آزادیــا	تفنــگ	بــا	پیســتول	-
:Bolt Pistol

ایــن	روش	بــرای	کشــتار	انــواع	گونــه	هــا	اســتفاده	مــی	شــود		
ــرای	 ــو	(	ب ــابقه	ای	و	آه ــات	مس ــرای	حیوان ــوص	ب .	)بخص
ــع	ذیصــالح	کســب	 ــوز	مرج ــد	مج ــن	روش	بای ــتفاده	از	ای اس

ــده	انجــام	شــود	. ــوزش	دی ــراد	آم شــده	باشــدو	توســط	اف

  : Decapitation andــردن ــی	گ ــر	و	جابجای ــع	س -قط
  Dislocation of the neck

ــرای	 ــرود	.	ب ــکار	می ــده	ب ــتار	پرن ــرای	کش ــط	ب ــن	روش	فق ای
ــع	ذیصــالح	کســب	 ــوز	مرج ــد	مج ــن	روش	بای ــتفاده	از	ای اس

ــده	انجــام	شــود	. ــوزش	دی ــراد	آم شــده	باشــدو	توســط	اف

اکســید	 بــا	دی	 مواجهــه	 و	 بــرق	 اتصــال	 از	طریــق	 	- 	
 Electrocution  and Carbon dioxide:کربــن

مرجــع	ذیصــالح	مجــوز	ایــن	نــوع	کشــتار	رادر	برخــی	حیوانــات	
هد	 مید

:	Vacuum Chamber 	خال	محفظه-

ایــن	روش	فقــط	بــرای	کشــتار	بــدون	خــروج	خــون	از	بــدن	در	
پرنــدگان	مســابقه	ای	بــکار	میرونــد	ماننــد	)بلدرچیــن	،	کبــک	
و	قرقــاول	(،	بــرای	اســتفاده	از	ایــن	روش	بایــد	مجــوز	مرجــع	
ــده	 ــوزش	دی ــراد	آم ذیصــالح	کســب	شــده	باشــدو	توســط	اف

انجــام	شــود	.

ــوا	محفظــه	 ــوی	ه ــپ	الکتریکــی	ق ــیله	پم ــال	 بوس ــد	کام بای
ــه	شــود	. تخلی

خال	باید	تا	زمان	مرگ	کامل	پرنده	باقی	بماند	.

ــدگان		 ــی	پرن ــال	جمع ــرای	انتق ــه	ب ــل	ک ــل	ونق ــایل	حم وس
ــن	 ــه	همی ــد	محفظــه	خــال	کــه	ب ــد	مــی	توانن ــکار	مــی	رون ب

ــد	. ــده	را	نصــب	کنن ــه	ش ــدف	تهی ه

خونگیری حیوان

 Bleeding of Animals 

1-بابــد	بعــد	از	بیحســی	حیــوان	بالفاصلــه	خونگیــری	دام	آغــاز	
گــردد	.	در	زمــان	خونگیــری	،	بایــد	ســریع	و	بــه	طــور	کامــل	
ــه	طــور	 ــری	ب ــردد	.خونگی ــارج	گ ــوان	خ ــدن	حی ــون	از	ب ،		خ
کامــل	بایــد	قبــل	از	اینکــه	حیــوان	از	حالــت	بیحســی	خــارج	

گــردد	ادامــه	یابــد	.

2-	خونگیــری	حیــوان	پــس	از	بیحســی	بایــد	از	طریــق	شــکاف	
شــریانهای	کاروتیــد	بــه	طــور	کامــل	صــورت	پذیــرد	.	پــس	از	

ــی	 ــد	اقدامات ــری	کامــل	نبای ــل	از	خونگی شــکاف	شــریان	و	قب
ــام	 ــوان	انج ــدی	حی ــم	بن ــا	زخ ــی	ی ــک	الکتریک ــد	تحری مانن

گیــرد	.

3-فــردی	کــه	مســئولیت	بیحســی	،	پابنــد	زدن	،	بــاال	کشــیدن	
ــن	 ــی	ای ــد	تمام ــده	دارد	،	بای ــه	عه ــوان	را	ب ــری	حی و	خونگی
اقدامــات	را	قبــل	از	اینکــه	حیــوان	بعــدی	برســد	بــه	صــورت	

کامــل	انجــام	دهــد	.

4-در	مــورد	کشــتار	پرنــده	در	صورتــی	کــه	بــرش	گــردن	بــه	
ــرد	دســتورالعمل	پشــتیبان	 صــورت	اتوماتیــک	انجــام	مــی	گی
ــتگاه	 ــه	دس ــواردی	ک ــد	.در	م ــترس	باش ــد	در	دس ــتگاه	بای دس

ــه	کشــتار	گــردد.	 ــد	بالفاصل ــده	بای خــراب	شــود	پرن

روشــهای مــرگ حیــوان بــه منظــور کنتــرل بیماری 
 Killing Methods for Diseases Control

 Permitted Methods	مجاز	روشهای

ــرل	بیمــاری	 ــه	منظــور	کنت مرجــع	ذیصــالح	ممکــن	اســت	ب
ــتار	را	 ــرای	کش ــر	ب ــاز	دیگ ــهای	مج ــتفاده	از	روش ،	مجــوز	اس
ــریع	 ــرگ	س ــث	م ــده	باع ــتفاده	ش ــهای	اس ــر	روش ــد،	اگ بده
ــه	 ــا	گلول ــتول	ب ــال	روش	پیس ــوان	مث ــه	عن ــود	)ب ــوان	نش حی
ــریع	 ــرگ	س ــث	م ــه	باع ــود	ک ــتفاده	ش ــی	اس ــد	از	اقدامات (	بای

ــردد	. ــی	برنگ ــل	از	بیحس ــه	قب ــه	مرحل ــده	و	ب ــوان	ش حی

ــرده	 ــود	دام	م ــات	ش ــه	اثب ــل	از	اینک ــدام	دیگــری	قب ــچ	اق هی
ــرد	. اســت	صــورت	نگی

روشهای مرگ حیوان

 Methods Killing for Animals 

روشهای	مجاز	

1-وسایل	مکانیکی	که	باعث	نفوذ	به	مغز	می	گردند	

2-تزریق	بیش	از	اندازه	داروی	بیهوشی	به	حیوان	

3-اتصال	برق	به	همرا	ه	ایست	قلبی	

4-مواجهه	با	مونو	اکسید	کربن	

5-مواجهه	با	کلروفرم	

6-	مواجهه	با	دی	اکسید	کربن

نکات مهم :

1-وسایل	مکانیکی	که	باعث	نفوذ	به	مغز	می	گردند

-وســایل	کشــتار	بــه	ایــن	روش		بایــد	بــه	گونــه	ای	اســتفاده	

39



گــردد	کــه	بــه	داخــل	کورتکــس	مغــز	اصابــت	کنــد	.

ــه	 ــه	ب ــت	ک ــاز	اس ــی	مج ــن	روش	در	صورت ــتفاده	از	ای -اس
ــد	. ــل	باش ــری	کام ــراه	خونگی هم

2-	تزریق	بیش	از	اندازه	داروی	بیهوشی	به	حیوان	

ــه	 ــب	ک ــراه	دز	مناس ــه	هم ــی	ب ــای	بیحس ــد	داروه ــط	بای فق
ــود	. ــتفاده	ش ــردد	اس ــوان	گ ــی	حی ــث	بیحس ــریع	باع س

3-	اتصال	برق	به	همرا	ه	ایست	قلبی

الکترودهــا	بایــد	در	تمــاس	کامــل	بــا	مغــز	و	قلــب	حیــوان	قــرار	
گیــرد	و	حداقــل	جریــان	بــرق	کــه	باعــث	عــدم	هوشــیاری	و	

ایســت	قلبــی	مــی	گــردد	،		از	بــدن	دام	عبــور	کنــد	.

ــوان	 ــد	حی ــان	و	مقع ــه	ده ــرود	ب ــد	الکت ــاه	بای ــورد	روب در	م
وصــل	گــردد	و	بــه	میــزان	0/3آمپــر	بــه	مــدت	3	ثانیــه	بــرق	

ــد	. ــور	کن ــدن	عب از	ب

4-مواجهه	با	مونو	اکسید	کربن

محفظــه	ای	کــه	حیــوان	بــا	گاز	مواجهــه	داده	مــی	شــود	بایــد	
ــا	از	 ــردد	ت ــداری	گ ــاخته	و	نگه ــی	،	س ــه	ای	طراح ــه	گون ب
ــن	 ــر	ای ــده	و		ب ــری	گردی ــوان	جلوگی ــه	حی ــیب	ب ــه	اس هرگون

ــردد.	 ــد	نظــارت	گ رون

ــا	گاز	مواجهــه	داده	شــود	 ــی	ب ــد	در	محفظــه	،	زمان ــوان	بای حی
ــا	 ــن	ب ــید	کرب ــو	اکس ــا	گاز	مون ــه	ب ــم	محفظ ــه	1%	از	حج ک

ــد	.	 ــده	باش ــر	ش غلظــت	100%	پ

گازی	کــه	توســط	دســتگاه	مخصــوص	بــرای	کشــتن	راســو	یــا	
چیــن	چیــال	اســتفاده	مــی	گــردد	بایــد	:

به	میزان	مناسب	سرد	شده	باشد	

به	میزان	کافی	فیلتر	شده	باشد	

عاری	از	مواد	سوزش	اور	باشد	

ــادث	 ــق	بیهوشــی	ح ــن	استنشــاق	عمی ــد	از	اولی ــه	بع بالفاصل
ــردد.	 ــرگ	گ ــردد	و	باعــث	م گ

حیوان	تا	زمان	مرگ	در	محفظه	باقی	بماند	.

5-مواجهه	با	کلروفرم	

محفظــه	ای	کــه	چیــن	چیــال	بــا	گاز	مواجهــه	داده	مــی	شــود	
ــا	 ــه	ای	طراحــی	،	ســاخته	و	نگهــداری	گــردد	ت ــه	گون ــد	ب بای
از	هرگونــه	اســیب	بــه	حیــوان	جلوگیــری	گــردد	بــر	ابــن	رونــد	

نظــارت	گــردد.	

ــرم	مواجهــه	 ــا	گاز	اشــباع	شــده	کلروف ــوان	در	محفظــه	ب -حی
گــردد	

-بالفاصلــه	بعــد	از	اولیــن	استنشــاق	عمیــق	بیهوشــی	حــادث	
گــردد	و	باعــث	مــرگ	گــردد.	

-حیوان	تا	زمان	مرگ	در	محفظه	باقی	بماند	.

6-مواجهه	با	دی	اکسید	کربن

-محفظــه	ای	کــه	چیــن	چیــال	یــا	راســو	بــا	گاز	مواجهــه	داده	
مــی	شــود	بایــد	بــه	گونــه	ای	طراحــی	،	ســاخته	و	نگهــداری	
گــردد	تــا	از	هرگونــه	اســیب	بــه	حیــوان	جلوگیــری	گردیــده	و		

بــر	ایــن	رونــد	نظــارت	گــردد.	

ــید	 ــت	دی	اکس ــن	غلظ ــا	باالتری ــاس	ب ــد	در	تم ــوان	بای -حی
کربــن	باشــند	کــه	ازمنبــع	دی	اکســید	کربــن	100%	سرچشــمه	

گرفتــه	باشــد.

-بالفاصلــه	بعــد	از	اولیــن	استنشــاق	عمیــق	بیهوشــی	حــادث	
گــردد	و	باعــث	مــرگ	گــردد.	

ــید	 ــا	دی	اکس ــه	ب ــرگ	در	مواجه ــان	م ــا	زم ــد	ت ــوان	بای -حی
ــرد	. ــرار	گی ــن	ق کرب

 نحــوه مــرگ جوجــه و جنیــن معدومــی در هچــری
Killing of surplus chicks and embryos in 
hatchery waste 

روشــهای	مجــاز	مــرگ	جوجــه	و	جنیــن	معدومــی	در	هچــری 
	chicks and embryos in hatchery waste
  	Permitted methods for the killing of chicks

ــریع	 ــرگ	س ــث	م ــه	باع ــی	ک ــتگاه	مکانیک ــتفاده	از	دس 1-اس
ــردد. گ

2-مواجهه	با	دی	اکسید	کربن	

3-مرجــع	ذیصــالح	بــا	اســتفاده	از	روشــهای	علمــی	مــی	توانــد	
مجــوز	مــرگ	جوجــه	و	جنیــن	معدومــی	در	هچــری	را	بــا	ســایر	

روشــهایی	کــه	باعــث	مــرگ	میشــود	را	صــادر	نمایــد.

نکات	مهم	:

اســتفاده	از	وســایل	مکانیکــی	کــه	باعــث	مــرگ	ســریع	حیــوان	
مــی	گردنــد.

1-	جوجــه	و	جنیــن	معدومــی	در	هچــری	بایــد	توســط	دســتگاه	
ــی	 ــس	پل ــن	از	جن ــز	و	په ــه	تی ــه	دارای	تیغ ــی	دوارک مکانیک

اســترن	باشــد	معــدوم	گردنــد	.
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-	مالــک	یــا	بهــره	بــردار Keeper 	:	هــر	فــرد	
ــده	 ــل	کنن ــی	بجــز	حمــل	و	نق ــا	حقوق ــی	ی حقیق
ــئولیت		 ــی	مس ــا	دائم ــت	ی ــه	صــورت	موق ــه	ب ،ک

ــده	دارد	. ــه	عه ــوان	را	ب ــی	حی جابجای

	:	livestock Vessel 	حیــوان	حمــل	کشــتی-
وســیله	دریایــی	حمــل	حیــوان	کــه	بــرای	حمــل	
ــز	،	 ــد	اســب	،	گاو	،	ب ــی	مانن ــات	اهل ونقــل	حیوان
گوســفند	و	خــوک	بجــز	کشــتی	هایــی	که	ماشــین	
یــا	ریــل	در	درون	کشــتی	قابلیــت	جابجایــی	
ــز	 ــد  Roll-on –Roll-off 	و	نی ــردد	دارن و	ت
ــای	 ــر	ه ــات	در	کانتین ــه	حیوان ــی	ک ــتی	های کش
ــد	،	 ــداری	دارن ــی	ونگه ــت	جابجای متحــرک	قابلی

ــرد	دارد	.	 کارب

	:Long Journey 	مــدت -ســفر	طوالنــی	
ســفر	حیــوان	کــه	بیــش	از	هشــت	ســاعت	طــول	

ــد	. بکش

  Means of ونقــل	 حمــل	 وســیله	 	-
Transport:	وســیله	ای	کــه	در	جــاده	،	ریــل	،	
کشــتی	و	ایــر	کرافــت	بــرای	حمــل	ونقــل	حیــوان	

ــردد.	 ــی	گ ــتفاده	م اس

	: Navigation Systems	ناوبــری	سیســتم-
دادن	 بــا	 ای	جهانــی	کــه	 ماهــواره	 سیســتم	
ــان	و	 ــن	زم ــق	و	مطمئ ــته	،	دقی ــات	پیوس اطالع
مکانــی	یــا	هــر	فــن	اوری	دیگــری	بــرای	اجــرای	

ــرد	دارد	. ــتورالعمل	کارب ــن	دس ای

	  Official Veterinarianدولتی	دامپزشــک	-
:	دامپزشــکی	کــه	از	طــرف	مرجــع	ذیصــالح	

ــردد.		 کشــور	عضــو	منصــوب	مــی	گ

	:	 Organizer دهنده	سازمان-	

1-حمــل	کننــده	کــه	حداقــل	بایــک	حمــل	کننده	
دیگــر	بــرای	ســفر	قــرارداد	بســته	باشــد	.

2-شــخص	حقیقــی	یــا	حقوقــی	کــه	بــا	بیــش	از	
یــک	حمــل	و	نقــل	کننــده	قــرارداد	بســته	باشــد	.

	: Place of Departure 	ــری -محــل	بارگی
محلــی	کــه	بــرای	اولیــن	بــار	حیــوان	بــرای	حمل	
ونقــل	بارگیــری	شــده	باشــد	و	حیــوان	حداقــل	48		
ســاعت	جهــت	بارگیــری	آمــاده	و	نگهــداری	شــده	

باشــد	.

ــن	 ــا	قوانی ــق	ب ــوان	مطاب ــع	آوری	حی ــل	جم مح
دامپزشــکی	بــه	عنــوان	محــل	بارگیــری	محســوب	

مــی	شــود	:

1-در	صورتــی	کــه	فاصلــه	بیــن	محــل	بارگیــری	
و	محــل	جمــع	آوری	کمتــر	از	100	کیلومتــر	باشــد	

.

2-	حمــل	حیــوان	ازمرکــز	جمــع	اوری	کــه	امکان	
ــه	 خوابیــدن	و	اســتراحت	و	تامیــن	آب	مصرفــی	ب
مــدت	شــش	ســاعت	قبــل	از	بارگیــری	را	داشــته	

باشــد	.

ــی	 ــد Place of Destination 	:جای -مقص
ــری	 ــل		از	محــل	بارگی ــس	از	حم ــوان	پ ــه	حی ک

ــه	مــی	گــردد  تخلی

1-	حیــوان	قبــل	از	بارگیــری	بــه	مدت	48	ســاعت	
در	محــل	بارگیــری		نگهداری	شــده	باشــد	.

2-برای	کشتاراعزام	شده	باشد.

   Place of rest orاســتراحت -محــل	
 transfer	:	توقفــگاه	در	حیــن	ســفر	بجــز	
مقصــد	کــه	معنــی	حمــل	ونقــل	را	ندهــد	و	
حیــوان	در	آن	مــکان	بارگیــری	شــده	یــا	نشــود	.

-حمــل	حیــوانTransport :	جابجایــی	حیــوان	
بوســیله	یــک	یــا	چنــد	روش	حمــل	ونقــل	شــامل	
بارگیــری	،	تخلیــه	،	انتقــال	،	اســتراحت	و	تخلیــه	

در	مقصــد	

شــخص	 	:Transporter 	کننــده -حمــل	
حقیقــی	یــا	حقوقــی	کــه	حمــل	ونقــل	حیــوان		را	
بــرای	خــود	یــا	بــرای	شــخص	ثالــث	انجــام	مــی	

دهــد	.

	: 	Unbroken Equidae شــرور -اســب	
ــد	 ــی	مقی ــه	راحت ــوان	ان	را	ب ــی	ت ــه	نم ــبی	ک اس
ــه	آن	افســار	بســت	حتــی	اگــر	 ــا	بایــد	ب نمــود		ی
باعــث	شــود	درد	بکشــد	،	هیجــان	داشــته	باشــد	

ــد	. ــوان	برس ــه	حی ــیب	ب ــا	آس ی

ــیله	ای	 ــل	 Vehicle:	وس ــل	و	نق ــیله	حم -وس
ــوه	 ــا	ق ــد	و	ب ــت	میکن ــرخ	حرک ــر	روی	چ ــه	ب ک
محرکــه	خــود	حرکــت	مــی	کنــد	یــا	بــه	عنــوان	

ــی	شــود	. ــدک	کشــیده	م ی
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ــب	 ــه	ای	مناس ــه	گون ــتگاه	ب ــت	دس ــد	ظرفی 2-بای
باشــد	تــا	جوجــه	و	جنیــن	معدومــی	بالفاصلــه	

ــد	. ــاد	باش ــا	زی ــداد	آنه ــر	تع ــی	اگ ــد	حت بمیرن

-مواجهه	با	دی	اکسید	کربن

ــا	باالتریــن	غلظــت	دی	 ــد	در	تمــاس	ب ــوان	بای -حی
اکســید	کربــن	باشــند	کــه	ازمنبــع	دی	اکســید	کربــن	

100درصــد	سرچشــمه	گرفتــه	باشــد.

ــا	دی	 ــا	زمــان	مــرگ	در	مواجهــه	ب -حیــوان	بایــد	ت
اکســید	کربــن	قــرار	گیــرد	.

-روش	مجاز	برای	کشتن	جنین	معدومی

-	جوجــه	و	جنیــن	معدومــی	در	هچــری	بایــد	توســط	
دســتگاه	مکانیکــی	دوارکــه	دارای	تیغــه	تیــز	و	پهــن	

از	جنــس	پلــی	اســترن	باشــد	معــدوم	گردنــد	.

ــا	اســتفاده	از	روشــهای	علمــی	 -مرجــع	ذیصــالح	ب
مــی	توانــد	مجــوز	مــرگ	جوجــه	و	جنیــن	معدومــی	
ــه	ســایر	روشــهایی	کــه	باعــث	مــرگ	 در	هچــری	ب

ــد. میشــود	را	صــادر	نمای

دســتورالعمل شــماره 1/2005 22 دسامبر 
ــوان در  ــت از حی ــورد محافظ 2004 در م
ــی  ــات اجرای ــل و اقدام ــل و نق ــان حم زم
ــتورالعمل EEC/64/432 و   ــه دس و اصالحی
EEC/93/119 و قانــون شــماره 1255/97 

(EC)

ماده	1	هدف	

1-ایــن	دســتورالعمل	در	مــورد	حمــل	ونقــل	حیوانات	
ــده		در	کشــورهای	عضــو	کــه		توســط	 مهــره	دار	زن
ماموریــن	دولتــی	بــر	روی	محمولــه	هــا	ی	ورودی	و	
خروجــی	از	گمــرک	کنتــرل	مــی	شــوند	کاربــرد	دارد	.

در	خصــوص	بندهــای	زیــر	مــاده	3	و	27	آییــن	نامــه	
را	شــامل	مــی	شــود	.

-منظــور	حمــل	و	نقــل	حیــوان	توســط	بهره	بــرداران	
بوســیله	ماشــینهای	مخصــوص	یــا	جابجایــی	حیــوان	
ــال	 ــر	درطــی	فصــول	س ــکان	دیگ ــه	م ــی	ب از	مکان

خواهــد	بــود	.

-	نظــارت	بــر	حمــل	ونقل	حیــوان	بوســیله	دامــداران	
ــن	 ــه	ای ــود	آنهاســت	،	ب ــه	خ ــق	ب ــوان	متعل ــه	حی ک
معنــی	کــه	حمــل	ونقــل	حیــوان	مســافتی	کمتــر	از	

50	کیلومتــر	را	شــامل	گــردد.

ــور	 ــی	کش ــن	مل ــد	قوانی ــتورالعمل	نبای ــن	دس 3-ای
هــای	عضــو	را	در	خصــوص	رفــاه	حیــوان	در	حمــل	
ونقــل	در	خصــوص	محــدوده	ســرزمینی	کشــور	عضو	
یــا	در	حمــل	ونقــل	دردریــا	ازکشــور	عضــو	رامحــدود	

نمایــد	.

ــوان	 ــل	حی ــل	ونق ــامل	حم ــتورالعمل	ش ــن	دس 4-ای
کــه	در	آن	فعالیــت	اقتصــادی	وجــود	نــدارد	نگردیــده	
و	در	مــورد	حمــل	و	نقــل	بــه	مقصــد	کلینیــک	
دامپزشــکی	و	بــرای	درمــان	یــا	پیشــگیری	اســتفاده	

ــدارد	. ــرد	ن ــردد	کارب ــی	گ م

مــاده	2:	تعاریــف	زیــر	در	ایــن	دســتورالعمل	کار	بــرد	
دارد	.

-حیوان	Animals:	حیوان	زنده	مهره	دار

	Assembly Centers اوری	 جمــع	 -مراکــز	
میادیــن	 	، پــرورش	 مراکــز	 نظیــر	 مکانهایــی	 	:
نگهــداری	و	فــروش	،	مراکــز	جمــع	اوری	و	فــروش	
حیوانــات	اهلــی	ماننــد	اســب	،	گاو	،	بــز	،	گوســفند	و	
خــوک	بــه	صــورت	دســته	جمعــی	)نــه	بــه	تنهایــی	(	

ــد	. ــی	گردن ــع	آوری	م جم

-دســتیار	 Attendant:	بــه	شــخصی	گفتــه	مــی	
شــود	کــه	مســئولیت	رفــاه	حیــوان	را	در	حیــن	ســفر	

و	حمــل	ونقــل	را	بــه	عهــده	دارد	.

  Border Inspectionمــرزی	بازرســی	پســت-
ــی	 ــه	م ــرز	گفت ــی	در	م ــت	بازرس ــه	پس  Post	:	ب
ــه	 ــکی	محمول ــی	دامپزش ــه	بازرس ــه	وظیف ــود	ک ش
ــی	 ــام	م ــث	را	انج ــورهای	ثال ــی	از	کش ــای	واردات ه

ــد	. ده

	  Competent Authorityــالح ــع	ذیص -مرج
ــف	 ــه	وظای ــو	ک ــور	عض ــی	در	کش ــع	حاکمیت :	مرج
ــایر	 ــا	س ــی	و	ی ــوان	،	بازرس ــاه	حی ــه	رف ــوط	ب مرب
صالحیــت	هــا	در	ســطح	منطقــه	ای	یــا	داخلــی	یــا	

ــطوح	را	دارد	. ــر	س دیگ

-محفظــه	حمــل	ونقــل Container 	:	ماننــد	
صنــدوق	،	جعبــه	،	ظــرف	،	یــا	نگهدارنــده	از	جنــس	
ســخت	کــه	جهــت	حمــل	ونقــل	اســتفاده	مــی	شــود.

ــرز	 ــی	در	م ــروج		Exit points:	مکان ــل	خ -مح
ــده	 ــخص	ش ــکان	مش ــا	م ــی	ی ــت	بازرس دارای	پس
توســط	کشــورهای	عضــو	کــه	حیوانــات	از	محــدوده	

ــی	شــوند	. ــا	خــارج	م ــه	اروپ اتحادی
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ماده 3 : شرایط عمومی حمل و نقل 

نبایــد	حمــل	کننــده	در	هنــگام	حمــل	ونقــل	اقدامــی	انجــام	
دهــد	کــه	باعــث	آســیب	یــا	جراحــت	بــه	حیــوان	گــردد.

مطابق	دستورالعمل	باید	شرایط	زیر	فراهم	گردد:

1-بایــد	بــه	گونــه	ای	برنامــه	ریــزی	گــردد	تــا	طــول	و	مــدت	
زمــان	ســفر	بــه	حداقــل	برســد	و	نیازهــای	حیــوان	در	طــول	

ســفر	تامیــن	گــردد.	

2-انتخاب	حیوان	متناسب	با	نوع	سفر	صورت	پذیرد	.

3-شــرایط	حمــل	و	نقــل	بــه	گونــه	ای	باشــد	کــه	از	آســیب	
ــالمت	 ــان	از	س ــوده	و	اطمین ــری	نم ــوان	جلوگی ــج	حی و	رن

ــردد	. ــوان	حاصــل	گ حی

4-تاسیســات	و	تجهیــزات	مــورد	اســتفاده	بارگیــری	و	تخلیــه	
ــوان	 ــج	حی ــیب	و	رن ــه	از	آس ــد	ک ــه	ای	باش ــه	گون ــوان	ب حی
ــل	 ــوان	حاص ــالمت	حی ــان	از	س ــوده	و	اطمین ــری	نم جلوگی

ــردد	. گ

5-	پرســنلی	کــه	جابجایــی	حیــوان	را	انجــام	مــی	دهنــد	بایــد	
ــب	 ــن	کار	کس ــرای	ای ــارت	الزم	را	ب ــا	مه ــده	ی ــوزش	دی آم

کــرده	باشــند	.پرســنلی	کــه	وظیفــه	جابجایــی	حیــوان

ــونت	و	 ــه	خش ــل	ب ــدون	توس ــد	ب ــد	بای ــده	دارن ــر	عه 	را	ب
یاروشــهایی	کــه	حیــوان	را	بترســاند	،	آســیب	ببینــد	یــا	رنــج	

ــد	. ــا	کنن ــا	را	جابج ــد	آنه ــوان	برس ــه	حی ب

ــوان	 ــر	انجــام	شــده	و	حی ــدون	تاخی ــد	ب ــل	بای 6-حمــل	ونق
بــه	مقصــد	برســد	.	شــرایط	رفــاه	حیــوان	بایــد	مرتــب	کنتــرل	

شــده	و	ایــن	شــرایط	بــه	صــورت	مناســب	حفــظ	گــردد.	

7-کــف	بایــد	دارای	مســاحت	مناســب	بــرای	حیــوان	بــوده	و	
ارتفــاع	مناســب	براســاس	جثــه	حیــوان	و	متناســب	باهــدف	از	

ســفر	تنظیــم	شــده		باشــد	.				

ــه	 ــب	ب ــی	مناس ــل	زمان ــتراحت	در	فواص ــذا	و	اس 8-آب	،	غ
ــوان	از	 ــه	حی ــر	اســاس	گون ــوان	داده	شــود	و	متناســب		ب حی

ــود	. ــه	ش ــر	گرفت ــت	در	نظ ــت	و	کیفی ــاظ	کمی لح

،  ســازمان دهنــده هــا ، حمــل کننــده هــا 
 بهــره بــرداران و مراکــز جمــع اوری حیــوان
Organisers,Transporters, Keepers and 
Assembly Centers 

ماده	4	:	مستند	سازی	حمل	و	نقل	

 Transport  Documentation

ــدون	مســتندات	زیــر	ممنــوع	 ــه	حمــل	حیــوان	ب 	1-اقــدام	ب

اســت	:

منشا	حیوان	و	صاحب	حیوان

مکان	بارگیری	

تاریخ	و	زمان	بارگیری	

مقصد	تخلیه	

فاصله	زمانی	تا	مقصد	

ــه	 ــرای	رویــت	ب ــوط	را	ب ــد	مــدارک	مرب ــده	بای 2-حمــل	کنن
ــد	. ــاده	نمای مرجــع	ذیصــالح	آم

ماده	5:

 برنامــه ریــزی الزامــی بــرای حمــل حیــوان
Planning Obligations for the transport of 
animals 

1-حمــل	حیــوان	فقــط	بایــد	توســط	افــراد	مجــاز	کــه	مرجــع	
ذیصــالح	مجــوز	دریافــت	نمــوده	انــد	انجــام	گــردد	.

2-کســانی	کــه	حمــل	حیــوان	را	انجــام	مــی	دهنــد	موظفنــد	
فــردی	بــا	شــخصیت	حقیقــی	را	بــه	عنــوان	مســئول	معرفــی	
ــان	اتمــام	 ــات	و	زم ــدارک	،		اطالعــات	،	الزام ــد	کــه	م نماین

ســفر	را	در	صــورت	درخواســت	ارائــه	نمایــد	.

3-ســازمان	دهنــده	بایــد	بــرای	هــر	ســفر	اطمینــان	حاصــل	
نمایــد	:

ــش	 ــایر	بخ ــی	در	س ــت	ناهماهنگ ــه	عل ــوان	ب ــاه	حی 1-	رف
هــای	ســفر	،	دچــار	مشــکل	نگــردد	و	وضعیــت	آب	و	هــوا	در	

نظــر	گرفتــه	شــود	.	

2-	شــخصیت	حقیقــی	بــه	عنــوان	مســئول	مــدارک	،	
اطالعــات	،	الزامــات	و	اتمــام	ســفر	را	در	صــورت	درخواســت	

ــد	. ــه	نمای ــان	ارائ ــر	زم ــالح	در	ه ــع	ذیص مرج

ــن	 ــی	بی ــفرهای	طوالن ــوان	و	س ــل	حی ــل	ونق ــرای	حم 3-ب
کشــورهای	عضــو	یــا	کشــورهای	ثالــث	اســب	بجــز)	اســبهای	
رجیســتر	شــده(	،	حیوانــات	اهلــی	ماننــد	گاو	،	گوســفند	،	بــز	و	
خــوک	حمــل	کننــده	هــا	و	ســازمان	دهنــده	هــا	مطابــق	ایــن	

دســتورالعمل	عمــل	گــردد	.

ماده	6	:	

حمل کننده

Transporters 

1-	حمــل	حیــوان	در	ســفرهای	طوالنــی	،	فقــط	بایــد	توســط	
افــراد	مجــاز	کــه	مرجــع	ذیصــالح	مجــوز	دریافــت	نمــوده	انــد	
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انجــام	گیــرد	و	تصویــر	مجــوز	از	مرجــع	ذیصــالح	را	بایــد	بــه	
همــراه	داشــته	باشــند	.	

2-در	صــورت	هــر	گونــه	تغییــر	اطالعــات	و	مــدارک		،	بایــد	
ظــرف	مــدت	15	روز	کاری	بــه	اطــالع	مرجــع	ذیصــالح	برســد	

3-	حمــل	کننــده	موظــف	اســت		اطمینــان	حاصــل	نمایدکــه	
ــفر	 ــن	س ــوان	در	حی ــی	حی ــه	جابجای ــدام	ب ــه	اق اشــخاصی	ک

ــد	. ــده	ان ــد	قبــال	آمــوزش	هــای	الزم	را	دی مــی	کنن

4-راننــده	یــا	همــکار	راننــده	کــه	حمــل	ونقــل	اســب	،	حیوانات	
ــز	،	خــوک	و	طیــور	را		انجــام	 اهلــی	ماننــد	گاو	،	گوســفند	،	ب
ــد	مجــوز	از	مرجــع	ذیصــالح	کســب	کــرده	 ــد		،	بای مــی	دهن
باشــند	و	در	موقــع	در	خواســت	مرجــع	ذیصــالح	ارائــه	نماینــد	.

5-	حمــل	کننــده	بایــد	اطمینــان	حاصــل	نمایــد	که	دســتیارش	
در	خصــوص	محمولــه	هــا	همــکاری	مــی	کنــد	بجــز	در	مــوارد	

زیــر	:

ــه	 ــا	تهوی ــن	،	ب ــورت	ام ــه	ص ــات	ب ــه	حیوان ــی	ک 1-در	زمان
ــل	 ــی	حم ــذای	کاف ــا		آب	و	غ ــاز	ب ــورت	نی ــب	و	در	ص مناس
گردنــد	.	چنانچــه	وســیله	حمــل	ونقــل	بــه	انــدازه	کافــی	نباشــد	

ــرد	. ــه	انجــام	گی ــل	در	دو	مرحل ــد	حمــل	و	نق بای

ــتیار	را	 ــد	کار	دس ــته	باش ــی	داش ــده	توانای ــه	رانن ــی	ک 2-موقع
انجــام	دهــد	.

3-	بنــد	1	و	2	و	4	در	موقعــی	کــه	حداکثــر	فاصلــه	بیــن	
محــل	بارگیــری	تــا	محــل	تخلیــه	بیــش	از	65	کیلومتــر	نباشــد	

ــدارد		. ــرد	ن کارب

ــالح	را	 ــع	ذیص ــی	الزم	از	مرج ــد	گواه ــده	بای ــل	کنن 4-حم
بــرای	کشــوری	کــه	مــی	خواهــد	حیــوان	بــه	آن	کشــور	حمــل	

گــردد	را	اخــذ	کنــد	.

ــده	(	،	 ــتر	ش ــبهای	رجیس ــز)	اس ــب	بج ــده	اس ــل	کنن 5-حم
ــد	از	 ــز	و	خــوک	بای ــد	گاو	،	گوســفند	،	ب ــی	مانن ــات	اهل حیوان

ــد	. ــتفاده	نماین ــری	اس ــای	ناوب ــتم	ه سیس

اطالعــات	مربــوط	بــه	سیســتم	ناوبــری	حداقــل	بــه	مــدت	ســه	
ســال	بایــد	نگهــداری	شــود	تــا	در	صــورت	درخواســت	مرجــع	

ذیصــالح		ارائــه	گــردد	.

نحوه بازرسی و تایید حمل و نقل

  Prior Inspection and approval of means 
of transport 

ــدون	بازرســی	و	 ــی	ب ــوان	در	ســفر	هــای	طوالن 1-حمــل	حی
تاییــد	ممنــوع	مــی	باشــد	.

ــل	 ــش	از	10	مای ــه	بی ــه	فاصل ــوان	ب ــی	حی ــل	دریای 2-	حم

دریایــی	،	در	مــورد	اســب	حیوانــات	اهلــی	ماننــد	گاو	،	گوســفند	
ــدون	بازرســی	و	تاییــد	ممنــوع	مــی	باشــد. ــز	و	خــوک	ب ،	ب

3-در	مــورد	حمــل	از	طریــق	جــاده	یــا	از	طریــق	آب	در	
ــد	 ــی	مانن ــات	اهل ــورد	اســب	حیوان ــی	،	در	م ســفرهای	طوالن
گاو	،	گوســفند	،	بــز	و	خــوک	بــدون	بازرســی	و	تاییــد	ممنــوع	

ــی	باشــد	. م

ماده	8	:

 Keepers بهره بردار

ــا	در	 ــوان	ی ــال	حی ــری	،	انتق ــان	بارگی ــردار	در	زم ــره	ب 1-به
ــد	.	 ــت	نمای ــی	را	رعای ــای	فن ــتورالعمل	ه ــد	دس ــد	بای مقص

2-بهــره	بــردار	بایــد	در	زمــان	حمــل	حیــوان	و	یــا	رســیدن	بــه	
مقصــد	،	بیــن	کشــور	هــای	عضــو	و	کشــورهای	ثالــث	کنتــرل	
هــای	الزم	را	انجــام	دهــد	.	بهــره	بــردار 	در	مســافت	هــای	دور	
اســب	بجــز)	اســبهای	رجیســتر	شــده	(	،	حیوانــات	اهلــی	ماننــد	
گاو	،	گوســفند	،	بــز	و	خــوک	بهــره	بــرداران	بایــد	مطابــق	ایــن	

دســتورالعمل	عمــل	نمایــد	.

ماده	9	:مراکز جمع آوری حیوان

 Assembly Centers 

1-کارکنــان	مراکــز	جمــع	اوری	بایــد	مطابــق	بــا	دســتورالعمل	
هــای	فنــی	آمــوزش	دیــده	باشــند	.	

2-کارکنــان	مراکــز	جمــع	اوری	بایــد	مجوزدامپزشــکی	را	
ــد	. ــب	کنن کس

-	کارکنــان	مراکــز	جمــع	اوری	کــه	جابجایــی	را	انجــام	
ــر	اســاس	 مــی	دهنــد	بایــد	دوره	هــای	اموزشــی	مســتمر	را	ب

ــد. ــی	بگذرانن ــای	فن ــتورالعمل	ه دس

ــز	 ــه	مراک ــدگان	ب ــه	کنن ــه	مراجع ــب	ب ــور	مرت ــه	ط ــد	ب -بای
جمــع	اوری	،	وظایــف	و	الزامــات	قانونــی	و	جریمــه	در	صــورت	

ــف	گوشــزد	گــردد	.		 تخل

ــه	در	صــورت	 ــع	ذیصــالح	و	جریم ــای	مرج ــتورالعمل	ه -دس
تخلــف	بایــد	همیشــه	در	اختیــار	مراجعــه	کننــدگان	بــه	مراکــز	

جمــع	اوری	قــرار	گیــرد	.

ــق	 ــط	تطاب ــا	ضواب ــع	آوری	ب ــز	جم ــه	مرک ــی	ک -در	صورت
ــت	 ــالح	رعای ــع	ذیص ــتورالعملهای	مرج ــد	و	دس ــته	باش نداش
نشــده	باشــد	،	بایــد	اقدامــات	جبرانــی	شــروع	شــده	و	از	وقــوع	

ــردد	. ــری	گ ــف	جلوگی ــدد	تخل مج

ــاق	 ــتورالعمل	و	انطب ــردن	دس ــی	ک ــش	و	اجرای ــق	،	پای -تطاب
ــرد	. ــد	صــورت	پذی ــتورالعمل	بای ــا	دس ــی	ب ــات	اجرای اقدام
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منابع مورد استفاده :

1-Minimum welfare standards for animal kept for farming purposes (Eu Directive 
58/98/EC) 
2-Laying hens (Eu Directive 74/99/EC)m which specifies for instance  minimum 
space requirements per hen and prohibits non – riches cage system by 2012 ) .
3-Calves ( Eu Directive 629/91/EC) , amended in 1997 , and ( Eu Directive 119/2008/
EC) which prohibits use of confined individual pens and muzzling of calves and also 
specifies minimum space requirements ,feeding ,etc 
4-Broiler chickens ( Eu Directive 43/2007/EC) which specifies maximum stocking 
densities and lays down conditions for lighting , litter , feeding and ventilation 
requirements .
5-Animal Transport ( eg regulation EC2005/1/ EC) on the protection of animals 
during transport and related operations )
6-Slaughter of animals (eg  Eu Directive 43/2007/EC on stunning animals before  
Slaughter ( Eu Directive 119/2008/EC) and regulation (EC 2009/ 1099 on the 
protection of animals at the time of killing ,covering a wide range of animals and 
circumstances  .
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ــا میــاز الرو ســفالوپینا  بررســی آمــاری آلودگــی ب
تیتیالتــور در جمعیــت  شــتر هــای شــرق اســتان 

کرمــان
ــم	،	 ــتان	ب ــکی	شهرس ــاون	دامپزش ــری	،	مع ــت	اهلل	جعف حج
ــتان	 ــکی	اس ــکی،	اداره	کل	دامپزش ــی	دامپزش ــری	عموم دکت

ــان	 کرم
		hjveterinary@yahoo.comالکترونیکی	پست	

ــم،	 ــتان	ب ــکی	شهرس ــس	دامپزش ــور	،	رئی ــدی	پ ــعود	اس مس
ــتان	 ــکی	اس ــیمی	،	اداره	کل	دامپزش ــد	بیوش ــی	ارش کارشناس

ــان کرم
	asadimasoud78@	gmail.comالکترونیکی	پست

زهــره	وکیلــی	،	کارشــناس	اداره	کل	دامپزشــکی	اســتان	
ــری	عمومــی	دامپزشــکی،	اداره	کل	دامپزشــکی	 کرمــان،	دکت

ــان ــتان	کرم اس
	zohrevakili1363@gmail.comالکترونیکی	پست

مقدمه:
ســفالوپینا	تیتیالتــور	یکــی	از		متــداول	تریــن	انگلهــای	اجباری	
ــن	 ــا	الرو	ای ــی	ب ــه	آلودگ ــت	ک ــا	اس ــیا	وآفریق ــتر	در	آس ش
مگــس	در	شــتر	باعــث	خســارات	اقتصــادی	از	جملــه	کاهــش	
	M.H	Razi	(.شــود	مــی	دام	بــاروری	و	گوشــت	،	شــیر	تولیــد
Jalali2016:3-4(.	در	بخشــی	از	چرخــه	زندگــی	انــگل،	
مگــس	هــای	مــاده	حــرکات	ســریعی	بــه	ســمت	منخریــن	دام	
داشــته	و	از	ایــن	طریــق	الرو	گــذاری	بــه	صــورت	مســقیم	در	

	.)Oryan2008:30-36(	.ــد ــی		دارن ــره	بین حف
الروهــا	در	مرحلــه	نــوزادی	بــه	داخــل	حفــره	بینــی،	ســینوس	
ــوزاد	آن	شــبیه	 پیشــانی	و	حلــق	شــتر	مهاجــرت	مــی	کنــد.	ن
نوزادهــای	هیپودرمــا	بویــس	بــوده	و	ابعــادش	هشــت	الــی	نــه	
ــز	 ــاب	جان ــت	)	کت ــر	اس ــی	مت ــا	25-35	میل ــر	ت ــالی	مت می
کافمــن؛	ترجمــه	حســینی	وهمــکاران،282:1382(.	الروهــا	در	
یــک	بــازه	زمانــی	11	ماهــه	بــه	غشــای	مخاطــی	ایــن	ارگان	
هــا		متصــل	مــی	شــوند	و	در	طــول	ایــن	زمــان	تغذیــه	مــی	
کننــد	و	باعــث	تحریــک	شــدید	و	آســیب	بافتــی	مــی	شــوند.	
الرو	مرحلــه	ســوم	کــه	بــه	رنــگ	ســفید	یــا	خاکســتری	اســت	
ــا	15	میلــی	 ــه	دوم	ت ــا	35	میلــی	متــر	و	الرو	مرحل ــر	ت حداکث

.)Oryan2008:30-36(	دارد	ــدازه ــر	ان مت
موارد	و	روش	کار:

در	ایــن	مطالعــه	جمعیت	شــترهای	کشــتاری	در	کشــتارگاه	دام	
بــم	کــه	از	مبــدا	شهرســتانهای	شــرق	اســتان	)	بــم،	ریــگان،	
فهــرج	و	نرماشــیر(	کشــتار	مــی	شــوند،	مــورد	بررســی	و	نمونــه	

بــرداری	قــرار	گرفتنــد.
ــدای	تابســتان	 ــی	یکســاله،	از	ابت ــازه	زمان ــن	بررســی	در	ب 	ای
ــر	 ــداد	95	نف ــر	روی	تع ــار	1400	ب ــای	به ــت	انته 1399	لغای
ــم	انجــام	 ــتان	ب ــتر	کشــتار	شــده	در	کشــتارگاه	دام	شهرس ش
پذیرفــت	بطوریکــه	بعــد	از	کشــتار	ســر	حیــوان	بــاز	شــده	و	از	

لحــاظ	الرو	ســفالوپینا	تیتیالتــور	بصــورت	کامــل	مــورد	معاینــه	
وبازرســی	قــرار	گرفــت	و	از	شــتران	آلــوده	الرو	هــای	مرحلــه	

ــد. دوم	و	ســوم	جــدا	گردی

ــور ــفالوپینا	تیتیالت ــاهده	الرو	س ــری	از	مش 			تصاوی
ــم درناحیــه	حلــق	شــتر-	کشــتارگاه	دام	ب

نتیجه گیری: 
درایــن	بررســی	تعــداد		33	مــورد	از	95	مــورد	شــتر	کشــتاری	
ــی	 ــن	ط ــد(	و	همچنی ــد	)	35	درص ــاهده	ش ــگل	مش ــن	ان ای
بررســی	ســالیانه	بیشــترین	آلودگــی	مربــوط	بــه	فصــل	هــای	
ــگل	از	50	راس	دام	 ــن	ان ــه	ای ســرد	ســال	21	مــورد	مبتــال	ب
ــا	12	 ــل	گرم ــبت	در	فص ــن	نس ــد(	و	ای ــتاری	)42	درص کش
مــورد	مبتــال	بــه	ایــن	انــگل	از	45	مــورد	شــتر	کشــتاری	)27	

ــد. درصــد(	مشــخص	گردی
همچنیــن	از	نظــر	ســنی	در	دوره	بــازه	ســنی	کمتــر	از	5	ســال	
و	بیشــتر	از	5	ســال	تقســیم	بنــدی	انجــام	پذیرفــت	بیشــترین	
آلودگــی	در	ســنین	باالتــر	از	پنــج	ســال	بــا	میــزان	27	مــورد	
ــوان	 ــای	ج ــبت	در	دامه ــن	نس ــد(	وای ــورد	)47	درص از	58	م
)کمتــر	از	پنــج	ســال(	6	مــورد	از	37	مــورد	)16	درصــد(	تعییــن	

گردیــد.
قابــل	ذکراســت	میــزان	آلودگــی	در	شــترهای	مــاده	23	
ــاس	 ــا	درصــد	)57	درصــد(	ودرقی ــورد	ب ــال	از	40	م ــورد	ابت م
ــال	از	55	دام	کشــتاری	)18	 ــورد	ابت ــا	10	م ــر	ب ــا	دامهــای	ن ب

ــد. ــی	گردی ــد	(	ارزیاب درص
 بحث: 

در	مطالعــه	کــه	مشــابه	تحقیــق	فــوق	در	ســال	2016	میــالدی	
در	کشــتارگاه		یــزد		توســط	راضــی	جاللــی	و	همــکاران	انجــام	
پذیرفــت،	میــزان	مــوارد	آلودگــی	در	شــترهای	کشــتاری	52.3	
درصــد		و	بیشــترین	میــزان	در	فصــول	ســرد	ســال	و	در	
شــترهای	بــا	ســن	باالتــر	از	چهارســال	ثبــت	گردیــد.	آلودگــی	
	M.H	Razi(گردیــد	اعــالم	مــاده	از	بیشــتر	نــر	هــای	دام	در

.)Jalali2016:3-4
در	مطالعــه	ای	دیگــر	کــه	بررســی	و	میــزان	آلودگــی	ســفالوپینا	
در	شــرق	ایــران	)مشــهد(	توســط	عریــان	وهمــکاران	بررســی	
گردیــد،	میــزان	آلودگــی	58.1	درصــد	در	دام	کشــتاری	هــای	
ــال	 ــرد	س ــل	س ــی	درفص ــترین	آلودگ ــد	و	بیش ــاهده	ش مش
مشــاهده	گردیــد	و	آلودگــی	در	دام	های	نر	بیشــتر	از	مــاده	ونیز	

.)Oryan2008:30-36(گردیــد	اعــالم	مســن	دامهــای	در
در	مطالعــه	دیگــر	که	بررســی	ومیــران	آلودگــی	الرو	ســفالوپینا	
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ــرد		 ــی	س ــترین	آلودگ ــی	80.72	درصــد	و	بیش ــزان	آلودگ ــت	می ــام	پذیرف ــاد	انج ــتارگاه	نجــف	آب ــتاری	در	کش ــترهای	کش در	ش
.)Amir	Shakerian2011:320-323(	نگردیــد	مشــاهده	ومــاده	نــر	دوجنــس	بیــن	در	چندانــی	تفــاوت	و	گردیــد	مشــاهده

ــر	روی	شــترهای	کشــتاری	انجــام	 ــان	ب ــر	وهمــکاران	در	کشــتارگاه	دام	کرم ــه	توســط	رادف ــه	ای	دیگــر	ک ــن	در	مطالع همچنی
ــر	محمدحســین	1385(. ــد	)	رادف ــن	الرو	63.3	درصــد	شناســایی	گردی ــه	ای ــزان	آلودگــی	دامهــای	کشــتاری	ب ــت	می پذیرف

نتایــج	حاصلــه	از	ایــن	مطالعــه	و	همچنیــن	مطالعــات	گذشــته	در	کشــور	مــا	بازگــوی	این	اســت	آلودگــی	با	میازیــس	الرو	ســفالوپینا	
تیتیالتــور	در	جمعیــت	شــترهای	پرورشــی	بــاال	اســت	و	ایــن	نــوع	آلودگــی	انگلــی	یکــی	از	شــایع	تریــن	مــوارد	در	جمعیــت	شــتر	
ــی	 ــاوت	جغرافیای ــی،	تف ــه	شــرایط	آب	وهوای ــوان	بســته	ب ــات	را	مــی	ت ــال	در	مطالع ــاری	ابت ــات	درصــد	آم مــی	باشــد	و	اختالف
.)	Amir	Shakerian2011:320-323(	داد	ارتبــاط	اســت،	گــذار	تاثیــر	آن	الرو	و	مگــس	زندگــی	چرخه	بــر	قاعدتــًا	کــه	مناطــق
تفــاوت	در	فصــول	ســال	نیــز	بازگــوی	ایــن	مطلــب	اســت	گرچنــد	مگــس	هــا	و	بالتبــع	آلودگــی	آنهــا	در	کل	مــاه	هــای	ســال	
رخ	مــی	دهــد	امــا	در	فصولــی	از	ســال	احتمــال	بــروز	ایــن	آلودگــی	بیشــتر	اســت)	Oryan2008:30-36(کــه	در	ایــن	مطالعــه	و	
همچنیــن	دیگــر	مشــابه	مطالعــات	انجــام	گرفتــه	در	کشــور		همانطــور	اشــاره	گردیــد	میــزان	آلودگــی	مشــاهده	شــده	کشــتارگاهی،	
ــا	 ــد	احتمــال	رخــداد	آلودگــی	در	همــه	زمــان	ســال	وجــود	دارد		ام ــذا	گرچن ــگل	در	فصــول	ســرد	بیشــتر	اســت.	ل ــن	ان الرو	ای
درفصــول	ســرد	بــه	علــت	رطوبــت	و	بارندگــی	و	بالتبــع	بــا	تاثیــر	بــر	الروگــذاری	مگــس	شــیوع	بیمــاری	بیشــتر	از	فصــول	گــرم	

.)M.H	Razi	Jalali.2016page4	(	باشــد	مــی
ــه	 ــاز	چرخ ــا	آغ ــوز	ب ــه	هن ــط	داد	ک ــوع	رب ــن	موض ــه	ای ــوان	ب ــی	ت ــن	را	م ــنین	پایی ــی	در	س ــودن	آلودگ ــر	ب ــن	ت ــت	پایی عل
	M.H	Razi(	رود	مــی	بــاال	هــم	آلودگــی	احتمــال	دام	ســن	افزایــش	ــا ــًا	ب آلودگــی	مگــس	دام	هــا	روبــرو	نشــده	انــد	و	قاعدت

.)Jalali2016:3-4
اختــالف	جنســیتی	ایــن	تحقیــق	کــه	بــا	مطالعــات	دیگــر	هــم	شــباهت	دارد	گرچنــد	یــک	موضــوع	قطعــی	قلمــداد	نمــی	شــود	امــا	
مــی	تــوان	بــه	ســبک	زندگــی	دامهــای	نــر	و	مــاده	ربــط	داد	کــه	عمدتــا	دام	نــر	جهــت	حمــل	ونقــل	و	در	نتیجــه	کــوچ	اســتفاده	
مــی	شــود	و	قاعدتــًا		ارتبــاط		آنهــا	بــا	محیــط	هــای	آلــوده	کمتــر	مــی	شــود	واز	ســویی	دامهــای	مــاده	بیشــتر	بــه	منظــور	اســتفاده	
از	شــیر	آنهــا	و	رشــد	بچــه	شــتر	هــا	در	روســتا	حفــظ	مــی	شــوند	البتــه	موضعاتــی	از	جملــه	تضعیــف	ایمنــی	ناشــی	از	آبســتنی		
ونیــز	کشــتار	دامهــای	نــر	در	ســنین	پاییــن	تــر	از	کشــتار	دامهــای	مــاده	را	نیــز	مــی	تــوان	در	ایجــاد	ایــن	اختــالف	دخیــل	دانســت	

.)M.H	Razi	Jalali2016:3-4(
ایــن	تحقیــق	و	دیگــر	مــوارد	پژوهشــی	مشــابه	نشــان	مــی	دهــد	باتجــه	بــه	آلودگــی	بــاال	ایــن	نــوع	میازیــس	در	جمعیــت	شــتر	
پرورشــی	کشــورمان،	الزم	اســت	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	برنامــه	هــای	مراقبتــی،	کنترلــی	و	پیشــگیرانه	را	درایــن	خصــوص	
لحــاظ	نمایــد	و	درکنــار	ایــن	چنیــن	اقداماتــی،	مباحثــی	از	جملــه	بهســازی	و	نوســازی	اماکــن	پــرورش	شــتر	و	تغییــرات	اصالحــی	
ــوع	میازیــس	و	همچنیــن	طریقــه	مدیریــت	 ــن	ن ــا	ای ــه	ب ــه	منظــور	مقابل ــدگان	ب ــرورش	دهن در	جهــت	آمــوزش	وآگاه	ســازی	پ

بهداشــتی	محیــط	پــرورش	دام	بیــش	از	پیــش	دنبــال	گــردد.
منابع مورد استفاده :
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ــد  ــرات هن ــیایی در گج ــیرهای اس ــدات ش تهدی
ــیایی  ــیر آس ــتگاه ش ــن زیس اخری

ترجمه	و	جمع	آوری:
دکتــر	مصصطفــی	کنــار	کوهــی	دکتــرای	عمومــی	دامپزشــکی	

مدیــرکل	دامپزشــکی	اســتان	خوزســتان
	Head.khuzestan@ivo.ir	:الکترونیکی	پست

عمومــی	 دکتــرای	 نســب	 موســوی	 منصــور	 دکترســید	
دامپزشــکی		کارشــناس			اداره	کل	دامپزشــکی	خوزســتان

	mansour76vet@gmail.com:	الکترونیکی	پست
دکتــر	شــیرین	زندی	دکتــرای	عمومی	دامپزشــکی		کارشــناس	

طیوراداره	کل	دامپزشــکی	اســتان	خوزســتان
gmail.com@zandishirin77	:	الکترونیکی	پست

خالصه:
در	ســپتامبر			2018		تنهــا	طــی	دو	هفتــه	بیــش	از	28	قــالده	
ــدند	.	 ــف	ش ــر	تل ــی	جی ــارک	مل ــتمپر	در	پ ــر	دیس ــیر	در	اث ش
ــرات	هندوســتان،	 ــی	جیــر	)GIR(در	ناحیــه	گج پــارک	مل
	Panthera(آســیایی	شــیرهای	وحــش	حیــات	مرکــز	آخریــن
Persica	Leo(	مــی	باشــد	و	بیــم	آن	میــرود		کــه		بیمــاری	
دیســتمپر	تهدیــدی	بــرای	حیــات	وحــش	آنهــا	بــوده	باشــد			.	
تــالش	هــای	محیــط	زیســتی،	ایــن	جمعیــت	شــیر	را	از	مــرز	
ــش	داد.	)5(مجــددا	 ــا	را	افزای ــداد	آنه ــد	و	تع ــراض	بازگردان انق
ــیر	در	 ــالده	ش ــش	از	313	ق ــت	2020	بی ــال	2019	لغای از		س
پــارک	ملــی	جیــر	هندوســتان	تلــف	شــده	انــد		کــه	عــده	ای	
ــر	 ــت	آن	را	ب ــده	ای	عل ــات	را	مســمویت	و	ع ــن	تلف ــت	ای عل
ــوز	 ــی	بابزی ــگل	خون ــه	ان ــف	از	جمل ــر	بیمــاری	هــای	مختل اث
وهمچنیــن		دیســتمپر	نســبت	داده	انــد	)9(	جیــر	،	در	منطقــه	
جونــاگاره	گجــرات	،	تنهــا	محــل	زندگــی	شــیرهای	آســیایی	در	
جهــان	اســت	.	دولــت	ایالتــی	در	ژوئــن	ســال	2020	گفتــه	بــود	
کــه	طبــق	آخریــن	سرشــماری	شــیر	،	در	پنــج	ســال	گذشــته		
جمعیــت	شــیر	هــای	آســیایی	29	درصــد	افزایــش	یافتــه	اســت	

.
عوامل تهدید کننده شیرهای پارک ملی جیر 

انگل خونی بابزیوز 
ــلولی	 ــی	درون	س ــای	خون ــگل	ه ــر	از	ان ــی	دیگ ــا	یک بابزی
بــه	 نیــش	کنــه	هــا	 از	طریــق	 اســت	کــه	 خطرنــاک	
ــود	و	 ــی	ش ــال	داده	م ــدگان		انتق ــتانداران	و	خزن پرندگان،پس
ــی	 ــی	مــی	شــود.	عامــل	اصل ــب	شــدید	و	کــم	خون باعــث	ت
بیمــاری	بابزیــوز	یــا	همــان	پیروپالســموز	تــک	یاختــه	هــای	
ــور	 ــی	گروگ ــارک	مل ــای	وحشــی	پ ــه	ه ــا	اســت	در	گرب بابزی
ــوان	 ــت	عن ــا	تح ــه	از	بابزی ــود	دو	گون ــی	وج ــای	جنوب افریق
ــرد	)2(			 ــانان	مشــخص	ک ــه	س B.Leo	.	B.Felis.	را	در	گرب
ــی		 ــارک	مل ــیر	در	پ ــالده	ش ــش	از	24	ق ــال	2020		بی .	در	س
جیــر	واقــع	در	ایالــت	گوجــرات	هنــد	در	اثــر	بابیوزســیس	تلــف	

ــدند	. ش

دیستمپر:
ــروس	 ــگها	وی ــتمپر	س ــنده	دیس ــیار	کش ــاری	بس ــل	بیم عام
ــواده	 ــا	و	خان ــروس	ه ــی	وی ــس	موربیل ــتمپر	CDV((جن دیس
ــوده	و	از	نظــر	ســاختاری	شــباهت	بســیار	 پارامیکســوویریده	ب
ــروس	 ــی	وی ــواده	یعن ــن	خان ــر	ای ــه	دیگ ــه	دو	گون ــادی	ب زی
ــتمپر	 ــروس	دیس ــون	گاوی	دارد.وی ــروس	طاع ــرخک	و	وی س
ــواده	 ــا	خان ــایر	اعض ــانان	س ــگ	س ــر	س ــالوه	ب ــا	ع ــگ	ه س
ــا	 ــون	ه ــو	ها،راک ــانان	،راس ــه	س ــون	گرب ــتخواران	چ گوش
ــز	مبتــال	 ،خــرس	هــا	و	پســتانداران	دریایــی	)فــک	هــا(	را	نی
ــاق	 ــه	اتف ــی	ک ــی	ژن ــه	جهــش	های ــه	ب ــا	توج ــد	و	ب ــی	کن م
ــترش	 ــال	گس ــای	ان	در	ح ــروس	میزبانه ــن	وی ــاده	در	ای افت
اســت	.بــه	عنــوان	مثــال	APPLE	و	همــکارن	در	ســال	
ــروس	دیســتمپر	ســگ	 ــه	وی ــز	ب 1991	ابتــال	گــراز	هــا	ر	ا	نی
گــزارش	دانــد	)3،7،10.(.	در	ســپتامبر	2018	طــی	دو	هفتــه		،	
ــنی	در		 ــای	س ــروه	ه ــه	گ ــیر	از	هم ــول	28	ش ــرگ	غیرمعم م
ــر	گجــرات	هندوســتان		گــزارش	 ــات	وحــش	جی پناهــگاه	حی
ــز		در	 ــر	نی ــیر	دیگ ــتر		،	18	ش ــای	بیش ــی	ه ــد.		در	بررس ش
ــم	و	 ــزش	چش ــا		ابری ــراه	ب ــم	آب	،	هم ــی		،	ک ــت		بیحال حال
ــکافی	 ــد	ش ــدند.	کالب ــاهده	ش ــنج	مش ــهال	و	تش ــرفه	،	اس س
ــا	نشــان	داد.	 ــه	ه ــی	را	در	ری ــه	،ادم	و	ترشــحات	چرک 2	الش
بافــت	شناســی	ریــه	هــا	از	هــر	دو	شــیر	،	نفــوذ	ســلول	تــک	
هســته	ای	بــا	ضخیــم	شــدن	خفیــف	ســپتوم	بیــن	حفــره	ای	را	
نشــان	داد.	شــورای	تحقیقــات	پزشــکی	هنــد	و	موسســه	ملــی	
ویــروس	شناســی	)پونــا	،	هنــد(	نمونــه	هــای	ســواب	چشــمی	
ــون	را	از	229	شــیر	وحشــی	و	 ــه	خ ــدی	و	نمون ــی	و	مقع ،	بین
ــد	را	از	 ــه	،	کب ــه	ری ــایی	از	جمل ــدام	احش ــیر	و	ان ــیر	87	اس ش
شــیر	هــای	تلــف	شــده		اخــذ	کردنــد	همچنیــن	نمونــه	هــای		
قلــب	و	کلیــه	،	از	3	شــیر	تلــف	شــده		بــرای	بررســی	ویــروس	
شناســی	گرفتــه		شــد	.از	229	شــیر	وحشــی	،	20	مــورد	عالئــم	
بالینــی	از	جملــه	،	ریــزش	اشــک	،	ســرفه	،	اســهال	و	تشــنج	
ــز	 ــارت	نی ــیر	در	اس ــالده		از	87	ش ــد.در		2		ق ــان	دادن را	نش
ــتفاده	از	 ــا	اس ــد	)5(ب ــده	ش ــی	دی ــی	تنفس ــزش	و	ناراحت آبری
ــتمپر	در	 ــوس		)RT-PCR	PCR(	دیس ــی	معک روش	رونویس
ــه	56	 ــیر	،	از	جمل ــه	از	68	)21.3٪(	ش ــک	نمون ــش	از	ی بی
)24.5٪(	وحشــی	و	12	)13.8٪(	شــیر	اســیر	تشــخیص	داده	
شــد.	همــه	22	شــیر	بــا	عالئــم	بالینــی	PCR	مثبــت	از	نظــر		
CDV	بودنــد.	در	بیــن	نمونــه	هــای	مــورد	آزمایــش	،	18از	90	
ــت	 ــه		راس ــون	،	26از	131	)19.8٪(	نمون ــه		خ )20٪(نمون
روده	،	28از	131	)21.4٪(	نمونــه	ســواپ	بینــی	،	و	10از	132	
ــایی	از	 ــای	احش ــدام	ه ــمی	،	و	ان ــای	چش ــه	ه )7.5٪(	نمون
3	شــیر	مــرده	CDV	مثبــت	بودنــد.	)5(بررســی	هــای	بعمــل	
امــد	ســویه	جدیــد	دیســتمپر		،	Asia/1-India-5	را	در	بیــن	
ــی	 ــث	الودگ ــه	باع ــرد	ک ــرض	ک ــد	ف ــی	در	هن ــگهای	اهل س
شــیرهای	اســیایی	پــارک	جنگلــی	جیــر	شــده	اســت		)5(پــس	
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ــایر	 ــا	از	س ــه	ه ــیایی	،	نمون ــیرهای	آس ــد	CDV	در	ش از	تایی
حیوانــات	وحشــی	در	پناهــگاه	حیــات	وحــش	جیــر	اخــذ	شــد.	
CDV	در		6	مــورد	از	52)12٪(	نمونــه	پلنــگ	تشــخیص	داده	
شــد	.امــا	ایــن	بیمــاری	در	نمونــه	هــای	زیــاد	کوچــک	هنــدی)	
Viverricula Indica ( ، ببرهــای	بنــگال	،	گــرگ	هــای	
هنــدی	یــا	گربــه	هــای	کاراکال	مشــاهده	نشــد	)5(		تــا	قبــل	
از	ســال	2019		،	مــوارد	کمــی	از	دیســتمپردر	شــیرها		،	ببرهــا	
،	پانداهــای	قرمــز	و	پلنــگ	هــای	بــاغ	وحــش	و	جنــگل	هــای	
هنــدی	گــزارش	شــده	بــود	.	بــا	ایــن	حــال	،	بیمــاری	دیســتمپر	
در	بیــن	ســگهای	هنــد	شــایع	اســت	)4(.	و	جمعیــت		ســگهای	
ــات	 ــه	حی ــال	CDV		ب ــده	انتق ــد	کنن ــب	تهدی ــرد	اغل ولگ
وحــش	مــی	باشــد	.)13(	ســایر	گونــه	هــای	حیــات	وحــش	نیــز	
ــته	 ــش	داش ــتمپر	نق ــال	دیس ــداری	و	انتق ــد	در	نگه ــی	توانن م

ــند	)13( باش
ــات  ــی و تلف ــر قانون ــکار غی ــمومیت ، ش 3-مس
غیــر عــادی نشــریه	دهلــی	نــو	بــه	نقــل	ازگــزارش	ایالــت	
گجــرات	هنــد	بــه	مجمــع	ایالتــی	اعــالم	کــرد	کــه		از	ژانویــه	
2019	لغایــت	دســامبر	2020	بیــش	از	313	قــالده	شــیر	شــامل	
ــارک	 ــیایی	در	پ ــر	آس ــیر	ن ــیرماده	و	71	ش ــه	،90	ش 152	تول
ملــی	جیــر	آن	ایالــت	تلــف	شــده	اند.بــا	وجــود	ادعــا	مســئولین	
ــده	ای	 ــات	،ع ــداد	از	حیوان ــن	تع ــادی	ای ــات	ع ــر	تلف ــی	ب مبن
ایــن	ادعــا	را	رد	کــرده	و	مســمویت	را	دلیــل	مــرگ	شــیرهای	
ناحیــه	جیــر	گجــرات	عنــوان		مــی	دارنــد.)12(	دولــت	گجــرات	
ــیر	 ــوع	184	ش ــه	در	مجم ــت	ک ــرده	اس ــاش	ک ــی	ف ــه	تازگ ب
آســیایی	)Persica	Leo	Panthera(	در	ســال	2016	و	
ــا	 ــرگ	ه ــن	م ــورد	از	ای ــه		32	م ــد		ک ــده	ان ــف	ش 2017	تل
ــگل	 ــت)6(وزیر	جن ــی«	رخ	داده	اس ــر	طبیع ــل	»غی ــه	دالی ب
ــداد	 ــه	تع ــرد	ک ــالم	ک ــاوا	،	اع ــات	واس ــرات	،	گانپ ــای	گج ه
شــیرهایی	کــه	در	ایــن	ایالــت	در	ســال	2016		و	2017	تلــف	
ــا	 ــت،		ام ــوده	اس ــالده	ب ــب		104	و	80	ق ــه	ترتی ــد	ب ــده	ان ش
ــود	کــه	12	حیــوان	در	 بیشــتر	موضــوع	نگــران	کننــده	ایــن	ب
ســال	2016	بــه	و20	حیــوان	در	ســال	2017	بــه	صــورت	غیــر	
طبیعــی		از	بیــن	رفتنــد	.)6(اگرچــه	واســاوا	دالیــل	ایــن	مــرگ	
و	میــر	هــا		را	ذکــر	نکــرده	اســت	،	امــا	طبــق	گــزارش	رســانه	
ــددی	از	 ــل	متع ــه	دالی ــراف	آن	ب ــر	و	اط ــیرها	در	جی ــا	،	ش ه
ــدون	پوشــش	و	 ــادن	در	چــاه	هــای	ب ــه	مســمومیت	،	افت جمل
ــوری	کشــته	شــده	 ــه	موت ــا	و	وســایل	نقلی ــا	قطاره برخــورد	ب
ــا	و	 ــگای	ه ــرگردان	،	نیل ــیرهای	س ــه	ش ــی	ک ــا	زمان اند.)6(ت
گــراز	هــای	وحشــی	را	بکشــند	،	توســط	مــردم	محلــی	تحمــل	
مــی	شــوند.	امــا	هنگامــی	کــه	آنهــا	بــه	گاوهــای	انهــا	حملــه	
ــواردی	،	 ــن	م ــود.	در	چنی ــی	ش ــم	م ــردم		ک ــر	م ــد	،	صب کنن
ــد.	 ــه	مســمومیت	و	کشــتارها	شــیرها		روی	مــی	آورن مــردم	ب
مســمومیت	ببــر	یــا	پلنــگ	تنهــا	یــک	حیــوان	منفــرد	را	مــی	
کشــد.	امــا	در	مــورد	گربــه	هــای	بــا	زندگــی	اجتماعــی	ماننــد	

			Ranjitsinh	)6(..ــد ــی	بین ــیب	م ــه		آس ــام	گل ــیرها	،	تم ش
MK	،			دیوانســاالر	بــا	ســابقه			حفاظــت	از	حیــات	وحــش	و	
معمــار	قانــون	حفاظــت	از	حیــات	وحــش	1972	در	گفتگــو	بــا	
Earth	To	Down	گفــت:	در	ســال	1970	،	شــاهد	کشــتار	
ناشــی	از	مســمویت	بودیــم	کــه	باعــث	مــرگ	هشــت	حیــوان	

ــر	شــد.)6( ــواالی		جی در	جم
اقدامــات صــورت گرفتــه و پیشــنهادی  بــه منظــور 

حفاظــت از جمعیــت شــیرهای آســیایی:
وزیــر	جنــگل	هــای	گجــرات		در	مجلــس	اعــالم	کــرد		کــه	بــه	
منظــور	جلوگیــری	از	مــرگ	غیــر	طبیعــی	شــیرها	،	»دیوارهــای	
ــر	 ــگاه	جی ــی	پناه ــاز	در	نزدیک ــای	ب ــراف	چاهه ــی	در	اط چوب
ســاخته	شــده	اســت	،	در	حالــی	کــه	حصــار	کشــی	در	دو	طــرف	
مســیر	راه	آهــن	ســورندرناگار-پیپاوا	نیــز	صــورت	گرفتــه	اســت		
.	ناظــران	حیــات	وحــش		)Mitras	Vanyaprani(	در	
ــد.	ســرعت	شــکن	 ــده	ان ــن	ش ــر	تعیی ــراف	جی ــتاهای	اط روس
هــا		هــم	در	جــاده	هــای	عمومــی	در	منطقــه	حفاظــت	شــده		
ــرای	 ــی	ب ــف	آگاه ــای	مختل ــه	ه ــت	و	برنام ــده	اس نصــب	ش

حفاظــت	از	شــیرها	در	حــال	انجــام	اســت	».)6(
ــار	 ــه	هــا	ب ــد	کــه	یافت ــوان	مــی	کن Ranjitsinh	MK			عن
ــن	واقعیــت	را	نشــان	مــی	دهــد	کــه	ازدحــام	بیــش	 دیگــر	ای
ــش	 ــش	از	پی ــراف	آن	بی ــر	و	اط ــیر	در	جی ــت	ش ــد	جمعی از	ح
بــه	شــیرهای	آســیایی	آســیب	مــی	رســاند	وانتقــال	شــیرها	بــه	
ــد.	 ــی	باش ــتار	م ــن	کش ــا	از	ای ــات	انه ــر	راه	نج ــق	دیگ مناط
ــرای	 ــی	را	ب ــه	های ــرات	بهان ــت	گج ــه	دول ــت	ک )6	(	سالهاس
عــدم	امــکان	انتقــال	شــیرها	بــه	پناهــگاه	حیــات	وحــش	کونــو	
ــه	مــی	دهــد.	و	ایجــادCDV	در	 ــرادش	ارائ ــا	پ ــور	در	مادی پالپ
ــرای	 ــاعتی	ب ــب	س ــک	بم ــد	ی ــر	مانن ــیرهای	جی ــت	ش جمعی
ــش	 ــات	وح ــه	حی ــد	)12(	موسس ــل	میکن ــا	عم ــودی	انه ناب
هنــد	›پــروژه	زیســت	بومــی	شــیر‹	برخــی	از	نقاطــی	کشــور	را	
شناســایی	کــرده	اســت	کــه	شــیرها	مــی	تواننــد	بــدون	برخــورد	
بــا	انســانها	در	آنجــا	زندگــی		کننــد.	بــه	نظــر	مــی	رســد	ایجــاد	
چنیــن	مناطقــی	امــن	بــرای	شــیرها	»	اقدامــات	مهــم	حفاظتــی	
هســتند	کــه	هــم	بــرای	روســتاییان	و	هــم	گلــه	شــیرها	مفیــد	
خواهــد	بــود	و	از	رویارویــی	آنهــا	باهــم	جلوگیــری	میکنــد.)12(	
در	سرشــماری	ســال	2015	در	منطقــه	جنگلــی	جیــر		مشــخص	
شــد			523	شــیر	در	ایــن	ناحیــه		زندگــی	مــی	کنــد	.	حداقــل	
200	قــالده		از	آنهــا		نیــز	در	خــارج	از	مناطــق	حفاظــت	شــده	
مــی	باشــند	.	بــه	گفتــه	ویجــی	روپانــی	،	وزیــر	ارشــد	گجــرات	
،	بــا	افزایــش	تعــداد	شــیرها		بــه	600	قــالده	،	شــیوع	بیمــاری،	
بحــث	در	مــورد	جابجایــی	برخــی	از	حیوانــات	را	دوبــاره	مطــرح	
ــی	کشــور	دســتور	 ــوان	عال ــرده		اســت.در	ســال	2013	،	دی ک
ــو	پالپــور)	 ــه	پناهــگاه	حیــات	وحــش	کون داد	برخــی	شــیرها	ب
)Kuno-Palpur	منتقــل	شــوند	،	ایــن	منطقــه	شــامل	یــک	
پــارک	345	کیلومتــر	مربــع	در	همســایگی	ایالــت	مادیــا	پرادش	
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اســت	.	امــا	مقامــات		گجــرات	اعتراضاتــی	را		در	ایــن	خصــوص	مطــرح	مــی	کنــد.	مقامــات	ایالــت	ادعــا	مــی	کننــد	کــه	اگــر	
هــر	عضــوی	از	ایــن	جمعیــت	خــارج	بشــود	،	گلــه		شــیرها	در	معــرض	خطــر	قــرار	خواهنــد	گرفت.)9(کارشناســان	حیــات	وحــش	
هشــدار	داده	انــد	کــه	یــک	بیمــاری	مشــابه	یــا	یــک	فاجعــه	طبیعــی	مــی	توانــد	جمعیــت	شــیرهای		گجــرات	را	ویــران	کنــد.	بــه	
عنــوان	مثــال	،	در	ســال	1994	در	تانزانیــا	،	یــک	اپیدمــی	CDV			هــزار	قــالده	از	شــیرهای	منطقــه		را	از	بیــن	برد.)9(دانشــمندان	
در	شــورای	تحقیقــات	پزشــکی	هنــد)ICMR(	در	بیانیــه	مطبوعاتــی	خــود	اعــالم	کردنــد	:	»از	آنجــا	کــه	CDV	از	طریــق	هــوا	و	
همچنیــن	ترشــحات	بــدن	آلــوده	منتقــل	مــی	شــود	،	شــیرهای	ســالم	از	جنــگل	جیــر	ممکــن	اســت	بــه	مــکان	مناســب	دیگــری	
منتقــل	شــوند.«	بــرای	جلوگیــری	از	انقــراض	،	پیشــنهاد	مــی	شــود	کــه	حیوانــات	»در	دو	تــا	ســه	پناهــگاه	مختلــف	قــرار	بگیرنــد.
)9(چــالم	معتقــد	اســت	،	»ایجــاد	جمعیتهــای	جداگانــه	از	نظــر	جغرافیایــی	،ازخطــر	انقــراض	شــیرهاجلوگیری		کــرده	وخطــر	آن	را	
کاهــش	مــی	دهــد.	ایــن	موضــوع	از	مــرگ	شــیرها	جلوگیــری	نمــی	کنــد	،	امــا	بــه	گونــه	هــای	مختلــف	شــانس	بیشــتری	بــرای	

زنــده	مانــدن	در	طوالنــی	مــدت	مــی	دهــد.)9(
منابع مورد استفاده :

1-سعید	نظارتی)1399(،گزارش یك مورد ابتالی انسان به ویروس دیستمپر و مطالعات علمی پژوهشی بر 
روی	آن،مجله	مطالعات	پزشکی،دوره	31	شماره9

2-A.-M.	Bosman	)2007(.	Occurrence of Babesia felis and Babesia leo in various 
wild felid species and domestic cats in Southern Africa based on reverse line blot 
analysis	VOL144.NO33.
3-	 Appel.	M.J.G.	)1987( Virus Infection of Carnivores. Elsevier Science Publisher.	
New	York.	USA.
4-	 Ashmi		JM, characterization of canine distemper virus from Tamil Nadu.	India.
5-Devendra	T.	)2019(.	Canine Distemper Virus in Asiatic Lions of Gujarat State.	India	
EID	Journal.VOL25.NO11
6-	 DTE	Staff.	)07	March	2018(.	Nearly 200 Asiatic lions died in and around Gir in 
2016 & 2017’DOWN	TO	Earth

	

52



بررســی آمــاری ترماتــود پارامفیســتوم در جمعیــت 
گاو کشــتاری در کشــتارگاه صنعتــی دام بــم

ــم	،	 ــتان	ب ــکی	شهرس ــاون	دامپزش ــری	،	مع ــت	اهلل	جعف حج
ــتان	 ــکی	اس ــکی،	اداره	کل	دامپزش ــی	دامپزش ــری	عموم دکت

ــان	 کرم
		hjveterinary@yahoo.comالکترونیکی	پست	

ــم،	 ــتان	ب ــکی	شهرس ــس	دامپزش ــور	،	رئی ــدی	پ ــعود	اس مس
ــتان	 ــکی	اس ــیمی	،	اداره	کل	دامپزش ــد	بیوش ــی	ارش کارشناس

ــان کرم
	asadimasoud78@	gmail.comالکترونیکی	پست

زهــره	وکیلــی	،	کارشــناس	اداره	کل	دامپزشــکی	اســتان	
ــی	دامپزشــکی،	اداره	کل	دامپزشــکی	 ــری	عموم ــان،	دکت کرم

ــان ــتان	کرم اس
	zohrevakili1363@gmail.comالکترونیکی	پست

مقدمه:
پارامفیســتومیازیس	یــک	بیمــاری	انگلــی	در	نشــخوارکنندگان	
اســت	کــه	توزیــع	جهانــی	آن	بــه	مناطــق	گرمســیری	و	
ــه	 ــورد	توج ــر	م ــود	وکمت ــی	ش ــوط	م ــیری	مرب تحــت	گرمس
ــه	 ــازده	گون ــران	ی ــه	اســت.	در	نشــخوارکنندگان	ای ــرار	گرفت ق
مختلــف	از	آمفیســتوم	گــزارش	گردیــده	اســت	و	اخیــراً	
	Javad(	ــت ــده	اس ــزارش	ش ــز	گ ــورون	نی ــه	کالیف ــز	گون نی

.)Khedri.	 2015
پارامفیســتوموزیس	یــک	بیمــاری	پاتوژنیــک	نشــخوارکنندگان	
اســت	کــه	باعــث	از	دســت	دادن	وزن	در	جمعیــت	گاو	شــیری	
	Adane.	2020:14(شــود	مــی	گوشــت	تولیــد	کاهــش	نیــز	و
ــوان	پارامفیســتوموم	 ــه	عن ــه	ب ــکمبه	ک ــای	ش ــوک	ه )4((.	فل
شــناخته	مــی	شــوند	گونــه	هــای	مختلفــی	از	نشــخوارکنندگان	
ــی	 ــر	م ــی	را	درگی ــش	آب ــز	وگاومی ــفند،	ب ــامل	گاو،	گوس ش

.)Busaba	Panyarachun1.	2013(کننــد
ــای	 ــر	ترماتوده ــا	دیگ ــابه	ب ــگل	مش ــن	ان ــی	ای ــه	زندگ چرخ
اســت.	 فاســیوال	 جملــه	 از	 گرمســیری	 مناطــق	 انگلــی	
نشــخوارکنندگان	بــه	عنــوان	میزبــان	نهایــی	و	حلــزون	
هــای	آب	شــیرین	بــه	عنــوان	میــزان	حــد	واســط	ایــن	انــگل	

.)Adane.	 2020:14	 شــوند))4( مــی	 محســوب	
ــان	واســط،	هماننــد	انــگل	فاســیوال	 	تکامــل	در	حلــزون	میزب
ســانتیگراد(	 درجــه	 	26-30( مناســب	 درشــرایط	 و	 بــوده	
درمــدت	چهــار	هفتــه	مــی	توانــد	کامــل	شــود.	پــس	از	اینکــه	
فــرم	متاســرکاریاهای	کیســه	دار	همــراه	گیاهــان	بلــع	شــدند،	
تکامــل	در	میزبــان	نهایــی	بــه	طــور	کامــل	در	دســتگاه	گوارش	
ــروج	 ــال	خ ــه	دنب ــوان،	ب ــای	ج ــک	ه ــود.	کپل ــی	ش انجــام	م
ــا	شــش	 ــه	آنجــا	چســبیده	و	ت از	کیســه	خــود	در	دوازدهــه،	ب
ــه	ســوی	 ــد،	ســپس	مهاجــرت	آنهــا	ب ــه	مــی	کنن ــه	تغذی هفت
پیــش	معــده	هــا	آغــاز	مــی	شــود	و	درآنجــا	بالــغ	خواهنــد	شــد.	

دوره	پیــش	آشــکاری	بیــن	هفــت	تــا	10	هفتــه	مــی	باشــد)جی	
ــکاران،	299:1377(. ــات	و	هم ــو	آرکوه وام

از	جملــه	نشــانه	هــای	درمانگاهــی	ایــن	بیمــاری	انگلــی	نشــانه	
هــای	حــاد	شــامل	اســهال	شــدید،	بــی	اشــتهایی،	کــم	خونــی،	
ــد	 ــا	چن ــد	روز	ت ــرف	چن ــرگ	ظ ــری	و	م ــن	گی ــف،	زمی ضع
ــا	 ــژه	در	گاوه ــه	وی ــر	ب ــرگ	ومی ــزان	م ــی	باشــد.	می ــه	م هفت
وگوســفندان	جــوان	بســیار	زیــاد	مــی	باشــد.	حیوانــات	مســن	
ــغ	 ــای	نابال ــرم	ه ــل	ک ــا	عم ــا	ب ــانه	ه ــن	نش ــد	ای ــاوم	ترن مق
ــاط	 ــی	روده(	ارتب ــه	وته ــژه	دوازده ــه	وی ــک	)	ب در	روده	کوچ
دارنــد.	کــرم	هــای	نابالــغ	بــا	اتصــال	بــه	مخــاط	روده	کوچــک	
ــل	 ــکل	1(.	درمقاب ــی	شوند)ش ــروز	م ــزی	و	نک ــبب	خونری س
کــرم	هــای	بالــغ	در	شــکمبه	و	نــگاری	غیــر	پاتــوژن	هســتند	

ــکاران،	358:1388(. ــی	و	هم ــوزف	گریس )ج

شــکل 1- تصاویــری از مــوارد مشــاهده شــده در 
کشــتارگاه بــم
موارد	و	روش	کار:

ــتان	1399	 ــدای	تابس ــه	از	ابت ــالیانه	ک ــی	س ــک	بررس ــی	ی ط
ــم	 ــی	دام	ب ــتارگاه	صنعت ــار	1400	در	کش ــای	به ــت	انته لغای
ــس	از	 ــت،	پ ــام	پذیرف ــتاری	انج ــر	روی	550	راس	گاو	کش ب
ــات،	شــکمبه	 ــاز	نمــودن	کامــل	و	خــروج	محتوی ــح	دام	و	ب ذب
ــری	و	 ــگاری	دام	بصــورت	ماکروســکوپی	و	از	لحــاظ	ظاه و	ن

ــد. ــاهده	و	بازرســی	ش ــی	مش بافت
نتیجه گیری:

ــتاری	 ــورد	گاو	کش ــورد	از	550	م ــی	در	66	م ــن	بررس 		در	ای
ترماتــود	پارامفیســتوم	مشــاهده	شــد	)	12	درصــد(	و	همچنیــن	
طــی	بررســی	ســالیانه	بیشــترین	آلودگــی	بــه	ترتیــب	در	فصــل	
بهــار،	پاییــز،	تابســتان	و	زمســتان	مشــاهده	گردیــد	)جــدول	1(	
ــن	طــی	بررســی	ســالیانه	بیشــترین	آلودگــی	در	دام	 و	همچنی
نــر	کشــتاری	و	بــازه	ســنی	دو	تاچهــار	ســال	مشــاهده	گردیــد)	

جــدول2(.

)جدول1(

53



                                                              

     ) جدول2(
بحث: 

در	مطالعــه	ای	کــه	مشــابه	تحقیــق	فــوق	در	ســالهای	90	و91	در	کشــتارگاه	رودســر		توســط	ملــک	پــور	و		همــکاران	انجــام	
پذیرفــت،	میــزان	مــوارد	آلودگــی	در	گاوهــای	کشــتاری	18/52	درصــد		و	بیشــترین	میــزان	در	فصــل	بهــار	وتابســتان	ثبــت	
گردیــد	و	آلودگــی	در	دام	هــای	نــر	بیشــتر	از	مــاده	اعــالم	شــد)ملک	پــور،	1391(.	در	مطالعــه	ای	دیگــر	کهبررســی	و	میــزان	
آلودگــی	پارامفیســتوموم	در	جنــوب	شــرق	ایــران	توســط	خــدری،	رادفــر	و	همــکاران	بررســی	گردیــد،	میــزان	آلودگــی	369	
در1000	راس	دام	کشــتاری	مشــاهده	شــد	و	بیشــترین	آلودگــی	درفصــل	بهــار	و	پاییــز	مشــاهده	گردیــد	و	آلودگــی	در	دام	هــای	
نــر	بیشــتر	از	مــاده	اعــالم	گردیــد)2015	Khedri.	Javad(.در	مطالعــه	دیگــر	کــه	بررســی	اپیدمیولــوژی	آمفیســتومیازیس	
در	اســتان	گیــالن	)	شــمال	ایــران(	توســط	نیــک	پــی،	هوشــمند	وهمــکاران	انجــام	پذیرفــت	و	نمونــه	هــای	مــورد	مطالعــه		
از	کشــتارگاه	رشــت	جمــع	آوری	گردیــد	تعــداد	80	نمونــه	از	406	نمونــه	آلــوده	در	بررســی	ســالیانه		تشــخیص	داده	شــدند	و	
بیشــترین	آلودگــی	مربــوط	بــه	فصــل	بهــار	و	پاییــز	ثبــت	شــد	و		وبیشــترین	بــازه	ســنی	دامهــای	آلــوده	دو	تــا	ســه	ســال	اعــالم	

.)Ali	Nikpay.	2019(گردیــد	مشــاهده	بیشــتر	آلودگــی	مــاده	دامهــای	در	و	گردیــد
ــاره	شــده	دارد	و	 ــاالت	اش ــه	مق ــادی	ب ــباهت	زی ــال	ش ــای	مبت ــی	و	جنســیتی	دام	ه ــه	بررســی	فصل ــه	انجــام	گرفت در	مطالع
ــی	اســت	و	 ــی	و	آب	وهوای ــاوت	شــرایط	جغرافیای ــت	تف ــق	بعل ــن	تحقی ــال	ای ــار	دام	هــای	مبت ــدک	در	درصــد	آم ــالف	ان اخت
شهرســتان	بــم	نیــز	بــا	توجــه	بــه	درصــد	باالتــر	دامــداری	هــای	روســتایی	و	نیــز	تعلیــف	احشــام	بــا	علوفــه	باغــات	کشــاورزی	
کــه	از	کانالهــای	هــادی	آب	قنــوات	و	چــاه	هــا	تغذیــه	مــی	کننــد	و	از	ســویی	نظــر	بــه	زیســت	و	تکثیــر	حلزونهــای	واســط	
ــن	 ــای	ای ــون	ه ــد	یکــی	از	کان ــی	توان ــگل	م ــی	ان ــه	چرخــه	زندگ ــت	آب	و	درنتیجــه	ادام ــود	در	مســیرهای	هدای ــن	ترمات ای
بیمــاری	انگلــی	محســوب	شــود.این	تحقیــق	و	دیگــر	مــوارد	پژوهشــی	مشــابه	لــزوم	اهمیــت	بــه	ترماتودهــای	انگلــی	از	جملــه	
ــوان	پیشــگیری	و	 ــه	عن ــی	ب ــز	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	اســتفاده	از	داروهــای	ضدانگل پارامفیســتوم	را	نشــان	مــی	دهــد	و	نی
همچنیــن	صنعتــی	نمــودن	و	یــا	اصالحــات	علمــی	در	شــیوه	تغذیــه	و	مدیریــت	بهداشــتی	دامداریهــای	روســتایی	مــی	توانــد	

درکنتــرل	ایــن	بیمــاری	انگلــی	نقــش	آفریــن	باشــد.	
منابع مورد استفاده :

1-Javad	Khedri.	Mohammad	Hossein	Radfar.Hassan	Borji.Mohammad	Mirzaei	April	
)2015	 (“Prevalence and intensity of paramphistomum spp. In cattle from south- 
eastern iran, Iranian Journal of Parasitology”	p:269	
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1901 	:)2013( 	Jornal	of	Veterinary	scince	p:	 425

3-	Adane	seifu	Hossa	and	Demelash	Kalo	Kanko)2020(	Review on paramphistomosis	
”.	Advances	in	Biological	Research	14	)4(	p:184
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5	 ملــک	پــور	.ح	)1391(	بررســی آلودگــی بــه پارامفیســتوموم وتاثیــر فاکتورهــای ســن، جنــس، نــژاد وفصــل بــر آن درگاوهــای -
کشتارشــده در کشــتارگاه رودســر از اردیبهشــت 90 تــا اردیبهشــت 91"،	دومیــن	کنگــره	ملــی	علــوم	آزمایشــگاهی	دامپزشــکی	

)دانشــگاه	ســمنا
6	 ــکی"	،	انتشــارات	- ــی دامپزش ــگل شناس ــاب ان ــر	فضــل	اهلل	شــاددل	)1377("	کت ــه	دکت ــکاران	و	ترجم ــات	و	هم ــو	آرکوه ــف	جــی	وام تالی

ــاپ	اول	صفحــه299. ــیراز،	چ ــگاه	ش دانش
7	 تالیــف	جــوزف	گریســی	و	همــکاران	و	بــا	ترجمــه	دکتــر	نوردهــر	رکنــی	وهمــکاران	)1388(	"کتــاب بهداشــت گوشــت"،	انتشــارات	دانشــگاه	-

تهــران،	چــاپ	اول،	جلــد	ســوم،	صفحــه	358.	
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گفتگو با دکتر مجید محمد صادق

دانشیار دانشکده دامپزشکی

 دانشگاه ازاد گرمسار 

علیرضا صفاخو خبرنگار فصلنامه سالم و سالمتی 

ــا	 ــویم	ب ــه	وارد	کالس	می	ش ــرار	مصاحب ــاعت	ق ــی	در	س وقت
ــی	برخــی	مباحــث	و	 ــدی	پایان ــد	دانشــجو	در	حــال	جمع		بن چن
مطالــب	تخصصــی	اســت	و	همیــن	فرصــت	خوبــی	را	به	دســت	
ــجویان	و	 ــتدار	دانش ــتاد	دوس ــک	اس ــون	ی ــا	همچ ــد	ت می	ده
پیــش	از	آغــاز	مصاحبــه	،	خواســتار	گرفتــن	عکســی	یــادگاری	

بــا	دانشــجویان	حاضــر	در	کالس	شــود.	

دکتــر	»مجیــد	محمــد	صــادق«		متولــد	1344	خورشــیدی	در	
ــا	دو	 ــی	ب ــواده	ای	مذهب ــه	»هاشــم	آباد«	شــهرری	در	خان محل
بــرادر	و	دو	خواهــر	خــود	پــرورش	یافــت		و	بــا	گذرانــدن	دوران	
ــدی«	در	 ــام	»محم ــه	ن ــی	ب ــه	ای	غیردولت ــی	در	مدرس ابتدای
همــان	محلــه	و	منزلــی	کــه	پشــت	حــرم	»عبدالعظیــم«	واقــع	

اســت	،		اســتعداد	خــود	را	در	تحصیــل	بــروز	داد.	

دوران	راهنمایــی	را	در	مدرســه	راهنمایــی	حســنعلی	منصــور	که	
بــه	شــریف	واقفــی	تغییــر	نــام	داد	مشــغول	بــه	تحصیــل	گردید	
ــدرس	 ــتان	م ــز	در	دبیرس ــتان	نی ــاله	دبیرس ــار	س و	دوره	چه

ســپری	شــد	.	

ــی	 ــال	1362هنگام ــه	در	س ــان	اینک ــا	بی ــادق		ب دکترمحمدص
ــالم	 ــدی	اع ــدون	رتبه	بن ــه	و	ب ــا	روزنام ــور	ب ــج	کنک ــه	نتای ک
ــد	و	 ــرش	ش ــکی	پذی ــجوی	دامپزش ــوان	دانش ــه	عن ــد	ب می	ش
ــد	.	اســتعدادی	 تحصیــالت	خــود	را	در	دانشــگاه	تهــران	گذران
ــه	ای	 ــه	مرحل ــر	کالس	ب ــوز	دیگ ــد	دانش	آم ــار	چن ــه	در	کن ک
انجامیــد	کــه	از	همــان	کالس	خــاص	کــه	خــودش	نیــز	آن	را	

ــد	. ــه	می	دان ــل	در	مدرس ــل	تام ــکات	قاب ــی	از	ن یک

	وی	مــی	گویــد	:	»از	کالس	مــا	5	نفــر	فقــط	در	حــوزه	
پزشــکی	و	دامپزشــکی	قبــول	شــدند.	مــن	بــه	عنــوان	دانــش	
آمــوز	ممتــاز	بــه	دامپزشــکی	آمــدم	و	شــاگرد	اول	و	دوم	کالس	
در	پزشــکی	و	دو	دانــش	آمــوز	دیگــر	غیــر	از	اینجانــب	هــم	بــه	

ــوان	دامپزشــکی	وارد	دانشــگاه	شــدیم.« عن

وی	در	تشــریح	جزییــات	بیشــتر	فراینــد	تحصیلــی	طــی	شــده	
ــرای	 ــدرک	دکت ــه	م ــا	1368	ک ــال	1362	ت ــد:	از	س می	افزای
عمومــی	را	بــا	معــدل	الــف	گرفتــم	و		همــان	ســال	هــم	بــرای	

ــه	خــارج		و	هــم	 تخصــص	دامپزشــکی	در	امتحــان		اعــزام	ب
ــرات	 ــار	خاط ــه	در	کن ــدم،	البت ــول	ش ــی	قب ــگاه	دولت در	دانش
خــوش	و	شــیرین	دوران	تحصیلــی،	خاطــرات	تلخــی	هــم	دارم	
ــالم	و	 ــه	»س ــگار	فصلنام ــش	خبرن ــا	پرس ــه	ب ــی	ک و	هنگام
ــوده	 ــخ	چــه	ب ــه	آن	خاطــره	تل ســالمتی«	مواجــه	می	شــود	ک
اســت	می	افزایــد:	در	ســال	1367نفــر	اول	اعــزام	بــه	خــارج	از	
کشــور	بــودم	امــا	بعــد	چــون	داخــل	هــم	قبــول	شــدم	در	آن	
مقطــع	زمانــی	مرحــوم	آقــای	دکتــر	کهــرام	کــه	در	آن	زمــان	
مشــاور	وزیــر	بودنــد؛	بــه	دلیــل	همزمانــی	قبولــی	در	داخــل	بــا	
اعــزام	بــه	خــارج	از	کشــور	و	مالحظاتــی	کــه	در	آن	ســال	در	
خصــوص	بخشــنامه	حمایــت	از	ارز	داخلــی	مطــرح	شــده	بــود،	
ــه	خــارج		 ــا	اعــزام	ب ــودم	ب ــر	اول	کشــور	شــده	ب ــا	اینکــه	نف ب

موافقــت	نکــرد.	

»محمدصــادق«	بــا	بیــان	اینکــه	در	ســال	1368	در	دوره	
ــکی	 ــل	دامپزش ــد	مث ــای	تولی ــی	و	بیماری	ه ــص	مامای تخص
ــال1374دوره	 ــا	س ــد:	ت ــار	می	کن ــت	اظه ــرده	اس ــروع	ک را	ش
ــه	دادم	و	از	 ــل	را	ادام ــد	مث ــی	و	بیمــاری	تولی تخصصــی	مامای
ســال	1374بــرای	مــدت	7	ســال	بــه	طــرح	ســربازی	در	اهــواز	
در	قالــب	طــرح	قــرارداد	مربیگــری	در	حیــن	تحصیــل	مشــغول	
بــه	خدمــت	بــودم	کــه	ایــن	مــدت	از	ســال	1369	تــا	1376	در	

ــد	. دانشــگاه	شــهید	چمــران	اهوازســپری	گردی

ــت	و	 ــرده	اس ــال	1373ازدواج	ک ــه	در	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
خانــواده	را	از	تهــران	بــه	اهــواز	بــرده	اســت	تصریــح	می	کنــد:	
ــز	 ــرم	نی ــد	دخت ــتاری	دارد	و	فرزن ــانس	پرس ــن	لیس ــر	م همس
ــگاه	 ــی	را	از	دانش ــانس	روانشناس ــون	فوق	لیس ــم	اکن ــه	ه ک
تربیــت	مــدرس	گرفتــه	اســت	درســال1376	در	تهــران	متولــد	
شــد.	ســپس	در	ســال	1376بــه	دانشــکده	دامپزشــکی	دانشــگاه	
ــگاه	 ــا	امــروز	در	ایــن	دانشــگاه	در	جای آزاد	گرمســار	آمــدم	و	ت
تدریــس	مامایــی	و	بیمــاری	هــای	تولیــد	مثــل	مشــغول	
ــتم.	وی	در	 ــور	هس ــی	کش ــوزش	عال ــام	آم ــه	نظ ــت	ب خدم
خصــوص	ســایر	توفیقــات	و	فعالیتهــای	علمــی	خــود	در	ایــن	
ــمت	های	 ــگاه	س ــن	دانش ــد:	در	ای ــه	می		ده ــز	ادام ــگاه	نی دانش
معــاون	پژوهــش	دانشــگاه	آزاد	واحــد	گرمســار،	رییــس	
دانشــکده	دامپزشــکی	دانشــگاه	آزاد	گرمســار	،	مدیرگــروه	
دامپزشــکی	دانشــگاه	گرمســار	و	همچنیــن	مدیرمســئول	
ــر	وزارت	 ــالت	معتب ــزو	مج ــه	ج ــوژی	را	ک ــه	میکروبیول مجل
ــا	 ــادق	ب ــد	ص ــر	محم ــرده	ام.	دکت ــه	ک ــت	را	تجرب ــوم		اس عل
بیــان	اینکــه	از	وقتــی	کــه	بــه	لطــف	دکتــر	بلورچــی	و	دکتــر	
ــد		 ــی	در	واح ــته	تخصصــی	مامای ــود	،	رش ــاتید	خ ــک	اس تاجی
علــوم	و	تحقیقــات	دانشــگاه	آزاد	راه	انــدازی	شــده	اســت	اظهــار	
مــی	دارد:	در	کنــار	دکتــر	تاجیــک	در	واحــد		علــوم	و	تحقیقــات	
دانشــگاه	آزاد	همــکاری	داشــته	و	از	ســال	1395	بــا	دانشــکده	
دامپزشــکی	دانشــگاه	آزاد	اســالمی	کــرج	کــه	دوره	تخصصــی	
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در	آن	راه	انــدازی	شــد	زیــر	نظــر	دکتــر	فرهــودی	بــه	عنــوان	
دانشــیار	خدمــت	کــرده	اســت.هم	اکنــون	25ســال	اســت	کــه	
بــه	عنوان	اســتادیار	و	ســپس	دانشــیار	در	دانشــکده	دامپزشــکی	
دانشــگاه	آزاد	گرمســار	بــه	تدریــس	مشــغول	اســت	و	در	دیگــر	
ــای	 ــته	ه ــور	موضــوع	در	رش ــه	فراخ ــی	ب دانشــگاههای	دولت

ــد	. ــی	کن ــس	م ــف	دامپزشــکی	تدری مختل

وی	بــا	بیــان	اینکــه	متاســفانه	بــه	دلیل	شــرایط	موجــود		امکان	
ــت	 ــده	اس ــا	نش ــرای	او	مهی ــی	ب ــت	مطالعات ــتفاده	از	فرص اس
ــن	 ــه	دوره	تخصصــی	م ــا	1374ک ــه	از	1368	ت ــد:	البت می	گوی
بــوده	اســت،	قــرار	بــود	دانشــگاه	تهــران	بــر	اســاس	قــرارداد	
ــن	 ــای	تعیی ــر	فصل	ه ــد	و	س ــت«	هلن ــگاه	»اوترخ ــا	دانش ب
ــزی	 ــم	برنامه	ری ــاعت	دروس	ه ــام	و	س ــی	ن ــه	حت ــده	)ک ش
شــده	بــود	(	پــس	از	گذرانیــدن	چنــد	واحــد	تئــوری	و	عملــی	
پایــان	نامه	هــا	زیــر	نظــر	اســتادان	بیــن	المللــی	آن	دانشــگاه	و	
در	همانجــا	نهایــی	شــود؛	کــه	شــوربختانه	بودجــه	الزم	بــرای	

دانشــگاه	تهــران	تامیــن	نشــد .

محمدصــادق	در	بخــش	دیگــری	از	اظهاراتــش	نیــز	در	زمینــه	
دوره	هــای	تکمیلــی	کــه	گذارنــده	اســت	بــه	دوره	هــای	داخلــی	
ــک	(در	موسســه	 ــگ	،	IVF	،	مهندســی	ژنتی ــی	)کلونین تکمیل
رویــان	نــزد	دکتــر	نصــر	اصفهانــی	و	دانشــگاه	تربیــت	مــدرس	

ــد. ــاره	می	کن اش

وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	کــه	دامپزشــکی	کشــور	تــا	چه	
انــدازه	پیشــرفت	کــرده	اســت	تصریــح	می	کنــد:	در	ســال	های	
اخیــر	تحــوالت	بســیاری	در	حــوزه	دامپزشــکی	رخ	داده	اســت،	
ــه	دالیــل	مختلــف	 امــا	اســتادان	تاثیرگــذار	پرشــماری	هــم	ب
بــه	ســایر	کشــورها	مهاجــرت	کــرده	انــد.	البتــه	خوشــبختانه	در	
ادامــه	جایگزینــی	اســاتید	جدیــد	بــه	تدریــج	خــالء	رخ	داده	را	
جبــران	نمــوده	اســت.	تنهــا	نکتــه	قابــل	تاســف	در	ســال	های	
ــی	اســت		 ــران	توســط	اســتکبار	جهان ــم	شــدن	ای ــر	تحری اخی
که	ســبب	عــدم	دسترســی	دانشــجویان	و	اســتادان	دامپزشــکی	
بــه	کتاب	هــای	نفیــس	بیــن	المللــی	و	محــروم	شــدن	صنایــع	و	
پژوهشــگاه	هــای	مختلــف	از	برخــی	تکنولــوژی	هــای	جهانــی	
اســت؛	چــرا	کــه	در	مقطــع	دانشــجویی	مــا	ایــن	امــکان	وجــود	
ــای	روز	 ــجویی	کتاب	ه ــا	ارز	دانش ــجویان	ب ــا	دانش ــت	ت داش

جهــان	را	تــا	درب	منــزل	دریافــت	کننــد.

از	 بســیاری	 جهــان	 روز	 تکنولوژی	هــای	 خصــوص	 در	
ــی	و	 ــز	پژوهش ــرکت	ها	و	مراک ــردی	در	ش ــای	کارب فناوری	ه
صنایــع		داخلــی	بــا	تــالش	پژوهشــگران	داخلــی	بــروز	شــده	
اســت	ولــی	بــا	ایــن	وجــود	بســیاری	از	مــوارد	بــه	روز	رســانی	

نشــده	اســت.

ــر	 ــاص	و	موث ــالت	خ ــه	تعام ــادق	در	زمین ــد	ص ــر	محم دکت

ــا	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور		نیــز	 ارگان	هــای	دانشــگاهی	ب
اظهــار	می	کنــد:	»نــه	تنهــا	بــا	ســازمان،	بلکــه	همــه	نهادهــا	
بایــد	بــا	هــم	پیونــد	داشــته	باشــند	و	جلســات	ماهانــه	و	ســاالنه	
موثــری	داشــته	باشــند.	جلســاتی	کــه	در	آن	مقــررات	جدیــد	و	
بــه	روز	مــدون	شــود	و	در	ســایت	هایی	بــه	اشــتراک	گذاشــته	
ــن	 ــورت	آنالی ــه	ص ــجویان	ب ــا	دانش ــتادان	ی ــا	اس ــود	ت ش

ــد.« مالحظــه	کنن

از	شــاخص	ها	و	 بســیاری	 امــروزه	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 وی	
ــیر	 ــتی	ش ــای		بهداش ــت	ه ــری	و	تس ــدازه	گی ــای	ان ابزاره
ــه	 ــن	رابط ــد:	در	ای ــح	می	کن ــت	تصری ــرده	اس ــر	ک و	...	تغیی
بــا	تعامــل	بیــن	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	و	دانشــگاه	مــی	
بایســت	راهــکار	و	دســتور	العمــل	هــای	هماهنــگ	شــده	ای	
در	مــواردی	ماننــد	تشــخیص،	کنتــرل	،	پیشــگیری،	و	درمــان	

ــود.	 ــن	ش ــف	تدوی ــای	مختل بیماریه

ــد	 ــزی	مانن ــا	مســاعدت	مراک ــر	الزم	اســت	ب ــوی	دیگ 		از	س
ســازمان	دامپزشــکی	تخصــص	هایــی	ماننــد	متخصــص	
بیماریهــای	عفونــی		مشــابه	رشــته	پزشــکی	بــه	رشــته	
ــکده	 ــد	در	دانش ــود.	هرچن ــری	داده	ش ــز		تس ــکی	نی دامپزش
هــای	دامپزشــکی	متخصصیــن	میکروبیولــوژی،	قــارج	شناســی	
و	انــگل	شناســی	بیماریهــای	مربوطــه	را	تدریــس	مــی	کننــد	،		
ولــی	از	آنجــا	کــه	تجربــه	عملــی	در	مواجــه	بــا	ایــن	بیماریهــا	
در	کنــارکار	عملــی	ندارنــد	و	در	گلــه	هــای	صنعتــی	و	ســنتی	
ــد	 ــم	ندارن ــذا	بازدهــی	مناســبی	ه ــد	ل حضــور	فیزیکــی	ندارن
اگــر	ایــن	نحــوه	تدریــس	بیمارهــای	عفونــی	مناســب	بــود	در	
رشــته	پزشــکی	هــم	میکروبیولوژیســت	هــا	آنــرا	تدریــس	مــی	

ــد.	 کردن

ــوژی	 ــص	اندوکرینول ــد	متخص ــی	مانن ــای	متخصصین وی	ج
دامپزشــکی	و	متخصــص	فارماکولــوژی	دامپزشــکی	کاربــردی	
را	در	رشــته	دامپزشــکی	خالــی	می	بینــد	و	می	افزایــد:	در	
ــار	ســرفصل	دروس	 ــد	آلمــان	2	ســال	یکب کشــور	هایــی	مانن
مــورد	نیــاز	بــه	روز	و	نــوع	تخصــص	و	تعــداد	متخصــص	مــورد	
ــز	 ــا	مراک ــتادان	دانشــگاه	ب ــاز	طــی	جلســات	مشــترک		اس نی
دولتــی	ماننــد	وزارت	کشــاورزی	و	دســتگاه	متولــی	دامپزشــکی	
وســایر	دســتگاههای	تاثیــر	گــذار	بررســی	می	شــود	و	ســپس	
اقــدام	بــه	جــذب	دانشــجو	مــی	شــود	،		نــه	اینکــه	بــر	اســاس	
ــی	دانشــگاه	،	دانشــچویان	جــذب	دانشــگاه	شــوند.	،	 ــاز	مال نی
قاعدتــا	ایــن	مســاله	بــا	کمــک	ســازمان	دامپزشــکی	در	کشــور	
بایــد	ســاماندهی	شــود	،	کمــا	اینکــه	ســر	فصل	هــای		بــه	روز	
ــن	روش	 ــد	همی ــز	مانن ــگاهی	نی ــف	دانش ــای	مختل ــته	ه رش

بایــد	تولیــد	و	بــه	مرحلــه	اجــرا	برســد.

ــده	 ــر	ش ــای	منتش ــوص	کتاب	ه ــادق	در	خص ــر	محمدص دکت
ــه	در	ســال	های	 ــی	ک ــود	کتاب	های ــا	وج ــد:	ب ــز	می	گوی اش	نی
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گذشــته	تالیــف	یــا	ترجمــه	و	گــردآوری	کــرده	اســت،	بــا	وجود	
ــا	 ــه(	ب ــدود		1500	صفح ــوع	ح ــاب	)درمجم ــار	کت ــه	چه تهی
ــش	 ــل	افزای ــه	دلی ــاپ	،	ب ــرای	چ ــاده	ب ــد	و	آم ــب	جدی مطل
ــای	 ــه	فض ــا	ب ــه	آنه ــکان	عرض ــاب	،	ام ــار	کت ــه	انتش هزین

ــم	نشــده	اســت. دانشــجویی	کشــور	فراه

ــل	دام	در	 ــد	مث ــای	تولی ــت	بیماری	ه ــوص	وضعی وی	در	خص
ــدار	 ــه	دام ــا	ک ــر	ج ــا	ه ــور	م ــد:	در	کش ــز	می	گوی ــران	نی ای
هســت	از	پــرورش	دام	ســبک	تــا	ســنگین	بــرای	انتخــاب	دام	
جهــت	تکثیــر	ژن	و	اســپرم	نیــاز	بــه	فــن	آوری		تولیــد	مثــل	

اســت	.

ــه	 ــاب	در	زمین ــد	کت ــد	صــادق	چن ــد	محم ــر	مجی ــار	دکت از	آث
ــی	 ــیپ	تخصص ــوزه	فلوش ــه	در	ح ــت	ک ــتان	دام	اس ورم	پس
تولیــد	مثــل	دام	کاربــرد	دارد.	در	ادامــه	مــی	تــوان	بــه	تالیفــات	

ــه	شــرح	زیــر	اشــاره	نمــود	. ایشــان	ب

تعداد مقاالت:

		ارائه	شده	در	مجالت	ISI	تعداد	15	عدد

		ارائه	شده	در	مجالت	معتبر	دانشگاهی	36	عدد	

		ارائه	شده	در	مجالت	علمی	ترویجی	داخلی	یا	خارجی:	4	عدد	

		مقاالت	ارایه	شده	در	همایش	و	کنگره		ها:	84	مورد	

		پروژه	های	تحقیقاتی	دانشگاهی	اجرا	شده	8	مورد	

	کتاب	تالیف	شده:		ورم	پستان	در	دام	های	شیری		

	کتاب	ترجمه	شده:	2	مورد	

	کتاب	ویراستاری	شده:	یک	مورد	

		پژوهشگر	برتر	استان	سمنان	در	آذر	ماه	1397	

فعالیت های فرهنگی: 

		عضویت	در	بسیج	اساتید	از	سال	1386	تا	کنون	

		شرکت	در	مسایقات	قرائت	قرآن	دانشگاه	آزاد	اسالمی	استان	
سمنان		در	1393	و	1395	

		نفر	اول	قرائت	قرآن	اساتید	دانشگاه	گرمسار	در	1395	
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خبر	و	گزارش	خبری
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برگــزاری جلســه تبــادل نظــر و نهایی ســازی 
موافقت نامــه همــکاری در زمینــه دامپزشــکی و 

ــتان ــران و مغولس ــالمت دام ای س

ــه	همــکاری	در	 ــادل	نظــر	و	نهایی	ســازی	موافقت	نام جلســه	تب
ــران	و	مغولســتان	برگــزار	 ــه	دامپزشــکی	و	ســالمت	دام	ای زمین

شد.

ــکاری	 ــه	هم ــازی	موافقت	نام ــر	و	نهایی	س ــادل	نظ ــه	تب جلس
ــران	و	مغولســتان	ســه	 در	زمینــه	دامپزشــکی	و	ســالمت	دام	ای

شــنبه	مــورخ	یکــم	تیــر	مــاه	1400	برگــزار	شــد.

ــط	دو	 ــهیل	رواب ــزوم	تس ــه	ل ــه	ب ــا	توج ــزارش،	ب ــن	گ بنابرای
ــه	 ــه	بیــن	مراجــع	ذیصــالح	دامپزشــکی	کشــورها	در	زمین جانب
و	 فنــی	 همکاری	هــای	 همچنیــن	 و	 صــادرات	 و	 واردات	
ــا،	 ــگیری	از	بیماری	ه ــرل	و	پیش ــه	کنت ــگاهی	در	زمین آزمایش
ــت	 ــی	در	تقوی ــش	مهم ــکاری	نف ــای	هم ــاد	موافقت	نامه	ه انعق

ــورها	دارد.	 ــه	کش ــای	دو	جانب ــکاری	ه هم

ــف	 ــای	مختل ــور	بخش	ه ــا	حض ــه	ای	ب ــتا	جلس ــن	راس در	ای
ســرویس	دامپزشــکی	و	حقــوق	بیــن	الملــل	کشــور	مغولســتان	و		
دکتــر	رحمــان	میرزایــی	مدیــر	کل	دفتــر	ســازمانهای	تخصصــی	
ــر	و	 ــاون	دفت ــان	مع ــه	دباغی ــر	عطی ــل،	دکت ــن	المل ــور	بی و	ام
ــدران	رییــس	گــروه	امــور	بیــن	الملــل	 ــادر	افشــار	مازن دکتــر	ن
بــه	منظــور	بررســی	و	نهایی	ســازی	نظــرات	ایــران	و	مغولســتان	

در	خصــوص	موافقــت	نامــه	همــکاری	برگــزار	گردیــد.

ــور از  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــر رئی تقدی
روابــط عمومی هــای پیشــگام و برتــر در ادارات کل 

ــتانها اس

رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	پــس	از	بررســی	و	ارزیابــی	
عملکــرد	یــک	ســاله	ادارات	کلــی	روابــط	عمومــی	دامپزشــکی	
اســتان	ها	توســط	روابــط	عمومــی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	

ــرد. ــر	ک ــر	تقدی ــای	پیشــگام	و	برت ــط	عمومی	ه از	رواب

ــی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور،	در	 ــط	عموم ــزارش	رواب ــه	گ ب
جلســه	شــورای	اطــالع	رســانی	ایــن	ســازمان	کــه	چهارشــنبه	
ــس	 ــی	رئی ــر	ماکنعل ــر	علی	صف ــور	دکت ــا	حض ــر	1400	ب 3	تی
ــار	برگــزار	شــد؛	 ــه	صــورت	وبین ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	ب
پــس	از	اظهــارات	دکتــر	ماکنعلــی	و	همچنیــن	اظهــارات	تعدادی	
ــهاب	الدین	 ــر	»ش ــتانها	و	دکت ــی	اس ــط	عموم ــران	رواب از	مدی
سیدمحســنی«	معــاون	مرکــز	روابــط		عمومــی	و	امــور	بین	الملــل	
ــس	 ــان	بنی	اســدی«	رئی ــه	زارع ــر	»فاطم جهادکشــاورزی،	دکت
روابــط	عمومــی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	بــا	اشــاره	بــه	تمام	
فعالیت	هــای	اطــالع	رســانی	روابــط	عمومــی	ســتاد	ســازمان	و	
ــورد	 ــن	ادارات	کل	دامپزشــکی	اســتان	ها،	محورهــای	م همچنی

ارزیابــی	روابــط	عمومــی	را	برشــمرد.

ــان	 ــا	بی رئیــس	روابــط	عمومــی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	ب
اینکــه	پژوهــش	و	افکارســنجی		و	شناســایی	موانــع	و	کاســتی	ها	
در	مســیر	توســعه،	طــرح	و	برنامه	ریــزی		و	ارتبــاط	بــا	ذینفعــان		
ــط	عمومــی	اســت	 ــرداران	از	تکنیک	هــای	مهــم	رواب و	بهــره	ب
ــای	 ــات	و	فرصت	ه ــر	از	امکان ــرد:	در	ســال	های	اخی ــح	ک تصری
وســایل	ارتبــاط	جمعــی	بخوبــی	بهــره	گرفتــه	شــد؛	به	گونــه	ای	
کــه	می	تــوان	گفــت	بخــش	عمــده	ای	از	بهبــود	شــاخص	های	
بهداشــتی	در	کشــور،	مرهــون	اســتفاده	از	ظرفیــت	بالقــوه	بویــژه	

»رادیــو	و	تلویزیــون	و	فضــای	مجازی«	اســت.

وی	تاکیــد	کــرد:	در	ایــن	راســتا	مســیر	توســعه	را	بــا	رویکــردی	
نویــن	و	اســتفاده	از	ابزارهــای	نویــن	و	تولیــد	محتــوای	جــذاب	

بایــد	طــی	کــرد.

ــه	 ــی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	در	ارائ ــط	عموم ــس	رواب رئی
کلیاتــی	از	گــزارش	روابــط	عمومــی	ایــن	ســازمان	و	ادارات	کل	
دامپزشــکی	اســتان	ها	گفــت:	طــی	یکســال	گذشــته	14	هــزار	
و	948	خبــر	تولیــدی	روی	پرتــال	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	
قــرار	گرفتــه	اســت	کــه	از	ایــن	تعــداد	اخبــار،	تعــداد	954	خبــر	

تولیــدی	ســتاد	مرکــزی	ســازمان	بــوده	اســت.

وی	بــا	بیــان	اینکــه	مجلــه	تصویــری	دامپزشــکی	در	15	
قســمت	25	دقیقــه	ای	شــامل	گــزارش	مردمــی،	مونشــن	گرافی	
و	مســتند	از	جملــه	برنامه	هــای	پرمخاطــب	بــود	کــه	از	شــبکه	
ــه	 ــن	مجموع ــزود:	همچنی ــد	اف ــش	ش ــتند	پخ ــوزش	و	مس آم
ــه	دامپزشــکی	7	دقیقــه	ای	مســتند	از	 برنامــه	26	قســمتی	مجل
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شــبکه	یــک	پخــش	شــد	کــه	در	همیــن	راســتا	یــک	برنامــه	
20	قســمتی	دامپزشــکی	جدیــد	نیــز	ظــرف	یــک	تــا	دو	هفتــه	

آینــده	از	شــبکه	یــک	پخــش	خواهــد	شــد.

ــش	از	 ــا	بی ــن	برنامه	ه ــار	ای ــه	در	کن ــان	اینک ــا	بی ــان	ب زارع
ــالم	 ــه	»س ــن	گرافیک	و	فصلنام ــک	و	مونش 100	اینفوگرافی
ــی	 ــر	ماکنعل ــخص	دکت ــئولی	ش ــه	مدیرمس ــالمتی«	ب و	س
ــزاری	 ــزود:	برگ ــت	اف ــوده	اس ــده	ب ــر	ش ــار	منتش ــر	آث از	دیگ
مســابقات	فیلــم	کوتــاه،	نقاشــی	و	اســتفاده	از	ظرفیــت	
شــبکه	های	اجتماعــی	همــکاران	در	پلتفرم	هــای	اینســتاگرام	

ــرار	داشــته	اســت. ــز	مــورد	توجــه	ق و	واتــس	آپ	نی

ــط	 ــی	رواب ــورد	ارزیاب ــان	اینکــه	محورهــای	م ــا	بی ــان	ب زارع
عمومــی	شــامل	»برنامه	ریــزی	و	هماهنگــی؛	پژوهــش	و	
افکارســنجی؛	تولیــدات	خبــری	و	شــبکه	های	اجتماعــی؛	
مناســبت	ها؛	 و	 نمایشــگاه	ها	 رســانه	ای؛	 چنــد	 تولیــدات	
ارتباطــات	مردمــی؛	ارتباطــات	مردمــی؛	تبلیغــات	و	انتشــارات؛	
ــت	 ــوده	اس ــو«	ب ــای	ن ــال	و	ایده	ه ــوای	پورت ــت	محت مدیری
ــگام«	 ــای	پیش ــط	عمومی	ه ــی		»رواب ــن	ارزیاب ــزود:	در	ای اف
ــی	و	 ــور	فعالیت ــه	در	5	مح ــی	ک ــط	عمومی	های ــامل	رواب ش
باالتــر	برتــر	شــده	انــد؛	»روابــط	عمومی	هــای	برتــر«	شــامل	
ــط	 ــور	و	»رواب ــا	4	مح ــر	در		3	ت ــای	برت ــط	عمومی	ه رواب
ــد«	 ــر	شــده	ان ــا	دو	محــور	برت ــک	ت ــه	در	ی ــی	ک عمومی	های
ــار	و	عملکــرد	 ــی	تمــام	آث بررســی	شــدند	کــه	پــس	از	ارزیاب
آنهــا	طــی	2	مــاه	بررســی	همــکاران	کارشــناس	تیــم	ارزیابــی	
در	ســتاد	مرکــزی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	انتخــاب	

ــدند. ش

روابــط	 را	 پیشــگام«	 عمومــی	 »روابــط	 حائزیــن	 وی	
ــرقی«،	 ــان		ش ــتان	های	»آذربایج ــای	ادارات	کل	اس عمومی		ه
ــدران«	 »اصفهــان«،	»خراســان	رضــوی«؛	»کرمــان«؛	»مازن
ــهر؛	 ــتان	های	بوش ــرد:	اس ــان	ک ــالم	و	خاطرنش ــزد«	اع و	»ی
خراســان	 بلوچســتان؛	 و	 سیســتان	 ســمنان؛	 خوزســتان؛	
ــای	 ــط	عمومی	ه ــوان	»رواب ــه	عن ــز	ب ــارس	نی ــی؛	و	ف جنوب

ــدند. ــده	ش ــر«	برگزی برت

ادارات	کل	دامپزشــکی	اســتان	های	 بــه	گفتــه	زارعــان،	
آذربایجــان	غربــی؛	اردبیــل؛	البــرز؛	خراســان	شــمالی؛	زنجــان؛	
گلســتان؛	 بویراحمــد؛	 و	 کهکیلویــه	 کردســتان؛	 قزویــن؛	
مرکــزی	و	همــدان	نیــز	روابــط	عمومی	هایــی	بودنــد	کــه	در	

ــد. ــر	شــده	ان ــا	دو	محــور	برت ــک	ی ی

حضــور معــاون روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
روابــط  از  تجلیــل  آییــن  در  جهادکشــاورزی 

عمومی هــای پیشــگام و برتــر  دامپزشــکی 

ــگام	 ــای	پیش ــط	عمومی	ه ــر	از	رواب ــت	تقدی ــن	گرامیداش آیی
و	برتــر	در	ادارات	کل	دامپزشــکی	اســتانها	بــا	حضــور	رئیــس	
ســازمان	دامپزشــکی	کشــور،	معــاون	مرکــز	روابــط	عمومــی	
ــد	 ــران	ارش ــاورزی	و	مدی ــل	وزارت	جهادکش ــور	بین	المل و	ام

ســتادی	و	اســتانی	برگــزار	شــد.

پــس	از	اظهــارات	دکتــر	»علی	صفــر	ماکنعلــی«	رئیــس	
ایــن	ســازمان	در	تاکیــد	بــر	اهمیــت	تحلیــل	محتــوای	
دســتاوردهای	دامپزشــکی	توســط	روابــط	عمومی	هــای	ادارات	
کل	دامپزشــکی	کشــور،	دکترســید	شــهاب		سیدمحســنی	
ــل	وزارت	 ــور	بین	المل ــی	و	ام ــط	عموم ــز	رواب ــاون	مرک مع
جهادکشــاورزی	و	»رئیــس	انجمــن	متخصصــان	روابــط	
ــورای	 ــژه	ش ــان	وی ــوان	میهم ــه	عن ــور«	ب ــای	کش عمومی	ه
ــی	را	در	 ــور،	اظهارات ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــانی	س اطالع	رس
زمینــه	اطالع	رســانی	توســط	ادارات	کل	روابــط	عمومی	هــای	

ــرد. ــراد	ک ــتانها	ای ــکی	در	اس دامپزش

ــازمان	 ــی	س ــط	عموم ــنه	رواب ــّنت	حس ــکر	از	س ــا	تش وی	ب
دامپزشــکی	کشــور	در	ارزیابــی	و	گردهمایــی	روابــط	عمومــی	
ادارات	کل	دامپزشــکی	اســتان	ها	بــه	عنــوان	اقدامــی	ارزنــده	
ــط	عمومــی	 ــه	رواب ــا	اســتناد	ب جهــت	دلگرمــی	همــکاران؛	ب
خــوب	رئیــس	کنونــی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	بــه	ذکــر	
خاطــره	ای	از	دکتــر	ماکنعلــی	در	دهــه	70	خورشــیدی	پرداخت	
ــی	مســئولیت	اداره	کل	 ــر	ماکنعل و	افــزود:	هنگامــی	کــه	دکت
ــتند،	 ــده	داش ــور	را	برعه ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــه	س قرنطین
ــتان	 ــه	اس ــی	ب ــگاران	اعزام ــا	حضــور	خبرن ــانه	ای	ب ــور	رس ت
خراســان	جنوبــی	برگــزار	شــد	کــه	نــوع	نــگاه	و	تعامــل	وی	با	
اصحــاب	رســانه	موجــب	ارتبــاط	بســیار	خوبــی	میــان	ایشــان	

و	رســانه	ها	شــد.

سیدمحســنی	اظهــار	کــرد:	در	بیــن	مجموعــه	روابــط	عمومــی	
ــی	 ــالش	و	موفق ــکاران	پرت ــز	هم ــتان	ها	نی ــکی	اس دامپزش
ــوراهای	 ــه	ش ــود	در	زمین ــنهاد	می	ش ــه	پیش ــد	ک حضــور	دارن
روابــط	عمومــی	اســتانی	و	تشــکل	های	علمــی	روابــط	

ــند. ــته	باش ــال	داش ــی	حضــور	فع عموم
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معــاون	مرکــز	روابــط	عمومــی	و	امــور	بین	الملــل	وزارت	
ــان	اینکــه	بخــش	کشــاورزی	بخشــی	 ــا	بی جهادکشــاورزی	ب
گســترده	اســت	که	چند	وزارتخانه	و	ســازمان	در	حیطه	مســائل	
آن	دســت	انــدرکار	هســتند،	افــزود:	از	آنجــا	کــه	اخیــرا	هفتــه	
جهادکشــاورزی	برگــزار	شــد	و	شــعار	امســال	جهادکشــاورزی	
پشــتیبانی	از	تولیــد	و	امنیــت	غذایــی	بــود،	بایــد	توجــه	داشــت	
کــه	در	واقــع	امنیــت	غذایــی	حاصــل	نمی	شــود،	مگــر	آنکــه	
در	ابتــدا	ســالمت	مــواد	غذایــی	حاصــل	شــده	باشــد؛	چــرا	کــه	
ــع	 ــد	باعــث	توســعه	کشــور	و	مناب تنهــا	انســان	ســالم	می	توان

انســانی	شــود.

ــص	 ــه	ای	و	متخص ــران	حرف ــات	مدی ــر	ثب ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
ــا	اشــاره	 روابــط	عمومــی	در	ادارات	کل	دامپزشــکی	اســتانها	ب
ــت	 ــر	اهمی ــی	ب ــی	مبن ــر	ماکنعل ــد	دکت ــارات	و	تاکی ــه	اظه ب
»پژوهــش	و	تولیــد	محتــوا«	گفــت:	در	دنیــای	امــروز	روابــط	
عمومــی	بایــد	بــه	تولیــد	محتــوای	اثربخــش	و	و	علمــی	توجــه	
داشــته	باشــیم،	محتــوای	ارائــه	شــده	بایــد	روی	گفتــار	و	رفتــار	

ــان	اثرگــذار	باشــد. مخاطب

دســتاوردهای  محتــوای  تحلیــل  درخواســت 
دامپزشــکی

رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	در	نخســتین	جلســه	
شــورای	عالــی	اطــالع	رســانی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	در	
ــر	ادارات	 ــای	پیشــگام	و	برت ــط	عمومی	ه ــال	1400،	از	رواب س
کل	دامپزشــکی	اســتانها	تقدیــر	کــرد	و	در	عیــن	حال	خواســتار	
ــواع	 ــار	ان ــوص	مه ــازمان	در	خص ــن	س ــرد	ای ــل	عملک تحلی
بیماری	هــای	فرامــرزی	و	ارائــه	آن	در	فضــای	رســانه	ای	شــد.

دکتــر	»علی	صفــر	ماکنعلــی«	رئیــس	ایــن	ســازمان	چهارشــنبه	
2	تیــر	1400	در	نخســتین	جلســه	شــورای	عالــی	اطالع	رســانی	
ــن	را	 ــار	ای ــودم	افتخ ــه	خ ــا	ک ــت:	از	آنج ــال	1400	گف در	س
داشــتم	کــه	مدتــی	در	کنــار	همــکاران	روابــط	عمومــی	فعالیت	
داشــته	باشــم،	جــا	دارد	تــا	از	پیگیــری	ایجــاد	کمیتــه	راهبری	و	
بحــث	افکارســنجی	و	ارزیابــی	داخلــی	ســازمان	کــه	عملیاتــی	

شــده	اســت	یــاد	کنــم.

ــای	 ــک	از	فعالیت	ه ــر	ی ــه	ه ــه	اینک ــه	ب ــا	توصی ــی	ب ماکنعل
ــی	ســازمان	 ــط	عموم ــی	از	ســوی	ریاســت	رواب ــط	عموم رواب
ــل	 ــد	و	تحلی ــت	تولی ــیم	بندی	و	جه ــور	تقس ــکی	کش دامپزش
محتــوا	بــه	ادارات	کل	اســتان	ها	ارائــه	شــود	گفــت:	بــه	
ــاش	 ــاده	ب ــه	روش		آم ــیون	ب ــه	واکسیناس ــال	برنام ــور	مث ط
ــه	 ــی	ک 	vaccination	Standbyدر	دامداری	هــای	صنعت
ــت	 ــه	مدیری ــد	و	برنام ــورانجام	ش ــتین	بار	در	کش ــرای	نخس ب
ــل	 ــا	مراح ــدگان	ب ــاد	پرن ــوق	ح ــزای	ف ــای	آنفلوان رخداده
عملیاتــی	چهارگانــه	گــزارش	دهــی،	تاییــد	تشــخیص،	مهــار	و	
مختومــه	ســازی	و	اجــرای	برنامــه	رصــد	و	پایــش	برای	ریشــه	

ــوای	 ــد	محت ــل	و	تولی ــه	تحلی ــه	زمین ــاری	مشمش ــی		بیم کن
کمــی	و	کیفــی	مناســب	فراهــم	اســت.

ــای	 ــه	ارتق ــاره	ب ــا	اش ــور	ب ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــس	س رئی
ــت	 ــده	اس ــام	ش ــرا	انج ــه	اخی ــکاران	ک ــت	هم ــطح	معیش س
افــزود:	از	همــکاران	روابــط	عمومــی	ادارات	کل	دامپزشــکی	در	
اســتان	ها	انتظــار	مــی	رود	پــس	از	تقســیم	بندی	فعالیت	هــا	در	
ســتاد	مرکــزی	ســازمان،	فعالیت	هــای	ادارات	کل	دامپزشــکی	
ــه	 ــان	ارائ ــه	مخاطب ــی	و	ب ــل،	آسیب	شناس ــتان	ها	را	تحلی اس

کننــد.

ماکنعلــی	بــا	ابــراز	خشــنودی	از	اینکــه	کادر	ســتادی	و	
ســخت	 شــرایط	 در	 اســتان	ها	 در	 دامپزشــکی	 کل	 ادارات	
ــتثنایی	ترین	دوران	 ــا	اس ــدند	ت ــق	ش ــادی	موف ــگ	اقتص جن
ــدگاه	بهداشــتی	را	در	ســال	1399	رقــم	 بعــد	انقــالب	را	از	دی
بزننــد	و	در	ایــن	ســال	بنحــوی	مدیریــت	بهداشــتی	صــورت	
ــداد	افــزود	 ــه	تنهــا	هیــچ	بحــران	بهداشــتی		رخ	ن پذیرفــت	ن
بلکــه		شکســتن	رکــورد	کاهــش	کانــون	هــای		تــب	برفکــی	
در	گاوداری	هــای	صنعتــی	طــی	15	ســال	اخیــر	در	کنــار	
ــوق	 ــزای	ف ــاری	آنفلوآن ــیوع	بیم ــار	ش ــان	مه ــرد	درخش عملک
حــاد	پرنــدگان	در	65	نقطــه	کشــور	)به	گونــه	ای	کــه	بــا	وجــود	
گــزارش	2200	کانــون	در	28	کشــور	صنعتــی	بحرانــی	ماننــد	
ــد	تخــم	 ــازاد	تولی ــا	م ــروز	ب ــی	ام ــداد	و	حت ســال	96	و		رخ	ن
ــوده	اســت	کــه	 مــرغ	هــم	مواجــه	هســتیم(؛	دســتاوردهایی	ب
ــه	حــل	 ــا	جهــت	کمــک	ب ــوای	کارشناســی	آنه ــل	محت تحلی

ــرد. ــد	ک ــایر	مســائل	کمــک	خواه س

وی	بــا	ابــراز	امیــدواری	از	اینکــه	روابــط	عمومی	هــا	بــه	
صــورت	حرفــه	ای	فعالیت	هــای	شــاخصی	کــه	ســازمان	
داده	 انجــام	 اســتان	ها	 کل	 ادارات	 و	 کشــور	 دامپزشــکی	
بــه	صــورت	تخصصــی	تولیــد	محتــوا	و	معرفــی	کننــد،	
ــرد	 ــا	رویک ــا	ب ــای	م ــی	از	ریل	گذاری	ه ــرد:	»یک ــح	ک تصری
ــی	 ــه	ای	و	بین	الملل ــای	منطق ــه	بازاره ــی	ب ــهیل	دسترس تس
ــرای	 ــا	اج ــا	ب ــت.	م ــکی	اس ــا	دامپزش ــط	ب ــای	مرتب فراورده	ه
برنامــه	هــای	ملــی	کنتــرل	باقیمانــده	هــا	به	بــازار	اوراســیا	وارد	
شــدیم	و	بــه	دلیــل	انجــام	کارهــای	تخصصی	محصــوالت	دام	
و	طیــور	مــا	وارد	بــازار	مالــزی،	چیــن	و	کره	جنوبــی	شــد	کــه	
ــد	ســرمایه	گذاری	در	کشــورمان	 ــه	تســریع	رون ــد	اســت	ب امی

ــد.	 کمــک	کن

ــور	در	 ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــه	س ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ماکنعل
خصــوص	واکســن	های	دامــی	بنحــوی	مدیریــت	شــده	اســت	
ــب	برفکــی	 ــدگان	واکســن	ت ــد	کن ــال	حاضــر	تولی ــه	در	ح ک
ــا	اجرایــی	 ــراز	امیــدواری	کــرد	ب تقاضــای	صــادرات	دارنــد		اب
شــدن	تولیــد	قــراردادی	طیــور،	هزینــه	تولیــد	گوشــت	و	تخــم	
مــرغ	حتــی	تــا	25	درصــد	کاهــش	یابــد	و	مدیریــت	یکپارچــه	

بهداشــت	در	کشــور	مــا	پیــاده	شــود.
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ــش	از	 ــان	اظهارات ــازمان	دامپزشــکی	کشــور	در	پای ــس	س رئی
ــات	شــاخصی	در	 ــط	عمومــی	کــه	اقدام تمــام	همــکاران	رواب
ــه	داشــته	انــد	تشــکر	کــرد	و	 ــا	مســئولیت	های	محول رابطــه	ب
خواســتار	تــداوم	همیــن	رونــد	بــا	هــدف	حصــول	دســتاوردهای	
ــه	 ــار	ک ــن	وبین ــان	ای ــت	در	پای ــر	اس ــه	ذک ــد.الزم	ب ــازه	ش ت
بــا	حضــور	مدیــران	ارشــد	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور،	دکتــر	
ــی	و	 ــط	عموم ــز	رواب ــاون	مرک ــنی«	مع ــهاب	سیدمحس »ش
ــط	 ــئوالن	رواب ــاورزی	و	مس ــل	وزارت	جهادکش ــور	بین	المل ام
عمومــی	ادارات	کل	دامپزشــکی	کشــور	انجــام	شــد؛	از	روابــط	
عمومی	هــای	پیشــگام	و	برتــر	ادارات	کل	دامپزشــکی		اســتانها	

ــر	شــد	 تجلیــل	و	تقدی

ــر  ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــد رئی تاکی
ــت  ــر ممنوعی ــای الز م ب ــال نظارته ــدید اعم تش

ــتن ــد آبس ــای مول ــتار دام ه کش

ــه	ای	 ــگارش	نام ــا	ن ــور	ب ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــس	س رئی
خطــاب	بــه	مدیــران	کل	دامپزشــکی	اســتان	ها	بــر	ممنوعیــت	
کشــتار	دام	هــای	مولــد	آبســتن	تاکیــد	کرد.دکتــر	علــی	صفــر	
ــا	صــدور	نامــه	ای	خطــاب	 ــن	ســازمان	ب ــی	رئیــس	ای ماکنعل
ــه	 ــا	اســتناد	ب ــران	کل	ادارات		دامپزشــکی	اســتان	ها	ب ــه	مدی ب
نامــه	هایــی	کــه	پیــش	از	ایــن	در	مــورخ	نهــم	خــرداد	89	و	16	
آبــان	96	صــادر	شــده	بــود	تاکیــد	کــرد	کــه	کشــتار	دام	هــای	
مولــد	اعــم	از	گاو،	گاومیــش،	گوســفند	و	بــز	آبســتن	همچنــان	
ممنــوع	اســت.	وی	از	مدیــران	کل	دامپزشــکی	اســتان	ها	
ــت	 ــتورالعمل	ممنوعی ــا	دس ــد	ت ــاذ	کنن ــی	اتخ ــت	ترتیب خواس
ــد	آبســتن	در	کشــتارگاه	های	دام	کشــور	 کشــتار	دام	هــای	مول

بصــورت	تشــدیدی	اجــرا	گــردد.

ــه  ــور در جلس ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
شــورای هماهنگــی مدیــران دامپزشــکی مازندران

ــکی	 ــازمان	دامپزش ــس	س ــی	رئی ــر	ماکنعل ــی	صف ــر	عل دکت

ــورای	 ــه	ش ــدران	در	جلس ــتان	مازن ــور	در	اس ــا	حض ــور	ب کش
ــرد. ــن	اســتان	شــرکت	ک ــران	دامپزشــکی	ای هماهنگــی	مدی

ــریح	 ــه	تش ــتان	ب ــکی	اس ــرکل	دامپزش ــی	مدی ــر	گلپایگان دکت
وظایــف	و	اقدامــات	دامپزشــکی	اســتان	در	حــوزه	هــای	
ــکاران	 ــای	هم ــژه	تالش	ه ــه	وی ــال	1400	ب ــف	در	س مختل
ــرغ	پایتخــت	از	 ــازار	م ــم	ب ــن	ســالمت	و	تنظی ــوزه	تامی در	ح
طریــق	حضــور	فعــال	کارشناســان	بخــش	دولتــی	و	خصوصــی	
دامپزشــکی	مازنــدران	در	کشــتارگاه	های	صنعتــی	طیــور	

ــت. پرداخ

دکتــر	ماکنعلــی	رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	در	
ــی	 ــورای	هماهنگ ــا	حضــور	در	جلســه	ش ــدران	ب ــتان	مازن اس
مدیــران	دامپزشــکی	اظهــار	کــرد:	دامپزشــکی	یــک	دســتگاه	
ســالمت	محــور	حاکمیتــی	و	تخصصــی	اســت	کــه	در	بحــث	
ــا	بیماریهــای	دامــی	 امنیــت	غذایــی	در	خــط	مقــدم	مبــارزه	ب
وبیماریهــای	مشــترک	بیــن	انســان	و	حیــوان	بــا	منشــاء	دامــی	

نقــش	آفرینــی	مــی	کنــد.

وی	در	ادامــه	افــزود:	عنــوان	دکتــر	دامپزشــکی	دارای	محتــوا	
اســت	و	بایــد	بــرای	مدیریــت	مخاطــرات	احتمالــی،	رفتارهایــی	
را	رصــد	و	پایــش	کنیــم	و	یکــی	از	مهمتریــن	وظیفــه	ســازمان	
ــر	اجــرای	موازیــن	 دامپزشــکی	سیاســت	گــذاری	و	نظــارت	ب
ــررات	امنیــت	زیســتی	در	اماکــن	دامــی	اســت	و	تحــت	 و	مق
ــد	در	حرفــه	خودمــان	اصــول	تخصصــی	 هیــچ	شــرایطی	نبای
ــم	فــی	المثــل	اســتقرار	نیروهــای	دولتــی	در	 ــده	بگیری را	نادی
زمــان	فعالیــت	کشــتارگاه	هــای	دام	و	طیــور	کــه	مــورد	تاکیــد	

ماســت	در	راســتای	همیــن	برنامــه	اســت.

ماکنعلــی	تاکیــد	داشــت:	تمــام	پرســنلی	کــه	در	ســطح	کشــور	
دارای	پســت	کارشــناس	نظــارت	بهداشــتی	کشــتارگاهی	
هســتند	بــه	دلیــل	اهمیــت	ایــن	جایــگاه	بایــد	در	پســتی	کــه	
ــدارد	از	 ــق	ن ــری	ح ــچ	مدی ــد	و	هی ــت	کنن ــد	فعالی ــرار	دارن ق
ــای	 ــتارگاه	در	ج ــتی		کش ــارت	بهداش ــت	نظ ــراد	دارای	پس اف
ــچ	عــذری	در	 ــم	هی ــد	مــی	کن ــد	و	تاکی دیگــری	اســتفاده	کن

ــی	باشــد. ــه	نم ــران	پذیرفت ــن	خصــوص	از	ســوی	مدی ای

ــران	 ــع	مدی ــه	در	جم ــور	ک ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــس	س رئی
بــه	صــورت	حضــوری	و	مدیــران	شهرســتانی	 ســتادی	
ــه	 ــار	در	جلس ــورت	وبین ــه	ص ــه	ب ــدران	ک ــکی	مازن دامپزش
ــکی	 ــای	دامپزش ــگاه	ه ــتند	در	خصــوص	آزمایش ــور	داش حض
گفــت:	در	بحــث	آزمایشــگاهی	3	محــور	تجهیــزات	،	نیــروی	
ــدی	 ــطح	بن ــم	و	از	س ــی	کنی ــال	م ــت	را	دنب ــانی	و	فعالی انس
آزمایشــگاه	هــای	تشــخیص	دامپزشــکی	در	کشــور	خبــر	داد	و	

ــود. ــی	ش ــالغ	م ــن	موضــوع	اب ــه	زودی	ای ــزود	ب اف

ماکنعلــی	در	خصــوص	بکارگیــری	مســئولین	فنــی	بهداشــتی	
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در	واحدهــای	پــرورش	دام	،	طیــور	و	آبزیــان	گفــت:	بــه	دنبال	
ایــن	هســتیم	کــه	فــارغ	التحصیــالن	رشــته	دامپزشــکی	پــس	
از	گذرانــدن	دوره	هــای	کارآمــوزی	صالحیــت	حرفــه	ای	آنهــا	
ــراد		پــس	از	اخــذ	صالحیــت	 ــرد	و	اف ــرار	بگی ــد	ق مــورد	تائی
حرفــه	ای	بــر	مبنــای	سیاســت	هــا	و	قوانیــن	ســازمان	
ــی	بهداشــتی	در	 ــوان	مســئول	فن ــه	عن دامپزشــکی	کشــور	ب

واحدهــای	پــرورش	بــه	کار	گرفتــه	شــوند.

وی	خاطرنشــان	کــرد،	مشــکلی	کــه	امــروزه	تولیــد	را	مــورد	
ــد	از	 ــده	اســت	کــه	بای ــد	پراکن ــرار	مــی	دهــد	تولی ــد	ق تهدی
ایــن	اقــدام	جلوگیــری	بعمــل	آیــد	چــرا	کــه	تولیــد	پراکنــده	
تمامــی	مبنــای	تخصصــی	کنتــرل	بیماریهــا	را	دچــار	مشــکل	
مــی	کنــد	کــه	مــا	در	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	بــا	بهــره	
گیــری	از	تــوان	تخصصــی	و	بــا	انجــام	برنامــه	هــای	علمی	و	
عملــی	مثــل	اقدامــات	بهداشــتی	بــه	روش	آمــاده	بــاش	ایــن	

مشــکل	را	برطــرف	خواهیــم	کــرد.

برگــزاری نخســتین نشســت رابطیــن ملــی 
 )Focal Points(ســازمان جهانــی بهداشــت 

  )OIE(حیوانــات

نخســتین	نشســت	رابطین	ملــی	)Points	Focal(	ســازمان	
جهانی	بهداشــت	حیوانــات	)OIE(	برگزار	شــد.

بــه	گــزارش	روابــط	عمومــی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	بــه	
ــل	 ــن	المل ــور	بی ــازمانهای	تخصصــی	و	ام ــر	س ــل	از		دفت نق
ــازمان	 ــی	س ــن	مل ــت	رابطی ــتین	نشس ــازمان	نخس ــن	س ای
ــی	 ــر	میرزای ــور	دکت ــا	حض ــات	ب ــت	حیوان ــی	بهداش جهان
ــر	ســازمانهای	تخصصــی	و	امــور	بیــن	الملــل	 مدیــرکل	دفت

ــد. ــزار	گردی ــاه	برگ ــخ	20	تیرم در	تاری

ــالس	 ــتمین	اج ــتاد	و	هش ــس	از	هش ــزارش،	پ ــن	گ بنابرای
عمومــی	ســازمان	جهانــی	بهداشــت	حیوانــات	OIE	در	خرداد	
مــاه	ســالجاری	و	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	بررســی	و	پیگیــری	
موضوعــات	مرتبــط	بــا	رابطیــن	ملــی	ایــن	نهــاد	بیــن	المللــی	
ــر	 ــن	پیشــنهاد	دفت در	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	و	همچنی
ــد	 ــرر	گردی ــل	مق ــن	المل ــور	بی ســازمان	های	تخصصــی	و	ام
تــا	جلســات	مســتمری	در	ایــن	خصــوص	تشــکیل	و	مســائل	
و	موضوعــات	مربــوط	مــورد	بحــث	و	تبــادل	نظــر	قــرار	گیرد.

در	ایــن	جلســه	مــروری	اجمالــی	در	خصوص	وظایــف	رابطین	

ــزارش	 ــت	گ ــوه	ثب ــالجاری،	نح ــرد	س ــزارش	عملک ــی،	گ مل
عضویــت	 امکان	ســنجی	 	، 	OIE ســایت	 در	 بیماری	هــا	
ــت	 ــت	ثب ــی	جه ــای	بین	الملل ــروه	همکاری	ه ــران	در	گ ای
محصــوالت	دامپزشــکی،	امکان	ســنجی	و	ارزیابــی	لــزوم	
اطــالع	رســانی	رونــد	اســتاندارد	ثبــت	کیت	هــای	تشــخیصی	
دامپزشــکی	در	OIE	جهــت	بهــره	بــرداری	شــرکت	های	
ــکان	 ــان	کشــور	و	بررســی	ام ــی	و	دانش	بنی خصوصــی،	دولت
ــر	 ــه،	دکت ــر	خواج ــط	دکت ــی	توس ــاط	مل ــبکه	ارتب ــاد	ش ایج
ــری	 ــر	امی ــی	و	دکت ــر	پیران ــی،	دکت ــر	حبیب ــاهی،	دکت اکبرش

ــت. صــورت	گرف

شــورای هماهنگــی مدیران ادارات کل دامپزشــکی 
اســتان ها برگــزار شــد

ــران	ادارات	کل	دامپزشــکی	 جلســه	شــورای	هماهنگــی	مدی
ــکی	 ــازمان	دامپزش ــس	در	س ــتان	ها	بصــورت	ویدئوکنفران اس

کشــور	برگــزار	شــد

ــازمان	دامپزشــکی	کشــور،	 ــی	س ــط	عموم ــزارش	رواب ــه	گ ب
ــران	ادارات	 ــی	مدی ــورای	هماهنگ ــس	ش ــه	ویدئوکنفران جلس
ســالن	 در	 	1400 تیرمــاه	 	21 اســتان	ها	 دامپزشــکی	 کل	

جلســات	ایــن	ســازمان	برگــزار	شــد.

ــکی	 ــازمان	دامپزش ــس	س ــی«	رئی ــر	ماکنعل ــر	»علی	صف دکت
ــی	 ــت	و	فرمانده ــش	مدیری ــه	نق ــه	ب ــن	جلس ــور	در	ای کش
مدیــران	در	توفیــق	و	ناکامــی	یــک	مجموعــه	و	نقــش	تدابیــر	
ــود	 ــات	موج ــانی	و	امکان ــای	انس ــتفاده	از	نیروه ــا	در	اس آنه
ــد	 ــری	تاکی ــه	صــورت	حداکث ــه	اهــداف	ب جهــت	رســیدن	ب

کــرد.

وی	بــا	بیــان	اینکــه	مدیــران	کل	بایــد	در	حــل	موضوع	هــا	بــه	
دنبــال	راهــکار	باشــند	خواســتار	اســتفاده	از	راهــکار	عملیاتــی	

در	اجــرای	برنامه	هــا	شــد.

ــه	رســالت	 ــا	اشــاره	ب ــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	ب رئی
قانونــی	و	اخالقــی	مدیــران	دامپزشــکی	تصریــح	کــرد:	
ــن	اســت	کــه	 ــه	ای	در	ای ــر	حرف ــز	یــک	مدی ــاوت	و	تمای تف
بــه	صــورت	محتوایــی،	الیه	هــای	زیریــن	مجموعــه	خــود	و	

ــد. ــت	کن ــد	و	هدای ــش	را	رص ــی	همکاران ــار	کارشناس رفت

ــیت	ادارات	 ــزوم	حساس ــی	از	ل ــه	مصادیق ــاره	ب ــا	اش وی	ب
کل	دامپزشــکی	اســتان	ها	در	زمینــه	بررســی	بیماریهــای	
ــر	 ــت	ب ــر	اهمی ــدی،	ب ــد	محــدود	در	واحدهــای	تولی هــر	چن
اهمیــت	الگوریتــم	گزارش	دهــی	تاکیــد	کــرد	و	افــزود:	
ــدون	رعایــت	الگوریتــم	گزارش	دهــی،	 هیــچ	آزمایشــگاهی	ب
ــدام	 ــگاهی	اق ــزارش	آزمایش ــه	گ ــه	ارائ ــبت	ب ــتی	نس بایس
نمایــد،	تصریــح	کــرد:	پــس	از	ســطح	بندی	آزمایشــگاهها	بــر	
ــا	 ــانی	و	فعالیت	ه ــروی	انس ــزات،	نی ــور	تجهی ــاس	3	مح اس
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کــه	بــه	زودی	ابــالغ	خواهــد	شــد،	بایــد	همــه	بــر	رعایــت	آن	
ــند. ــد	باش متعه

ــزارش	 ــه	گ ــر	و	ارائ ــت	دقت	نظ ــر	اهمی ــن	ب ــی	همچنی ماکنعل
کارشناســی	ناظریــن	بهداشــتی	حاضــر	در	کشــتارگاهها	در	
ــت	 ــتار	اولوی ــرد	و	خواس ــد	ک ــتار	تاکی ــف	کش ــل	مختل مراح
ــن	 اســتقالل	ناظــر	بهداشــتی	کشــتارگاه	شــد	و	آن	را	مهمتری

ــمرد. ــش	برش ــد	و	پای ــه	رص حلق

وی	در	بخــش	دیگــری	از	اظهــارات	خــود	بــر	اهمیــت	اجــرای	
ــرد. ــد	ک تمــام	دســتورالعمل	ها	تاکی

ــس	 ــدم«	رئی ــینی	مق ــماعیل	حس ــید	اس ــالم	»س حجت	االس
ــور	 ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــه	در	س ــی	ولی	فقی ــوزه	نمایندگ ح
ــی	 ــای	فرهنگ ــزارش	برنامه	ه ــه	گ ــه	ارائ ــود	ب ــارات	خ در	اظه
ســازمان	و	نظــارت	بــر	ذبــح	و	صیــد	شــرعی	و	دســتورالملهای	

تدویــن	شــده	جهــت	اجــرای	آنهــا	پرداخــت.

ــعه	 ــاون	توس ــی«	مع ــا	مومن ــدس	»محمدرض ــه	مهن در	ادام
ــز	 ــور	نی ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــانی	س ــع	انس ــت	و	مناب مدیری
اســتان	ها	در	ســال	1399	و	 اعتبــاری	 گــزارش	وضعیــت	
گــزارش	وضعیــت	پرداخــت	فوق	العــاده	خــاص	کارکنــان	

ــرد.	 ــریح	ک ــال	1400	را	تش ــازمان	در	س س

ــت	 ــخیص	و	مدیری ــاون	تش ــردی«	مع ــد	خداوی ــر	»خال دکت
درمــان	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	نیــز	گزارشــی	اجمالــی	از	
اجــرای	دســتورالعمل	های	ابالغــی،	ســامانه	های	دارویــی	و	

ــرد.	 ــه	ک ــی	ارائ ــارت	حاکمیت ــد	نظ ــز،	و	فراین لیم

بنابرایــن	گــزارش،	در	بخــش	دیگــری	از	ایــن	جلســه،	مدیــران	
کل	دامپزشــکی	اســتان	ها	دیدگاه	هــا	و	نقطــه		نظــرات	خــود	را	
در	حضــور	رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	و	معاونــان	وی	

مطــرح	کردنــد	و	پاســخ	های	آنهــا	داده	شــد.

الزم	بــه	ذکــر	اســت	در	بخشــی	دیگــر	از	ایــن	جلســه،	
ــخیص،	 ــی	تش ــز	مل ــس	مرک ــی«	رئی ــد	حبیب ــر	»محم دکت
ســازمان	 کاربــردی	 مطالعــات	 و	 مرجــع	 آزمایشــگاه	های	
دامپزشــکی	کشــور	نیــز	در	قالــب	پاورپوینــت	بــه	ارائــه	
ــده	 ــاظ	ش ــای	لح ــی	و	کارکرده ــات	کارای ــی	از	جزیی گزارش
ــزاری	 ــات	آزمایشــگاهی	نرم	اف ــت	اطالع ــامانه	مدیری ــرای	س ب

کاربــردی	»لیمــز«	پرداخــت.

ــریح	 ــه	تش ــه	ب ــن	برنام ــز	در	ای ــی«	نی ــاب	پیران ــر	»وه دکت
فعالیت	هــای	دفتــر	دارو	و	درمــان	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	
از	جملــه	اجــرای	دســتورالعمل	های	متعــدد	صــادر	شــده	
ــدازی	 ــد،	راه	ان ــا	از	تولی ــار	و	مانع	زدایی	ه ــض	اختی ــت	تفوی جه
ــوز	 ــتورالعمل	های	مج ــژه	دس ــه	وی ــی	ب ــامانه	های	تخصص س
در	 آموزشــی	 کالس	هــای	 برگــزاری	 و	 واردات	 بهداشــتی	

ــت. ــت	آن	پرداخ ــرای	درس ــوص	اج خص

دکتــر	»رحمــان	میرزایــی«	مدیــرکل	دفتــر	ســازمان	های	
ــه	برنامه	هــای	ایــن	 ــه	ارائ تخصصــی	و	امــور	بین	الملــل	نیــز	ب
ــال	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	 ــه	مشــارکت	فع ــر	از	جمل دفت
ــت	 ــی	بهداش ــازمان	جهان ــالس	س ــتمین	اج ــتاد	و	هش در	هش
حیوانــات	پرداخــت	و	از	تهیــه	مســتندات	مکتــوب	پیشــنهادات	
ارائــه	شــده	و	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	ایــران	در	ایــن	اجــالس	
کــه	بــه	زودی	فایــل	آن	در	اختیــار	ادارات	کل	دامپزشــکی	
اســتانها	قــرار	خواهــد	گرفــت	خبــر	داد	و	در	عیــن	حــال	تعامــل	
ویــژه	ســازمان	دامپزشــکی	بــا	مراجــع	ذیصــالح	در	بســیاری	از	
کشــورها	بصــورت	وبینــاری	را	بــه	عنــوان	یکــی	از	راهکارهــای	

کاهــش	موانــع	صــادرات	محصــوالت	تولیــدی	برشــمرد.

ایجــاد »شــورای امنیــت غذایــی« و تدویــن »فقــه 
ســالمت«

همایــش	فرهنــگ	و	مدیریــت	جهــادی	حــوزه	نمایندگــی	ولــی	
ــازمان	های	 ــوزه	در	س ــن	ح ــدگان	ای ــور	نماین ــا	حض ــه	ب فقی
ســازمان	 محــل	 در	 جهادکشــاورزی	 وزارت	 زیرمجموعــه	

دامپزشــکی	کشــور	برگــزار	شــد.

در	همایــش	»فرهنــگ	و	مدیریــت	جهــادی«	کــه	22	تیر	1400	
بــا	حضــور	»آیــت	اهلل	تقــوی«	رئیــس	وقــت	حــوزه	نمایندگــی	
ــی«	 ــر	ماکنعل ــر	»علی	صف ــاورزی،	دکت ــه	در	جهادکش ولی	فقی
ــن	 ــران	ســتادی	ای رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	و	مدی
ــا	حضــور	450	بیینــده	 مجموعــه	بصــورت	ویدیــو	کنفرانــس	ب
از	سراســر	کشــور	برگــزار	شــد؛	آیــت	اهلل	تقــوی	نماینــده	
ــن	 ــریح	و	تبیی ــه	تش ــاورزی	ب ــه	در	وزارت	جهادکش ــی	فقی ول
ــکافی	 ــادی	و	کالبدش ــت	جه ــن	مدیری ــگ	و	همچنی واژه	فرهن
ایــن	اصطــالح	و	ویژگی		هایــی	کــه	بایــد	فرهنــگ	و	مدیریــت	
جهــادی	داشــته	باشــد	پرداخــت	و	اعــالم	کــرد:	از	آنجــا	
ــورد	 ــد	م ــوری	اســت	کــه	بای ــی	یکــی	از	ام ــت	غذای کــه	امنی
ــادی	باشــد،	پیشــنهاد	تشــکیل	»شــورای	 ــران	جه ــه	مدی توج
امنیــت	غذایــی«	بــه	ریاســت	جمهــوری	و	دولــت	جدیــد	ارائــه	
خواهــد	شــد	تــا	بــه	ایــن	ترتیــب	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	تهدیــد	
امنیــت	غذایــی	یعنــی	تهدیــد	امنیــت	ملــی	و	ایــن	تهدیــد	نیــز	
ــت	و	 ــتقالل،	کرام ــن	اس ــت	رفت ــره	از	دس ــای	مخاط ــه	معن ب
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ســالمت	انسانهاســت،	ایــن	موضــوع	بــه	طــور	ویــژه	در	دســتور	
ــرد. ــرار	گی ــد	ق ــی	جدی ــت	انقالب کار	دول

ــوان	 ــه	عن ــه	ســالمت«	ب ــن	فق ــزوم	»تدوی ــن	از	ل وی	همچنی
ســندی	کــه	سرمشــق	تمــام	متولیــان	امــور	مســاجد	و	
مبلغیــن	در	ایجــاد	ســبک	زندگــی	اســالمی	قــرار	گیــرد	خبــر	
ــوزش	 ــادی،	آم ــکلهای	جه ــری	از	تش ــره	گی ــزود:	به داد	و	اف
ــداران	و	رســتوران	داران،	تبلیــغ	فرهنــگ	تغذیــه	اســالمی،	 هتل
ورود	آمــوزش	و	پــرورش	بــه	آمــوزش	تغذیــه	متناســب	بــا	فقــه	
اســالمی	در	کتــب	درســی،	پرهیــز	اســتفاده	از	رنگ	هــای	
ــی	 ــور	مهم ــه	ام ــا	و	...	از	جمل ــواع	خوراکی		ه ــی	در	ان مصنوع
اســت	کــه	در	دوران	جدیــد	خدمــت	بــه	نظــام	اســالمی	بایــد	

ــرد. ــرار	گی ــتور	کار	ق در	دس

دکتــر	علی	صفــر	ماکنعلــی	رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	
ــکی	 ــازمان	دامپزش ــت:	س ــش	گف ــن	همای ــز	در	ای ــور	نی کش
کشــور	ســازمانی	نــه	تنهــا	منحصــر	بــه	فــرد	در	کل	مجموعــه	
جهادکشــاورزی،	بلکــه	در	کل	ســاختار	حاکمیــت	اســت	کــه	بــر	
اســاس	قانــون	اساســی	جمهوری	اســالمی	و	همچنیــن	موافقت	
نامه	هــای	بیــن	المللــی	کــه	حســب	مصوبــه	مجلــس	شــورای	
اســالمی،	جمهــوری	اســالمی	ایــران	نیــز	عضــو	آن	اســت	بــه	
ــای	 ــه	فراورده	ه ــد	و	عرض ــر	تولی ــتی	ب ــارت	بهداش ــام	نظ انج

خــام	دامــی	مبــادرت	مــی	ورزد.

	وی	در	ادامــه	بــه	چنــد	نمونــه	از	دســتاوردها	و	اقدامــات	ایــن	
ــایر؛	رصــد	و	 ــت	دام	عش ــی	بهداش ــه	مل ــد	برنام ــازمان	مانن س
ــوق	 ــزای	ف ــوج	آنفلوآن ــنگین	ترین	م ــیوع	س ــار	ش ــش	و	مه پای
ــور	 ــودی	طی ــب	ناب ــته	موج ــال	گذش ــه	س ــدگان	)ک ــاد	پرن ح
ــور	در	کشــورهای	اروپایــی	 بیــش	از	2400	واحــد	صنعتــی	طی
و	آســیایی	شــد	(	و	همچنیــن	برنامــه	ملــی	کاهــش	ســالمونال	
ــن	 ــزود:	در	ای ــت	و	اف ــور	پرداخ ــار	در	کش ــتین	ب ــرای	نخس ب
میــان	191	برنامــه	تخصصــی	در	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	
جهــت	تمرکــز	زدایــی	و	همچنیــن	کمــک	بــه	جهــش	تولیــد	و	
مانع	زدایــی	از	تولیــد	انجــام	شــده	اســت	کــه	مســتندات	آن	بــه	

زودی	منتشــر	خواهــد	شــد.

در	بخــش	نخســت	ایــن	همایــش،	دکتــر	حجت	االســالم	
ــی	 ــوزه	نمایندگ ــئول	ح ــینی	مقدم«	مس ــماعیل	حس ــید	اس »س
ــدم	 ــا	خیرمق ــز	ب ــور	نی ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــه	در	س ولی	فقی
ــا	شــعار	 ــش	را	متناســب	ب ــن	همای ــزاری	ای ــه	حاضــران	برگ ب
مقــام	معظــم	رهبــری	برشــمرد	و	آن	را	بــر	اســاس	نیــاز	عمــده	
کشــور	در	شــرایط	خطیــر	و	حســاس	کنونــی	کــه	پایــان	
روزهــای	خدمــت	دولــت	دوازدهــم	و	انتقــال	بــه	دولــت	جدیــد	
آیــت	اهلل	رئیســی	اســت	حائــز	اهمیــت	دانســت	و	افــزود:	از	آنجا	
کــه	حــل	گرفتــاری	معیشــتی	مــردم،	بــه	اســتقرار	فرهنــگ	و	
مدیریــت	جهــادی	التــزام	دارد؛	لــذا	بایــد	مدیریــت	جهــادی	کــه	

مبتنــی	بــر	وحــی	اســالمی	و	مفاهیــم	خــاص	ارزشــی	اســت	به	
دنبــال	تثبیــت	عناصــر	و	ایجحــاد	روحیــه	حرکــت	بــه	ســمت	
اهــداف	متعالــی	ماننــد	ایثــار،	تعــاون،	اخــالص،	ســخت	کوشــی	
ــا	معضــالت	حاکــم	باشــد.در	بخــش	دیگــری	 ــه	ب ــرای	مقابل ب
ــر	 ــش،	دکت ــن	همای ــرای	ای ــده	ب ــن	ش ــخنرانی	های	تعیی از	س
»محمدتقــی	امانپــور«	از	مدیــران	ارشــد	جهادســازندگی	و	
فعــال	در	ایــن	زمینــه	نیــز	بــه	ذکــر	خاطراتــی	از	رشــادت	های	
ــر	 ــه	منج ــدس	ک ــاع	مق ــازندگی	در	دوران	دف ــران	جهادس مدی
بــه	تبدیــل	ایــران	از	کشــوری	واردکننــده	برخــی	محصــوالت	
ــرد	و	 ــاره	ک ــد	اش ــور	ش ــه	کش ــر	و	...	ب ــد	پنی ــاورزی	مانن کش
گفــت:	نبــود	موسســه	ای	جهــت	الگو	ســازی	مدیریــت	جهــادی	
ــکده	ها،	 ــواع	اندیش ــود	ان ــا	وج ــعه	ب ــوی	توس ــوان	الگ ــه	عن ب
حوزه		هــای	علمــی	و	صداوســیما	موجــب	تاســف	اســت؛	کمــا	
ــازی	از	 ــوع	تصویرس ــیما	در	ن ــد	صداوس ــی	مانن ــه	نهادهای اینک
فرهنــگ	و	مدیریــت	جهــادی	کــم	لطفی	هــای	زیــادی	کــرده	
انــد	و	آن	را	بــه	صــرف	فعالیــت	خدمات	رســانی	بــه	روســتاییان	
تقلیــل	داده	انــد؛	در	حالــی	کــه	بــا	وجــود	آن	ارزش،	امــا	
مدیریــت	جهــادی،	در	واقــع	موضوعــی	فراتــر	از	صــرف	ارائــه	

ایــن	نــوع	خدمــت	اســت.

ــرای	 ــی	ب ــش	کم	آب ــای	چال ــه	ادع ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــر	کم	کاری	هــا	اقدامــی	غیرموجــه	اســت	 ســرپوش	گذاشــتن	ب
ــای	 ــته	و	یافته	ه ــری	از	تجــارب	گذش ــه	در	صــورت	بهره	گی ک
تحقیقاتــی	محققــان	جهاگــر	در	اســتفاده	از	فناوری	هــای	
ــد	 ــوع	بای ــزود:	در	مجم ــت	اف ــدنی	اس ــل	ش ــاری	ح ــن	آبی نوی
توجــه	داشــت	کــه	مدیریــت	جهــادی	یعنــی	ایجــاد	هم	افزایــی	
و	توانمندســازی	دســت	انــدرکاران	در	بــازار	هــدف	کــه	در	اینجا	

ــی	اســت. ــت	غذای بخــش	کشــاورزی	و	دامپزشــکی	و	امنی

	امانپــور	بــا	بیــان	اینکــه	در	بحبوحــه	دورانــی	کــه	همــه	نامزدها	
در	تــالش	بــرای	رئیــس	جمهــوری	شــدن	بودنــد،	شــخصا	بــه	
ــا	 ــی	ب ــای	حکمران ــن	راهکاره ــت	تدوی ــاوت	جه ــی	متف اقدام
رویکــرد	مدیریــت	جهــادی	مبتنــی	بــر	جهــاد	علمــی	پرداختــه	
اســت	افــزود:	از	آنجــا	کــه	جهــاد	علمــی	یعنــی	دانــش	محــور	
ــذا	 ــاختارها	ل ــردن	س ــان	ک ــش	بنی ــا	و	دان ــت	ه ــردن	فعالی ک
ــتفاده	 ــت	اس ــکان	جه ــه	ام ــن	خصــوص	از	هرگون ــد	در	ای بای
ــوآوری	و	شــکوفایی	اســتفاده	کــرد.	 از	ظرفیتهــا	در	صنــدوق	ن

ــر	 ــان	ایــن	همایــش،	ضمــن	تقدی ــه	ذکــر	اســت	در	پای الزم	ب
ــر	»علی	صفــر	ماکنعلــی«	 و	تجلیــل	»آیــت	اهلل	تقــوی«	از	دکت
بــه	عنــوان	مدیــر	جهــادی؛	از	دکتــر	حســین	رشــیدی،	مدیرکل	
دامپزشــکی	اســتان	کرمــان،	دکتــر	مهــدی	حســینی،	مدیــرکل	
دامپزشــکی	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	و	دکتــر	حمیدرضــا	
حســینی	مدیــرکل	دامپزشــکی	اســتان	ســمنان	و	دکتــر	مجتبی	
ورمقانــی،	مدیــرکل	دامپزشــکی	اســتان		کردســتان	بــه	عنــوان	
مدیــران	جهــادی	ادارات	کل	دامپزشــکی	اســتانها	تقدیــر	کــرد.
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آغــاز فــاز نخســت اجــرای برنامــه ملی بهداشــت 
ــایر کشور دام عش

ــی	 ــطح	مل ــور	در	س ــایر	کش ــت	دام	عش ــی	بهداش ــه	مل برنام
بــا	حضــور	ویدئوکنفرانســی	اســتان	هــای	مجــری	فــاز	یــک	

ــد. عملیاتی	ش

چهارشــنبه	23	تیرمــاه	بــا	حضــور	دکتــر	علی	صفــر	ماکنعلــی	
ــاون	 ــی	مع ــن	نقیب ــید	بهم ــر	س ــازمان،	دکت ــن	س ــس	ای رئی
و	 بهداشــت	 دفتــر	 مدیــرکل	 و	 پیشــگیری	 و	 بهداشــتی	
ــاز	 ــری	ف ــتان	های	مج ــی	و	اس ــای	دام ــت	بیماری	ه مدیری
یــک	بــه	صــورت	ویدیوکنفرانــس،	برنامــه	ملــی	بهداشــت	دام	

عشــایر	کشــور	در	ســطح	ملــی	عملیاتــی	شــد.

بنابرایــن	گــزارش،	برنامــه	ملــی	بهداشــت	دام	عشــایر	کشــور	
ــا	اجــرای	 یــک	برنامــه	در	حــوزه	بهداشــت	دام	اســت	کــه	ب
آن	خدمــت	رســانی	بــه	دام	عشــایر	ســرعت	خواهــد	گرفــت	و	
حفــظ	منابــع	دامــی	کشــور	و	ارتقــاء	ســطح	بهداشــت	جامعــه	
در	حــوزه	بیمــاری	هــای	مشــترک	بیــن	انســان	و	دام	را	بدنبال	

خواهد	داشــت.

ماکنعلــی	در	ایــن	جلســه	بــا	تشــکر	از	همــه	کســانی	کــه	در	
تدویــن	ایــن	برنامــه	مشــارکت	داشــته	انــد،	عنــوان	کــرد:	دام	
ــت	دامــی	کشــور	 ــی	جمعی عشــایر	یکــی	از	ســتون	های	اصل
ــه	آن	پرداختــه	شــود،	کاهــش	 اســت	کــه	در	صورتــی	کــه	ب
بیماری	هــای	واگیــر	و	مشــترک	را	در	ســطح	کشــور	خواهیــم	
داشــت	و	در	صــورت	غفلــت	از	آن،	بــه	عنــوان	یــک	تهدیــد	
بــرای	کشــور	بشــمار	می	آیــد؛	زیــرا	دام	عشــایر	دام	کــوچ	رو	
ــد،	 ــردار	باش ــاری	واگی ــل	بیم ــه	حام ــی	ک ــت	و	در	صورت اس
ــد	 ــور	خواه ــاط	کش ــه	اقصــی	نق ــاری	ب ــار	بیم ــب	انتش موج
شــد.وی	ابــراز	امیــدواری	کــرد	ایــن	برنامــه	بــه	عنــوان	یــک	
ســند	ملــی	در	کشــور	ثبــت	و	در	مجامــع	بیــن	المللــی	مرتبــط	
ــه	عنــوان	یــک	افتخــار	بــرای	جمهــوری	 ــا	بهداشــت	دام	ب ب
ــان	خواســتار	 ــل	طــرح	باشــد	.وی	در	پای ــران	قاب اســالمی	ای
اجرائــی	شــدن	تمــام	و	کمــال	ایــن	برنامــه	توســط	اســتانهای	
فــاز	یــک	اجــرا،	بخصــوص	اســتان	فــارس	بــه	عنــوان	اســتان	

پایلــوت	شــد	.نقیبــی	معاونت	بهداشــتی	و	پیشــگیری	ســازمان	
ــدگان	 ــن	کنن ــز	ضمــن	تشــکر	از	تدوی دامپزشــکی	کشــور	نی
ــا	همــت	 ــه	ب ــن	برنام ــرد	ای ــدواری	ک ــراز	امی ــه	اب ــن	برنام ای
ــور	عشــایر	 ــوان	اســتان	پیشــرو	در	ام ــه	عن ــارس	ب اســتان	ف
بــه	خوبــی	اجرائــی	شــود	تــا	بــا	رفــع	نواقــص	و	کاســتیهای	
اجرائــی	بتوانیــم	در	آینــده	نزدیــک	ایــن	برنامــه	را	در	ســطح	

ملــی	و	تمــام	اســتانها	بــه	مرحلــه	اجــرا	بگذاریــم.

در	ایــن	جلســه	دکتــر	حــدادزاده	بــه	عنــوان	مســئول	هماهنگ	
کننــده	برنامــه	ملــی	بهداشــت	دام	عشــایر	کشــور	و	مجــری	
ایــن	طــرح	نیــز	ضمــن	تشــریح	ابعــاد	فنــی	و	اجرائــی	برنامــه،	
ــور	 ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــا	ذس ــرد	ت ــدواری	ک ــار	امی اظه
بتوانــد	بــا	اجــرای	ایــن	برنامــه،	قــدم	مثبتــی	در	خدمــت	بــه	

عشــایر	کشــور	بــردارد.

ــایر	در	 ــت	دام	عش ــی	بهداش ــه	مل ــت	برنام ــر	اس ــایان	ذک ش
ــم	 ــن	و	براســاس	تصمی 5	فصــل	و	4	بخــش	پیوســت،	تدوی
ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	مقــرر	گردیــد	در	فــاز	اول	اجــرا،	
ایــن	برنامــه	در	اســتان	فــارس	بــه	عنــوان	اســتان	پایلــوت	و	
اســتان	هــای	اصفهــان،	کرمــان،	یــزد،	کهگیلویــه	وبویراحمــد	
و	بوشــهر	کــه	تبــادالت	دامــی	عشــایر	تحــت	عنــوان	ییــالق	
و	قشــالق	بــا	اســتان	فــارس	دارنــد	بــه	عناویــن	اســتان	های	
ــه	کل	کشــور	تعمیــم	 همــکار	اجرائــی	گــردد	و	پــس	از	آن	ب

داده	شــود.

برگــزاری نخســتین جلســه کمیتــه ســالمت نظام 
ــازمان  ــردم در س ــوق م ــت از حق اداری و صیان

ــکی دامپزش

نخســتین	جلســه	کمیتــه	ســالمت	نظــام	اداری	و	صیانــت	از	
حقــوق	مــردم	در	ســازمان	دامپزشــکی	برگــزار	شــد.

دکتــر	»محمــود	کیخــا«	معــاون	بازرســی،	ارزیابــی	عملکــرد	
و	پاســخگویی	بــه	شــکایات	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	،	در	
نخســتین	جلســه	کمیتــه	ســالمت	نظــام	اداری	و	صیانــت	از	
حقــوق	مــردم	در	ســازمان	دامپزشــکی	کــه	در	مــورخ	23	تیــر	
ــن	 ــه	اعضــای	ای ــدم	ب ــر	مق ــن	خی ــد؛	ضم ــزار	ش 1400	برگ
کمیتــه،	بــه	بیــان	توضیحاتــی	در	خصــوص	مباحــث	دســتور	
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کار	جلســه	و	بیــان	دیدگاههــا	و	نقطــه	نظــرات	پرداخــت.	

بنابرایــن	گــزارش،	در	ادامــه	اعضــای	ایــن	کمیتــه	بــا	توجــه	
ــه	دســتور	کار	بررســی	راهکارهــای	اصالحــی	گلوگاههــای	 ب
ــاده	91	 ــی	عملکــرد	بازرســین	موضــوع	م مفســده	خیز،	ارزیاب
ــری	 ــی	و	بازنگ ــوری،	بررس ــات	کش ــت	خدم ــون	مدیری قان
شــیوه	نامــه	بازرســی	)مســتمر	و	مــوردی(		و	بازنگــری	
در	 ســازمان	 جــاری	 نامه	هــای	 شــیوه	 و	 دســتورالعمل	ها	
ــه	 ــور	ب ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــات	س ــالن	جلس ــل	س مح
بررســی	موضوعــات	و	مباحــث	مطروحــه	پرداختنــد	و	در	
ــه	کار	خــود	 ــه	ب ــن	زمین ــی	درای ــب	مصوبات ــا	تصوی ــت	ب نهای

ــان	داد. پای

ــد  ــن تولی ــکی، ضام ــتی دامپزش ــارت بهداش نظ
ــاری  ــوالت خاوی ــدار محص ــادرات پای ــالم و ص س

ــش	 ــمین	همای ــور،	در	شش ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــس	س رئی
ملــی	خاویــار	و	توســعه	ماهیــان	خاویــاری	و	صنایــع	وابســته،	
نظارت	بهداشــتی	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	را	ضامــن	تولید	

ســالم	و	صــادرات	پایــدار	محصــوالت	خاویــاری	دانســت.

دکتــر	ماکنعلــی،	در	ششــمین	همایــش	ملــی	خاویــار	و	توســعه	
ــه	ارزش	و	 ــا	اشــاره	ب ــاری	و	صنایــع	وابســته،	ب ماهیــان	خاوی
اهمیــت	صنعــت	پــرورش	ماهیــان	خاویــاری،	گفــت:	ســازمان	
دامپزشــکی	کشــور،	دارای	دو	مســئولیت	عمده	و	خطیر	اســت؛	
ــرای	تمامــی	محورهــای	 یکــی	تنظیــم	مقــررات	بهداشــتی	ب
تولیــد،	تکثیــر	و	امنیــت	زیســتی	در	مــزارع	پرورشــی	و	
ــر	تمامــی	محصــوالت	مرتبــط	 دیگــری	نظــارت	بهداشــتی	ب

دامــی	و	شــیالتی.

رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور،	تاکیــد	کــرد:	بــه	همیــن	
ــن	 ــز	از	ای ــاری	نی ــد	و	صــادرات	محصــوالت	خاوی ــل	تولی دلی
ــازمان،	 ــن	س ــوده	و	نظــارت	بهداشــتی	ای ــده	مســتثنی	نب قاع

ــر	مــی	گیــرد. تمامــی	مراحــل	آن	را	در	ب

بــه	گفتــه	وی،	ایــن	نظــارت	هــا	و	نیــز	سیاســتگذاری	
ــد	 ــع	تولی ــا	مان ــه	تنه ــتی،	ن ــوارد	بهداش ــه	م ــوط	ب ــای	مرب ه
ــوار	 ــه	و	هم ــالمت	جامع ــرای	س ــی	ب ــه	تضمین ــت،	بلک نیس
کــردن	مســیر	صــادرات	و	تجــارت	بــا	بازارهــای	بیــن	المللــی	
اســت.	چــرا	کــه	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور،	اصلــی	تریــن	
و	مهمتریــن	ســازمان	متولــی	و	مرجــع	ذیصــالح	در	امــر	
ــد	 ــوزه	بای ــن	ح ــت	و	در	ای ــی	اس ــوالت	دام ــالمت	محص س

ــد. ــخگو	باش پاس

ــام	مســئول،	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	 ــن	مق ــه	ای ــه	گفت ب
ــه	 ــی	اتحادی ــون	یوروی ــه	8.5	میلی ــت	از	بودج ــته	اس توانس
ــش	 ــی	پای ــه	مل ــرده	و(	NRP	برنام ــتفاده	ک ــا	)ITC(	اس اروپ
باقیمانــده	هــا(	ماهیــان	خاویــاری	را	بــر	اســاس	مــدل	

ــش	از	 ــن	مســیر،	بی ــد.	در	ای ــرا	کن ــزی	و	اج ــد	طــرح	ری جدی
ــاری،	توانســته	 ــان	خاوی ــزارع	پرورشــی	ماهی ــد	از	م 100	واح
ــان	را	 ــد	و	محصــوالت	ش ــت	کنن ــه	را	دریاف ــد	مربوط ــد	ک ان
ــژه	 ــه	وی ــی	ب ــه	بازارهــای	بیــن	الملل ــدون	هیــچ	مشــکلی	ب ب
کشــورهای	اروپایــی	صــادر	نماینــد.	ســازمان	دامپزشــکی	نیــز	
ــاس	 ــر	اس ــتی،	ب ــارت	بهداش ــرل	و	نظ ــال	کنت ــور	اعم بمنظ
برنامــه	مراقبــت	تدویــن	شــده،	هــر	شــش	مــاه	یکبــار	از	ایــن	
ــکل	 ــت	پروت ــر	رعای ــا	را	از	نظ ــوده	و	آنه ــد	نم ــا	بازدی واحده

هــای	بهداشــتی	مــورد	ســنجش	قــرار	مــی	دهــد.

ــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر،	صــادرات	 ــا	بی دکتــر	ماکنعلــی،	ب
فــراورده	هــای	محصــوالت	شــیالتی،	در	گــروه	A	قــرار	دارد،	
افــزود:	امیــد	مــی	رود	بــا	همــکاری	بخــش	خصوصــی	و	دیگــر	
ســازمان	هــا	و	ارگان	هــای	مرتبــط،	خللــی	در	انجــام	وظایــف	
ــور	وارد	 ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــتگذاری	س ــی	و	سیاس نظارت
نشــود	تــا	ضمــن	تــداوم	تولیــد	ســالم	و	بهداشــتی،	صــادرات	

ایــن	محصــوالت	نیــز	رونــق	گیــرد.

بررســی مطالبــات تولیدکننــدگان و صــادرات 
آبزیــان در ســازمان دامپزشــکی کشــور

در	جلســه	مشــترک	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	بــا	اتحادیــه	
تولیــد	و	تجــارت	آبزیــان	مطالبــات	تولیدکننــدگان	و	صــادرات	

آبزیــان	کشــور	بررســی	و	مــورد	تبــادل	نظــر	قــرار	گرفــت.

ــا	تشــکل	های	 ــازمان	ب ــن	س ــزاری	جلســات	ای ــه	برگ در	ادام
ــکی	 ــازمان	دامپزش ــترک	س ــه	مش ــی،	جلس ــدی	و	صنف تولی
کشــور	بــا	اتحادیــه	تولیــد	و	تجــارت	آبزیــان	بــا	حضــور	دکتــر	
علــی	صفــر	ماکنعلــی	ریاســت	ســازمان	و	دکتــر	»ســید	بهمــن	
ــازمان	 ــران	س ــگیری،	مدی ــتی	و	پیش ــاون	بهداش ــی«	مع نقیب
ــد	و	 ــه		تولی ــره	اتحادی ــت	مدی ــرکل	و	هیئ ــکی	و	دبی دامپزش
تجــارت	آبزیــان	در	محــل	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	برگــزار	

شد.

در	ایــن	جلســه	موضوعــات	مختلــف	از	جملــه	صــادرات	آبزیان	
ــیا	و	 ــه	اوراس ــا،	اتحادی ــه	اروپ ــو	اتحادی ــورهای	عض ــه	کش ب

کشــور	چیــن	مــورد	بحــث	و	تبــادل	نظــر	قــرار	گرفــت.

رئیــس	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	در	بخشــی	از	ایــن	جلســه	
گزارشــی	از	پیگیری	هــای	صــورت	گرفتــه	جهــت	رفــع	موانــع	
صــادرات	آبزیــان	ارائــه	کــرد	و	خواســتار	پیگیــری	مــوارد	طرح	
شــده	اتحادیــه	تولیــد	و	تجــارت	آبزیــان	از	ســوی	معاونت	های	

مربوطــه	این	ســازمان	شــد.

با	کسب	امتیاز	1580	و	سطح	دستگاهی	خوب،

ســازمان دامپزشــکی حائــز رتبــه برتــر ارزیابــی 
عملکــرد وزارت جهادکشــاورزی شــد
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ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	در	نتایــج	ارزیابــی	عملکــرد	وزارت	
ــال	99	 ــط	در	س ــازمان	های	مرتب ــتاد	و	س ــاورزی،	س جهادکش

درخشــید	و	حائــز	رتبــه	برتــر	شــد.

ارزیابــی	 بازرســی،	 دفتــر	 مدیــرکل	 جاللی	نیــا«	 »ســعید	
ــاورزی	 ــکایات	وزارت	جهادکش ــه	ش ــخگویی	ب ــرد	و	پاس عملک
اعــالم	کــرد:	نتایــج	ارزیابــی	عملکــرد	وزارت	جهادکشــاورزی،	
در	مجمــوع	 در	ســال	99	 مرتبــط	 و	ســازمان	های	 ســتاد	
بــا	مجمــوع	2000	 اختصاصــی	 شــاخص	های	عمومــی	و	
امتیــاز،	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	بــا	
کســب	امتیــاز	1580	و	ســطح	دســتگاهی	خــوب	مقــام	نخســت	

را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت.

ــون	 ــا	بیــان	اینکــه	ایــن	اقــدام	پیــرو	مــواد	81	و	82	قان وی	ب
ــه	اطالعــات	 ــه	ارائ ــا	توجــه	ب مدیریــت	خدمــات	کشــوری	و	ب
و	مســتندات	عملکــردی	توســط	دفاتــر	ارزیابــی	عملکــرد	
دســتگاههای	ذی	ربــط	مــورد	خــود	ارزیابــی	قــرار	گرفته	اســت،	
تصریــح	کــرد:	در	ادامه	ایــن	اقدام	ســازمان	اداری	و	اســتخدامی	
ــتی	آزمایی	از	 ــی	و	راس ــورد	ارزیاب ــج	را	م ــن	نتای ــز	ای کشــور	نی
طریــق	ســایر	منابــع	اطالعاتــی	قــرار	می	دهــد	کــه	نتایــج	آن	
در	قالــب	جشــنواره	شــهید	رجایــی	در	ســطح	ملــی	و	بــه	تبــع	

ــود. ــی	می	ش ــتانی	متجل ــتگاهی	و	اس ــطوح	دس آن	در	س

ــت	 ــان	کار	دول ــا	پای ــن	منظــور	و	ب ــه	همی ــزود:	ب ــا	اف جاللی	نی
ــاخص	های	 ــوع	ش ــرد	مجم ــج	عملک ــم	نتای ــم	و	دوازده یازده
اختصاصــی	و	عمومــی	ســال	99	وزارت	متبــوع	و	ســازمان	های	
ــال	 ــردی	از	س ــات	عملک ــوابق	اطالع ــن	س ــته	و	همچنی وابس
ــال	 ــته	و	ح ــت	گذش ــه	وضعی ــت	مقایس ــا	1399	جه 1393	ت
ــای	 ــازمان	ه ــتاد	و	س ــرد	س ــد	عملک ــن	بررســی	رون و	همچنی
مســتقل	وابســته	اعــالم	شــده	اســت.)	به	پیوســت	ایــن	گزارش	

منتشــر	شــده	است)

ــخگویی	 ــرد	و	پاس ــی	عملک ــی،	ارزیاب ــر	بازرس ــرکل	دفت مدی
ایــن	 خصــوص	 در	 جهادکشــاورزی	 وزارت	 شــکایات	 بــه	
نتایــج	خاطرنشــان	کــرد:	بــر	اســاس	اطالعــات	حاصــل	
ــی	 ــاخص	های	عموم ــوع	ش ــرد	)مجم ــی	عملک ــده	در	ارزیاب ش
و	اختصاصــی(	ســال	99	وزارت	متبــوع،	میانگیــن	امتیــاز	
مجمــوع	 امتیــاز	 هــزار	 	2 از	 جهادکشــاورزی	 وزارت	 کل	

شــاخص	های	عمومــی	و	اختصاصــی	1423	امتیــاز	اســت	کــه	
از	میانگیــن	عملکــرد	دســتگاههای	زیــر	مجموعــه	وزارت	متبوع	

بــه	دســت	آمــده	اســت.

ــتگاههای	وزارت	 ــزان	دس ــر	می ــه	ه ــذا	ب ــرد:	ل ــه	ک وی	اضاف
جهادکشــاورزی	امتیــاز	باالتــری	را	کســب	کننــد،	بــه	تبــع	آن	
ــد	 ــش	خواه ــز	افزای ــوع	نی ــاز	وزارت	متب ــی	امتی ــطح	مل در	س
یافــت	و	در	واقــع	بــه	همیــن	منظــور	نیــز	بــا	اهتمــام	هــر	یــک	
از	دســتگاههای	وابســته	در	کســب	امتیــازات	بیشــتر	بــه	جهــت	
ــه	و	 ــورد	توج ــردی	کل	وزارت	م ــاز	عملک ــذاری	در	امتی تاثیرگ

اهمیــت	خواهــد	بــود.

الزم	بــه	ذکــر	اســت	ایــن	امتیــاز	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	
ــده	از	 ــل	ش ــاز	حاص ــترین	امتی ــون	بیش ــال	1394	تاکن از	س
ســوی	ایــن	دســتگاه	نیــز	بــوده	اســت	کــه	نشــان	از	رونــد	رو	
ــی	و	اختصاصــی	عملکــردی	 ــای	شــاخص	های	عموم ــه	ارتق ب

ــن	ادوار	دارد. ــه	تمــام	ای نســبت	ب

برنامــه ملــی کنتــرل بیمــاری تــب برفکــی ابــالغ 
شــد

برنامــه	ملــی	کنتــرل	بیمــاری	تــب	برفکــی	بــا	رویکــرد	ارائــه	
یــک	برنامــه	تخصصــی	کنترلــی	بــرای	ایــن	بیمــاری	فرامرزی	
ــه	مراجــع	 و	در	راســتای	تعهــد	ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	ب

بیــن	المللــی	ابــالغ	شــد.

دکتــر	»علی	صفــر	ماکنعلــی«	رئیــس	ایــن	ســازمان	بــا	عنایــت	
بــه	ضــرورت	تدویــن	برنامــه	ملــی	کنترل	بیمــاری	تــب	برفکی	
در	کشــور	بــه	عنــوان	یــک	بیمــاری	فرامــرزی	و	تعهد	ســازمان	
بــه	مراجــع	بیــن	المللــی،	برنامــه	ملــی	کنتــرل	بیمــاری	تــب	
ــان	و	 ــه	ذینفع ــانی	ب ــی	رس ــالع،	آگاه ــت	اط ــی	را	جه برفک
ــکی	در	 ــران	کل	دامپزش ــه	مدی ــاد	آن	ب ــر	مف ــدام	الزم	براب اق

اســتانها	ابــالغ	کــرد.

وی	در	ایــن	ابالغیــه	خواســتار	اتخــاذ	تدابیــر	الزم	جهــت	اجرای	
مفــاد	برنامــه	و	اقدامــات	الزم	در	خصــوص	کنتــرل	بیمــاری	در	

کشــور	شــده	است.

الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	برنامــه	ملــی	کنتــرل	بیمــاری	تــب	
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ــات	 ــی	مطالب ــن	تمام ــر	گرفت ــا	در	نظ ــور،	ب ــی	در	کش برفک
ــت	دام	و	 ــی	بهداش ــن	الملل ــح	بی ــع	ذیصال ــی	مجام تخصص
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــی	و	ب ــن	الملل ــه	ای،	بی ــای	منطق همکاری	ه
شــرایط	کشــور	در	5	محــور	1-	رصــد	و	پایــش	2-	اقدامــات	
کنترلــی	3-	تشــخیص	4-	آمــوزش	و	ترویــج	و		5-	ارزیابــی	

ــده	اســت. ــن	گردی ــه	و	تدوی ــارت	تهی و	نظ

ــه ای  ــس منطق ــن کنفران ــی و دومی ــزاری س برگ
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــیه س ــیا و اقیانوس آس

ــات حیوان

ــیه	 ــیا	و	اقیانوس ــه	ای	آس ــس	منطق ــن	کنفران ــی	و	دومی س
ــد	 ــی	تایلن ــه	میزبان ــات	ب ــت	حیوان ــی	بهداش ــازمان	جهان س
ــان	 ــدگان	و	کارشناس ــر	از	نماین ــش	از	171	نف ــور	بی ــا	حض ب
دامپزشــکی	از	بخشــهای	خصوصــی	و	دولتــی	32	کشــور	
عضــو	ایــن	منطقــه	و	دبیــرکل	و	نماینــدگان	ســازمان	جهانــی	

بهداشــت	دام	برگــزار	شــد.

ســی	و	دومیــن	کنفرانــس	منطقــه	ای	آســیا	و	اقیانوســیه	
ــور	 ــی	کش ــه	میزبان ــات	ب ــت	حیوان ــی	بهداش ــازمان	جهان س
ــش	 ــور	بی ــا	حض ــاه	ب ــهریور	م ــخ	24	و	25	ش ــد	در	تاری تایلن
از	 نماینــدگان	و	کارشناســان	دامپزشــکی	 از	 نفــر	 از	171	
بخش	هــای	خصوصــی	و	دولتــی	32	کشــور	عضــو	ایــن	
منطقــه	و	دبیــر	کل	و	نماینــدگان	ســازمان	جهانــی	بهداشــت	

دام	برگــزار	شــد.

ــه	 ــور	ب ــکی	کش ــازمان	دامپزش ــت	س ــالس	ریاس ــن	اج در	ای
ــیا	و	 ــه	آس ــزی	منطق ــته	مرک ــای	هس ــی	از	اعض ــوان	یک عن

ــت. ــرکت	داش ــس	ش ــن	کنفران ــیه	در	ای اقیانوس

ــد،	 ــزار	ش ــار	برگ ــورت	وبین ــه	ص ــه	ب ــس	ک ــن	کنفران در	ای
مســایل	و	مشــکالت	و	پیشــرفت	های	بدســت	آمــده	در	
ســال	های	قبــل	از	نظــر	نیــروی	انســانی	دامپزشــکی	و	
ــورد	 ــان	م ــور	و	آبزی ــای	دام	و	طی ــرل	بیماریه ــای	کنت راهه
ــش	رو	در	 ــای	پی ــت	و	برنامه	ه ــرار	گرف ــی	ق ــث	و	بررس بح
ــی	 ــه	ای	ســازمان	جهان ــت	برنامه	هــای	منطق راســتای	موفقی

بهداشــت	دام	بررســی	شــد.	

ــران	 ــه	ای ــه	ک ــه	کاری	منطق ــن	اجــالس	ســومین	برنام در	ای
بــه	عنــوان	یکــی	از	اعضــای	هســته	مرکــزی	منطقــه	در	ارایــه	

و	تدویــن	و	تصحیــح	آن	شــرکت	داشــت	مــورد	بحــث	قــرار	
گرفــت.

ــی	 ــه	داخل ــالس	جلس ــن	اج ــم	ای ــهای	مه ــر	بخش از	دیگ
کمیســیون	منطقــه	ای	بــا	حضــور	دکتــر	علی	صفــر	ماکنعلــی	
ــم	 ــند	چش ــد	س ــه	مانن ــتراتژیک	منطق ــایل	اس ــه	مس ــود	ک ب

ــد. ــه	ش ــه	ارائ ــا	منطق ــت	اعض ــداز	و	ماموری ان

ــور از  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــر رئی تقدی
ــی ــر رکن ــر نورده دکت

	

ــتاد	 ــی	اس ــر	رکن ــر	نورده ــای	دکت ــت	اق ــم	بزرگداش مراس
بهداشــت	مــواد	غذایــی	دانشــکده	دامپزشــکی	دانشــگاه	تهران	
ــالمت	 ــذا	و	س ــوم	غ ــی	عل ــن	الملل ــره	بی ــه	کنگ در	اختتامی
ــکی	دانشــگاه	 ــورای	دانشــکده	دامپزش ــالن	ش ــی	در	س عموم
تهــران	برگــزار	گردیــد.	در	ایــن	مراســم،	لــوح	تقدیــر	رئیــس	
ســازمان	دامپزشــکی	کشــور	از	دکتــر	رکنــی	قرائــت	و	توســط	
دکتــر	خداویــردی	معــاون	تشــخیص	و	مدیریــت	درمــان	ایــن	
ســازمان	بــه	ایشــان	تقدیــم	گردیــد	در	ایــن	تقدیــر	نامــه	آمــده	
ــکی	 ــه	دامپزش ــی	در	عرص ــرفتهای	علم ــورق	پیش ــت:	ت اس
کشــور	در	چنــد	دهــه	گذشــته،	مبیــن	زحمــت	هــای	بــی	دریغ	
ــره	 ــی	در	زم ــام	جنابعال ــه	ن ــاتیدی	اســت	ک ــائبه	اس ــی	ش و	ب
ــده	اســت.	یکایــک	فعــاالن	 بهتریــن	هــای	آنهــا	ثبــت	گردی
ــدگان	 ــکی	و	تولیدکنن ــگان	دامپزش ــش	آموخت ــه	دان در	عرص
ــوزش	 ــما	در	آم ــتمر	ش ــای	مس ــالش	ه ــون	ت ــور،	مره کش
ــالیان	دراز	 ــول	س ــود	در	ط ــای	خ ــته	ه ــه	دانس ــغ	هم بی	دری
مــی	باشــند.	لــوح	یــاد	بــود	حاضــر	تحفــه	بســیار	ناقابلــی	برای	
تقدیــر	از	تــالش	پــر	ثمــر	شــما	در	عرصــه	دامپزشــکی	مــی	
باشــد.	امیــد	اســت	بــه	حــول	و	قــوه	الهــی	همــواره	بــا	تولیــد	
علــم	و	دانــش	و	پژوهــش	جهــت	آینــده	ســازان	ایــن	مــرز	و	
بــوم	بــا	ســرافرازی	بــرای	نیــل	بــه	زندگــی	ســعادتمندانه	ی	

ــا	باشــید.	 دنیــوی	و	رســتگاری	اخــروی	کوشــا	و	پوی

ــکی	 ــکده	دامپزش ــت	دانش ــری	ریاس ــر	قمص ــن	دکت همچنی
ــدزاده	بســتی	اســتاد	دانشــکده	 ــر	آخون دانشــگاه	تهــران،	دکت
دامپزشــکی	و	دبیــر	علمــی	کنگــره،	دکتــر	خداویــردی	معــاون	
ــازمان	دامپزشــکی	کشــور،	 ــان	س ــت	درم تشــخیص	و	مدیری
ــکی	 ــکده	دامپزش ــوت	دانش ــتاد	پیشکس ــان	اس ــر	صفاری دکت
دانشــگاه	تهــران،	مهنــدس	حســین	زاده	دبیــر	و	عضــو	هیــات	
ــن	 ــر	اکبری ــران،	دکت ــتی	ای ــع	گوش ــن	صنای ــره	انجم مدی
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عضــو	هیــات	علمــی	دانشــکده	دامپزشــکی	و	دکتــر	خنجــری	عضــو	هیــات	علمــی	دانشــکده	دامپزشــکی	دانشــگاه	تهــران	و	
دبیــر	اجرایــی	کنگــره	دربــاره	مقــام	علمــی	و	ســجایای	اخالقــی	ایــن	اســتاد	بازنشســته	دانشــکده	دامپزشــکی	دانشــگاه	تهــران	

ــد.	 ســخنرانی	کردن

دکتــر	نوردهــر	رکنــی	متولــد	ســال	1317	و	اهــل	تهــران	اســت	کــه	دکتــرای	دامپزشــکی	را	در	ســال	1348	از	دانشــگاه	هانــور	
ــواد	 ــع	م ــه	کشــور	در	ســال	1351	در	گــروه	آمــوزش	بهداشــت	و	صنای آلمــان	دریافــت	کــرده	اســت.	وی	پــس	از	بازگشــت	ب
غذایــی	دانشــکده	دامپزشــکی	دانشــگاه	تهــران	بــه	عنــوان	مربــی	مشــغول	شــد.	وی	همچنیــن	دارای	فــوق	لیســانس	اکولــوژی	
میکروبــی	از	دانشــکده	علــوم	دانشــگاه	کلــود	برنــارد	لیــون	فرانســه	مــدرک	تخصصــی	بهداشــت	و	صنایــع	گوشــت	از	دانشــکده	
دامپزشــکی	دانشــگاه	لیــون	مــی	باشــد.	دکتــر	رکنــی	اســتاد	راهنمــای	بیــش	از	50	پایــان	نامــه	دکتــرا	و	همچنیــن	راهنمــای	
6	پایــان	نامــه	دکتــرای	تخصصــی	و	فــوق	تخصصــی	بــوده	اســت،	تعــداد	25	مقالــه	تحقیقــی	از	وی	در	مجــالت	معتبــر	علمــی	

داخلــی	و	خارجــی	بــه	چــاپ	آمــده	ودر	هشــت	کنگــره	بیــن	المللــی	معتبــر	خارجــی	نیــز	ســخنرانی	کــرده	اســت.

الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	در	کنگــره	بیــن	المللــی	علــوم	غــذا	و	ســالمت	عمومــی	از	23	تــا	25	شــهریور	برگــزار	شــد	و	مقاالتــی	
از	کشــورهایی	از	ســه	قــاره	آســیا،	اروپــا	و	افریقــا	در	حــوزه	هــای	مختلــف	مرتبــط	بــا	علــوم	غــذا	و	ســالمت	عمومــی	ارائــه	شــد.
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	محتوای	مقاله	باید	با	زمینه	موضوعی	فصلنامه	مرتبط	باشد.

پذیرش	اولیه	مقاله	ضرورتًا	منوط	به	رعایت	راهنمای	نگارش	مقاالت	است.

ــه	و	پذیــرش	 ــرار	گرفت ــی	ق ــه	مــورد	ارزیاب ــأت	تحریری مقــاالت	رســیده	به	وســیله	هی
نهایــی	منــوط	بــه	موافقــت	هیــأت	تحریریــه	فصلنامــه	ســالم	و	ســالمتی	اســت.

				هیأت	تحریریه	مجله	در	ویرایش	ادبی	مقاله	)بدون	تغییر	محتوایی(	آزاد		است.

ــر	را	 ــک	نف ــد	ی ــندگان	بای ــد،	نویس ــنده	دارن ــک	نویس ــش	از	ی ــه	بی ــی	ک در	مقاالت
به	عنــوان	نویســندة	عهــده	دار	مکاتبــات	مشــخص	کننــد.	در	غیــر	ایــن	صــورت	نفــر	

ــات	شــناخته	خواهــد	شــد. اول،	نویســندة	عهــده	دار	مکاتب

ــر	عهــده	صاحــب	و	 ــه 	لحــاظ	حقوقــی	ب ــه	ب مســئولیت	صحــت	و	ســقم مطالب	مقال
ــد. ــه	می	باش ــان	مقال ــا	صاحب ی

								آرا	و	نظرهای	نویسندگان	مقاالت	لزوما	دیدگاه	فصلنامه	نیست	.

ــتان	و	 ــکی	اس ــوی	اداره	کل	دامپزش ــتان		از	س ــه	در	اس ــاالت	فصلنام ــوان	مق 			فراخ
ــده	اســت	 ــازمان	دامپزشــکی	کشــور	صــادر	گردی ــه		از	ســوی	س ــتورالعملی	ک برابردس

ــرد	. ــی	پذی صــورت	م
ــای	 ــرای	رهنموده ــوده	و	پذی ــتقبال	نم ــنهاد	اس ــاد	و	پیش ــه	انتق ــر	گون ــه	از	ه  			فصلنام
خواننــدگان	،	صاحــب	نظــران	و	دانــش	پژوهــان	عزیــز	در	جهــت	ارتقــا	کیفــی	فصلنامــه	

ــود	.   خواهــد	ب




