
 پيوستن ايران به توافق جهاني ممنوعيت مصرف ديكلوفناك در دامپزشكيپيوستن ايران به توافق جهاني ممنوعيت مصرف ديكلوفناك در دامپزشكيپيوستن ايران به توافق جهاني ممنوعيت مصرف ديكلوفناك در دامپزشكيپيوستن ايران به توافق جهاني ممنوعيت مصرف ديكلوفناك در دامپزشكي

منجر به رسوب منجر به رسوب منجر به رسوب منجر به رسوب     وووو    ها دارندها دارندها دارندها دارند    كركسكركسكركسكركس    اغلب پرندگان شكاري و خصوصاًاغلب پرندگان شكاري و خصوصاًاغلب پرندگان شكاري و خصوصاًاغلب پرندگان شكاري و خصوصاً    دردردردرديكلوفناك و آسيكلوفناك اثرات مخربي ديكلوفناك و آسيكلوفناك اثرات مخربي ديكلوفناك و آسيكلوفناك اثرات مخربي ديكلوفناك و آسيكلوفناك اثرات مخربي 

 .شوندشوندشوندشوند    هاي حياتي ميهاي حياتي ميهاي حياتي ميهاي حياتي مي    انداماندامانداماندامدر در در در هاي اسيد اوريك هاي اسيد اوريك هاي اسيد اوريك هاي اسيد اوريك     كريستالكريستالكريستالكريستال

هاي  هاي اخير با توجه به مسموميت رساني محيط زيست، در سال به نقل از پايگاه اطالع ،خبرگزاري مهر به گزارش

صورت قابل  ها و ساير عوامل، جمعيت پرندگان شكاري به يگيري، قاچاق، بيمار تخريب زيستگاه، صيد و زنده مختلف،

اين كاهش جمعيت بسيار چشمگيرتر  ،ها ها نظير كركس و متأسفانه در خصوص برخي گونه توجهي كاهش يافته است

متخصصان و فعالين  ،اين امر ؛درصدي مواجه شده است 80بوده و براي مثال جمعيت جهاني كركس مصري با كاهش 

ريزي الزم  نامهشناسي خطر، بر ضمن بررسي عوامل كاهش جمعيت و آسيب كه است حفاظت از پرندگان را بر آن داشته

  طور جدي دنبال كنند.  به را ي ارزشمند از گرداب انقراضها جهت نجات اين گونه

 (Raptors MOU) تخصصي در مورد حفاظت از پرندگان شكاري ي نامه يك تفاهم ،منظور دستيابي به اين هدف به

 IUCN ع جهاني چونديگر مراج .شكل گرفته است (CMS) هاي مهاجر كنوانسيون حفاظت از گونه ي در زيرمجموعه

 .ها اهتمام ويژه دارند نيز به پرندگان شكاري از جمله كركس

هايي براي حفاظت  هاي اخير فعاليت سازمان حفاظت محيط زيست كشور ايران نيز با توجه به اهميت موضوع، طي سال

  .شود آن شرح داده ميموفقي از  ي ها به انجام رسانده است كه در متن زير نمونه از پرندگان شكاري و خصوصاً كركس

 ))))نامه حفاظت از پرندگان شكارينامه حفاظت از پرندگان شكارينامه حفاظت از پرندگان شكارينامه حفاظت از پرندگان شكاري    (امضاي تفاهم(امضاي تفاهم(امضاي تفاهم(امضاي تفاهم1393139313931393زمستان زمستان زمستان زمستان     ----گام نخست: قشم گام نخست: قشم گام نخست: قشم گام نخست: قشم 

شترك با هاي مدر چارچوب همكاري ،دفتر حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست1393ماه سالدر اسفند

ن شكاري و همچنين امضاي آموزشي حفاظت از پرندگا نسبت به برگزاري كارگاه(CMS) رهاي مهاجكنوانسيون گونه

 (Raptors MOU)ي مشترك ميان كشور جمهوري اسالمي ايران و كارگروه حفاظت از پرندگان شكارينامه تفاهم

نامه كشورمان نامه كشورمان نامه كشورمان نامه كشورمان     با امضاي اين تفاهمبا امضاي اين تفاهمبا امضاي اين تفاهمبا امضاي اين تفاهم ؛دكرالمللي تشكيل شد، اقدام  آن كنوانسيون، كه با حضور مسئوالن كشوري و بين

        ن معاهده پيوست و فصلي جديد در اين خصوص ايجاد شد. ن معاهده پيوست و فصلي جديد در اين خصوص ايجاد شد. ن معاهده پيوست و فصلي جديد در اين خصوص ايجاد شد. ن معاهده پيوست و فصلي جديد در اين خصوص ايجاد شد. به عنوان پنجاه و يكمين عضو به ايبه عنوان پنجاه و يكمين عضو به ايبه عنوان پنجاه و يكمين عضو به ايبه عنوان پنجاه و يكمين عضو به اي

 اين دستاوردهاي جمله از ،شكاري پرندگان از حفاظت ي هالمللي دربار بين ي تبادل اطالعات در كنار همسويي با جامعه

 .بود نشست

 ))))بلغارستانبلغارستانبلغارستانبلغارستان    يييي    (صوفيه(صوفيه(صوفيه(صوفيه    2015201520152015    يييي    ژوئيهژوئيهژوئيهژوئيه

بلغارستان  ي و غيردولتي در صوفيه ن و صاحب نظران دولتييجمعي از متخصص ،نامه چند ماه پس از امضاي تفاهم

حفاظت جهاني از اين گونه اقدام  ي تدوين برنامه رايب ،كركس مصري ي گردهم آمدند تا ضمن بررسي وضعيت گونه

ند. در اين نشست چند روزه نمايندگان كشور جمهوري اسالمي ايران نيز حضور داشتند كه به همراه ديگر كن



هاي پيش  عمل، به بحث و تبادل نظر پيرامون تهديدها و چالش ي امهضمن مشاركت در تدوين برن ،نندگانك شركت

 .هاي مشابه پرداختند روي اين گونه و ديگر گونه

فناك و مشتقات آن به ترين موارد مطرح شده در اين نشست، اعالم خطر استفاده دامپزشكي از داروي ديكلو از مهم

لزوم ايجاد . ها بود خوار و كركس ندگان شكاري الشهخصوصاً پر ،پرندگان شكاري ي عنوان تهديدي جدي براي كليه

 .ن بودييكي از موارد تبادل نظر متخصص ،محدوديت در مصرف داروي مذكور در صنعت دامپروري و دامپزشكي

اي كه اي كه اي كه اي كه     به گونهبه گونهبه گونهبه گونه    ؛؛؛؛ددددهستنهستنهستنهستنها ها ها ها     ديكلوفناك و مشتقات آن از داروهاي خطرناك براي پرندگان شكاري و خصوصاً كركسديكلوفناك و مشتقات آن از داروهاي خطرناك براي پرندگان شكاري و خصوصاً كركسديكلوفناك و مشتقات آن از داروهاي خطرناك براي پرندگان شكاري و خصوصاً كركسديكلوفناك و مشتقات آن از داروهاي خطرناك براي پرندگان شكاري و خصوصاً كركس

طور طور طور طور     ههههبببب    ....تلفات بسيار بااليي را سبب شده استتلفات بسيار بااليي را سبب شده استتلفات بسيار بااليي را سبب شده استتلفات بسيار بااليي را سبب شده است    ،،،،هاي آلوده به اين داروهاي آلوده به اين داروهاي آلوده به اين داروهاي آلوده به اين دارو    ها از الشهها از الشهها از الشهها از الشه    راني چون كركسراني چون كركسراني چون كركسراني چون كركسالشه خواالشه خواالشه خواالشه خوا    يييي    تغذيهتغذيهتغذيهتغذيه

كه گاوها اغلب كه گاوها اغلب كه گاوها اغلب كه گاوها اغلب     و اينو اينو اينو اين    ،،،،خصوصاً گاوخصوصاً گاوخصوصاً گاوخصوصاً گاو    ،،،،هاي اهليهاي اهليهاي اهليهاي اهلي            مثال با توجه به فرهنگ مردم هندوستان در خصوص جايگاه مقدس داممثال با توجه به فرهنگ مردم هندوستان در خصوص جايگاه مقدس داممثال با توجه به فرهنگ مردم هندوستان در خصوص جايگاه مقدس داممثال با توجه به فرهنگ مردم هندوستان در خصوص جايگاه مقدس دام

    مهممهممهممهم    منابعمنابعمنابعمنابع    ازازازاز    يكييكييكييكي    عنوانعنوانعنوانعنوان    بهبهبهبه    هاهاهاها    آنآنآنآن    يييي    ههههالشالشالشالش    ،،،،شوندشوندشوندشوند    مرگ طبيعي و در سنين باال تلف ميمرگ طبيعي و در سنين باال تلف ميمرگ طبيعي و در سنين باال تلف ميمرگ طبيعي و در سنين باال تلف مي    ااااو بو بو بو ب    شوندشوندشوندشوند    نمينمينمينميدر اين كشور كشتار در اين كشور كشتار در اين كشور كشتار در اين كشور كشتار 

    همهمهمهم    وووو    ديكلوفناكديكلوفناكديكلوفناكديكلوفناك    نظيرنظيرنظيرنظير    ضدالتهابضدالتهابضدالتهابضدالتهاب    وووو    ضددردضددردضددردضددرد    داروهايداروهايداروهايداروهاي    ازازازاز    استفادهاستفادهاستفادهاستفاده؛ بنابراين ؛ بنابراين ؛ بنابراين ؛ بنابراين آيدآيدآيدآيدميميميمي    شمارشمارشمارشمار    بهبهبهبه    هاهاهاها    كركسكركسكركسكركس    برايبرايبرايبراي    غذاييغذاييغذاييغذايي

    تلفاتتلفاتتلفاتتلفات    بروزبروزبروزبروز    موجبموجبموجبموجب    امرامرامرامر    ايناينايناين    وووو    استاستاستاست    شايعشايعشايعشايع    بسياربسياربسياربسيار    ،،،،درگاوهادرگاوهادرگاوهادرگاوها    سنسنسنسن    كهولتكهولتكهولتكهولت    ازازازاز    ناشيناشيناشيناشي    رنجرنجرنجرنج    وووو    درددرددرددرد    كاهشكاهشكاهشكاهش    جهتجهتجهتجهت    آنآنآنآن    هايهايهايهاي    خانوادهخانوادهخانوادهخانواده

ده است. اين مهم دركشورهايي كه از سيستم مديريت پسماند و امحاي ده است. اين مهم دركشورهايي كه از سيستم مديريت پسماند و امحاي ده است. اين مهم دركشورهايي كه از سيستم مديريت پسماند و امحاي ده است. اين مهم دركشورهايي كه از سيستم مديريت پسماند و امحاي ششششاخير اخير اخير اخير     هايهايهايهاي    سالسالسالسال    دردردردر    هاهاهاها    كركسكركسكركسكركس    ميانميانميانميان    دردردردر    باالباالباالباال

در معرض خطرجدي تلفات باالي در معرض خطرجدي تلفات باالي در معرض خطرجدي تلفات باالي در معرض خطرجدي تلفات باالي را را را را شدت رايج است و اين كشورها شدت رايج است و اين كشورها شدت رايج است و اين كشورها شدت رايج است و اين كشورها     ههههچندان مناسبي برخوردار نيستند نيز بچندان مناسبي برخوردار نيستند نيز بچندان مناسبي برخوردار نيستند نيز بچندان مناسبي برخوردار نيستند نيز ب    يييي    الشهالشهالشهالشه

 .دهددهددهددهد    پرندگان شكاري قرار ميپرندگان شكاري قرار ميپرندگان شكاري قرار ميپرندگان شكاري قرار مي

 (NSAIDs) اب غير استروئيدياب غير استروئيدياب غير استروئيدياب غير استروئيديالزم به توضيح است ديكلوفناك و آسيكلوفناك كه در گروه داروهاي ضدالتهالزم به توضيح است ديكلوفناك و آسيكلوفناك كه در گروه داروهاي ضدالتهالزم به توضيح است ديكلوفناك و آسيكلوفناك كه در گروه داروهاي ضدالتهالزم به توضيح است ديكلوفناك و آسيكلوفناك كه در گروه داروهاي ضدالته

ها ها ها ها     اغلب پرندگان شكاري و خصوصاً كركساغلب پرندگان شكاري و خصوصاً كركساغلب پرندگان شكاري و خصوصاً كركساغلب پرندگان شكاري و خصوصاً كركس    يييي    هاي كليههاي كليههاي كليههاي كليه    هاي اپيتليال توبولهاي اپيتليال توبولهاي اپيتليال توبولهاي اپيتليال توبول    سلولسلولسلولسلولند، اثرات مخربي بر ند، اثرات مخربي بر ند، اثرات مخربي بر ند، اثرات مخربي بر شوشوشوشو    بندي ميبندي ميبندي ميبندي مي    طبقهطبقهطبقهطبقه

رسوب رسوب رسوب رسوب     ،،،،دنبال آندنبال آندنبال آندنبال آن    ههههدر ادامه منجر به باالرفتن سطح اسيد اوريك در خون و بدر ادامه منجر به باالرفتن سطح اسيد اوريك در خون و بدر ادامه منجر به باالرفتن سطح اسيد اوريك در خون و بدر ادامه منجر به باالرفتن سطح اسيد اوريك در خون و ب    ،،،،كه اين ضايعاتكه اين ضايعاتكه اين ضايعاتكه اين ضايعات    كنندكنندكنندكنند    ميميميميايجاد ايجاد ايجاد ايجاد 

     . ساير داروهاي اين دسته. ساير داروهاي اين دسته. ساير داروهاي اين دسته. ساير داروهاي اين دستهشوندشوندشوندشوند        هاي حياتي نظير طحال، كبد و قلب ميهاي حياتي نظير طحال، كبد و قلب ميهاي حياتي نظير طحال، كبد و قلب ميهاي حياتي نظير طحال، كبد و قلب مي    ير اندامير اندامير اندامير اندامهاي اسيد اوريك بر روي ساهاي اسيد اوريك بر روي ساهاي اسيد اوريك بر روي ساهاي اسيد اوريك بر روي سا    كريستالكريستالكريستالكريستال

 (NSAIDs) دردردردرولي اثر ديكلوفناك ولي اثر ديكلوفناك ولي اثر ديكلوفناك ولي اثر ديكلوفناك     نندنندنندنندكككك    نظير كتوپروفن و همچنين فلونكسين نيز اين تأثيرات مخرب را ايجاد مينظير كتوپروفن و همچنين فلونكسين نيز اين تأثيرات مخرب را ايجاد مينظير كتوپروفن و همچنين فلونكسين نيز اين تأثيرات مخرب را ايجاد مينظير كتوپروفن و همچنين فلونكسين نيز اين تأثيرات مخرب را ايجاد مي    

        . . . . استاستاستاستها بيش از ساير داروهاي قرارگرفته در اين گروه مشهود ها بيش از ساير داروهاي قرارگرفته در اين گروه مشهود ها بيش از ساير داروهاي قرارگرفته در اين گروه مشهود ها بيش از ساير داروهاي قرارگرفته در اين گروه مشهود     مسموميت كليوي كركسمسموميت كليوي كركسمسموميت كليوي كركسمسموميت كليوي كركس

رين مسموميت نيز متعلق است به داروي ملوكسيكام كه پيشنهاد جايگزيني آن با ساير داروهاي ضدالتهاب رين مسموميت نيز متعلق است به داروي ملوكسيكام كه پيشنهاد جايگزيني آن با ساير داروهاي ضدالتهاب رين مسموميت نيز متعلق است به داروي ملوكسيكام كه پيشنهاد جايگزيني آن با ساير داروهاي ضدالتهاب رين مسموميت نيز متعلق است به داروي ملوكسيكام كه پيشنهاد جايگزيني آن با ساير داروهاي ضدالتهاب تتتت    كمكمكمكم

 .شودشودشودشود    ها در باال ذكر شد، توصيه ميها در باال ذكر شد، توصيه ميها در باال ذكر شد، توصيه ميها در باال ذكر شد، توصيه مي    غيراستروئيدي كه نام آنغيراستروئيدي كه نام آنغيراستروئيدي كه نام آنغيراستروئيدي كه نام آن

 ))))(تهران(تهران(تهران(تهران    1111394394394394تير ماه تير ماه تير ماه تير ماه 

منوعيت ها در خصوص بررسي امكان م رايزني ،پس از بازگشت متخصصين دولتي و غيردولتي از نشست بلغارستان

مصرف ديكلوفناك صورت پذيرفت و پيشنهاد ايجاد محدوديت براي مصرف دامپزشكي آن مورد بحث و بررسي قرار 

كاملي از مستندات و نتايج درمورد تحقيقات  ي گرفت. همچنين با همكاري نزديك بخش دولتي و غيردولتي، مجموعه

تر از چند ماه پس از مذاكرات انجام  سرانجام در كم انجام شده در دفتر حيات وحش سازمان مورد بررسي قرار گرفت و

عمل آمده از جانب دفتر حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان  ههاي مستمر ب شده و مكاتبات و پيگيري



كه  كردكشور، نهايتاً كشور ايران موضع خويش را در مورد استفاده دامپزشكي از داروي ديكلوفناك اعالم دامپزشكي 

  شد. در بحث حفاظت از پرندگان شكاري براي كشور المللي و ايجاد جايگاه رفيعي  ب حيرت و تحسين جوامع بينسب

ترين جوامع پرنده شناسي جهان، تصميم و جسارت  از بزرگ  (birdlife)بسياري از مراجع جهاني از جمله برداليف

عنوان الگويي مناسب حتي براي كشورهاي  آن بهاز  ،محيط زيست ايران را ستودند و بسياري مقامات سازمان حفاظت

قرار دادند و  داروپايي ياد كردند. برخي مراجع، اين خبر از كشور ايران را در ليست برترين خبرهاي سال نو ميالدي خو

به تحسين اتخاذ اين تصميم پرداختند. برخي نيز با اشاره به  ،برخي ديگر با تشكر از سازمان حفاظت محيط زيست

هاي دولتي و بخش غيردولتي كشور ايران، توجه سازمان حفاظت محيط زيست ايران به مسئله را مورد  هي دستگاههمرا

 .دادند رتأييد و تحسين قرا

 ))))(بمبئي هندوستان(بمبئي هندوستان(بمبئي هندوستان(بمبئي هندوستان    2016201620162016نوامبرنوامبرنوامبرنوامبر

ها با تكيه بر بخش آسيا شكل گرفت كه در اين نشست  عمل جهاني كركس ي نشست بمبئي با موضوع تدوين برنامه

ل ئها، تهديدات و مسا و در خصوص دستاوردها، فعاليت نددگان كشور جمهوري اسالمي ايران حضور يافتنيز نماين

با توجه به واكنش كشور ايران در مورد ديكلوفناك و توجه سازمان متولي با توجه به واكنش كشور ايران در مورد ديكلوفناك و توجه سازمان متولي با توجه به واكنش كشور ايران در مورد ديكلوفناك و توجه سازمان متولي با توجه به واكنش كشور ايران در مورد ديكلوفناك و توجه سازمان متولي مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

كشور ايران مورد تحسين و قدرداني قرار كشور ايران مورد تحسين و قدرداني قرار كشور ايران مورد تحسين و قدرداني قرار كشور ايران مورد تحسين و قدرداني قرار طي نشست اخير، ديدگاه طي نشست اخير، ديدگاه طي نشست اخير، ديدگاه طي نشست اخير، ديدگاه حفاظت از حيات وحش كشور به اين مهم، بارها حفاظت از حيات وحش كشور به اين مهم، بارها حفاظت از حيات وحش كشور به اين مهم، بارها حفاظت از حيات وحش كشور به اين مهم، بارها 

هرچند داروي ديكلوفناك كه الزم است ذكر شود  عنوان پيشگامي در اين مسير ياد شد.عنوان پيشگامي در اين مسير ياد شد.عنوان پيشگامي در اين مسير ياد شد.عنوان پيشگامي در اين مسير ياد شد.    گرفت و از كشور ايران بهگرفت و از كشور ايران بهگرفت و از كشور ايران بهگرفت و از كشور ايران به

اما اهتمام كشور ايران در خصوص  ،و نيستاست عنوان داروي رايج و مورد تأييد سازمان دامپزشكي كشور نبوده  به

حدي است كه بارها در نشست  هب محدوديت و همچنين استفاده دامپزشكي اين دارو توجه به اهميت موضوع ايجاد

 .بمبئي، ديگر كشورهاي عاري از مصرف را به همراهي با ايران در اين راه دعوت كردند

همراهي و همكاري با  راياز سازمان دامپزشكي كشور و همچنين گروه پرنده شناسي و پرنده نگري طرالن ب ،در خاتمه

 .شود قدرداني مي ،هاي انجام گرفته در جهت پيشبرد اين هدف مان حفاظت محيط زيست و پيگيريساز
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