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 سخن مدیر مسئول )رئیس سازمان دامپزشکی کشور(

 
دامی و بیماری   و پیشگیری از بیماری های  شناخت  علم  دامپزشکی

است و بر پايه اعالم سازمان    و حیوان  انسان  میان  های مشترك
دامپزشکی، تامین مواد از فعالیتهای جهانی بهداشت؛ هدف نهايی 

 . غذايی و بهداشت انسان، به شمار می رود
باز می گردد که انسان های زمینه های پیدايش اين علم به روزگاری 

نخستین، به کشاورزی روی آوردند و با اهلی کردن حیوان ها و 
سالمت دام، برنامه غذايی خود را بر پايه تغذيه سالم پايه ريزی 
کردند و بدين شکل افرادی برای دستیابی به اين مهم همچون 
دامپزشکان کنونی به درمان حیوانات مشغول شدند و با گذشت زمان 

در ارتباط  حاکمیتی ورهای گوناگون به تشکیل سازمان هايیکش
 . دام مبادرت ورزيدندبهداشت با

ايران نیز با توجه به پیشینه ای که در اين مقوله داشت در طول 
سالیان متمادی نهادها و اداره های مختلفی را در اين باره تشکیل 

بیماری  داد تا آنکه پس از انقالب مشروطه در ايران و در پی شیوع
اين دانش به صورت جدی توجه مسووالن مربوطه   ، طاعون در کشور

را به خود جلب کرد. به همین منظور قانون تشکیل شعبه دفع آفات 
جلوگیری از بیماری های »خورشیدی با هدف  1303حیوانی در دی 

دامی، تهیه واکسن و سرم، افزايش جانداران اهلی، مطالعه بیماری 
به تصويب مجلس « خت حشره های سودمندهای گیاهی و شنا

 . شورای ملی رسید و نظارت بر آن را موسسه پاستور بر عهده گرفت
اهمیت کنترل بیماری های مهلک دامی، کنترل و نظارت بهداشتی 
بر دام و فرآورده های خام دامی و مبادله های تجاری مرزی و برون 

خورشیدی  4131مرزی سبب شد تا قانون تثبیت صحی حیوانات در 
ماده از تصويب مجلس شورای ملی بگذرد و اينگونه اداره کل  9در 

 . دامپزشکی جايگزين موسسه دفع آفات حیوانی شود
خورشیدی، قانون سازمان دامپزشکی کشور تصويب  1350سال در 

پس از گذشت چند سال با و  شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی
ای دامپزشکی استان ها دستور وزارت کشاورزی تمامی اداره ه

مستقل شدند و به طور مستقیم زير نظر مديرکل دامپزشکی کشور 
قرار گرفتند تا آن که بخشنامه تشکیل شبکه های دامپزشکی استان 
ها و برقراری ارتباط مستقیم استان ها با سازمان مرکزی به تصويب 

 . رسید
های اين نهاد، پس از تصويب قانون جداسازی وظايف وزارتخانه 

کشاورزی و جهاد سازندگی، به وزارت جهاد سازندگی پیوست و در 
هجری خورشیدی به صورت سازمانی مستقل فعالیت خود را  1372

هجری خورشیدی تاکنون با ادغام وزارتخانه  1379ادامه داد و از 
های جهاد سازندگی و کشاورزی، زير نظر اين وزارتخانه قرار دارد و 

از جمله اهداف  . خويش را پیگیری می کندفعالیت ها و هدف های 
و فعالیتهای سازمان دامپزشکی کشور می توان به موارد زير اشاره 

 نمود :

 

 

 

مبارزه با بیماری های دامی، حفظ بهداشت و سالمت دام و فرآورده -
های آن، نظارت و بازرسی های بهداشتی در مرحله های مختلف 

 ت محصوال تولید، فرآوری، نگهداری و عرضه اين
بررسی بیماری های دامی، سرايت و انتشار بیماری ها، مبارزه با  -

قرنطینه ای دام و  ايجاد پست های  بیماری های همه گیر و
 ت، درمان و آموزش پزشکی.همکاری با وزارت بهداش

دامپزشکی از که در اين مقوله ايمنی غذا از مزرعه تا سفره تامین  -
سوب می شود و نقش آن را می توان ارکان مهم امنیت غذايی مح

 . در سه محور اقتصادی، بهداشتی و تحقیقاتی مشاهده کرد
 

سالمت و پايداری امنیت غذايی از اهمیت فراوانی برخوردار است و 
همه جانبه برنامه در اين زمینه دامپزشکان می توانند با ارايه و توسعه 

مهم دست يابند به اين ، روش های پیشگیری و اقدام های مراقبتی 
و اينگونه تاثیر بسزايی در روند رشد اقتصادی جامعه داشته باشند. 
اينکه تا چه اندازه زمینه های مختلف پرورش دام در تامین درآمد 
عمومی و گذران زندگی انسان ها نقش دارد، نشانگر اهمیت بُعد 

 اقتصادی اين جنبه از فعالیت دامپزشکی است. 
در اين  یسرمايه های دامی، نقش مهمرعايت بهداشت با حفظ -

عرصه به شمار می رود که سالمت جامعه انسانی و کیفیت فرآورده 
 . های خام دامی در آن نمايان می شود

بهداشت و سالمت جامعه به میزان بسیار زيادی وابسته به  -
بهداشت فرآورده های دامی است و تحقیقات و پژوهش در 

دانش ، دامپزشکی به عنوان مهمترين رکن شناخته می شود 
آموختگان مختلف اين رشته عالوه بر فعالیت های تخصصی در 

گری که در کز تحقیقاتی و دانشگاهی، در علوم و فناوری های ديامر
 راستای امنیت غذايی مهم به حساب می آيد نیز همکاری دارند. 

، طیور و آبزيان می باشد . از اين رو بر تولید دام  بهداشتی نظارت -
از نظر مهار بیماری های گوناگون زير پوشش  مراکز پرورشیتمام 

 .هستند سازمان دامپزشکی کشور 
فرآوردهای غذايی و  ان و دام ، طیور و آبزي شناسنامه دار کردن -

دامی از سیاست های سازمان دامپزشکی کشور به شمار می رود. 
نقش دامپزشکان در حوزه بهداشتی بسیار تاثیر گذار است زيرا آنان 

بیماری هايی همچون تب مالت، نظیر اقدام های اولیه و پیشگیرانه 
کشتارگاه هاری و ... شناسايی و فرايند نظارت و کنترل از روستاها تا 

را برعهده دارند. واکسیناسیون، رعايت مسايل بهداشتی، حمل و نقل 
در زمان عرضه به سطح شهر و تضمین سالمت فرآورده های دامی 
برای مصرف کننده نیز از وظايف اصلی اين سازمان محسوب می 

 .شود
همواره بايد به اين مفهوم که  خوراك دام نظارت بهداشتی بر -

 لم دارای استانداردهای الزم باشد و در اين راستا خوراك و غذای سا
 



اقدام های پايشی صورت پذيرد. برای تهیه خوراك دام به دلیل اينکه 
از مواد مختلف استفاده می شود احتمال انتقال بیماری نیز افزايش 
می يابد و به همین منظور، خوراك دام همیشه به وسیله سامانه های 

محصول نهايی مربوطه که برای کنترل فرايند نظارت بر بهداشت 
 می شود.  ، پايش شکل گرفته اند

روند تايید کیفیت منابع غذايی مانند گوشت، شیر و... که به آن ها -
می گويند نیز بر عهده سازمان دامپزشکی  دامی  فرآورده های خام

 .است 
در بحث گوشت های وارداتی به کشور در چندين مرحله از سالمت -

صدی که برای نخستین بار گوشت آن ها اطمینان حاصل و از هر مق
وارد می شود، بازديدهای میدانی و تحقیقاتی صورت می گیرد که 

گواهی ، تمام مرحله های آن را سازمان دامپزشکی انجام می دهد
بهداشتی کشور صادرکننده مهر تايیدی ديگر بر سالمت محصول 

ان دوباره به وسیله کارشناسنادر است. اين گوشت ها پس از ورود به ب
دامپزشکی ارزيابی می شود و در صورت کسب نتايج رضايت بخش 

 . مجوز صدور ترخیص بهداشتی را کسب می کند
پخش، عرضه و مصرف دارو و واردات ، صادرات ، نظارت بر تولید، -

مورد مصرف و تجهیزات آزمايشگاهی و درمانگاهی مواد بیولوژيک 
 .دامپزشکی

امروزه يکی از شاخصهای عمده در میزان کنترل و درمان 
بیماريها نقش ويژه دارو و واکسن و موادبیولوژيک میباشد . 
شاخصهای بهداشتی زيادی در دنیا درخصوص کیفیت ، سالمت ، 
ايمنی اينگونه فرآورده ها از نظر بهداشت عمومی و بهداشت دام 

با استانداردهای معتبر  تعريف گرديده است که بايستی اينگونه اقالم
ملی وبین المللی مطابقت داشته باشد . پیشرفتهای علمی در امر 
شناخت دارو باعث گرديده است تا توجه به استانداردهايی نظیر 

GMP ،GLP    ،GDP  و نیز ثبت داروها افزايش يافته و هر

کشور سعی دارد تا با ارائه محصوالت باکیفیت درامر رقابت 
بازرگانی خود با ديگر کشورها پیشی گیرد تا بتواند اقتصادی و 

بعنوان بخشی از زنجیره تولید، بهره وری خود را در زمینه بهداشت 
 دام و طیور و نیز بهداشت عمومی بخوبی ايفا نمايد .

سازمان دامپزشکی کشور سعی نموده ، با توجه به اهمیت موضوع 
دولتی عالوه تا با افزايش توان و قابلیتهای بخش خصوصی و 

برافزايش کمی و کیفی دارو و واکسن و موادبیولوژيک دامپزشکی 
نقش عمده خود را در سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع بیماريهای 
مهلک مشترك بین انسان و دام ايفا نمايد و با بهره گیری از 
استانداردهای ملی و بین المللی و تدوين استانداردهای جديد بر 

محصوالت دامپزشکی بیفزايد و با توجه به محدويت  کیفیت اينگونه
ها و تنگناهای موجود سعی خود را معطوف داشته تا با افزايش 
کیفیت محصوالت دارويی داخلی و نظارت بر نحوه واردات داروهای 
وارداتی و نیز نظارت بر امرتولید ، پخش و توزيع داروهای 

استانداردهای  دامپزشکی و داروخانه ها و نزديک نمودن آن به
دارويی نقش نظارتی در اين زمینه را بطور کامل و در حد امکانات 

 موجود گسترش دهد .
لذا با توجه به نکات ذکر شده و اهمیت فعالیتهای سازمان دامپزشکی 
کشور ، استفاده از نظرات انديشمندان و صاحب نظران ، دانش 

ارب افکارو آرا پژوهان و دانشجويان گرامی در فصلنامه به منظور تض
، ارائه پیشنهاد و انتقاد در تمامی زمینه های فعالیت سازمان 

تا با نظرات ارزشمند  ددامپزشکی کشور را غنیمت شمرده و تقاضا دار
 علمی و تحلیلی بر غنای فصلنامه بیفزايید .

                                                                         

یرضا رفیعی پور                                                     دکتر عل

 یمدیر مسئول فصلنامه سالم و سالمت



 

 

 

 1398اعالم سیاست ها و برنامه های اجرایی معاونت بهداشتی و پیشگیری در سال 

 
 

سیاست ها و برنامه های اجرايی سازمان دامپزشکی کشور در ابتدای 
دکتر علی محمد ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری  1398سال 

 سازمان دامپزشکی کشور ابالغ گرديد.
بنا به اعالم دکتر علی صفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری در 

، 1398راستای سیاست های کالن سازمان دامپزشکی کشور در سال 
سیاست ها و برنامه های اجرايی سازمان در راستای رونق تولید و 
حمايت از کسب و کار بهره برداران خدمات دامپزشکی تعیین و به 

جهت بهینه سازی ارائه خدمات  دفاتر تخصصی زير مجموعه
دامپزشکی ابالغ گرديد . معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان 
دامپزشکی کشور دسترسی سريع بهره برداران به خدمات دامپزشکی، 
کاهش هزينه و تفويض اختیار به واحدها استانی و بهره گیری از 
سامانه های تخصصی  در جهت کاهش مراجعات را از مهمترين 

 در تعیین اين برنامه ها بر شمرد. عوامل 
در ادامه دکتر ماکنعلی سیاست ها و برنامه های اجرايی معاونت 

 را بشرح ذيل بیان نمود: 98بهداشتی و پیشگیری در سال 
طراحی برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی و اجرای 

عاونت صحیح و بموقع اين برنامه هابعنوان اولین سیاست ابالغی م
بهداشتی و پیشگیری بوده است که بر اين اساس مقرر گرديده است 
تا دفاتر تخصصی بهداشت و مديريت بیماری های دامی ، بهداشت و 
مديريت بیماری های طیور و زنبور عسل و بهداشت و مديريت 
بیماری های دامی بر اساس سیاست ابالغی نسبت به طراحی و 

ارات کل دامپزشکی استان ها، تشکل اجرای برنامه ها با همکاری اد
های صنفی و کارشناسان مجرب و متخصصی در زمینه های مختلف 

 و بهره گیری از ظرفیت اساتید دانشگاهی اقدام نمايند.

طراحی برنامه های پیشگیری و مبارزه با  اولین سیاست ابالغی

 بیماری های دامی و اجرای صحیح و بموقع اين برنامه ها می باشد 

 

 :نامه های اجراییبر

 برنامه اجرايی کاهش سالمونال 

 برنامه ملی مقابله با انفلوانزای فوق حاد پرندگان 

 برنامه ملی کنترل بیماری نیوکاسل 

 ساماندهی  مصرف بهینه واکسن های دامی در کشور 

 استفاده از واکسن همولوگ اکتیما و لمپی اسکین 

  رسانی به عشاير اقدامات اولیه در راستای برنامه جامع خدمت
 کشور

  تدوين برنامه مقدماتی بیماری های شتر 

  تدوين برنامه مقدماتی بیماری زبان آبی 

 برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید 

 

 
 
 
 

  برنامه مراقبت و کنترل  از بیماری هایVHS وIHN 

 برنامه مراقت از بیماری های KHV 

 برنامه اجرايی طرح ارتقاءکیفیت گوشت مرغ 

  بهداشتی وتضمین سالمت تخم مرغبرنامه ملی ارتقاءکیفیت 

 عرضه وطبخ فرآورده های خام  -نظارت بهداشتی برمراکزتوزيع
 دامی؛اماکن دامی وصنايع وابسته به دام

  اعمال شرايط و ضوابط ثبت جهت واردات خوراك دام و اجزای
 آن

  ممیزی، شناسايی و معرفی شرکتهای واجد شرايط بهداشتی
 برای صادرات محصوالت شیالتی 

 ارت مستمر بر عملکرد ادارات کل دامپزشکی استان ها بر نظ
اساس مصوبه شورای مديران معاونت در قالب برنامه 

Monitoring&Evaluation  

 

معاونت بهداشتی و پیشگیری  دومین سیاست ابالغی

بمنظور ارزيابی عملکرد واحدهای زيرمجموعه و ادارات کل 
دامپزشکی استان ها در جهت توسعه نقاط قوت و رفع نقاط 

 ضعف و توانمند سازی واحدهای اداری می باشد . 

 

 برنامه های اجرایی:

 ارزيابی عملکرد دفاتر ستادی زير مجموعه سازمان 

  ادارات کل دامپزشکی استان هاارزيابی عملکرد 

جلوگیری از حمل و نقل غیر مجاز و قاچاق دام، سومین سیاست 
ابالغی معاونت بهداشتی و پیشگیری در جهت جلوگیری از جابجايی 
غیر مجاز دام و به تبع آن کاهش انتقال موارد بیماری در کشور است 

ساس که با همکاری ساير دستگاههای اجرايی ذيربط در کشور بر ا
اجرا خواهد  دستورالعمل خريد، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

 گرديد.

معاونت بهداشتی و پیشگیری جلوگیری  سومین سیاست ابالغی

 از حمل و نقل غیر مجاز و قاچاق دام می باشد 
 برنامه های اجرایی:

 همکاری در راه اندازی سامانه جديد قرنطینه 

  زيرمجموعه ستاد مقابله با حضور فعال در قالب کمیته های
 قاچاق کاال و ارز

 تشديد اقدامات قرنطینه ای و کنترل جابجايی دام در کشور 



 
 

  ساماندهی میادين عرضه دام 

 توسعه همکاری با ساير دستگاههای اجرايی ذيربط 

  دستورالعمل خريد، فروش، حمل و نگهداری دام زندهاجرای 

 
 

 

 

معاونت بهداشتی و پیشگیری در  سیاست ابالغیچهارمین 

راستای روان سازی اجرای خدمات دامپزشکی و دسترسی سريع بهره 
برداران به اين خدمات به روز رسانی و بازنگری در دستورالعمل ها و 

 ضوابط ابالغی و تدوين دستورالعمل های جديد می باشد .

 

 ای تدوین و بازنگری شده حوزه معاونت بهداشتی و پیشگیریلیست دستورالعمل ه

 تدوین بازنگری/ دستورالعمل عنوان دفتر

بهداشت و مديريت بیماری های 
 دامی

 

 بازنگری و به روز رسانی آن 1398دستورالعمل اجرايی مبارزه با بیماريهای دامی در سال 

 بازنگری و به روز رسانی 1398دستورالعمل اجرايی مبارزه با بروسلوز دامی در سال 

 بازنگری و به روز رسانی 1398دستورالعمل اجرايی مبارزه با سل گاوی در سال 

 بازنگری و به روز رسانی 1398دستورالعمل اجرايی مبارزه با مشمشه در سال 

 بازنگری و به روز رسانی 1398دستورالعمل اجرايی مبارزه با هاری در سال 

 بازنگری و به روز رسانی 1398اجرايی مبارزه با شاربن در سال دستورالعمل 

 بازنگری و به روز رسانی 1398دستورالعمل اجرايی مبارزه با تب برفکی در سال 

 بازنگری و به روز رسانی 1398دستورالعمل اجرايی مبارزه با زبان آبی در سال 

بهداشت و مديريت بیماری های 
 آبزيان

-IHN-IPN) پیشگیری و کنترل بیماری های ويروسیدستورالعمل 

VHS) در ماهیان قزل آال 

 بازنگری
 

ماهیان قزل آالی  VHS-IPN-IHN مراقبت بیماری های دستورالعمل
 رنگین کمان در مزارع آبزی پروری

 بازنگری

 تدوين KHV برنامه مراقبت بیماری ويروسی

 تدوين SVC برنامه مراقبت بیماری ويروسی

الزامات بهداشتی و فنی تولید میگو در مراکز تکثیر و مجتمع های پرورش 
 98سال زراعی  -میگو کشور

 بازنگری

همکاری در تدوين و بازنگری دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی مراکز  
 تکثیر و پرورش زالو

 بازنگری
 

تکثیر و همکاری در تدوين دستورالعمل صدور و تمديد پروانه بهداشتی مراکز  
 پرورش ماهی تیالپیا

 تدوين

همکاری در تدوين دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش 
 آرتمیا

 تدوين

دستورالعمل عملیاتی استاندارد طرح اضطراری کنترل و پیشگیری بیماری 
KHV 

 تدوين

نظارت بر بهداشت عمومی و مواد 
 غذايی

 

 

 

 

 

 تدوين دستورالعمل پايش رخدادهای بهداشتی گوشت وارداتی تازه و وکیوم
 

 تدوين دستورالعمل ثبت خوراك دام و اجزای آن

اجرايی ناظرين بهداشتی به -دستورالعمل ارزيابی و تقويت توانمنديهای فنی
 خارج از کشور

 تدوين

 تدوين راهبردی دفتر نظارت-کمیته علمیشیوه نامه تشکیل و فعالیت 



  

 

 

معاونت بهداشتی و پیشگیری پیگیری  پنجمین سیاست ابالغی

مستمر و تشديد اعمال نظارت های بهداشتی در راستای حفظ 
جمعیت دامی کشور و تضمین سالمت فراورده های خام دامی،  
بمنظور حمايت از تولید داخلی و رونق تولید در حوزه دامپروری کشور 

کارگیری تمامی ظرفیت های سازمان و است که بهمین منظور و با ب
ادارات کل دامپزشکی استان ها تالش خواهد گرديد تا زمینه حفظ 
جمعیت دامی و سالمت جامعه انسانی در حوزه غذای با منشأ دامی 

 تأمین گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهداشت عمومی و مواد نظارت بر 
 غذايی

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش بچه ماهیان 
 دريايی )با همکاری دفتر آبزيان(

 تدوين

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش االغ شیری 
 )با همکاری دفتر بهداشت دام(

 تدوين

ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش ماهی  دستورالعمل
 تیالپیا )با همکاری دفتر آبزيان(

 تدوين

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی نگهداری حیوانات اهلی در روستا )با 
 همکاری دفتر بهداشت دام(

 تدوين

شیوه نامه صدور پروانه باغ وحش، باغ پرندگان و مراکز حیات وحش )با 
 همکاری دفتر بهداشت دام(

 تدوين

دستورالعمل فرآيند نمونه برداری و نحوه قضاوت فرآورده های خام دامی و 
 خوراك دام

 تدوين

دستورالعمل ارزيابی و مديريت خطرات بهداشتی روغن و چربی مصرفی دام، 
 طیور و آبزيان

 تدوين

پرورش ماهی در دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و 
 قفس در دريا )با همکاری دفتر آبزيان(

 بازنگری

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش ماهیان 
 زينتی )با همکاری دفتر آبزيان(

 
 بازنگری

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز تفريخ ماهیان سردابی )با 
 همکاری دفتر آبزيان(

 بازنگری
 

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ )با 
 همکاری دفتر طیور(

 بازنگری
 

دستورالعمل کنترل جمعیت و ساماندهی سگ های بدون صاحب )با همکاری 
 دفتر بهداشت دام(

 بازنگری

 بازنگری 3دستورالعمل غنی سازی تخم مرغ با امگا 

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز بسته بندی و مراکز عرضه  
 فرآورده های خام دامی

 بازنگری )پیش نويس(

بهداشت و مديريت بیماری های 
 طیور و زنبور عسل

 بازنگری ساماندهی فضوالت مرغی

 بازنگری ضوابط حمل و نقل  طیور پايان دوره 

 تدوين پرندگانواکسیناسیون انفلوانزای فوق حاد 

 بازنگری برنامه ملی مقابله با انفلوانزای فوق حاد پرندگان

 تدوين دستورالعمل طیور رنگی و روستايی

 تدوين دستورالعمل کنترل بیماری پبرين

 بازنگری دستورالعمل مراقبت بیماری پبرين

 تدوين دستورالعمل ساماندهی طیور غیر مجاز و فاقد پروانه 



معاونت بهداشتی و پیشگیری تفويض  ششمین سیاست ابالغی

رايی دفاتر زير مجموعه معاونت بهداشتی و پیشگیری به وظايف اج
 ادارات کل دامپزشکی استان ها، در جهت دسترسی سريع به خدمات 

دامپزشکی و تکريم ارباب رجوع و تأکید بر اعمال وظايف نظارتی 
دفاتر زير مجموعه معاونت است تا شرايطی فراهم گردد تا خدمات 

 و به بهترين نحو اجرا گردد.دامپزشکی در کوتاهترين زمان ممکن 

 

 برنامه های اجرایی:

  اعطای دسترسی بیشتر به ادارات کل دامپزشکی استان ها در
 GISسامانه 

  صدور مجوز بهداشتی واردات ماهی خوراکی مصرف خانوار و
 صنعتی

 صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت گوسفندی 

 مربوط به غرامت راکسیون های پس از  پیگیری امورات
 واکسیناسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

بیماری ( فاکتورریسک )شناسایی عوامل خطرساز

 انفلوانزای فوق حادپرندگان دراستان قم

 
 2، دکتر سیداحمدرضا فاطمی1دکتر مهدی رفیعی

 
انفلووووانزای پرنووودگان بیمووواری ويروسوووی متعلوووق بوووه خوووانواده  

 بوده وکه پرندگان مخزن اصلی اين بیماری  است اورتومیکسوويريده
 Highly)از اشوکال فووق حواد     H7و  H5برخی پاتوتیپ هوای  

Pathogen)   انفلووانزای   96بیماری محسوب می گردند. در سوال
خسارات اقتصوادی سونگینی متحمول     H5N8 فوق حاد تحت تیپ

 .نمودکشور مزارع طیور 
 1395و  1396در سال هوای   ايجاد بیماری خطر سازعوامل شناخت 

به عنوان اصلی ترين پیش نیاز برای تودوين راهکارهوای پیشوگیری    
بیماری در دستور کار استان قرار گرفت که اهم آن کنترل و مبارزه با 

 به شرح زير می باشد: 
مانند حصارکشوی نواقص، عودم    بهداشتی مرغداری هاضعیف ساختار 

تاسیس اتاق قرنطینه منتهی به دوش و رختکن پاك جهوت ورود بوه   
واحدهای طیور،حوضچه های ضدعفونی نامناسوب ويوا غیرفعوال در    

لن ها، سوطوح غیور قابول ضودعفونی و     مبادی ورودی واحد ها يا سا
دارای خلل و فرج، سیستم فاضالب غیر بهداشوتی و يوا ناکارآمود در    
زهکشی آلودگی ها، عدم نصب توری بر منافذ ورودی هوواده ، عودم   
حضور کانال فلزی يا غیر فلزی منتهی به حوضچه هوای ضودعفونی   
 در خروجی هواکش ، عدم تعبیه يا نامناسب بوودن محول نگهوداری   

کود جهت سترون سازی، کوره الشه سوز يا چاه تلفات ناکارآمد، نبود 
تجهیزات ضدعفونی مانند سم پواش و...، عودم سیسوتم لولوه کشوی      
ازدرب ورودجهت انتقال سوخت و يا آب به تانکرمربوطه،قرار گورفتن  

برخی از تاسیسات جانبی که دسترسوی بوه آن هوا نیازمنود بوه ورود       
ماننود انبوار خووراك و يوا تخوم مورغ و... از       ماشین به مرغداری بود 

 مهمترين اين عوامل به ثبت رسید.
عدم رعايت اصول امنیت زيسوتی در مرغوداری مهمتورين عامول در     
بروز و شیوع بیماری در بین مرغداری ها گزارش شد. ضعف دانش و 
آگاهی مرغداران و سرکارگران و کارگران مرغداری ها، عدم باور بوه  

صیه های امنیت زيستی، عدم رعايوت اصوول امنیوت    آموزش ها و تو
 زيستی توسط برخی افراد در مرغداری، عدم رعايت اصول امنیت 

زيستی همگانی در يک منطقه توسط تمامی مرغداران هر منطقوه و  
 عدم زير ساخت های مناسب بهداشتی برای اجرای کامل اصول 
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اصوول   امنیت زيستی در مرغداری از مهمترين عوامول عودم اجورای   
 امنیت زيستی بود. 

وجود واحدهای غیر مجاز پرورش طیووردر شویوع و انتشوار بیمواری     
نقش مهمی داشتند.واحدهای غیرمجازشوامل واحودهايی میشووندکه    
ياپروانووه فعالیووت ندارنوود وياتغییرکوواربری غیرمجووازداده انوودوياحمل  

قرنطینوه ای بووده اسوت کوه     –ونگهداری انها فاقدشرايط بهداشوتی  
واردی از قبیل فعالیت واحدهای پرورش مرغ تخمگذارصنعتی شامل م

قطعوه درپروانوه مشواغل    100بیش از) ويارنگی ويابومی درمیزان باال
درواحوودهای فاقدپروانووه بهووره برداری،پوورورش (  خووانگی روسووتايی

اردك،بلووووودرچین،بوقلمون وشوووووترمرغ غیرمجازدرواحووووودهای   
مجاز،تغییرکاربری مرغداری،گاوداری وگوسفندداری وياسايراماکن غیر

مرغداريهاوپرورش سايرطیوربرخالف پروانه مربوطه انتقال طیوربدون 
اخذگواهی حمل بهداشتی قرنطینهای به مرغوداريهای دارای پروانوه   

دوره به مرغداريهای تخمگوذارمی شوود کوه ايون      وانتقال طیورپايان
واحدهامعموالعالوه برآنکه مجموعه ای ازمشکالت مشوروحه قبلوی   

ندبدلیل آنکه فاقدپوشش بیمهای بودند،درصوورت بروزبحوران   راداشت
بیماری مشمول خسارت پرداخت غراموت بیموه نشوده لوذاپنهانکاری     
گزارش تلفات دراين واحدهازيادبود وازطرفی چون بصوورت مخفیانوه   
 فعالیت میکردندازدسترسی نظارتهای دامپزشکی نیزپنهان می ماندند.

از مناطق استان خصوصا در مسویر   تراکم باالی مرغداری هادر برخی
راههای اصلی موجب تسهیل گسوترش بیمواری و جابجوايی عوامول     
بیماريزا بود. به عبارت ديگر نزديکی مرغداری ها به راههوای اصولی   
مجاور مسیر حمل و نقل بین استانی، از ديگر عوامول تواثیر گوذار در    

ل کوود  انتقال بیماری ها از طرق خودروها به ويژه خودرو هوای حمو  
 ثبت شد.

مجاورت مرغداری ها در کنار استخرهای کشاورزی ، ضوعف علموی   
تولید کنندگان، کارگران و افراد شاغل در اين صنعت و عموم مردم و 
عدم وجود ضوابط اجرايی برخورد حقوقی با تهديد کنندگان بهداشوت  

 عمومی به عنوان عامل مستعده ی ديگر به ثبت رسید. 
مديريت نامناسب بهداشتی قرنطینه ای کود واحدها نیز نقش مهموی  
در انتشار ويروس ايفا می نموود.  عودم تعهود مرغوداران در سوترون      
سازی کود در داخول مرغوداری و نبوود زيور سواخت هوای مناسوب        
نگهداری و سترون سازی کود در داخل مرغداری ها، جابجوايی کوود   

ز وجود مراکز غیر مجواز کوود   بدون اخذ گواهی حمل دامپزشکی و نی
در مناطق مختلف وگاه نزديک مراکز تجمع مرغداری ها وهمچنوین  
انتقال کود از ساير استان ها بوه ويوژه اسوتان هوای درگیور بیمواری       
انفلونزای فوق حاد پرندگان به باغات کشاورزی پسوته در مواه هوای    

ی هوا در  ابتدايی پايیز و مجاورت اين باغات با مراکز پرتراکم مرغدار
استان قم،همچنین نقش پرندگان و نیز خودرو های حمل و بارگیری 
کود و دالالن مربوطه در جابجايی عوامل بیماريزا از يوک مرغوداری   

 به مرغداری ديگر نقش مهمی داشتند. 
وجود بازارچه های محلی فروش پرندگان مهمترين داليل مخاطرات 
اين نوع واحد ها شامل نامشخص بودن منشااين طیور،مجاورت انواع 
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های طیورباسطوح مختلف ايمنی ونیزوضعیت سالمت متفواوت،   گونه
امکان عرضه طیورپايوان دوره،مرغوان پیرويابیمارواحودهای صونعتی     
وياانتقال پرندگان مهاجرويامرغان بیمارازواحودهای روسوتايی،احتمال   
ناقل بودن ويادردوره نهفته بودن اينگونه طیورونیزمخاطرات استرس 

ايوون اموواکن وهمچنووین تووراکم بوواالو وارده بووه طیورعرضووه شووده در
قرارگرفتن باشرايط غیربهداشتی درمراکزعرضه بود. اين امواکن موی   
توانست بعنوان عامل انتقال آلودگی بوه طیوور روسوتايی نقوش ايفوا      
نمايند و نیز بعنوان يک کانون انتشار الودگی در منطقه عمل نموده و 

عوه و انتقوال   همچنین  از نظر مخاطرات تهديد بهداشت عمومی جام
 بیماری ها به جامعه انسانی مخاطرات جدی داشته باشند.

شرايط نامناسب بهداشتی در تولید و نگهداری خوراك طیووراز ديگور   
خوودرو    عواملی بود که در انتقال بیماری نقش مهمی داشوت و ورود 

حامل نهاده ها به مرغداری، ورود پرندگان به انبار های نهواده هوای   
برخوی مرغوداران از پوودر گوشوت در تغذيوه طیوور و        دامی، استفاده

نگهداری برخی مواد خارج از انبار بصورت روباز از ديگر عوامل اسیب 
 پذيری مرغداری ها بود. 

شناسايی عوامل فوق در نتیجه بررسی های میودانی و کارشناسوی از   
و تحلیول فورم    1396و  1395کانون های بیماری در طوی دو سوال   

میولوژی می باشد که نقش مهمی در تدوين برناموه  های بررسی اپید
داشته است و بر ان اسواس   1397های پیشگیری از بیماری در سال 

جلسات توجیهی با تشکل های طیور و نیوز مقاموات اسوتانی برگوزار     
شده و راه کار های عملیاتی برای رفع و اصالح مشکالت طراحوی و  

تورهوای مطروحوه   اجرايی شده است . اگرچه موواردی ازريسوک فاک  
بدلیل قدمت،نوع بافت يامنوافعی درزمینوه هوای ديگرقابلیوت حوذف      
نداشت، لکون سوعی دراصوالح عامول خطرسواز،باتوجه بوه ظرفیوت        
عملیوووووواتی وهماهنگسووووووازی سايردسووووووتگاهها ازجملووووووه  

 .گرديد... جهادکشاورزی،شهرداری،اداره محیطزيست و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 آنفلوانزای فوق حاد پرندگانگزارش مهار بیماری 

 دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور 

 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بعنوان يکی از مهمترين تهديدات 
بهداشتی و اقتصادی در کشور مطرح بوده و الزم است تمهیدات الزم 

شیده شود. انفلوانزای فوق درکنترل عوامل مستعد کننده بروز آن اندي
حاد پرندگان بعنوان مهمترين بیماری قابل انتقال بین انسان و پرنده 

درصد تلفات ايجاد  100مطرح بوده و می تواند در جمعیت طیور تا 
لذا تلفات باال در جمعیت پرندگان و اهمیت آن از نظر بهداشت  .نمايد

عمومی سبب گرديده است تا اين بیماری از اهمیت ويژه ای برای 
کشورها برخوردار باشد و کشورها در صورت مواجه با اين بیماری، 
نسبت به معدوم سازی گله های بیماری اقدام نمايند. بر اين اساس 

جر به زيان های اقتصادی سنگین به کشور اين بیماری می تواند من
درگیر بیماری گردد. عامل بیماری انفلوانزای پرندگان ويروس 

  Nو Hمی باشد که بر اساس آنتی ژن های  Aانفلوانزای جنس 
ويروس دارای تحت تیپ های متعدد بوده و در حال حاضر بر اساس 
 تصمیم مجامع بین المللی کشورهايی که در آنها ويروس های

مشاهده شود بايستی به مجامع بین المللی  H7 و H5انفلوانزای 
گزارش نمايند. ويروس های انفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز در 

قرار می گیرند. در ايران H7 و H5 همین تحت تیپ های دارای
تاکنون از موارد بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان،  تحت تیپ 

ارش شده است. تحت تیپ گز  H5N8و  H5N1  ،H5N6های 

H5N1  که برای اولین بار در قوهای انزلی مشاهده  1384از سال
تحت تیپ عامل بروز بیماری در کشور بود که از  1394شد تا سال 

آن سال به بعد موردی از آن گزارش نگرديده است و تحت تیپ 
H5N6  نیز صرفاً در پرندگان مهاجر آبزی پارك بوجاق در استان

ديده شد که با اقدامات بموقع سازمان   1396سال گیالن در 
دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زيست در همان منطقه 
متوقف شد و از انتشار آن به ساير پرندگان و ساير نقاط کشور 

و همزمان با 1394که از سال  H5N8جلوگیری گرديد. تحت تیپ 
 1396سال  درگیری ساير کشورها به کشور ما نیز وارد گرديد در

خسارت زيادی را به صنعت پرورش طیور کشور وارد نمود، لیکن با 
اقدامات سازمان دامپزشکی کشور ، ساير دستگاههای اجرايی ذيربط، 
تشکل های صنفی و مرغداران در جهت اعمال ضوابط بهداشتی و 
قرنطینه و اصالح ساختار بهداشتی واحدها و بکارگیری واکسیناسیون 

 96یماری در مناطق پرخطر کشور که از بهمن سال هدفمند علیه ب
آغازگرديد، اکنون شاهد کنترل بیماری در کشور هستیم و موارد 

بشدت کاهش يافته  1397در سال  1396بیماری نسبت به سال 
-1396و موج 13 95-1396است که مقايسه بیماری در سه موج 

 نشاندهنده همین موضوع است. 1379-1398و  1397
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هموووانطور کوووه در نموووودار فووووق نیوووز مشوووخص موووی باشووود،  
و  1395-1396مقايسووووه موووووج بیموووواری طووووی دو موووووج    

بیوووانگر آن اسوووت کوووه بوووا مجمووووع اقووودامات      1397-1396
توواکنون نسووبت بووه   1396انجووام شووده بیموواری از اسووفند موواه    

مووودت مشوووابه کووواهش معنوووی داری داشوووته اسوووت. ايووون      
از کوووواهش بسوووویار  1398-1397کوووواهش بووووويژه در موووووج  

بوووااليی برخووووردار بووووده و نشووواندهنده اثوووربخش اقووودامات     
بوووه بعوود موووی باشووود بنحويکوووه   1396انجووام شوووده از بهمووون  

-1395در مووووج  633تعوووداد کانونهوووای بیمووواری ، از تعوووداد    
 54بووووه تعووووداد  1397-1396کووووانون در موووووج   650و  1396

 کاهش يافته است.  1398-1397کاهش کانون در موج 

 1398-1397از نظوور تعووداد معوودوم سووازی طیووور نیووز موووج       
شووواهد کووواهش بسووویار محسووووس تعوووداد طیوووور معووودومی     

موووج قبلووی بوووده اسووت بنحويکووه تعووداد طیووور      2نسووبت بووه  
قطعووووه در موووووج   12010690معوووودوم شووووده ، از تعووووداد   

قطعوووووووه در مووووووووج   26881908و تعوووووووداد  1396-1395
قطعوووه در مووووج در سوووال    976220بوووه تعوووداد   1397-1396
 96کوووواهش يافتووووه اسووووت. کووووه نشووووان از کوووواهش  1397

صوودی تعووداد طیووور معوودومی در موووج اخیوور مووی باشوود کووه     در
ايوون موضوووع نقووش مهمووی در حفووظ جمعیووت طیووور کشووور و     

 ادامه روند تولید مرغ و تخم مرغ در کشور داشته است.

  آنفلوانزای فوق حاد در کشور 97-98و  96-97،  95-96موج  3مقایسه تعداد طیور معدومی در 

 
 

اقدامات مهم سازمان دامپزشککی کشکور در مقابلکه بکا     

 بیماری
با توجه به وضعیت بیماری و ماهیت ويروس از نظر تغییرات ژنتیکوی  
مهمترين اقدامات در سال های گذشته، معدوم سازی گله های آلوده 
و تقويت اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای متعاقب جوجه ريزی جديود  

 بوده است. 
با توجه به وسعت واحد های درگیر و روند افزايشی  96در سال 

به بعد که نشان دهنده مستمر شدن روند  1394ز سال درگیری ها ا
ابتال واحد ها بوده است، احساس گرديد که بايستی نسبت به 

بازنگری وسیعتر در  شرايط بهداشتی و اقدامات مرتبط با پیشگیری 
 اقدام گردد.

بر اين اساس و متعاقب درگیری تعداد زيادی از واحدها در سال  
سازمان دامپزشکی کشور با همکاری و ، برنامه برون رفت در 1396

مشورت با متخصصین داخلی و مشورت با مجامع ذيصالح بین 
المللی تهیه و عملیاتی گرديد هر چند در اجرای يکی از اجزای 

معیارهای کنترلی بنام واکسیناسیون پیشگیری هدفمند  موانع و 
اری عواملی اجازه ندادند که در زمان موثر برای مهار بهتر موج بیم

عملیاتی شود،  اقدامات پیشگیری و مقابله با بیماری  1396-1397
بويژه در رابطه با واحدهای پرورش طیور صنعتی با حساسیت ويژه 

 مورد اجرا قرار گرفت.
محور برنامه های سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل و ريشه کنی 

ايش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قالوب مووارد رصود و پو    
بیماری اقدامات کنترلی بیماری، اقدامات تشخیصی بیمواری، اطوالع   

 رسانی و آموزش و نظارت و مراقبت انجام گرفت.

 
 



اقدامات انجکام گرفتکه در ر کد و پکایش      -الف

 بیماری

 در اين قسمت روش های اپیدمیوسرويالنس مطابق با چهار اليه  
 اليه گیالن، گلستان و مازندران .1
اليه استان های دارای تراکم باالی مرغ تخم گذار شامل  .2

استان های  آذربايجان شرقی، قزوين، البرز، تهران، قم، 
 مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس

 اليه استانهای غیر اليه های اول و دوم .3
اليه مناطق خاص پرندگان وحش مهاجر و پرندگان وحش  .4

مقیم که بر اساس اکوسیستم، دينامیک طیور و وضعیت بیماری 
 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان طراحی شده است اجرا گرديد.  

پايش بیماری در استان ها بر اساس مراقبوت فعوال و غیور فعوال بوا      
مرحله گله هوا از   گزارش گیری از طرق مختلف انجام گرفت. در اين

نظر بالینی بمنظور شناسايی عالئم بیماری، سرولوژی جهت شناسايی 
آنتی بادی های ضد ويروس آنفلوانزای پرندگان و آزمايشات مولکولی 
جهت کسب اطالعات الزم در جمعیت های در معرض خطر و تأيیود  
موارد مشکوك بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان مورد بررسی قرار 

 فتند.گر

برنامه سرويالنس سازمان دامپزشکی بر مبنای  مراقبت فعال :

دستورالعمل های مندرج در کتاب کد سازمان جهانی بهداشت دام و 
مصوبات شورايی اتحاديه اروپا بروز رسانی شد و بر مبنای برنامه 

تدوين شده با اجرای طرح های پايش در مقاطع مختلف بويژه قبل از 
در طیور بومی و صنعتی نسبت به بررسی  شروع نیمه دوم سال

وضعیت بیماری در کشور اقدام گرديد. و با توجه به تأيید موارد 
کیلومتر  10و  3بیماری نیز نسبت به پايش واحدهای در شعاع های 

کانون ها اقدام و اين واحدها از نظر نشانه های بالینی و ازمايشگاهی 
 مورد بررسی قرار گرفتند.

در اين مورد ضمن اطالع رسوانی عموومی بوه     ال:مراقبت غیر فع

کلیه مردم بطرق مختلف و انجام آموزش های ويژه به افرادی خاص 
در سطح شهر، شهرستان، روستا، بازارچه های فروش پرندگان زنوده،  
مرغداريهای صنعتی، تعاونی ها و تشکل های مرغوداری، کشوتارگاه   

وحشوی، خانوه هوای    های طیور، تاالب ها و زيستگاه های پرنودگان  
بهداشت، روستائیان، دهداران و مروجین بهداشتی درخواسوت گرديود   
تا در صورت مواجهه و يا کسب اطالع از هر گونه تلفات و يا بیماری 
مشکوك پرندگان در منطقه خود و يا مشاهده عالئم بیماری:، مراتب 
را در اسرع وقت با شماره تلفن ضوروری بوه دامپزشوکی در سواعات     

پس از دريافوت گوزارش بیمواری،    و غیر اداری گزارش نمايند.  اداری
کارشناس مسئول دامپزشکی منطقه بالفاصله به محل مراجعه نموده، 

بوه تکمیول   برداری الزم، نسبت  ضمن دريافت تاريخچه و نمونه

 فرم گزارش دهی مطابق با ضوابط مربوطه اقدام می نمود.

 

 اقدامات کنترلی بیماری -ب

اينکه مختومه سازی واحدهای درگیر بیماری از مهمتورين  با توجه به 
اقدامات دامپزشکی در جهت پیشگیری از انتشار بیماری می باشد بور  
اين اساس تالش گرديد تا با بکارگیری کارشناسوان کوارآزموده و بوا    
تجربه در اين حوزه نسبت به اقدام سريع در واحودهای درگیور اقودام    

زارش بیماری نسبت بوه بررسوی ، اخوذ    در اين رابطه پس از گ .گردد
نمونه و انجام ازمايشات الزم اقدام و در صورت مثبت بوودن، نسوبت   
به تنظیم صورتجلسه و معدوم سازی طیور و نهاده های آلوده توسوط  
نیروهای آموزش ديده و با نظارت کارشناسان دامپزشکی و پاکسازی، 

نی فردی اقودام  شستشو و ضدعفونی کانون آلوده با رعايت اصول ايم
 می گرديد.

در موارد بررسی طیور بومی نیز پس از دريافت گزارش تلفات، نسبت 
به بررسی طیور روستا و اخذ نمونه اقودام و در صوورت مثبوت بوودن     
نتیجه نسبت به معدوم سازی طیور اقدام می گرديد. معدوم سازی در 

و  طیور روستايی با توجه به شورايط نگهوداری و موقعیوت اجتمواعی    
فرهنگی روستا از شرايط ويژه ای برخوردار بوود و در شورايط سوخت    
جغرافیايی و با اعزام اکیپ های آموزشی ديده، تالش گرديد تا طیوور  

 بومی روستا جمع آوری و معدوم گردد.
درمنطقه بوجاق شهرستان آستانه اشورفیه در اسوتان     H5N6رخداد 
 گیالن

، شناسوايی سوريع و   1396يکی از اقدامات مهم دامپزشکی در سوال  
در منطقه بوجاق H5N6 کنترل بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان 

شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیالن بوود کوه باعوث گرديود توا      
بیماری از اين منطقه به ساير مناطق کشور منتقل نگردد. از مهمترين 

پارك ملی بوجاق می توان به موارد ذيل اشاره  اقدامات دامپزشکی در
 نمود:

جمع آوری و دفن بهداشتی تلفات با همکاری سوازمان محویط    -1
 زيست 

اخذ نمونه از پرندگان بیمار و انجام ازمايش مولکولی: بوا توجوه    -2
به انجام آزمايش مولکوولی نمونوه هوای اخوذ شوده، مشوخص       
گرديد که تحت تیپ عامل بیماری در منطقه بوجاق يک سواب  
تايپ جديد از ويروس انفلوانزای فووق حواد يعنوی تحوت تیوپ      

H5N6 د و از می باشد که تاکنون در کشور گزارش نگرديده بو
تحت تیپ هايی بوده که گزارش مووارد درگیوری انسوانی نیوز     

 داشته است. 

جداسازی ويروس جديد در کشورسوبب گرديود توا موضووع بوا      
حساسیت ويژه ای پیگیوری و معاونوت بهداشوتی و پیشوگیری     
سازمان دامپزشکی رأساً در استان گویالن حاضور و بور فراينود     

 کنترل بیماری نظارت نمايد.
 
 



 
فلووانزای فووق حواد پرنودگان     تشکیل ستاد مقابله با بیمواری ان  -3

استان و تشريح حساسیت موضوع برای مقامات مسئول استانی 
 و پیگیری همکاری همه دستگاههای مسئول در اين زمینه

تشديد اقدامات بهداشتی قرنطینه ای در استان گیالن بوويزه در   -4
زيستگاههای پرندگان مهاجر آبوزی و روسوتاهای اطوراف ايون     

 زيستگاهها

از طريق رسانه های جمعی بويژه صدا و سویمای  اطالع رسانی  -5
ضودعفونی   استان با توجه به اهمیت بهداشت عموومی بیمواری  

منطقه درگیر بیماری و خودروهای ورودی به منطقه با همکاری 
 سازمان حفاظت محیط زيست  

استقرار قرنطینه دامپزشکی در منطقه شهرستان رودبار بمنظوور   -6
 فراورده های آن به استان گیالنکنترل ورود و خروج طیور و 

دان پاشی در منطقه درگیری بمنظور عدم خروج پرندگان از اين  -7
 منطقه و آلودگی احتمالی ساير مناطق کشور

برگزاری کالس های آموزشی برای دست اندرکاران و افوراد در   -8
 معرض خطر در منطقه

 برنامه ریزی جهت انجام واکسیناسیون هدفمند 

يکی از برنامه های پیشگیری از بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در دستور کار برنامه های سازمان دامپزشکی قورار   1396که در سال 

گرفت، طرح موضوع برنامه هدفمند واکسیناسیون علیه بیمواری بوود   
که با توجه به بررسوی تجربیوات سواير کشوورها در زمینوه مصورف       

حاد پرندگان و لزوم بهره منودی از تجربیوات   واکسن آنفلوانزای فوق 
ساير کشور و اخذ نظرات سازمان های معتبر بین المللی با تعدادی از 
کارشناسان مطرح در سوازمان هوای بوین المللوی موذاکره و مکاتبوه       
گرديد که همگی بوا توجوه بوه شورايط مشوابه کشوور موا يعنوی در         

ل بیمواری نشوده   کشورهايی که با امنیت زيستی تنها موفق به کنتور 
بودند واکسیناسیون را بعنوان يک ابزار مهم کمکوی در کنوار امنیوت    
زيستی مطرح نمودند تا از اين طريق و با افزايش مقاوموت پرنودگان   
بتوان نسبت به مقابله با بیماری ومختوموه سوازی کوانون هوا اقودام      

در واحدهای هدف اسوتان هوای پور     1397نمود. اين برنامه در سال 
ور اجرايی گرديد و تاکنون مواردی از بیماری در گلوه هوای   خطر کش

واکسینه گزارش نگرديده است. البته بوا توجوه بوه محودوديت هوای      
موجود در واردات واکسن در مرحله اول واکسیناسیون، کلیه گله های 
هدف واکسینه نگرديده اند ولیکن با توجه بوه پیگیوری هوای وزارت    

ی کشور و شرکت های وارد کننوده  جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشک
ايوون محوودوديت در حووال رفووع بوووده و در آينووده نزديووک شوواهد    

 واکسیناسیون کامل جمعیت هدف خواهیم بود.
پس از جمعبندی نظرات و با توجه بوه تصومیم سوازمان دامپزشوکی     
کشور در رابطه با واکسیناسیون علیه بیمواری، در مرحلوه اول طیوور    

 ر و گله های تخمگذار تجاری در مناطق مادر گوشتی، مادر تخمگذا
 

 
مشخصی از کشور در طورح واکسیناسویون قورار گرفتنود و عملیوات      

 واکسیناسیون در انها اجرا گرديد. 

 بازنگری در ساختار بهداشتی واحدهای پرورش طیور

با توجه به لزوم اعمال نظارت بر عملیات واکسیناسیون هدفمند علیه 
حاد پرندگان، عالوه بر نظوارت هوای الزم در   بیماری انفلوانزای فوق 

تهیه، توزيع و مصرف واکسن، نظارت های پس از واکسیناسیون نیوز  
 با حساسیت بیشتر اعمال می گردد.

با توجه به لزوم بازنگری در ساختار بهداشتی واحدهای پرورش طیور 
و با توجه به درگیری تعداد زيادی از واحودها، صودور    1396در سال 
وجوه ريوزی در واحودهای درگیور و حتوی سواير واحودها بوا         مجوز ج

نیز ادامه  1397حساسیت ويژه ای دنبال گرديد که اين روند در سال 
يافت که مهمترين اقدامات انجام گرفته در اين زمینوه در واحودهای   

 طیور صنعتی بشرح ذيل می باشد:
تشکیل تیم ممیزی با حضور نمايندگان اداره کول دامپزشوکی،    -1

 جهاد کشاورزی، اتحاديه مرغداران  سازمان

 بازديد از تمامی واحدهای متقاضی جوجه ريزی  -2

اعالم نواقص موجود در واحدهای بازديد شده بوا تأکیود بور بوه      -3
 حداقل رساندن هرگونه تردد به واحد 

پیگیری رفع نواقص واحدها از طريق مديريت واحودها، تشوکل    -4
 ها و مقامات مسئول استانی

اصالح ساختار بهداشتی سیستم های قرنطینه ورودی واحدهای  -5
 مرغداری در جهت کنترل ترددها 

اصوالح سوواختار محول نگهووداری و دپووی کووود در واحوودهای     -6
 تخمگذار

 در شانه و کارتن مناسب مواد اولیه خوراك،  انبار پیگیری ايجاد -7
 فارم بمنظور عدم ورود خودرو به محوطه واحد ورودی ابتدای

ی اصالح ساختار عرضه بازارچه های عرضه پرندگان زنده پیگیر -8
از طريق جابجايی محل عرضه تا برخورد قضايی با واحد های 

 متخلف با همکاری دادگستری های سراسر کشور

داشوتی و قرنطینوه ای عوالوه بور واحود      با توجه به اينکه اقدامات به
درگیر جهت پیشگیری از درگیری ساير واحدها در منطقه نیز الزاموی  
بوده بر همین اساس همزمان با انجام اقدامات بهداشتی و قرنطینوه ا  
ی در واحد درگیر نسبت به اعمال نظارت مستقیم بور کشوتارگاههای   

طیوور و  تر بور حمول و نقول     تر و جامع نظارت و کنترل دقیقمنطقه، 
نهاده های آن با همکاری نیروی انتظامی، کسب اطوالع از وضوعیت   
تلفات طیور در پرندگان آزاد پرواز )از طريق ارتباط با همکاران محیط 
زيست و ايجاد گشت های مشترك با ايشان(،نظارت بر وضعیت طیور 

هوای الزم بور مراکوز عرضوه پرنوده از      اعمال نظارت بومی روستايی 
جمله بازارهای عرضه طیور زنده و پیگیوری قضوايی جهوت تعطیلوی     
مراکز غیر مجاز عرضه پرنده زنده، ساماندهی و عرضه طیور رنگی با 

برگوزاری جلسوات تخصصوی    توجه به حجم زياد توزيع آن در کشور، 



  

 

دام در مناطق درگیری بیماری اقجهت ساماندهی وضعیت کود مرغی 
 گرديد

 اقدامات تشخیصی بیماری   -ج

با توجه به امکانات به روز ازمايشگاهی سوازمان دامپزشوکی کشوور،    
تشخیص بیماری در کوتاهترين زمان انجام موی گیورد کوه البتوه در     

در راستای تسريع در کسب نتايج ازمايشگاهی و بوه تبوع    1396سال 
ر بیماری، پوس از  آن اقدام سريع در حذف کانون و پیشگیری از انتشا

ممیزی آزمايشگاه های ادارات کل دامپزشکی استان ها و با توجه به 
استان کشور، نسبت به  16دارا بودن شرايط الزم در آزمايشگاه های  

 2و  1396اسوتان در سوال    14واگذاری آزمايشات مولکولی به ايون  
اقدام گرديد که همین امر نقش مهمی در  1397استان ديگر در سال 

اهش زمان تصمیم گیوری بورای معودوم سوازی واحودهای درگیور       ک
 داشت. 

 اطالع رسانی و آموزش  -د

 محور انجام گرفت: 5اقدامات مرتبط با اطالع رسانی و آموزش در 

 خروج از سیستم محرمانه بودن اطالع رسانی  -الف

اطالع رسانی بر اساس سیستم اطالع رسانی سازمان جهانی  - ب
 بهداشت دام در سطح بین المللی 

 انتشار اطالعات و گزارش کانون ها  - ج

 اطالع رسانی عمومی وبهره برداران - د

 آموزش وترويج گروه های هدف  - ه

اطالع رسانی به تشوکل هوا و موديريت و مسوئولین بهداشوتی       -1
د که در اين دوره درگیوری  واحدها يکی از مهمترين اقداماتی بو

بیماری مورد تأکید قورار گرفوت و شورايط الزم جهوت اطوالع      
رسانی از طريق رسانه های جمعی نیز فراهم گرديود بطوريکوه   

تولید کنندگان، تشکل ها و مردم در جريان امور قرار گرفتنود و   
از طريق انجام مصاحبه در صودا و سویما، برگوزاری جلسوه بوا      

ا بمنظور تأکید بر ضورورت رعايوت دقیوق    مرغداران و تشکل ه
اصول امنیت زيستی، انجام  مصاحبه در سايت هوا ، مجوالت و   
روزنامه، اطالع گیری مستمر از وضعیت تلفات احتمالی در طیور 

 -صنعتی و بومی از طريق تماس تلفنی روزانه با مسئولین فنی 
 بهداشتی و بهورزان و دهیاران روستايی، ارسال پیامک متنوی و 

هشودارهای   انتشوار صوتی جهت مورتبطین بوا صونعت طیوور،     
بوور موووارد ذيوول  تخصصووی  نشووريات محلووی و بهداشووتی در
 تأکیدگرديد:

خوروج افوراد ،    ورود و ويژهتشديد اقودامات امنیوت زيسوتی بو      -1
 مواد مصرفی  نقل و وسايل حمل و

افزايش اطالعات عمومی در خصوص وضعیت بیماری در کشور  -2
 و استان مربوطه

يوا   اعالم وقوع تلفات غیر متعارف و افزايش سطح هوشیاری و  -3
 اسرع وقت  تغییرات سالمتی گله به واحدهای دامپزشکی در

کواهش اسوترس   و  افزايش دانش عمومی در ارتباط با بیمواری  -4
 های اجتماعی و روانی ناشی از اطالع رسانی نامناسب

ذ هنگام جوجوه ريوزی و اخو    دامپزشکی در اداراتهماهنگی با  -5
 مجوزهای مربوطه 

 حفاظت فردی  رعايت اصول بهداشت و -6

 توصیه های بهداشتی و زيست محیطی در خصوص بیماری -7

توجه ويژه بوه تلفوات غیور متعوارف و گوزارش دهوی بوه اداره         -8
 حفاظت محیط زيست شهرستان مربوطه

با توجه به نقش مهم آموزش در ارتقاء دانش بهره برداران و  آموزش :
در جهت انتقال دانش روز بمنظور پیشگیری و مبوارزه بوا بیمواری در    

نسبت به آموزش بهره برداران 1397ماهه سال  10و  1396طی سال 
 اقدام گرديد.

از اقدامات ويژه در آموزش مرتبط با پیشگیری و مقابله با انفلووانزای  
حاد پرندگان، اجرای دوره های آموزشوی امنیوت زيسوتی بورای     فوق 

اولین بار همکاری موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی بر اسواس  
تفاهم نامه فیمابین و با بهره گیری از امکانات آموزش غیر حضووری  

گووروه هوودف شووامل  4در قالووب وبینووار بوووده کووه در ايوون دوره هووا 
ین امنیوت زيسوتی و مسوئولین    مرغداران، کارگران مرغداری، مسوئول 

بهداشتی واحودها شورکت نمووده و مباحوث امنیوت زيسوتی توسوط        
مدرسان تعیین شده آموزش داده شد کوه بور اسواس ارزيوابی انجوام      
گرفته توسط موسسه علموی کواربردی از اثربخشوی بسویار مناسوبی      

نفر  5444دوره برگزار و 144برخوردار بوده است. در اين برنامه، تعداد 
 آموزش داده شد.روز 

 نظارت و مراقبت -ه

نظارت و مراقبت در راستای ارتقای اقدامات کنترلی انجام موی گیورد   
که بر اين اساس نسبت به ارزيابی اقدامات انجام گرفته استان هوا در  
رابطه با مقابله بیماری در مراحل مختلوف از جملوه پوايش، اقودامات     

ن بوا اعوزام اکیوپ هوای     کنترلی و اطالع رسانی و انجام واکسیناسیو
تخصصی اقدام گرديد و موارد ذيل در اين ارزيابی ها  نحووه بررسوی   
اپیدمیولوژيک بیماری، فرايند واکسیناسیون در استان های واکسوینه،  
فرايند معدوم سازی کانون های آلوده، کنترل شعاع اطراف کانون ها، 

رغداری اقدامات بهداشتی در کشتارگاههای طیور، ممیزی واحدهای م
بر اساس دستورالعمل ابالغی و فرايند مختومه سازی واحودها موورد   

 توجه قرار گرفت.
در پايان الزم بذکر است با توجه به خسارات عموده اقتصوادی و نیوز    
پیاموودهای منفووی اجتموواعی آن )بیکوواری کووارگران، توقووف تولیوود و 
صادرات( و مخاطرات بهداشت عمومی بیماری، پیشگیری از بیمواری  
نیازمند مشارکت ساير دستگاههای اجورای کشوور بووده و هريوک از     

دود وظايف خود در ايون امور مهوم    دستگاههای اجرايی بايستی در ح
مشارکت نمايند. در همین راستا، نقش تشکل هوای صونفی صونعت    
طیور جهت مقابله با بیماری بسیار پر رنگ بوده و الزم است بصورت 



مستمر ضمن ارائه آموزش هوای الزم بوه مرغوداران جهوت ارتقوای      
اصول امنیت زيستی در واحدها، در صوورت مواجهوه بوا تلفوات غیور      

ارف، نسبت به اعالم آن در اسرع وقت به دامپزشکی اقدام نموده متع

و در اجرای ضوابط بهداشتی و اصوالح سواختار بهداشوتی واحودهای     
 پرورش طیور با دامپزشکی همکاری نمايند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



گامبوروي تحت باليني ،تهديد  جدي و فراموش شده 

 صنعت مرغداري
رضا شيباني تذرجي؛ مسئول اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي 

 1طيور استان هرمزگان

بيماااري گااامبورو اا امااان ملااي ااماار بيماااري در دهاا      

ماااي دي در من اااا  اي بااا  همااايل ناااا  در ايالااات     60

Delaware    امريكاااا تاااامنون هماااواره بااا  اناااوان يااا

بيماااري دنااد دهااره شااناات  شااده اساات و تمااايز  ن اا     

براااي بيماااري هاااي راياان طيااور هنااوا هاا  گاااهي بااراي    

دنااان ماا  در  براااي منينيساايل هاااي طيااور دشااوار اساات 

 (2بدو شناسايي،  ن را برونليت مي انگاشتند!)

ايل نوشاتار متناساب باا موتعيات و مباال بحاي ، ساعي در        

هلاادار ريرامااون تبعااان ساانگيل درگيااري ماازار  راارورش   

طياااور گوشاااتي باااا گاااامبوروي تحااات بااااليني دارد و نااا  

باانويسااي م الااب انمااي درباااره اياال بيماااري ماا  ياينااا     

فرهيخت ،بسااايار بهتااار و بيلاااتر اا  مخااااطبيل و همكااااران

 نگارنده اا ايل بيماري  گاهي انمي دارند.

بيماااري بااورو ا ااوني ياا  بيماااري ويروسااي  اااد بااا      

واگيااري بااا  در جوجاا  هاااي جااوان اساات ماا  بافاات        

لم وئيدي ب  اصاو  باورو فابريسايوو با  اناوان هاد        

اولي  براي ويروو با  شامار ماي رود.اهميات اتتصاادي ايال       

ب  دو دليار اسات؛ ابتادا ايال ما  ايال بيمااري ماي         بيماري 

ه تا  و مسال    3درصاد در جوجا  هااي     20تواند تن اتي تاا  

تاار ايباااد مند.وجاا  ديگاار ماا  اهميتااي بااي  اا اياال دارد   

توانااايي ويااروو در ساارمو  راسااد ايمنااي در جوجاا  هاااي  

 لااوده شااده در ابتااداي امرمااي باشااد .بيماااري درماتياات    

هپاتياات باا  همااراه  -ني ا ااونيتانارايايي،سااندرو  ماا  اااو 

(،ا ونااات هااااي مناااي فرماااي و   IBH-CIAگنبيااادگي)

شكساات در وامسيناساايون ،رااي  ماادهايي هسااتند ماا  باا    

طااور معمااول راای اا اياال ناصااان رااي   مااده در امنكاارد  

دستگاه ايمناي با  وتاو  ماي ريونادد.محافجت جوجا  هاا اا        

ا وناات اود هنگااا  بيلااتريل اهمياات را داشاات  و معمااو  اا 

انتاااال رااادتل هاااي مااادري باا  جوجاا  هاااي جااوان   طرياا 

 (1صورن مي رذيرد.)

شااايد نااا  بيماااري گااامبورو نساابت باا  ساااير بيماااري هااا اا 

تبياار  ن نوانزا،نيوماساار و برونلاايت و لاات ممتااري در     

باايل مرغااداران و  ساساايت ممتااري بااراي دامپزشااكان      

ايباااد مند.بعيااد نيساات ماا  الگااوي تن ااان رنكاااني و نساابتا  

در تياااو بااا ساااير بيماااري هااا ساابب شااده اساات  ممتاار  ن

دناايل تصااوري بااراي مرغااداران و  تااي دامپزشااكان ايباااد  

نمااوده باشااد و در نتيباا  شاااهد  ن هسااتي  ماا  اهمياات      

ممتااري باا  بيماااري بااورو ا ااوني داده مااي شااود و برناماا  

ريزي ريلاگيران  جادي باراي منتارل  ن در مرغاداري هااي       

وجا  با  ايال ما  مهمتاريل      ملور با  اجارا در نماي  ياد.با ت    

ارگاااان هاااد  در ايااال بيمااااري باااورو فابريسااايوو و    

ه تگاي ماي باشاد لاذا      8تاا   3بيلتريل فعاليت باورو بايل   

در ايل سنيل بيلتريل ا ئا  با  صاورن  ااد ملااهده ماي       

ه تا  داون انادااه     3شود. بر ايل اسااو در سانيل ممتار اا    

بورو مود  اسات ا ئا  بيمااري با  شاكر تحات بااليني        

وجااود دارد.نبايااد فرامااوش ماارد ويااروو ايباااد مننااده       

بيماري بورو ا اوني با   ارارن و شارايی محايی اا جمنا        

PH          اسيدي ماااو  اسات و ماي تواناد  تاي با  مادن دناد

ماااه در دوره هاااي متناااو  راارورش در سااالل هااا و تااا دنااد 

 ه ت  در    و غذا انده بماند!

 

 اااد هاار دنااد وتااو  بيماااري گااامبورو باا  شااكر باااليني و  

ساابب وارد  ماادن اساااران اياااد باا  ماازار  ررورشااي مااي   

گااردد امااا اينااي اغااراي  ميااز نيساات اگاار گ تاا  شااود در    

شااديدتريل  الاات اسااارن بااار بااودن اياال شااكر بيماااري ، 

 باا ه  گامبوروي تحت باليني تهديد جدي تري است.

بااا  رفااتل ضااريب تباادير غااذايي و ايباااد  ساساايت باا     

ت اده اا راه اسااپري اا تبعااان جاادي وامساال هاااي مااورد اساا

و اسااارن بااار فاار  تحاات باااليني گااامبورو مااي باشااند.ايل  

تهديد،محااان ملاورهاي در  اال توساع  را ما  نيااا مبار        

باا  يااافتل ناااا   ساايب رااذيري اتتصاااد اااود دارنااد باار  ن  

داشاات  اساات تااا راا وه  هاااي اااود را باار اياال بيماااري     

نياز اا ايال امار نباياد     متمرمز نمايند.بر ايل اساو ملاور ماا   

مسااتيني باشااد و بااا رااذيرفتل اياال نكتاا  ماا  صاانعت        

مرغااداري هنااوا نااا  تعياايل مننااده اي در اتتصاااد ماا ن   

ملااور دارد لااذا رااردااتل باا  اياال موضااو  توساای مرامااز    

دانلااگاهي و اجرايااي باا  صااورن هاادايت شااده و هدفمنااد اا 

 ( 5و  4ضروريان امروا ملور مي باشد.)

 

 
__________________________ 
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يكااي اا راهكارهاااي اساسااي و انمااي در راب اا  بااا ماابناا  بااا 

شاااكر تحااات بااااليني گاااامبورو تعيااايل اماااان مناساااب  

گوشاااتي و ماااادر ماااي   وامسيناسااايون در گنااا  هااااي   

باشد.متاساا ان  هنااوا برناماا  وامسيناساايون دنااد دهاا  تباار 

در  ااال اجراساات ماا  ياينااا باادون شااناات سااوي  هاااي    

و لااي در گااردش و نيااز تيتراساايون مناسااب گناا  هاااي    

مادر،ايااان دلاامگيري را متوجاا  صاانعت مرغااداري نمااوده   

اسااات.اجراي برنامااا  وامسيناسااايون انماااي و مبتناااي بااار 

اني باا  بهبااود و افاازاي  بااااده اتتصااادي راا وه  هاااي ميااد

 (3مزار  ررورشي اواهد انباميد.)

ظهور وياروو هااي واريانات ما  اا ترابات راادگني نااديزي        

باااا وياااروو هااااي م ساااي  بيمااااري باااورو ا اااوني   

براوردارناد،  نااا  محافجاات مننادگي رااادتل هاااي مااادري   

را ماا  باا  دنبااال اساات اده اا وامساال هاااي  اااوي ويااروو   

سااي   اصاار  مااده انااد تناازل بخلاايده اساات.اما  هاااي م 

نلااان داده شااده اساات ماا  بااا افاازاي  ساا   رااادتل هااا،    

محافجت متاااط  بايل راادتل هااي  اصار اا وامسال هااي        

م سااي  بااا ويااروو هاااي وارياناات افاازاي  مااي يابااد.ايل   

مسال  مي تواناد انگيازه معااا ي باراي افازودن بار مياانگيل        

مايااد و در مناااطاي ماا   ايااار رااادتل هاااي مااادري ايباااد ن 

ا تمااال  عااور سااوي  هاااي وارياناات وجااود دارد بااراي      

جوجاا  هاااي داراي ماااادير بااا تري اا رااادتل هاااي مااادري  

 (1مزيتي تناي شود.)

تاااريران تعااعيي منناادگي ايمنااي در وامساال هاااي بيماااري 

بااورو ا ااوني محاادود باا  وامساال هاااي بااا  اادن بااي  اا  

سای نياز اا ايال    متوسی نيست و وامسل هااي باا  ادن متو   

نجر با يكاديگر ت ااون دارناد با  گونا  اي ما  ممكال اسات         

بتااوان بععااي اا اياال وامساال هااا را بااراي وامسيناساايون در  

نوباات اول در صااورن فااادان تاااريران باادارناادگي رااادتل     

 (1هاي مادري مناسب تر دانست.)

اا طرفااي نلااان داده شااده اساات ماا  اياال گوناا  تاااريران و  

متعنا  با   يال هااي مختناي ما  اا       نتاين در جوجا  هااي   

 يي اصوصيان ژنتيكاي باا ها  فاري دارناد مت ااون باشاد        

بااا جوجاا  هاااي    SPFو اياال م العااان در جوجاا  هاااي    

 (1گوشتي تباري نتاين نسبتا مت اوتي داشت  باشند.)

 پيشنهادات:

* راااي  و مراتباات بيماااري بااورو ا ااوني در تالااب طاار   

اا نجاار ويااروو هاااي منااي توساای ساااامان دامپزشااكي داا  

هاااي در گااردش و داا  ارربخلااي وامساال هاااي مااورد       

اساات اده در ساا   ملااور اولاايل گااا  اساسااي در منتاارل     

بيماااري اساات.ب  ااا وه بااراي رياااده سااااي برناماا  هاااي     

انمااي و اجرايااي ضاارورن دارد ساااامان دامپزشااكي داده     

هاااي ماارتبی بااا اياال بيماااري را اا همكاااران محتاار  بخاا  

د طيااور اا سراساار ملااور جماا    اصوصااي شاااغر در فيناا 

 وري نماياااد و باااا بررساااي  مااااري دتيااا  و موشاااكافان    

شااناات مااامني اا وضااعيت سااوي  هاااي در گااردش رياادا    

 مند.

*راااي  و مراتباات گااامبورو در مناااط  روسااتايي نيااز يافتاا  

هاي در اور تامني با  دسات اواهاد داد و دا  بساا گاردش       

 سااوي  هاااي و لااي در جمعياات طيااور روسااتايي منباا     

تغييااران ژنتيكااي و افاازاي   اادن سااوي  هاااي فيناادي در  

ماازار  صاانعتي باشااد، داارا ماا  بااا افاازاي  مااراودان شااهر و 

روسااتا و نزديكااي بسااياري اا ماازار  صاانعتي  باا  محاايی     

هاي روستايي ا تماال سارايت ساوي  هااي غيار صانعتي با         

ماازار  صاانعتي و جهاا  هاااي ژنتيكااي منتهااي باا  افاازاي   

 (6دارد.)تدرن تخريب ويروو وجود 

*روش تناااي  وامساال نيوماساار راای اا وامسيناساايون بااا   

وامسااال گاااامبورو و اراياااابي راساااد ايمناااي بااا  وامسااال 

نيوماساار باا  انااوان معياااري بااراي تااارير ميباات يااا من ااي  

وامسل هااي رايان گاامبورو در ملاور و نياز اراياابي  سايب        

شناسي باورو فابريسايوو ماي تواناد در تالاب طار  هااي        

باااا همكااااري سااااامان دامپزشاااكي و ر وهلاااي ملاااتر  

 (1دانلكده هاي دامپزشكي انبا  گيرد.)

*با تما  اهميتي ما   عاور ايمناي باا واسا   سانولي باراي        

دسااتيابي باا   اادامير   اظاات در براباار ويااروو بيماااري    

بورو ا اوني  داراسات اماا هناوا ها  در بساياري اا مواتا         

برااااورداري اا يااا  ايمناااي ماااادري تاااوي و همگاااون در 

ن رلااتيباني بااا ياا  برناماا  وامسيناساايون مناسااب    صااور

تااادر اساات باا  امنكاارد م نااو  تاار گناا  هاااي گوشااتي     

 ([1بيانبامد.)

*اسااات اده اا ظرفيااات رساااان  هااااي نوشاااتاري،ديداري و   

شاانيداري و تاادويل برناماا  هاااي  مواشااي و ترويبااي باا     

منجااور  افاازاي   گاااهي فنااي مرغااداران در اميناا  رااياات   

مااازار  رااارورش نيم ااا  هااااي  اصاااول بيوساااكيوريتي در

بااا توجاا  باا  مااوماات بااا ي ويااروو ماا  در      -گوشااتي 

صااورن  لااودگي ماازار  رهااا شاادن اا  ن بساايار دشااوار مااي  

اا مهمتااريل راهكارهاااي منتاارل بيماااري در ملااور   -باشااد 

 است.

*فعال نمودن اتحادي  ها و تعاوني هاي مرغداران و ايباد 

ساامان دامپزشكي ب  منجور اجراي راب   مستمر بيل  نها و 



  

 

برنام  هاي مناسب و مبتني بر ر وه  هاي بنند مدن براي 

وامسيناسيون مورر در مزار  مرغ مادر و  نيم   گوشتي نتاين 

م نو  و محسوسي در ري اواهد داشت. توج  ب  ايل موضو  

، ا ري  واکسينال واريانتبسيار مه  م  است اده اا سوي  هاي 

براي بععي مزار  گوشتي محسو  مي شود و در براي بالاوه 

مناط  م يد و  تي  ا  مي باشد، نجارن بر وامسيناسيون 

بهين  مزار  را ب  مم  اتحادي  ها بي  اا ري  ضروري مي 

نمايد.
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 مردم شناختی دامپزشکی ؛ علوم اجتماعی و

 1حسام حق پرست
 

همگان نیک می دانیم حرفه ی دامپزشکی و علوم مرتبط با آن بی 
شک با حجم وسیعی از ارتباطات مردمی مواجه است و مراجعین 
متعددی را د ر بر می گیرد و همین خود يک مشخصه و مقوله ی 
جدی و قابل ذکر جهت توانايی برای روابط عمومی کارآمد صاحبان 

 امر يعنی حرفه و شغل دامپزشکی می باشد .اين 
در ادامه اين زيست اجتماعی با تمام وسیع الطیف بودن و گستردگی 
رشته ها و گرايش های متفاوت شغلی اين علم با تنوع اقوام، تعدد و 
گوناگونی طبقات مختلف مردمی شکل گرفته است ، از اين روی می 
توان گفت دامنه ی ارتباطات،گفتگوها ،آمد وشدها به نوع و گونه ای 

ماعی میان افرادجامعه منجر شده و ابزاری فراهم زيست شغلی و اجت
آورده تابه اين سبب و علت بتوان بررسی جامعه شناختی آن را هم 

 واکاوی نموده و مورد مداقه قرار داد. 

 بگذارید با یک مثال موضوع نوشتار را بیشتر بسط دهیم:
حضور پیوسته و مدام اکیپ های دامپزشکی در روستاها وانجام امور 

بط وتعريف شده ی شغلی در طول تاريخ دامپزشکی از دايره دفع مرت
آفات حیوانی تحت نظارت انستیتو پاستورو بعد تشکیل سازمان 
دامپزشکی ، خود می تواند منبع خوبی باشد جهت ايجاد مجموعه ای 
از روابط انسانی که همین خود دنیايی ست متفاوت از روزگار و نحوه 

شترك میان مجموعه ی کارکنان ی زندگی که بر اين زيست م
دامپزشکی و اهالی و مردمان روستا و آبادی ها گذشته و می گذرد. 
خاطرات تلخ و شیرين، سرما و گرما،خنده ها ، گريه ها و گاه ارتباطی 
که خود تبديل به رفت و آمدهاو دوستی های پیوسته و ديرينه می 

د ارزش معنوی شود و اين نمونه از آن حیث ارزشمند می شود که شاي
يک شغل مانند دامپزشکی جدای از علم تخصصی و خدمات رسانی 
به مردم، ابعادی علوم انسانی را نمايان ساخته و آن شناخت بیشتر 
زيست و زندگی مردم يک منطقه و جغرافیاست که شايد اگر اين 
شرايط شغلی جهت انجام خدمت مهیا نمی شد اين همه حجم مردم 

ت.عکس ها و تصاوير افرادکه با يکديگر يا شناختی شکل نمی گرف
طبیعت، معماری ،بافت و ساختار و گونه ی متفاوت حیات بشری 
برداشته می شود، يادداشتها و نوشته هايی که باقی می ماند و ثبت 
اذهان و خاطرات گشته تنها يک تصوير و يا کاغذنوشته ی ساده نمی 

برد که روايت گر شغل و باشد بلکه با تامل و نگاه ژرف می تواند پی 
دوران خدمت و نیز تاريخ پر پیچ و خم جمعیت انسانی می باشد که 
قحطی و خشکسالی را لمس نموده اند و بیماری، تلفات دامی و ضرر 
و زيان اقتصادی را به چشم ديده و به جان حس کرده و همچنین آن 
روی ديگر را زندگی کرده که همان صبوری و استقامت است و 

 و انسجام و پیدا کردن دوباره ی خود برای ادامه ی حیات. حضور
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از اين روی جامعه ی شاغل و فعال در حرفه ی دامپزشکی به باور 
اين قلم می تواند نمود يک نگاه و دريافت متمايز و متفاوت باشد از 
شغلی که اين وجه و رويکرد يعنی فرهنگ مردم و مردم شناختی را 

 هم شامل می شود.
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 و سالمت جامعه ییایپو یو تالش برا یدامپزشک

 

1عبدالرضا کللی
 

 
دارند. با  يیورشد بدن نقش بسزا یدر سالمت یوانیح یها نیروتئپ
مواد از مراکز مطمئن و تحت نظارت  نيا که یوجود در صورت نيا

قابل  یها یماریب تيتوانند باعث سرا ینشوند، م هیته یدامپزشک
شده و سالمت  يیغذا یها تیمسموم جاديانتقال به انسان و ا

 یدام ینیموادپروتئ هیرو در ته نيمصرف کننده را به خطر اندازند. از ا
را مد نظر  یبهداشت یها هیدقّت را بعمل آورد و توص تينها ديبا

 .داشت

 یها یماریروز افزون ب تیبه نکته فوق و گسترش و اهم تيعنا با
ن و اآلوده، تمام دست اندرکار يیمصرف مواد غذا از یناش
موظفند محصوالت خود را  یبا منشاء دام يیمواد غذا دکنندگانیتول

 یتحت نظارت دامپزشک یو مقررات بهداشت نيکامل مواز تيبا رعا
عرضه  یدامپزشک یکد بهداشت اي متسال دینموده و با مهر تائ دیتول
 .ندينما

سالمت دام و  نیبا هدف تام ربازيکه از د یعلم و حرفه ا یدامپزشک
 تیامن نیخود را در تام یهمواره نقش اساس یمحصوالت دام

 یدامپزشک فيوظا یکرده است . اما براست فاءيجامعه ا يیسالمت غذا
 زانیسازمان به چه م نيا في؟ عموم مردم در خصوص وظا ستیچ

 دارد؟ ریسالمت جامعه تاث درچقدر  یاطالع دارند و دامپزشک

 هيدر حفظ سالمت سرما یدامپزشک ریخط تیبه جهت مسئول البته
که در خدمت انسان هستند؛  یواناتیشامل انواع دامها و ح ،یدام یها

و... تا زنبور  انيها و انواع آبز یماه ور،یمثل اسب، گاو، گوسفند، ط
وحش به عنوان  اتیتا ح یحيو تفر ینتيز ،یخانگ واناتیعسل و ح

 .باشد یمطرح م یدامپزشک یهره کارچ نيبارزتر

نقش بسته،  یدامپزشک فهیدر خصوص وظ یآنچه در اذهان عموم اما
 فهیوظ نيدرکنار ا کهیو درمان دام است در حال ونیناسیواکس شتریب

 زین یگريد یاست که در ابعاد یفيوظا گريد یدارا یدامپزشک، مهم 
توان به بهداشت فرآورده  یکنند که از آن جمله م یم ینقش باز

،  وریط یهايماری، بهداشت و مبارزه با ب يیو مواد غذا یخام دام یها
 یهايماری، کنترل و مبارزه با ب یریشگیو زنبور عسل و پ انيآبز

 .انسان و دام اشاره کرد نیمشترك ب

که در انبوه کشتار دام در کشتارگاهها  میطور مثال اگر تصور کن به
بازرسان و دامپزشکان  ديسل از د یماریالشه مبتال به ب کياگر فقط 

نفر را در  نيچند ايخانواده و  نيتواند چند یکشتارگاه خارج شود م
 .کند ریسطح جامعه درگ

 ینظارت بهداشت یردپا میمردم دقت کن يیدر سفره غذا یکم اگر
 همچون  یبه وضوح قابل مشاهده است، از انواع مواد لبن یدامپزشک

                                                 
1
، استان بوشهر یدامپزشک یمسئول روابط عموممهندس شیالت،  .  

rkoleli@gmail.com 

 
 
 
 
اعم از گوشت قرمز،  ،یخام دام تاانواع فرآورده های…ماست و ر،یش

از  یعیوس فیط افتيتوان در یمرغ، تخم مرغ م گو،یم ،یماه
 یعملکرد دامپزشک میمستق ریجامعه تحت تاث يیسالمت سفره غذا
از مردم در شهرها اطالع ندارند که  یاریبس کهیقرار دارد، در حال

آسوده از  یوجود دارد و با خاطر یآنچه در سفره آنان با منشاء دام
حاصل نظارت و  کنند یآن رامصرف م يیسالمت و بهداشت ماده غذا

 .تالش مستمر دامپزشک است

از  وریشد که انواع دامها اعم از گاو، گوسفند و انواع ط ادآوريديبا
ها تحت کنترل و  یها و مرغدار یرشد خود در دامدار نيمرحله آعاز
 یقرار دارند و سپس با نظارتها یو امور درمان رانهیشگیپ ینظارت ها

 یم بازاربه مراکز عرضه و  ینیمواد پروتئ نيخاص در کشتارگاهها، ا
با دقت و  یمستمر بازرسان بهداشت ینظارتها زیرسند و در آنجا ن

ثر و تالش برنامه نقش مو ديخود مو نيباال وجود دارد و ا تیحساس
و سالم به  یبهداشت یمحصول دنیرس یبرا یشده دامپزشک یزير

 . مردم است يیغذا یسفر ها
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 دامپزشکی و رونق تولید
 
 

  1مهندس حسین کالمی
 

با در نظر داشتن اين نکته که در کشور ما هزاران نفر از راه اشتغال 
دام، طیور ، آبزيان و زنبور عسل و نیز صنايع در صنعت پرورش 

-تبديلی آنها امرار معاش می نمايند، نقش دامپزشکی در مهار بیماری

وری و در نهايت تأمین امنیت غذايی و حفظ ها، افزايش بهره
گردد.با مالحظه شرايط های عظیم اين زيربخش مشخص میسرمايه

رونق تولید ›› انقالب  کنونی جامعه، شعار امسال از سوی رهبر معظم
اعالم گرديده است. در نوشتار کوتاه حاضر، تنها به نقش دامپزشکی ‹‹

 در تحقق اين شعار خواهیم پرداخت.
در کشور ما، وجود جمعیت عظیم دام، طیور، آبزيان و زنبور عسل و 
برخورداری از توان توسعه يافته صنايع تبديلی دامی، ضمن ايجاد 

م و غیرمستقیم، سبب تأمین محصوالت های شغلی مستقیفرصت
متنوع از قبیل گوشت، شیر، لبنیات، تخم مرغ، عسل و محصوالت 

-های صنعتی ديگر نیز میغیرخوراکی مانند چرم، پشم و فرآورده

گردد. سازمان دامپزشکی کشور با توجه به وظايف ذاتی و سازمانی 
مشارکت های دامی کشور و خودکه همانا حفظ و حراست از سرمايه

های مشترك انسان در تأمین بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری
باشد، برای نیل به اهداف يادشده، اقدامات متعددی را و دام می

-های خويش قرار داده که اهم آنها به قرار ذيل میسرلوحه فعالیت

 باشد:      
ز الف و واکسیناسیون احشام از قبیل گاو، گاومیش، گوسفند، بز و نی

های مشترك سگهای صاحبدار و نگهبان گله که در مورد بیماری
های دامی واگیر مثل تب مانند شاربن، بروسلوز و هاری و نیز بیماری

های برفکی و آبله، اين خدمات بعضا بصورت رايگان و در قالب طرح
 گیرد.سراسری صورت می

در  های مشترك انسان و دامهای شناسايی بیماریب و انجام تست 
میان جمعیت دامی مانند تست سل، بروسلوز و مشمشه که به دلیل 

شکل رايگان اجرا اهمیت آن در ارتقاء بهداشت جمعیت انسانی، به
 گردد.می

-های خام دامی در سطح کشتارگاهج و بازديدهای بهداشتی فرآورده 

بندی، خودروهای حمل های فرآوری و بستههای دام و طیور، کارگاه
 های عرضه اين محصوالت.دامی و فروشگاه محصوالت

ای در زمینه نقل و انتقال دام و طیور زنده د و اِعمال اقدامات قرنطینه
 و محصوالت کشتارگاهی آنها.

های اخطار کردنی در واحدهای ه و اجرای مراقبت و پايش بیماری
-های طبیعی دام و طیور برای تشخیص بیماریصنعتی و زيستگاه
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انند تب برفکی، جنون گاوی و آنفلوانزای فوق حاد های واگیر م
 طیور.

ها مورد ديگر از اقدامات سازمان دامپزشکی توان دههمچنین می
علت مجال اندك نوشتار حاضر، کشور را به اين فهرست افزود ولی به

 گردد.                                       از اطاله کالم در اين زمینه خودداری می
سازی توسط نهادهای ذيربط و رسانه های گروهی، شک، فرهنگبی
تواند سازمان دامپزشکی را در انجام وظايف خطیر خود ياری می

عنوان مثال، تبلیغ در زمینه منافع مصرف شیر و لبنیات در نمايد. به
پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان، اهمیت مصرف عسل در تأمین 

عه، لزوم افزايش مصرف سرانه آبزيان و سالمت و شادابی آحاد جام
نقش آن در تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن، اهمیت عاری بودن 
ماهیان و آبزيان پرورشی، رودخانه ای و دريايی از فلزات سنگین و 

دهی ذائقه عمومی به خريد و مصرف ماکیان عناصر زيانبار، سوق
فتگی که جوان و به تبع آن، کشتار طیور گوشتی در سن شش ه

منجر به کاهش مصرف انواع دارو و واکسن در طیور و کاهش 
باقیمانده های دارويی در گوشت آنها شده و عالوه بر منافع اقتصادی 
مستقیم، موجب کاهش مقاومت دارويی در میان جمعیت انسانی و 
عوايد مستقیم و غیرمستقیم بهداشتی و اقتصادی خواهد شد. همه 

سازی و عزم عمومی دارد و يگر، نیاز به فرهنگاينها و موارد مشابه د
وری واحدهای تولیدی، بهبود در نهايت، منتج به افزايش بهره

وضعیت اقتصادی اين واحدها و با يک ديد کالن و وسیع، با مصرف 
فرآورده های دامی سالم و بهداشتی، موجب ارتقاء سطح بهداشتی 

فرهنگ سازی  جامعه شده و منافع اقتصادی هنگفت آن در سايه
 صحیح، حاصل خواهد شد.

های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم با توجه به اينکه در سیاست
به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع  1392بهمن  29انقالب در 

تشخیص مصلحت نظام ابالغ فرمودند، بند هفتم با اين عبارت آمده 
راهبردی با تأکید بر است: تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير 

افزايش کمّی و کیفی تولید مواد اولیه و کاال؛ فلذا امنیت غذايی جزء 
باشد های کلی مدنظر معظم له در اجرای اقتصاد مقاومتی میسیاست

های ذيربط و افراد مرتبط با بخش و اين امر وظیفه همه دستگاه
ا را در نمايد و از سويی، اهمیت کار آنهتر میکشاورزی را سنگین

کند.در اين میان، سازمان دامپزشکی تر میتحقق رونق تولید، نمايان
های دامی کشور و کشور که وظیفه اصلی آن، حراست از سرمايه

باشد، نقشی تأمین امنیت غذايی و بهداشت عمومی جامعه می
-انکارناپذير دارد. کارکرد نظارتی سازمان دامپزشکی کشور بر فعالیت

دامپزشکی نیز در همین راستا قابل بررسی های بخش خصوصی 
های دولتی و خصوصی دامپزشکی باشد و مجموعاً عملکرد بخشمی

های کلی سازمان توان در يک راستا و همسو با سیاسترا می
 دامپزشکی کشور، ارزيابی نمود. 

 
 



  

 

گفته و يا نظارت های پیشسازمان دامپزشکی کشور با اجرای برنامه
زشکی، در راستای بر حُسن اجرای آنها توسط بخش خصوصی دامپ

های دامی و کاهش تلفات دام و افزايش تولید و کاهش بیماری
نمايدتا در نهايت، رونق تولید در وری دامپروری عمل میبهره

 زيربخش دام و طیور، محقق شود.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که کارکرد ملی محوريت بخش 

های ملی )از جمله  مقابله با چالش ، کشاورزی در برنامه توسعه سوم
و تالشهای دامپزشکی در پهنه روستاها ، عالوه بیکاری( خواهد بود 

% از شاغلین  26% اشتغالزايی جديد ، سالیانه از بیکار شدن  8بر 
محور نقش بسیار مهمی در  5دامپزشکی در . جلوگیری خواهد کرد 

 تولید اشتغال و توسعه اقتصاد ملی دارد:

 با آموزش و ترویج: وریافزایش بهره -الف 
های معمول و مدرن در آموزش و ترويج حوزه عالوه بر کالس

دامپزشکی، آموزش چهره به چهره با ارائه خدمات روزانه دامپزشکی 
های مشترك های دامی و بیمارینقشی اساسی در خصوص بیماری

-های مبارزه با آن دارد. در اين حوزه به تولید کنندگان، روشروش و

های انگلی و... آموزش داده رل بیماری، مبارزه با آلودگیهای کنت
شود و با افزايش اطالعات تولید کنندگان، زمینه افزايش تولید و می

گردد و متعاقب آن کاهش ها مهیا میجلوگیری از تلف شدن سرمايه
و در نتیجه افزايش راندمان تولید و همچنین  حذفیات کشتارگاهی

نمايد. از سوی ها را مهیا میر کشتارگاهافزايش گوشت استحصالی د
ديگر با افزايش سطح آگاهی دامداران، تلفات دامی کاهش يافته، 

 يابد.ضريب تبديل افزايش می

های توسعه تولیدات پژوهشی در بخش -ب 

 ویژه در مرزهای علمی:مختلف علم دامپزشکی به
های  بیماریتوانند در چرخه و سیکل ايجاد  بسیاری از حیوانات می

مشترك دخالت کنند. از طرفی دامپزشکی با تحقیق و پژوهش در 
های مشترك، بازپديد و نوپديد، اقدام به خصوص بسیاری از بیماری

های مبارزه با اين های تحقیقاتی برای کوتاه کردن روشاجرای پروژه
های جديد توان تولید سويهنمايد. از آن جمله میها میبیماری

برفکی، خودکفايی در خصوص واکسن هاری و تعداد  واکسن تب
زيادی از داروهای دامی را نام برد که عالوه بر جلوگیری از خروج 

  نمايد.ارز، زمینه را برای صادرات به ساير کشور ها فراهم می

راهبردهای توسعه نوآوری و کارآفرینی در  -ج 

 بخش دامپزشکی:
نی بخش کشاورزی، تأمین بر پايه برنامه چهارم توسعه، هدف آرما

گیری از علم و دانايی امنیت غذايی کشور با اتکا بر تولید ملی و بهره
در فرايند تولید است. در اين راستا، افزايش ضريب امنیت غذايی با 
تکیه بر تولید منابع داخلی، تأکید برخودکفايی و خود اتکايی، پايداری 

زی، توسعه تولید محصوالت راهبردی يا استراتژيک کشاور

وری افزاری، رشد تولید و بهرهکارآفرينی، نوآوری، تقويت نهضت نرم
ها، تنوع بخشی و عوامل تولید بخش کشاورزی، تقويت زيرساخت

گسترش صنايع تبديلی و کوچک، توسعه صادرات، کاهش مخاطرات 
گذاری، اقتصادی کردن تولید در بخش کشاورزی، صیانت و سرمايه

هايی ری بهینه و پايدار از منابع طبیعی، سیاستبرداحفاظت و بهره
راهبردی هستند که دستیابی به هدف نهايی بخش کشاورزی را 

کنند. در اين خصوص دامپزشکی با فراهم نمودن زمینه تسهیل می
پرورش دام و طیور و اجرای سیاستهای تشويقی ، صدور پروانه های 

و ارائه  طیور  بهداشتی ، صنعتی نمودن سیستمهای پرورش دام و
ها زمینه مقاالت متعدد در خصوص پرورش صنعتی ساير طیور و دام

 نمايد.اشاعه نوآوری فراهم می  را برای کارآفرينان و

 توسعه بخش خصو ی و ایجاد بازار رقابتی: -د 
قانون  44های دامپزشکی بر اساس اصل واگذاری بسیاری از فعالیت

-را برای بکارگیری دانشهای خصوصی، زمینه اساسی به بخش

دامپزشکی  آموختگان اين رشته فراهم نموده است. در اين خصوص 
های صورت ها و نظارتنقش نظارتی را ايفا نموده، با توجه بازرسی

گرفته توسط دامپزشکی، زمینه برای ايجاد يک بازار رقابتی در بخش 
 گردد.خصوصی فراهم می

 کمک به  نعت گردشگری: -ه 
ديد عموم، دامپزشکی نقشی در صنعت گردشگری نداشته  شايد ازظ

باشد اما در اين خصوص بايد گفت تردد جهانگرد به کشور نیاز به 
های خطرناك و اطمینان از امنیت خاطر از نظر عدم وجود بیماری

تهیه و مصرف غذای سالم برای آنها دارد و با توجه به کنترل 
اکنون بزرگترين دغدغه هم بسیاری از بیماری های خطرناك انسانی،

طور که باشد. همانهای مشترك میجهانی بهداشت، کنترل بیماری
دلیل رخداد بعضی بارها ديده ايم در بعضی از کشورها، نظیر چین، به

های مشترك، صنعت جهانگردی آن کشور دچار مشکل از بیماری
شده، شمار جهانگردان رو به کاهش بوده است. لذا دامپزشکی با 

ها و مراکز تولید و عرضه های دقیق بهداشتی بر کشتارگاهنظارت
های های مبارزه با بیماریهای خام دامی و اجرای برنامهفراورده

  نمايد.مشترك، اين اطمینان خاطر را برای جهانگردان مهیا می
با در نظر داشتن اين نکته که هزاران نفر از راه اشتغال در صنعت 

آبزيان و زنبور عسل و نیز صنايع تبديلی آنها امرار پرورش دام، طیور، 
-ها، افزايش بهرهنمايند، نقش دامپزشکی در مهار بیماریمعاش می

های عظیم اين وری و در نهايت تأمین امنیت غذايی و حفظ سرمايه
گردد. امید است که سازمان دامپزشکی کشور زيربخش مشخص می

استای تحقق اهداف شعار در عمل به وظايف سازمانی خود و در ر
بطور موفق ‹‹ رونق تولید ›› سال مدنظر مقام معظم رهبری، يعنی 

 عمل نمايد.
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 محصوالت تراریخته در ترازوی سود و زیان

 
 1دکتر سیدرضا دیباور

 
 

میالدی( که نخستین محصول  1996خورشیدی ) 1375از سال 
کشاورزی تراريخته به بازار عرضه شد، تاکنون که تولید تجاری اين 

کشت است، سطح زير سومین سال شدهومحصوالت وارد بیست
( biotech/GM cropsمحصوالت فناوری زيستی/ تراريخته )

است؛ با در نظر میلیون هکتار رسیده 190يکصد برابر شده و به 
میلیارد هکتار  6/1داشتن اينکه مساحت کل زمینهای زراعی جهان 

-درصد همهء زمین 17است، اراضی زير کشت محصوالت تراريخته، 

کشور در حال توسعه  20اکنون شود. همهای کشاورزی را شامل می
درصد  47نمايند و درصد از کل محصوالت تراريخته را تولید می 53

کشور صنعتی، شامل  8ماندهء سهم محصوالت تراريخته در از باقی
اياالت متحد امريکا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، پرتقال، چک، رومانی و 

 گردد.اسلواکی تولید می
 :GMOدستکاری شده ژنتیک )جاندار تَراريخته يا 

Genetically Modified Organismای، اعم ( موجود زنده
های مطلوب جديد منظور کسب ويژگیاز گیاه يا جانور است که به

ويا حذف صفات نامطلوب موجود، از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده 
باشد. نخستین محصول تراريختهء تجاری شده، گوجه فرنگی 

 1996( بود که در سال delayed-ripening tomatoديررس )
به بازار عرضه شد تا عمر ماندگاری بااليی داشته باشد. سپس 
محصوالت تراريخته ديگری از اين قبیل تولید شدند: برنج غنی از 

زمینی سرشار از نشاسته و ، سیبEو  Aآهن، لیزين و ويتامینهای 
آمینه زياد، های ذرت با اسید فیتیک کم و اسیدهای اينولین، سويه

های عاری از ترِ بدست آمده از سويا و کانوال، آجیلهای سالمروغن
های خوردنی ( و واکسنallergen-free nutsمواد حساسیت زا )

 زمینی.در قالب ذرت، موز و سیب
البته اِعمال بهنژادی بر روی محصوالت کشاورزی، در طول تاريخ 

عنوان مثال، موز وحشی، ای دارد؛ بهتمدن بشری، پیشینهء ديرينه
است و در اثر هزاران سال فشار های بزرگ غیرمأکول داشتههسته

هستهء کنونی درآمده است؛ يا اينکه ذرت انتخابی، به صورت بی
شود، دستاورد پرورش امروزی که میوهء آن به نام بَالل شناخته می

هزار سالهء گیاه وحشی تئوزيت است که خاستگاه آن انتخابی پنج
مکزيک کنونی بوده و تنها شمار اندکی دانهء خوراکی داشته و 

 است. کشاورزان قارهء امريکا در شباهت آن با بالل، بسیار اندك بوده
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طول چندين هزار سال، با انتخاب تئوزيت های دارای دانهء خوراکی 
تر به تر نسبت به آفات، متحمّلبیشتر، بازده محصول باالتر، مقاوم

و شرايط کشت موجود، و با لحاظ کردن طعم و قابلیت  کم آبی
شدن، انواع و ارقام جديدی از اين علف وحشی را پرورش داده آسیاب

کا، متخصص برنج در اند. سوزان مکو ذرت کنونی را ايجاد نموده
دانشگاه کُرنل، بر اين باور است که: هر محصول کشاورزی )باغی و 

، از نظر ژنتیکی، تغییر يافته است؛ خوريمزراعی( را که امروزه می
 است.آدمی انتخاب را بر آن تحمیل کرده

است که انتقال يک ژن از همچنین نتايج تحقیقات اخیر نشان داده
 8000زمینی وحشی در حدود باکتری خاکزی آگروباکتريوم به سیب

سال پیش، موجب تورّم بیش از اندازهء غدهء زيرزمینی گیاه شده و 
ی به شکل امروزی درآمده و انتخاب اين گیاه توسط زمینسیب

کشاورزان موجب افزايش بذر اين گیاه و فزونی يافتن سیب زمینی در 
زمینی شیرين، توان گفت که سیباست. بنابراين میطبیعت گرديده

نوعی گیاه تراريختهء طبیعی است که ژن انتقال يافته از باکتری به 
است. مقايسهء رمز ژنتیکی غده بودهگیاه، مسئول رشد زياده از حد 

زمینی شیرين با توالی ژنوم باکتری يادشده، اين واقعیت را گیاه سیب
 نمايد.اثبات می

های معمول بهنژادی های موجود با روشولی گاهی بهبود ويژگی
با نام  Aساز ويتامین ممکن نیست؛ در مثل، همهء محتويات پیش

-ه، از جمله برگ و ساقه، جمع میهای سبز گیابتاکاروتن، در قسمت

های شود و برای افزايش مقدار بتاکاروتن دانهء برنج بايد از روش
 فناوری ياری جُست.نوين زيست

  محصوالت تراریخته و محیط زیست:
خورشیدی  1429انی جهان در سالبر اساس برآوردها، جمعیت انس

ونیم میلیارد نفر خواهد رسید. همچنین میالدی( به نُه 2050)
 2100خورشیدی ) 1479زنند که تا سالکارشناسان تخمین می

گراد نیز بیشتر خواهد درجهء سانتی 8/5میالدی( دمای کرهء زمین تا 
شی هايی در الگوهای بارشد و اين تغییرات دمايی منجر به نوسان

مناطق گوناگون و مهاجرت گستردهء جمعیت شده، ناگزير تغییراتی 
ها بینیدنبال خواهد داشت. اين پیشهای کشاورزی را بهدر روش

وکار را به سوی کشت محصوالت تراريخته تغییر الگوهای کِشت
دهد که در هیجده سال نخست ها نشان مینمايد. پژوهشايجاب می

میالدی(  2013تا  1996تراريخته )پیدايش و گسترش کشاورزی 
-میلیون کیلوگرم کاهش يافته 550ها به میزان کُشاستفاده از آفت



است. همچنین اين شیوهء کشاورزی موجب شده است که تولید 
ای کاهش يابد و اين کاهش، معادل حذف ساالنهء گازهای گُلخانه

 است.ها بودهمیلیون دستگاه خودرو از جاده 4/12
های ذرت مقاوم به گزارش گرديد که گرده  1378ماه هشتدر ارديب

حشره که با نوعی پروتئین برگرفته از باکتری باسیلوس 
های پروانه شاهی بود، بر روی کرمینهتورينجیِنسیس تراريخته شده

(Monarch butterfly larvaeاثر منفی داشته ) است. تحقیق
امريکای شمالی انجام مشترکی که با همکاری گروهی از دانشمندان 

شد، نشان داد که مقدار پروتئین مسئول مقاومت در برابر حشرات، در 
گردهء ذرت تراريخته آن چنان زياد نیست که منجر به مسمومیت و 

 های شاهی يا حشرات غیرهدف ديگر شود. تلفات در پروانه
ها، اتالف کربن خاك و انتشار کُشکشت محصوالت مقاوم به علف

-د کربن و مصرف سوخت و فرسايش خاك را کاهش میدی اکسی

دهد. محصوالت مقاوم به حشرات نیز نیاز کمتری به استفاده از 
های فسیلی مورد نیاز تراکتور و سموم کشاورزی دارند و نیز سوخت

های کشاورزی را کاهش داده، انتشار دی اکسید کربن را ماشین
خورشیدی  1392ل دهند. تحقیقات انجام گرفته در ساتقلیل می

نشان داد که تنها در آن سال، ضبط کربن خاك در اثر شیوهء 

میلیارد کیلوگرم دی  28فناوری، معادل ذخیرهء کشاورزی زيست
 است. اکسید کربن بوده

ای نیز برای محیط زيست فناوری خطرات بالقوهاما کشاورزی زيست
( است؛ به geneflowدارد. يکی از اين خطرات بالقوه، جريان ژنی )

های مسئولِ خصوصیاتی که در گیاه اين معنی که ژن يا ژن
های گوناگون توانند از راهروند، میتراريخته، مطلوب به شمار می

-افشانی، به گیاهان غیر تراريخته انتقال يابند و در علفمانند گرده

های مشابهی به وجود آورند که های هرز و گیاهان غیرهدف، ويژگی
رت اين خصوصیات، نامطلوب تلقی خواهند شد. برای در اين صو

 maleسازی نرها )های سترونجلوگیری از جريان ژنی، روش

sterility methods( يا توارث مادری )maternal 

inheritance .ناشی از انتقال کلروپالست در دست بررسی است )
های حفاظت از محیط زيست در بیشتر کشورهای همچنین سازمان

کنندهء گیاهان تراريخته، کِشتکاران اين گونه محصوالت را  تولید
نمايند که میان کشتزار گیاهان تراريخته و کشتزارهای ملزم می

وجود آورند يا عوارض ديگر، مناطق حائلی با فواصل مشخص به
طبیعی مانند کوه وجود داشته باشند تا جلو جريان ژنی و پیامدهای 

 آن گرفته شود. بومی ناشی ازناخواستهء زيست
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وضعیت دامپروری و عملکرد مقایسه ای 

دامپزشکی استان ایالم  در قبل و بعد از انقالب 

 40اسالمی و اقدامات شاخص دامپزشکی در 

 سال بعد از انقالب
 1دکترعبدالوهاب پیرانی

 مدیر کل دامپزشکی استان ایالم 

ی اقتصادی استان و با صنعت دامپروری يکی از بخش های پوياپ
ارزش افزوده قابل توجه می باشد که نقش مهمی در اقتصاد و 
اشتغالزايی ايفا می کند . استان ايالم در طول تاريخ يکی از نقاط 

 مهم و شاخص کشور در زمینه پرورش دام بوده است 
ارزش سرمايه دامی استان شامل دام، تأسیسات و تجهیزات 

هزار تن انواع  170بوده و سالیانه بیش از میلیارد تومان  3000حدود
میلیارد تومان در استان  2000فرآورده های خام دامی به ارزش حدود 

 تولید می شود.
از اين سرمايه دامی، تأمین  وظیفه دامپزشکی حفظ و حراست 

بهداشت دام و کنترل و پیشگیری مبارزه با بیماريهای دامی و 
بیماريهای مشترك بین انسان و دام، تأمین بهداشت فرآورده های 

 خام دامی و نهايتأ تأمین سالمت و امنیت غذايی جامعه است.
دامپزشکی استان با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و متبحر ، 
امکانات و تجهیزات مدرن و روز دنیا، شبکه گسترده واحدهای فنی و 
آزمايشگاههای پیشرفته در اقصی نقاط استان ، تمام بیماريهای حوزه 
دام ، طیور، آبزيان و زنبور عسل را رصد و پايش نموده و با اجرای 
برنامه های کنترل ، پیشگیری ، مبارزه و ريشه کنی بیماريها، پايش و 

و انجام اقدامات  بهداشتی و قرنطینه ای در خصوص دام و مراقبت 
فرآورده های خام دامی به سطحی از توانايی رسیده که در کمترين 
زمان  ممکن و با واکنش سريع در برابر بیماريها از خسارات اقتصادی 
به بخش دامپروری جلوگیری نموده و افزايش تولید ، تأمین  و امنیت 

و سالمت دام و تثبیت اشتغال را در اين  غذايی ، تأمین بهداشت
 بخش تضمین نموده است.
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 1397سال 1357سال عنوان فعالیت

 دام ثابت و حدود یک میلیون دام مهاجر 2500000 دام ثابت و مهاجر 1540000 جمعیت دامی

 مرغداری گوشتیتعداد واحد 
واحد سنتی در ظرفیتهای  5تا  4

 قطعه 2000تا  1000

میلیون قطعه جوجه ریزی در هر دوره دو  7واحد  نعتی به ظرفیت  391

 ماهه

تعداد گاوداری شیری و 

 پرواری  نعتی ونیمه  نعتی
 رأس دام شیری و پرواری 40500واحد به ظرفیت  882 -

 تن عسل مرغوب 760کلنی با تولید سالیانه هزار  90 - تعداد کلنی زنبور عسل

 - تعداد مزارع پرورش ماهی
سردابی به ظرفیت تولید سالیانه  -واحد پرورش آبزیان گرمابی 263

 تن ماهی 9580

تعداد ادارات دامپزشکی در 

 شهرستانها و بخشها

شش اداره )شامل سه ساختمان 

دولتی  و سه ساختمان 

 استیجاری(

 دولتی)مالکیتی( در استان ، مراکز شهرستان و بخشهاواحد اداری  20

تعداد نیروی انسانی و ترکیب 

 آنها از نظر تحصیلی

دکتر دامپزشک و  4نفر شامل  34

 نفر نیروی دیپلم و زیر دیپلم 30

 نفر دکتر دامپزشک 36نفر شامل:  173

 نفر لیسانس 57نفر فوق لیسانس، 27

 ر دیپلمنفر دیپلم و زی 20نفر فوق دیپلم ، 33

تعداد عملیات های تأمین 

بهداشت دام و کنترل 

بیماریهای مشترک بین انسان 

 و دام

عملیات پیشگیری از بیماریها  8

 به  ورت محدود 

عملیات پیشگیری از بیماریهای دامی شامل:  مایه کوبی، تست سل ،  24

سمپاشی دام و جایگاه دام و واکسیناسیون سالیانه  ،بروسلوز و مشمشه 

میلیون نوبت سر دام بر علیه بیماریهای دامی و مشترک بین  7بیش از 

 انسان و دام به  ورت رایگان

تعداد آزمایشگاه بخش 

 خصو ی
 واحد 3 -

 واحد7 - تعداد آزمایشگاه بخش دولتی

تعداد مراکز مایه کوبی بخش 

 خصو ی

 

- 16 

درمانگاه )کلینیک( تعداد 

 بخش دولتی و خصو ی

 

1 15 

 30 1 تعداد داروخانه

تعداد شرکت دارویی داخل 

 استانی
- 3 

 1 - تعداد کشتارگاه  نعتی دام

 - تعداد کشتارگاه  نعتی طیور
واحد هم در دست احداث و با پیشرفت  فیزیکی بیش از  2-واحد فعال 2

80% 

 10 1 تعداد کشتارگاه سنتی

 یک واحد قرنطینه - قرنطینه مرزیتعداد 

توزیع  ،نظارت بر مراکز تولید 

و نگهداری و عرضه فرآورده 

های خام دامی، کشتارگاههای 

 دام و طیور و

مراکز بسته بندی و تولید 

 فرآوردهای خام دامی

- 
هزار مورد بازدید از این مراکز و ضبط مقادیر قابل  70سالیانه بیش از 

 دامی آلوده و تاریخ مصرف گذشته و ... توجهی از فرآورده های



  

 

 استان  در بعد از انقالباهم اقدامات شاخص دامپزشکی 
 

 

 

در قبل از انقالب تنها يک آزمايشگاه دولتی  با حداقل امکانات در  -
واحد آزمايشگاهی  5استان وجود داشت ولی در حال حاضرعالوه بر 

در شهرستانها ، يکی از پیشرفته ترين آزمايشگاههای کشور در زمینه 
تشخیص قطعی بیماريهای دام، طیور،آبزيان، کشف تقلبات شیر ، 

در مرکز  دام خوراكآنالیز و کشف تقلبات  کشف تقلبات گوشت،
استان احداث شده و در حال بهره برداری و خدمت رسانی به 

 دامداران می باشد.
پايش و مراقبت شبانه روزی بیماريهای دام، طیور، آبزيان و زنبور  -

عسل از طريق شبکه گسترده واحدهای اداری و فنی در اقصی نقاط 
و  GISها و اپیدمی بیماريها در سامانه استان و ثبت اطالعات بیماري

 تحلیل داده ها
نظارت بر داروخانه ها، مراکز تامین وتوزيع واکسن و شرکتهای  -

 دارويی .
نظارت بهداشتی برحمل و نقل دام و فرآورده های خام دامی  -

صادراتی و ترانزيتی از طريق سامانه يکپارچه قرنطینه و قرنطینه ی 
نظارت بهداشتی مستمر بر مراکز مجاز تولید  مستقر در مرز مهران و

 ،توزيع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی.
میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات  هشتجذب سالیانه بیش از  -

ملی و استانی و هزينه کرد آن در راستای تجهیز واحدهای فنی، 
تامین آزمايشگاهها، قرنطینه و تجهیز اکیپ های واکسیناسیون، 

واکسن و نهاده های بیولوژيک دامی و اجرای عملیاتهای پیشگیری 

واکسیناسیون سالیانه حدود  و مشترك بیماريهای واز بیماريهای دام 
هفت میلیون نوبت سر دام سبک و سنگین، که در نتیجه اين 
اقدامات گسترده در حال حاضر هیچ گونه همه گیری واپیدمی 

 ان در استان وجود ندارد .بیماريهای دام،طیور و آبزي
،ساماندهی حوزه دارو و درمان و  44در راستای اجرای اصل  -

درصد بخش درمان و  95درصد بخش دارو و حدود 100واگذاری 
درصد واکسنهای طیور به بخش خصوصی وصدور مجوز و  100

شرکت دارويی  3داروخانه ، 30درمانگاه ،يک بیمارستان ،  15تاسیس 
کوبی و سه آزمايشگاه بخش خصوصی در استان و  مرکز مايه 16، 

 اشتغالزايی قابل توجه در اين حوزه .
ژه ای که در بعد از انقالب به دامپزشکی   خوشبختانه با توجه وي -

کشور شده است در حال حاضر دامپزشکی ايران يکی از پیشرو ترين 
ومجهز ترين و با برنامه ترين دامپزشکی ها در سطح آسیا و از 

 می باشد .(OIE)   ضای مؤثر سازمان جهانی بهداشت داماع
درصد داروها و واکسنهای مورد نیاز برای  90درحال حاضر حدود  -

درمان و پیشگیری وکنترل بیماريهای دامی و بیماريهای مشترك 
بین انسان و دام در کشور تولید می شود و اين يکی از افتخارات اين 

 بخش می باشد.
تمان اداری و فنی مجهز  در اقصی نقاط استان که  ساخ 20احداث  -

دارای بخشهای مختلف آزمايشگاه ، درمانگاه و سردخانه نگهداری 
 واکسن  و مواد بیولوژيک می باشند .

  



 

 استرپتوکوکوز در آبزیان
 

 

 1دکتر نصرت اله ا النی

 
استرپتوکوکوزيس يک بیماری عفونی سپتی سمیک و از 
بیماريهای مهم و پر هزينه در صنعت آبزی پروری بويژه در ماهی 
قزل آالی رنگین کمان است که توسط کوکسی های گرم مثبت 

 ايجاد ها واگوکوکوس و الکتوکوکوسها ٰ  شامل استرپتوکوکوك ها 
 در عمدتا و پرواری مرحله بیماری عمده بطور بیماری اين .شود می

 تا درصد 5 از تلفات تواند می و باالست به گرم 100 وزن با ماهیان
گرم  فصول در بیماری کند. ايجاد ماهی پرورش مزارع در درصد 75

 سال بیشترين خسارت را به ماهیان وارد می کند.
استرپتوکوکوزيس از بیماريهای مشترك بین انسان و آبزيان بوده 

 عمومی نیز حايز اهمیت است.واز لحاظ بهداشت 

 عالئم درمانگاهی 
 50عفونت استرپتوکوکی می تواند منجر به تلفات باال تا حدود 

در صد طی سه تا هفت روز شود عامل بیماری باعث سپتی سمی، 
منینژيت و ضايعات پوستی می شود. عالئم درمانگاهی شامل بیرون 

پوست،بی  زدگی و انبساط يک يا دو طرفه چشم ها،سیاه شدن
اشتهايی و شنای عمودی و نامتعادل می باشد ماهیان مبتال با بی 
حالی شنا کرده و قادر به جهت يابی نمی باشند. شنای نامنظم يکی 
از رايج ترين عاليم بیماری است شنای ماهیان بصورت عمودی يا 

 پهلو می باشد و ماهی تعادل در شنا ندارد.به 

 های انتقال بیماری راه
مختلفی در گسترش و انتقال بیماری دخالت دارند که از  عوامل 

آن جمله می توان به انتقال مستقیم از طريق آب، جابجايی و ورود 
ماهیان آلوده به کارگاه و يا تغذيه اشاره کرد.بیماری 
استرپتوکوکوزيس يک بیماری فصلی است که با افزايش درجه 

اری از طريق ورود فزايش می يابد بیماحرارت آب احتمال بروز آن 
ماهیان آلوده به مزارع همچنین فاضالبهای کشاورزی باال دست،تردد 

عدم اعمال مقررات قرنطینه ای در  افراد و جانوران خونگرم به مزارع،
موقع نقل و انتقال تخم چشم زده بچه ماهی و تردد وسايل نقلیه بین 

و تردد و  مزارع انتقال می يابد نگهداری حیوانات خونگرم در مزرعه
استفاده دامهای روستايی و عشايری از آب رودخانه باالدست موجب 
آلودگی آب و انتقال بیماری می شود همچنین پساب مزارع پرورش 
ماهی باال دست از عوامل مهم آلودگی آب و انتقال بیماری است اين 

 ايی که پشت سر هم واقع شده اند و از ه موضوع بويژه در کارگاه
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بع آبی يکديگر استفاده می نمايند حائز اهمیت است زيرا آب منا
مزارع پايین دست از بار میکروبی باال،مواد معلق آب، فقدان اکسیژن 
و دمای باالتری برخوردارند که همگی موجب ايجاد استرس و بروز 
بیماری می شوند. به نظر می رسد در حال حاضر انتقال آلودگی در 

راه انتقال بیماری در مزارع پرورش ماهی مسیر رودخانه مهمترين 
 است.

نگهداری حیوانات خونگرم در کنار مزارع ماهی موجب تشديد 
آلودگی مزرعه می شود.عالوه بر نقش آلودگی های محیطی،مصرف 
غذای آلوده و يا مواد خام آلوده نیز می تواند يکی از منابع مهم انتقال 

 و گسترش بیماری در ماهیان پرورشی باشد.
 

 بیماری در انسان
معمول ترين شکل عفونت در انسان التهاب پوستی و سلولیت 
)عفونت بافت پیوندی( در دست ها و تب می باشد التهاب ديسکهای 
بین مهره ای و پرده داخلی قلب از ديگر عالئم بیماری در انسان می 
باشد بیماری عمدتا در افراد سالخورده و افراد دچار ضعف ايمنی اتفاق 

ی افتد عمده راه انتقال بیماری به انسان از طريق تماس دست با م
ماهی آلوده هنگام حمل و نقل و يا قطعه بندی ماهی می باشد 
بخصوص وجود جراحات سطحی روی پوست خطر ابتال به بیماری را 

 افزايش می دهد.

 کنترل و پیشگیری
از انجا که تنها حضور عامل بیماری در محیط برای ايجاد 

ری کافی نیست و عوامل استرس زا مانند افزايش دمای آب بیما
پايین بودن کیفیت آب، تراکم باالی ماهی و دستکاری ماهیان در 
بروز بیماری نقش مهمی دارند لذا شناسايی عوامل خطر ساز در 
مزرعه و حذف و کاهش اثرات انها از عوامل مهم پیشگیری از بروز 

ايل نقلیه به مزرعه تهیه بچه بیماری است.کنترل تردد افراد و وس
ماهی از مراکز معتبر و با مجوز دامپزشکی و انجام آزمايشات الزم و 
تايید سالمت آن و عدم نگهداری حیوانات خونگرم در مزرعه از 

 راههای پیشگیری از بروز بیماری است.
از ديدگاه مديريت بهداشتی و پیشگیری با توجه به تنوع مخازن 
باکتری و عدم امکان ضدعفونی آب ورودی به داليل هزينه های 
باال و مشکالت زيست محیطی انجام واکسیناسیون بچه ماهیان 
سالم بر اساس برنامه های زمانی مشخص از جمله مهمترين و 

ی است در هر حال با بهترين شیوه پیشگیری و کنترل اين بیمار
 توجه به اين که ماهیان جزء جانوران خونسرد بوده و سیستم ايمنی 



  

 

آنها مانند جانوران خونگرم توسعه يافته نمی باشد لذا توجه ويژه 
به شناخت فاکتور های مستعدکننده و مهار و حذف اين فاکتور ها نه 

ماری تنها به پیشگیری و کنترل بیماريهای عفونی از جمله اين بی
کمک می نمايد بلکه موجب بهبود کارايی واکسن ها نیز می 
شود.افزايش دمای آب، افزايش تراکم،کمبود اکسیژن و افزايش مواد 
معلق در آب موجب افزايش استرس و تشديد بیماری می 
شوند.همچنین عدم جمع آوری به موقع تلفات،وجود لجن زارها در 

عنوان مخازن باکتريهای  استخرها و افزايش رسوبات کف استخر به
عامل بیماری مطرح بوده و از عوامل تشديد کننده بیماری و تلفات 

 می باشد.
شدت بیماری متاثر از دمای آب و شرايط محیطی بوده و افزايش 
درجه حرارت آب و حضور نیترات و امونیاك در محیط باعث افزايش 

ی می فعالیت باکتری و افزايش چسبندگی باکتری به بافت آبشش
شود جهت کنترل بیماری در استخرهای پرورش ماهی بايد دمای آب 
استخرها در محدوده مطلوب ماهیان سردآبی حفظ شود تا شرايط 
برای اتصال و ورود باکتری های مهاجم به بدن ماهی فراهم نشود 
همچنین با توجه به تاثیر فاکتورهای محیطی مانند وجود ترکیبات 

ی مواد آلی، تالش برای کنترل اين مواد در نیتروژنه و مقادير باال
 استخرها و پاکسازی آنها از اهمیت بااليی برخوردار است.

باال بردن ايمنی ماهیان از طريق مصرف مکمل های غذايی که 
در باال بردن ايمنی آبزيان نقش دارند از جمله ترکیبات نوکلئوتیدی 

یبات مذکور باعث مورد مطالعه قرارگرفته و ثابت گرديده است که ترک
 کاهش تلفات و مقاومت ماهیان در برابر بیماری می شوند.

با توجه به دخالت هردو گونه الکتوکوکوس گارويه و 
استرپتوکوکوس اينیايی در بروز بیماری استفاده از واکسن های دو 
ظرفیتی و چند ظرفیتی قابل توصیه است بويژه واکسن هايی که با 

ن منطقه تهیه شده باشند موثرتر می باشند. استفاده از سويه های هما
گرم وزن  5تا 2بهترين زمان واکسیناسیون هنگامی است که ماهیان 

دارند واکسیناسیون به روش غوطه ور سازی و قراردادن ماهی در 
دقیقه انجام می شود بدين ترتیب که  2تا  1محلول واکسن به مدت 

و محتويات آن در ابتدا بطری حاوی واکسن را بخوبی به هم زده 
درجه  10تا  8يک وان مناسب با آب معمولی استخر با دمای حدود 

رقیق می شود سپس ماهی ها را با  100به  1سانتی گراد به میزان 
دقیقه در محلول  1توری گرفته و توری حاوی ماهی را به مدت 

واکسن غوطه ور ساخته و سپس به استخر بر گردانده می 
ماه دوام دارد. روش  6ه با واکسیناسیون حدود شوند.ايمنی ايجاد شد

تزريقی داخل صفاقی درماهیان با وزن باال می توان استفاده کرد که 
  عالوه بر مقرون به صرفه بودن ايمنی باالتری هم ايجاد می کند.
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 خطرناک اسبمشمشه، بیماری قدیمی اما 

 1معصومه حیدری سورشجانی

های مرتبط  گذاری در صنعت اسب و ورزش رشد فزاينده سرمايه
های زياد با مقاصد تجاری و ورزشی، همچنین  جايی با آن، جابه

استفاده از اسب به عنوان وسیله حمل و نقل در مناطق روستايی و ...، 
سمیان کشور  تکمديريت بهداشتی بیماريهای عفونی هشداردادنی در 
سازد. حفاظت از  ، را بر اساس معیارها و ضوابط بین المللی الزامی می

اين سرمايه عظیم ملی عالوه بر حفظ بهداشت عمومی و تضمین 
سالمت افراد ، بستری مطمئن برای صادارت و واردات و نیز استفاده 

 نمايد ايمن و سالم از اسب را در مناطق روستايی و عشايری ايجاد می
سازحضور اسبهای ايرانی در میادين و مسابقات بین المللی  و زمینه

 (.1خواهد بود )

( يا بیماری فارسی، يک بیماری باکتريايی Glandersمشمشه )
سمیان است که توسط باکتری بورخولدريا مالئی  بسیار واگیر در تک

(Burkholderia malleiايجاد می )  شود. مشمشه يکی از
ريهای واگیر خطرناك مشترك بین انسان و حیوان ترين بیما قديمی

است که گسترش جهانی دارد. بیماری در آسیا و خاورمیانه، آفريقا و 
آمريکای جنوبی وجود دارد و خسارت هنگفتی به صنعت اسب وارد 

سازد. مشترك بودن بیماری بین انسان و حیوان، بازپديدی  می
کشورهای همسايه، بیماری در منطقه و جهان، وضعیت آلودگی در 

خطر انتقال بیماری به کشور از طريق تردد مرزی غیرمجاز و 
تاريخچه بیماری در جمعیت دامی و انسانی کشور، مراقبت و مبارزه 

 (.5و  2سازد ) با بیماری را ضروری می

سمیان مثل اسب، قاطر، االغ، گورخر  مشمشه عمدتاً بیماری تک
شنده است. اين بیماری در سگ، و ... است. بیماری در االغ و قاطر ک

دهد.در  گربه، بز، گوسفند، شتر و حیوانات باغ وحش نیز رخ می
جوندگانی مانند همستر و خوکچه هندی بیماری بسیار شديدی ايجاد 

شود. بیماری در شرق اروپا، ترکیه، برخی کشورهای عربی و  می
دهد. اين بیماری با  کشورهای آفريقايی به صورت تکی رخ می

داماتی چون کشتارهدفمند اسبهای سرم مثبت، در اروپای غربی و اق
 (.3و  2کن شده است ) اياالت متحده آمريکا ريشه

                                                 

1
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.Email:masumeh.heidari@ivo.ir 

  

 

 

 

 

 شود؟ بیماری چطور منتقل می

مخزن اين باکتری حیوانات آلوده و بیمار است . اسب از طريق 
تماس نزديک با اسب بیمار، بويژه در مواقع استفاده از ظرف آب و 

مشترك، و نیز تماس مستقیم پوزه با اجسام آلوده )پوزه زدن( غذای 
های  شود. باکتری از طريق تماس با پوزه بند و افسار، برس منتقل می

يابد.  اند نیز انتقال می تیمار و... که در تماس با حیوان بیمار بوده
گوشتخواران پس از خوردن گوشت حیوان آلوده به بیماری مبتال 

 (.3شوند ) می

 

. بیماری مشمشه از طریق ظرف آب 1تصویر شماره 

 شود. و غذای مشترک به حیوانات دیگر منتقل می

 عالئم دام بیمار چیست؟

روز  2-14ز باکتری وارد شده به بدن، دوره کمون بیماری بسته به دو
سمیان به سه شکل حاد )با عالئم شديد تنفسی،  است. روند بیماری در تک

های لنفاوی(، مزمن )عالئم پوستی و جراحات بینی( و يا مخفی  تورم عقده
باشد. رايج ترين نشانه  ها( می )بدون بروز عالئم بالینی و فقط درگیری ريه

چرکی زرد تا سبز رنگ از بینی و  -رشحات موکوسیبیماری در حیوانات، ت
(. در اسب، 2زخم روی ستیغ بینی و سرفه شديد است )تصوير شماره 

های لنفی روی پوست نیز ديده  های لنفی پشت حلقی و عقده بزرگی عقده
شود که برخی اوقات، سفت و دراز شده و زير پوست ظاهر طناب مانند  می

(. ممکن است عفونت طوالنی شده و تا سالها 3کند )تصوير شماره  پیدا می
تواند در عرض  اسب را درگیر کند. بیماری در قاطر و االغ حاد است و می

 (.4و  2يک تا دو هفته منجر به مرگ شود )



  

 

 

 . ترشحات موکوسی چرکی از بینی.2تصوير شماره 

 

 های لنفی پشت حلقی در اسب. . تورم عقده3تصوير شماره 

 ؟شود به انسان منتقل میبیماری چطور 

انسان در تماس مستقیم با حیوانات بیمار يا ابزار آلوده، به 
شود. ورود باکتری از طريق پوست )زخم، بريدگی(  بیماری مبتال می

يا تماس با سطح چشم و بینايی است. افرادی که در تماس نزديک با 
اسب هستند مثل دامپزشکان، سم چینان، نعل بندان، کارگران 

بداری و تیمارگران اسب،سوارکاران، مزرعه دارانی که اسب، االغ يا اس
های دامپزشکی بیش از  کنند، و پرسنل آزمايشگاه قاطر نگهداری می

همه در خطر ابتال به اين بیماری مشترك هستند. تب و لرز، درد 
عضالنی، درد قفسه سینه و ذات الريه پیشرونده، زخم و ندول در 

دهان از عالئم شايع بیماری در انسان است.  پوست، بینی، چشم يا
بیماری مشمشه يک بیماری بسیار دردناك است و در صورت عدم 

 (.5و  3درمان مؤثر منجر به مرگ خواهد شد )

بیماريزايی باکتری عامل، شديد است و برای جلوگیری از انتشار 
عامل بیماری در محیط، کالبدگشايی يا دستکاری بیشتر الشه حیوان 

باشد و بايد تحت  ده )حتی در صورت شک به بیماری( ممنوع میمر
نظر کارشناسان دامپزشکی در محل مناسب و طبق دستورالعملهای 
بهداشتی دامپزشکی معدوم و دفن گردد. به علت نبود واکسن و 
درمان مؤثر علیه اين بیماری، باکتری بورخولدريا مالئی به عنوان يک 

 (.3و 2و 1ولوژيک( نیز مطرح است )عامل جنگ بیولوژيک )سالح بی

 

 توان از ابتال به بیماری پیشگیری کرد؟ چگونه می

در حال حاضر واکسنی برای بیماری مشمشه وجود ندارد و 
سمیان و حذف حیوانات رآکتور،  بیماری با تست غربالگری تک

بهداشت اصطبل، مديريت کود و محدوديت تماس با ساير دامها 
بودن از عالئم بیماری در جلوگیری از  شود. آگاه کنترل می

ای بسیار مؤثر است. تشخیص و درمان  های منطقه گیری همه
زودهنگام بیماری و قرنطینه حیوانات بیمار در کنترل بیماری و 

ريزی و  جلوگیری از انتشار آن نقشی تعیین کننده دارد.با برنامه
طی سرمايه گذاری های انجام شده در جهت کنترل و پیشگیری 

سالهای متمادی در کل جهان، هم اکنون در بسیاری از کشورهای 
جهان بیماری ريشه کن شده است. با رعايت موازين بهداشتی در 
هنگام کار با اسب چون استفاده از دستکش و ماسک، عدم تماس 
مستقیم با زخمهای سطحی و ترشحات تنفسی و شستشوی دستها 

تا حد بسیار زيادی کاهش پس از اتمام کار،خطر انتقال بیماری 
يابد. يافتن حیوان مرده و يا مشاهده هرگونه عالئم مشکوك و  می

سمیان بايد بالفاصله به دامپزشکی اطالع داده  مرگ ناگهانی در تک
شود و تا زمان تشخیص دقیق و تعیین تکلیف دام، از تماس با آن 
اً خودداری گردد. در صورت وجود عالئم مشکوك در انسان نیز فور

و  1بايد به مراکز درمانی مراجعه کرده و دوره درمان تکمیل گردد )
5.) 
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 میگوبیماری ویروسی لکه سفید 
White Spot Diseases(WSD) 

 
   1دکتر رضا محمودعلوی

 
که صنعت ابزی پروری در بخش تکثیر و پرورش میگو  1990از دهه 

به دوران شکوفايی خود رسید تا کنون بروز بیماريهای ويروسی با 
ايجاد خسارات هنگفت موجب به چالش کشیدن آن گرديده است، که 

ساله موجب دهها میلیون دالرخسارت به اين صنعت میشود . در هر 
اين راستا بیماری لکه سفید از مهمترين بیماريهای خسارت زا در اين 
صنعت معرفی شده است . اين بیماری جزء بیماريهای اخطار کردنی 

( محسوب میشودوبراساس OIEسازمان بهداشت جهانی دام )
 400تا  300( ساالنه بین FAO)گزارشات سازمان خوارو بار جهانی 

هزار تن میگو در جهان بر اثر بیماری لکه سفید تلف میشود چرا که 
روز ايجاد میکند و عامل  2-7% تلفات ظرف مدت 60اين بیماری 

آن از طريق سخت پوستان ، حشرات ، پرندگان ، غذا ، آب ، 
زارع میگوهای مبتال ، تجهیزات آلوده ، باد، تردد کارکنان در سطح م

، فرآوری میگوهای آلوده قابل انتقال است و در صورت بروز بیماری 
 بال فاصله گسترش میبابد.

 

 (:Etiologyعامل بیماری )

عامل ايجاد کننده لکه سفید يکی از بزرگترين ويروسها ی جدا شده 
 و جنس Nimaviridaeاز میگو میباشد . ويروس بیماری از خانواده 

 Wispovirus  میباشد که به شکل میله ای شکل و دارای يک
زائده دم مانند در انتهای خود میباشد. ويروس دارای يک پوشش سه 

دو رشته ای DNAاليه است و درون آن يک کپسول با يک 
(dsDNA وجود دارد. اندازه ويروس با قطر )نانومتر و  80-120

زمايشگاه نانومتر میباشد. ويروس میتواند در شرايط آ 250-380طول 
روز زنده بماند و همچنین  30درجه سانتی گراد به مدت  30در دمای 

روز در محیط آزاد) استخر( زنده بماند و اگر  3-4به مدت حداقل 
میزبانی پیدا نکند از بین میرود . شوری و درجه حرارت میتوانند به 
میزان زيادی حدت ويروس را تحت تأثیر قرار دهند. ويروس به 

 حساس بوده و از بین میرود. 3و زير  12باالی  pHشدت به 
 (:Environmental Factorsفاکتورهای محیطی)

رخدادهای بیماری لکه سفید میگو توسط استرس زاهايی مانند 
تغییرات شوری آب و دمای آب میتواند اتفاق بیافتد بدين نحو که 

درجه سانتی گراد میتوانداستخررا به  18-30دمای متوسط آب بین 
 مت رخداد بیماری لکه سفید میگو هدايت نمايد) در شرايط س

                                                 
سازمان دامپزشکی کشور، دفتر محمد رضا علوی دکترای عمومی دامپزشکی ، .  1

بهداشت و مديريت بیماريهای آبزيان، رئیس گروه بهداشت و مديريت بیماريهای 
  میگو، آدرس ايمیل.

 
 
 
 
 
 

درجه سانتی گراد باالتر  32آزمايشگاهی هنگامی که دمای آب از 
و  30میرود تلفات میگو کاهش پیدا میکند ولی دمای آب باالتر از 

درجه سانتی گراد در شرايط استخر برای میگو زيانبار  25پايین تر از 
 وز بیماری را دارد.است و احتمال بر

 (:Epidemiologyپراکندگی جغرافیایی)

در کشور چین موجب خسارات  1992بیماری لکه سفید میگو در سال 
فراوانی به پرورش دهندگان میگو شد . با بررسی ضايعات ايجاد شده 
درمیگو مشخص شد که بیماری در بافت های هیپو درم و بافتهای 

يجاد بیماری میکند و عامل ( اHematopoieticهماتوپويتیک )
ايجاد کننده بیماری را ويروس تشخیص دادند.در قاره آسیا بیماری در 
اغلب کشورها از جمله چین، هند، مالزی، سنگاپور، تايلند ، فیلیپین ، 
سری النکا و ساير کشورهای پرورش دهنده میگو گزارش شده است 

ريکا سبب ايجاد . اين بیماری از طريق انتقال بچه میگو به قاره آم
کلیه  1999خسارت به کشورهای آن منطقه شده بطوريکه در سال 

 کشورهای آن منطقه اين بیماری را گزارش نمودند.
بطور کلی میگوهای خانواده پنائیده حساسیت بااليی نسبت به 
عفونت ويروس لکه سفید میگو دارند که غالبأ با تلفات بااليی هم 

، خرچنگ دراز آب شیرين، همراه هست.همچنین خرچنگ گرد
میگوهای آب شیرين، البسترها، نیز به اين بیماری آلوده میشوند ولی 

 واگیری و تلفات در هر کدام متغیر است.
% 1شیوع بیماری لکه سفید میگو بسیار متغیر است بطوريکه کمتر از 

% در جمعیت های تحت کنترل اتفاق 100در جمعیت وحشی و تا 
 میافتد.

 
 
 
 
 
 



  

 

 هان:خسارات اقتصادی بیماری در ج
میلیون دالر  400: يک میلیارد  1992و  1991کشور چین در سال 

 خسارت مستقیم به صنعت پرورش میگو
میلیون دالر خسارت مستقیم به  500: 1996کشور تايلند در سال 

 صنعت پرورش میگو
هزار نفر شغل خود را از دست  150: 1999کشور اکوادور در سال 

 دالر خسارت ديدند. میلیون 580،  2000دادند و در سال 
در منطقه چوئبده آبادان در  1381در ايران اين بیماری در تابستان 

استان خوزستان گزارش شده که باعث تلفات فراوان در میگوهای 
پرورشی گرديد و کلیه فعالیتهای پرورش میگو در اين منطقه متوقف 
شد و خسارات سنگینی به پرورش دهندگان میگو وارد گرديد. 

بیماری در استان بوشهر نیز گزارش شد و  1384در سال  همچنین
موجب تلفات سنگین در اين منطقه شد . از آن سال به بعد بیماری 
بصورت پراکنده در استانهای میگو پرور کشور از جمله سیستان و 

 بلوچستان و هرمزگان نیز گزارش گرديد.
آلوده ، آب اين بیماری در هچريها از طريق انتقال الرو و يا مولدين 

آلوده، غذای آلوده میتواند انتقال يابدو در مزارع پرورش میگو نیز از 
طريق منابع وحشی آلوده، آب آلوده ، غذای آلوده ، باد ، پرندگان ، 

 تجهیزات آلوده و ...... میتواند انتقال يابد.

 (:Clinical Findingیافته های کلینیکی)

پنائیده از مرحله تخم تا مولد اين بیماری در کلیه میگوهای خانواده 
ديده میشود ولی بهترين مرحله از زندگی میگو برای رديابی ويروس 

، جوانها و بالغین میباشد. احتمال  PLلکه سفید میگو مراحل آخر 
رديابی ويروس میتواند با عوامل استرس زا مانند تخمريزی ، پوست 

 افزايش يابد. و بلوم پالنکتونیpHاندازی، تغییرات شوری، دما يا 
 عالئم بیماری عبارت است از :

اولین شواهد شیوع بیماری اغلب با افزايش ناگهانی و شديد  -1
تعداد میگوهای در حال مرگ و مرده در لبه های استخر و 

روز  3 – 10تلفات تجمعی صد درصدی در محدوده زمانی 
 میباشد.

روی  mm3-5/0مشاهده لکه های سفید رنگ به اندازه  -2
و همچنین قسمت داخلی کاراپاس میگو که بعد از چند  کاراپاس

روز اين لکه ها در بندهای پنجم و ششم بدن نیز مشاهده شده 
و در انتها کل بدن را فرا میگیرد . البته تنها وجود لکه های 
سفید نمیتواند احتمال آلودگی به بیماری ويروسی لکه سفید را 

فاکتورهای استرس زای  محرز نمايد و اين لکه هامیتوانند در اثر
محیطی مانند آلکالینیتی آب و يا بیماريهای باکتريايی بوجود 

 آمده باشند و لذا الزم است عاليم ديگر نیز بررسی شود.

مشاهده میکروسکوپی لکه های سفید نشان میدهد که اين لکه ها 
شامل يک حلقه سفید دارای هسته قهوه ای رنگ میباشد و توسط 

ه هم متصل بوده و در پاره ای موارد حالت دانه حفره های کوچک ب
های تسبیح به خود میگیرد. همچنین تعدادی نقاط مالنوز قهوه ای 

 رنگ در مرکز اين لکه ها مشاهده میشود.

میگوهايی که بطور حاد آلوده هستند کاهش شديد در مصرف  -3
غذا را نشان میدهند و الغر و ضعیف میشوند و گونه های غیر 

نند خرچنگ ، البستر و ..... بطور معمول عفونتهای پنائیده ما
 تحت کلینیکی را نشان میدهند.

با توجه به بروز لکه های سفید در قسمت داخلی کاراپاس میگو  -4
و در ناحیه اپیدرم ، قسمت کوتیکول میگو به آسانی از اليه 
اپیدرم جدا میشود بطوريکه در مقايسه با میگوی سالم عمل جدا 

 سیار راحت انجام میشود.شدن کوتیکول ب

هپاتو پانکراس میگوهای آلوده تغیر رنگ داده و بصورت زرد  -5
 مايل به سفید در میآيد وبسیار بزرگ و شکننده میشود.

همولنف رقیق شده بطوريکه عمل انعقاد يا در مدت زمان  -6
 طوالنی انجام شده و يا هرگز انجام نمیگیرد.

معده میگوهای الوده میگوها تمايلی به غذا خوردن نداشته و  -7
خالی میباشد. همچنین بدلیل کندی حرکات میگو ، ذرات و 
موادی روی آبشش میگو رسوب نموده و میگو بدلیل کندی 
حرکت قادر به پاك کردن اين مواد از روی آبشش خود 

 نمیباشد.

میگوها در کنار استخر شنا نموده و در بعضی مواقع به آهستگی  -8
 زمانیکه در کف استخر فرو بروند.در سطح آب شنا میکنند تا 

میگوهای بیحال ممکن است تغییر رنگ داده و کلیه اندامهای  -9
حرکتی و بدن میگوها قرمز میشود که ناشی از گسترش 

 کروماتوفورهای کوتیکوالر میباشد..

روز بعد از  3-4% معموال طی 70-%100مرگ و میر بسیار زياد  -10
 میافتد.ی در میگوها اتفاق ظهور عالئم کلینیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 تحت بالینی WSVو عفونت بالینی  WSD فات مقایسه ای 

 عفونت تحت بالینی) نهفته يا پنهان( بیماری بالینی عالمت بیماری

 تمام مراحل دوره زندگی هر مرحله از رشد سن میگو

 خیر بله بی اشتهايی

 خیر اغلب وجود دارد لکه های سفید

 خیر اغلب وجود دارد پوسته قرمز

اگر تحت استرس نباشد از نظر بالینی طبیعی  روز 3-4 زمان مرگ
 است

 
 

 (:Diagnosis Methodsروشهای تشخیص بیماری)

تشخیص اولیه بیماری با نمونه برداری و برررسی عالئم بالینی 
وجود لکه های سفید روی کاراپاس ، تغییر رنگ بدن به قرمزی 

و بررسی آبشش امکان پذير است و تشخیص قطعی بیماری ، 
( و هیستو Nested - PCRبه روش ازمايشات مولکولی )

پاتولوژی بر روی بافت آلوده انجام میگیرد که امکان تشخیص 
 سريع و مطمئن اين بیماری میباشد.

در آزمايش هیستو پاتولوژی اندامهای مختلف میگوهای بیمار 
( مشخص میگردد H&Eیلین ائوزين )با رنگ آمیزی هماتوکس

که کلیه بافتها و اندامهای دارای اکتودرم و مزودرم الوده به اين 
ويروس میباشند.سلولهای هپاتو پانکراس بشدت واکوئله شده و 
موجب کم شدن واز بین رفتن مجاری بین سلولی میشود. 
افزايش سلولهای واکوئله هپاتو پانکراس ناشی از فعالیت باالی 

  اندام در مقابل ويروس بوده و تالش مینمايد تا ايمنی  اين
سلول را افزايش دهد.با اين حال ويروس سلولهای هپاتو 

 پانکراس و سلولهای اپی تلیال روده میانی را آلوده نمیکند.

 
 های آلوده عالئم ذيل مشاهده میگردد:در آسیب شناسی نمونه 

هسته در سلولهای آلوده بزرگ شده )هیپرتروفی( که حاوی يک  -1
گنجیدگی داخل سلولی ساده هستند که در ابتدا ائوزينوفیلیک 
بوده و بوسیله يک هاله شفاف از کروماتین حاشیه دار جدا 
میگردد و سپس گنجیدگیها بازوفیلیک شده و تمام هسته را 

 یکنند.اشغال م

سیستوپالسم سلولهای آلوده رقیق شده و با پیشرفت بیماری  -2
 روشن و شفاف میشود.

سینوسهای لنفاوی و فضای بین سلولی در غالب بافتها و  -3
اندامها بزرگ شده و بشدت توسط مايع لنفی آلوده قرمز رنگ 

 پر شده است.

بافتهای هدف اصلی برای رديابی ويروس لکه سفید شامل  -4
بششها ، همولنف، معده و عضالت شکمی میباشدو پلئوپودها، آ

برای غربالگری غیر مرگبار اندامهای پاها) پلئوپودها( و همولنف 
 مناسب هستند.

 میزبان و راههای انتقال بیماری:
بیماری لکه سفید میگو به دو شکل عمودی و افقی انتقال می 
يابد. دامنه میزبانی بیماری عالوه بر میگو ساير سخت پوستان 
 دريايی و آب شیرين را در بر میگیردکه از مهمترين آنها میتوان 

به انواع خرچنگ های دريايی، البستر و خرچنگ آب شیرين 
دامنه میزبانی ويروس اشاره کرد. بنابراين به دلیل گسترش 

بويژه در خرچنگها که عالئم بالینی بیماری را از خود نشان 
نداده و بوفور در کنار استخرهای پرورشی يافت میشوند ، ريشه 

 کنی بیماری به سختی انجام میشود.
 

 کنترل مثبتنمونه 

 مثبت 

 نمونه منفی نمونه مثبت شدید 

 مارکر



  

 

 انتقال عمودی:
اين بیماری از طريق مولدين میگو به بچه میگوها بطور 
عمودی نیز منتقل میشود در اين روش هنوز مشخص نشده که 

 Intraآيا ويروس از طريق ژنوم میگوی مولد به بچه میگو) 

ovum منتقل میشود و يا از طريق چسبیدن ويروس به تخم )
 اين انتقال صورت میگیرد.

با توجه به اينکه در تولید مولدين پرورشی و همچنین در زمان 
نگهداری مولدين در هچريها از غذای تازه بويژه خرچنگ ها، 

و ..... برای تغذيه استفاده میشود اين  البستر، ماهی مرکب
موجودات صرف نظر از اهمیتی که در تغذيه مولدين دارند يکی 
از مخازن اصلی ويروس های پاتوژن بخصوص لکه سفید 
میباشد لذا الزم است قبل از مصرف اين مواد به عنوان غذا آنها 

 30را با درجه حرارت استريلیزاسیون يا پاستوريزاسیون به مدت 
دقیقه حرارت داده تا ويروسهای پاتوژن در آنها از بین رفته و 

 سپس برای غذای میگوهای مولد استفاده شود.
عامل ديگری که در انتقال بیماری میتواند نقش داشته باشد 
شامل بچه میگوهای تولیدی در هچری ، موجوداتی که 

 میتوانند میزبان و يا ناقل ويروس باشند.
پرورشی و سالنهای تکثیر میگو ، کارگران آب ورودی به مزارع 

و شاغلین مزارع پرورشی و سالنهای هچری ، غذا و داروهای 
مصرفی در مزارع پرورشی و سالنهای هچری شامل فلیک 
آرتمیا و .... باد و حشرات موجود در طبیعت ، تجهیزات و ابزاز 

 آالت آلوده، حیوانات در حال مرگ و يا مرده و .......
 

 که در بروز بیماری لکه سفید میگو نقش دارند:عواملی 
 (ppm4اکسیژن نامناسب آب )کمتر از  -1

2- pH ( 5/8و باالتر از  4/7نامناسب آب )کمتر از 

 pptو باالتر از  ppt 27شوری نامناسب آب )کمتر از   -3
32) 

 تراکم باالی ذخیره سازی  -4

 عدم آماده سازی مناسب استخرهای پرورشی  -5

 دمای نامناسب اب  -6

عدم ضد عفونی آب ورودی مزارع پرورشی و مراکز تکثیر   -7
 میگو

 استفاده از غذای دست سازو تازه در مزارع   -8

  درمان:
درمان موفقی تا کنون برای بیماری لکه سفید میگو گزارش 
نشده است بنا براين بايد تالش گردد تا آنجا که امکان پذير 

در يک مزرعه است تلفات اين بیماری را کاهش داد . زمانی که 
بیماری لکه سفید تشخیص داده میشود به منظور جلو گیری از 
ورود آلودگی به دريا نبايستی میگوها و آب استخر را وارد دريا 

 کرد.

 واکسیناسیون:
حفظ  WSSVدر حال حاضر واکسنی که میگو را علیه عفونت 

 کند وجود ندارد.
 روشهای غیر فعال کردن عفونت ) عامل بیماريزا(:

مطالعات آزمايشگاهی عامل بیماريزای لکه سفید میگو تحت  در
 شرايط ذيل غیر فعال میشود:

 70دقیقه يا  90درجه سانی گراد به مدت  55دمای  حرارت : -1

 دقیقه  5درجه سانتی گراد به مدت 

ويروس لکه سفید جذب شده در کاغذ فیلتر و  خشک کردن : -2

سانتی گراد  درجه 30اجازه داده شود تا خشک شود. در دمای 
درجه سانتی گراد به مدت  26ساعت و يا در دمای  1به مدت 

 ساعت غیر فعال میشود. 3

3- pH : ويروس درpH=3  دقیقه و در  6بمدتpH= 12  به

 دقیقه غیر فعال میشود. 10مدت 

  9.30*10 ⁵دز کلی (:UVاشعه ماوراء بنفش ) -4

 ويروس را غیر فعال میکند.

 دقیقه 10میکرو گرم در میلی لیتر به مدت  5/0 ازن : -5

 دقیقه 10به مدت  ppm 100بنزالکونیوم کلراید : -6

 دقیقه 10به مدت  ppm 100یدوفور : -7

دقیقه )  10به مدت  ppm100هیپو کلریت کلسیم : -8

در شرايط مزرعه با توجه به اينکه هیپو کلريت سديم مايع 
درجه  20باالی است و به محض استفاده در شرايط دمای 

سانتی گراد بخار میشود بدين لحاظ نمیتواند در کف 
استخر ته نشین شود لذا در شرايط مزرعه بهتر است 
ازهیپو کلريت کلسیم که بصورت گرانول هست و ته 
نشین میشود استفاده شودتا از کف بخار شده و باعث ضد 

 عفونی از بین رفتن ويروس میشود (

 

 کنترل و پیشگیری:
پیشگیری از بیماری لکه سفید میگو در مزارع پرورش  -1

 میگو

آماده سازی کامل استخرهای پرورشی ) شخم زدن،  -
آهک پاشی و ...( بر اساس دستورالعملهای بهداشتی 

 صادره

ضد عفونی آب ورودی به مزارع پرورشی با هیپو  -
 کلريت کلسیم

 ( Reservoirاستفاده از استخرهای دخیره آب ) -
 

ه مزارع و فیلتراسیون مناسب اب ورودی ب -
استخرهای پرورشی با تعبیه فیلتر شنی، تعبیه 

 300، 500، 1000فیلترهای توری( با چشمه های 
 در مسیر آب ورودی به استخرهای پرورشی



ذخیره سازی استخر پرورش میگو با بچه میگو های  -
عاری از ويروس لکه سفید با انجام آزمايشات 

 (Nested PCRمولکولی )

میگو از ديگر کشورها و جلوگیری از ورود بچه  -
رعايت شرايط و ضوابط قرنطینه ای در واردات مولد 

 میگو

 عدم ذخیره بچه میگو با تراکم باال -

 استفاده از پرو بیوتیک در غذای مصرفی میگوها -

استفاده از منابع آب شیرين به منظور تعديل شوری  -
آب با توجه به اينکه شوری باال عامل مهار کننده و 

 تغذيه میشود.باعث توقف 

 استفاده از سیستم کشت توأم با ماهی -

افزايش سیستم ايمنی غیر اختصاصی میگو با استاده  -
از محرکهای ايمنی و مکملهای غذايی) ايمونو 

،  Cاستیمولنت ها شامل بتا گلوکان ، ويتامین 
 عصاره جلبک دريايی و ديگر ايمونو استیمولنت ها (

 پرورشی  ضد عفونی آب خروجی)زه کش(استخرهای -

استفاده از حوضچه ضد عفونی خودرو در ورودی  -
 مزارع و مجتمع های پرورش میگو

 تعويض حداقلی آب استخر -

 

 اجتناب از ذخیره سازی میگو در فصول سرد سال -

 (Shrimp Toiletاستفاده ازسیستم پساب مرکزی) -

جلو گیری از حضور پرندگان بر روی استخرهای  -
 پرورشی

ز تغییرات ناگهانی تا حد امکان جلوگیری ا -
فاکتورهای فیزيکو شیمیايی آب استخرهای 

  و.......( pHپرورشی) اکسیژن ، شوری، دما، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

سفید میگو در مراکز تکثیر) پیشگیری از بیماری لکه  -2
 هچری ها(:

دور نگه داشتن هچريها از مزارع پرورش میگو بر  -
 اساس استانداردهای تعیین شده

ضد عفونی کردن آب ورودی به مراکز تکثیر  -
)هچری ها( از طريق فیلتراسیون آب با فیلتر شنی ، 

(، ازن  و ضد عفونی با UVو اشعه ماوراء بنفش)
 هیپو کلريت کلسیم

خاب مولدين عاری از ويروس عامل انت -
 (SPFبیماريزا)

غربالگری مولدين و بچه میگو ها به روش مولکولی  -
(Nested PCR ) 

نگهداری مولدين مناطق مختلف در تانکهای  -
 جداگانه

( و Trash  Fishاستفاده نکردن از ماهیان ضمنی) -
 غذای يخ زده در تغذيه مولدين

استیمولنت ها( استفاده از محرکهای ايمنی) ايمونو  -
به منظور باال بردن سطح ايمنی و مقاومت میگو در 

 مقابل بیماری

در صورت امکان استفاده از گونه های مقاوم به  -
 بیماری لکه سفید میگو

 ضد عفونی و درمان آب خروجی هچری -
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هاو راههای کنترل آلودگی در فرآیند آلودگی

 تولیدگوشت طیور

 
  1تهیه کننده: دکتر سامد برومندفر

 
رشد جمعیت، افزايش درآمد و شهرنشینی، شاهد جهان به دلیل 

باشد و در اين میان، افزايش تقاضا برای غذای با منشاء دامی می
های گذشته سريعترين روند رشد را نشان گوشت مرغ طی سال

رشد ساالنه دهه گذشته متوسط  5داده است طوری که در طی 
گاو درصد بوده در حالی که برای گوشت  5تولید گوشت طیور 

 7/1درصد و برای تولید گوشت نشخوارکنندگان کوچک  5/1
، Alexandratos&Bruismaدرصد رشد وجود داشته است )

2012.) 
سرعت رشد، دوره کوتاه پرورش، سهولت تغذيه، راندمان الشه، 
سالمت و قابلیت هضم و جذب گوشت مرغ از جمله داليل 

زه با وجود گسترش تولید اين منبع پروتئین حیوانی است. امرو
توان سرعت باالی رشد نژادهای خاص جوجه های گوشتی، می

 40-45جوجه يک روزه با وزن حدود از روز  40ر مدتی حدود د
برابر وزن  50) گرمی 2000گرم به نیمچچه گوشتی 

با پرورش طیور می توان در مدت محدود به  (رسید،يعنیاولیه
 .نمود عرضهسرعت گوشت مورد نیاز جامعه را تولید و 

محصوالت غذايی حاصل از گوشت مرغ، به دلیل باال بودن 
باشند. موادمغذی ورطوبت زياد، دارای طول عمرکوتاهی می

بنابراين، تامین سالمت فرآورده های گوشت طیوراز نظر 
شود. در حین و میکروبی، منتج به افزايش تولید و مصرف آن می

بدن حیوان، محیط  های فلور طبیعیبعد از کشتار طیور، باکتری
 "کشتارگاه و لوازم و تجهیزات موجب آلودگی الشه و متعاقبا

آلودگی در مرحله قطعه بندی و محصوالت فرآوری شده گوشت 
توانند در های میکروبی میشوند. بسیاری از اين آلودگیمرغ می

طول فرآوری و نگهداری ماده غذايی، باقی مانده يا افزايش 
-ری سالمونال و کمپیلوباکتر در زمره باکتریيابند. دو گونه باکت

زای مهم  هستند که عامل گاستروآنتريت ناشی از های بیماری
میالدی،  2005مصرف گوشت طیور آلوده هستند. تا سال 

زای موارد گاستروآنتريت کمپیلوباکتر شايعترين عامل بیماری
د گزارش شده انسان در اتحاديه اروپا بود، طوری که تعداد موار

گاستروآنتريت انسانی تايید شده ناشی از کمپیلوباکتر به تعداد 
 2015مورد سالمونلوز انسان در سال  94.625مورد و  229.213

 میالدی بود. همچنین نشان داده شده که اولین مورد طغیان 

                                                 
1
سازمان دامپزشکی کشور، سامد برومند فر دکترای عمومی دامپزشکی .  

اد غذايی، ادرس ايمیل مدير کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مو
Samedbroumand@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

تا  1998های در اياالت متحده آمريکا بین سال 2بیماری غذازاد
رف گوشت طیور بوده است. ساير میالدی ناشی از مص 2012

-زای نوپديد از قبیل گونه های آئروموناس نیز میعوامل بیماری

زای غذازاد، توانند مورد توجه قرار گیرند. عالوه بر عوامل بیماری
توانند باعث افت اقتصادی وسیعی گردند. های فسادزا میباکتری

دگاری رشد و فعالیت متابولیک عوامل فسادزا در طول عمر مان
گوشت مرغ، منجر به تغییرات ارگانولپتیکی نظیر تغییر رنگ، بو، 

شوند که عامل ايجاد ضايعات و مزه يا قوام بافت گوشت می
اتالف محصوالت بوده و لذا زيان مهم اقتصادی به بخش تولید 

فساداولیه گوشت  "کنند. عمدتاگوشت طیور وارد می
 3ودوموناسطیورازطريق گونه های مربوط به باکتری س

 گردد.ايجادمی
بیشتر تمرکز مقاالت در مورد آلودگی گوشت طیور به تشخیص 

زا )بیشتر سالمونال و کمپیلوباکتر( بوده و حضور عوامل بیماری
برخی از آنها روی رفتار اين عوامل در شرايط آلودگی زدايی، 
تبديل ماهیت يا شرايط نگهداری مطالعه کرده اند.آلودگی گوشت 

های عامل فساد مطالعه شده و اغلب مقاالت باکتری طیور با
محدود به شمارش آنها از طريق شمارش تعداد پرگنه های 

های کشت مختلف  بوده است. در محیط (CFU)تشکیل شده 
ها به آزمايشات چالش بر اساس تلقیح گونه های خاص باکتری

ها در شرايط قطعات گوشت، برای بررسی قابلیت رشد باکتری
تنها تعداد محدودی  "مختلف استفاده شده است. اخیرا 4اریتیم

های تعیین توالی ژنی برای توصیف آوریمطالعه با استفاده از فن
های گوشت طیور منتج به توصیف سطوح آن گونه ها آلوده کننده

های باکتريايی گوشت شده است. منابع آلودگی و تنوع آلودگی
يند تولید، از کشتارگاه تا مراحل طیور و نیز رفتار آنها در طول فرآ

نهايی تولید بسته به شرايط نگهداری يا دماهای مختلف، تغییر 
 کند.می

 فساد گوشت مرغ:
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فسادموادغذايی به طورمعمول به دوگروه فساد میکروبی 
وفسادغیرمیکروبی تقسیم میشود. فسادمیکروبی عبارت است 

کثیر ومتابولیسم ازتغییرات ارگانولپتیک وظاهری ناشی از رشد، ت
میکروارگانیسم هادرمادةغذايی که سبب کاهش ارزش، شکل 

شود ياآن ها را ازمیان می برد. های اولیه موادغذايی میوويژگی
عوامل گوناگونی چون حرارت ورطوبت نسبی محیط، حضورگازها 

برروند فسادمیکروبی تأثیر  ... درمحیط نگهداری مادة غذايی و
روبی عبارت است ازفسادموادغذايی تحت فسادغیرمیک.گذارند می

ازعوامل مؤثربراين نوع . تأثیرعواملی غیرازمیکروارگانیسمها
های موجود درموادغذايی، تابش توان به آنزيمفسادمی

 اشاره کرد. ... نورخورشید، گرمای محیط،سموم شیمیايی و

 

باکتریهای فسادزای مهم در گوشت طیور و فرآورده 

 های آن عبارتند از: 

 
Aerobic mesophilicbacteia (AMB), 

Pseudomonas spp, Lactic acid bacteria (LAB), 

Enterobacteriaceae 

شووند  هايی که سبب تعويق فسادموادغذايی میترين فعالیتمهم
کسوویژن،نگهداری توووان بووه اسووتفاده ازدمووای پايین،حووذف امووی

محصوالت درمحیط تاريکی، جايگزينی هوابا اتمسفراصالح شده 
هاواستفاده از بسته بندی ها، استفاده ازآنتی اکسیداندربسته بندی

های زيست تخريوب پذير)بوه عنووان    هاوفیلمموادغذايی باپوشش
 عوامل محافظت کننده( اشاره کرد.

-غوذايی ايفوامی  امروزه بسته بندی نقش مهمی درحفاظت ازمواد

کنوود. جلوووگیری از فسووادمیکروبی وتغییوورات فیزيکی،شوویمیايی  
باشود. باپیشورفت   وارگانولپتیک ازجمله مزايای بسوته بنودی موی   

های خوراکی به عرصه صنعت غذاورودپیداکرده تکنولوژی،پوشش
هوای پلیموری پالسوتیکی تنهوانقش محافظوت      بسوته بنودی  .اند

دارندوازطرف ديگرمهواجرت   ازموادغذايی دربرابرعوامل خارجی را
موادشیمیايی ازبسته بندی به غذاسبب تغییورات نوامطلوب در آن   

های خووراکی عوالوه برحفاظوت مواده غوذايی      گردد. پوششمی
ازعواموول بیرونی،زيسووت تخريووب پذيرنیزهسووتند. همچنووین     

هاتوانايی واکنشهای مطلوب بوامحتوای  ازديگرمزايای اين پوشش
تواننودحاوی  هوامی يراکوه ايون پوشوش   توان ذکرکردزغذايی رامی

های رطوبت،دی اکسید کربن،اتیلن و همچنوین مووادطعم   جاذب
هوای  هاويوا فویلم  دهنده وترکیبات ضودمیکروبی باشوند. پوشوش   

ضدمیکروبی به دلیل کاهش سرعت فسوادموادغذايی وهمچنوین   
زابوه محصووالت   های بیماریکم کردن خطر ورودمیکروارگانیسم

-های خووراکی موی  دوچندان پیداکرده اند. پوششغذايی اهمیت 

توانندازجنس لیپید،کربوهیدرات وياپروتئین باشوندکه بوه صوورت    
اليه ای نازك به صورت ترکیبی يابه تنهايی برروی ماده غوذايی  

ها،پوشش آلژينات است. برجسته گیرند. ازجمله اين پوششقرارمی

های فلزی کاتیون ها توانايی آنهادرواکنش باترين ويژگی آلژينات
-های قووی موی  های کلسیم برای تولیدژلچندظرفیتی،ماننديون

هوای آلژيناتوه، مقاوموت    هاوفیلمهای پوششباشد. ازديگر ويژگی
آنهووادربرابرنفوذروغن ورطوبووت، مووانع خوووب دربرابراکسوویژن    
وهمچنین حفاظت بهترازبافت ماده غذايی درمقايسه بانمونه های 

  .باشدبدون پوشش می

هوابرای موادغوذايی گونواگونی ازمیووه هاگرفتوه      ين نوع پوششا
تاانواع گوشوت گواو، گوشوت گوسواله وهمچنوین گوشوت مورغ        

ها،حفاظوت موادغوذايی   کاربرددارند. ازديگرمزايوای ايون پوشوش   
هااسوووت. اکسیداسووویون چربوووی  دربرابراکسیداسووویون چربوووی

هوای  درغذادرنتیجه فرآيندهای مختلف وبه وجودآمودن راديکوال  
-باشد. واکنشديگرفساد پذير  میاد،هیدرو پراکسیدهاومحصوالت آز

 O2(، آنیوون سوپراکسوید )   ˙ HOهای تولیدراديکال هیدروکسوی) 
.-

(قادربوه اکسیداسویون لیپیدهاهسوتند.    ˙ROOهای آلوکسی)(وراديکال
ترکیبات فرارحاصول از واکونش اکسیداسویون وواکونش هیودرولیتیک      

ارزش غذايی وبه طورکلی کیفیت شوده  ها باعث تغییر مزه،بافت، چربی
 کنند.وايجادعدم مطلوبیت ازسوی مصرف کنندگان می

 

 
 

 منابع آلودگی گوشت طیور:
منابع آلودگی تا زمان استريل بودن عضالت در پرندگان زنده 

های موجود در مجرای گوارشی، ريه ها، سالم، میکروارگانیسم
پوست، پرها و غیره هستند. در کشتارگاه، سطوح، هوا )آئروسل( و 

ها هستند. بنابر اين، الشه ها و قطعات مايعات نیز حاوی باکتری
توانند با فلور طبیعی حیوان و محیط مرغ بعد از کشتار حیوان می

های نشان دهنده راه 1کشتارگاه آلوده شوند. شکل شماره 
آلودگی درمراحل مختلف فرآيند تولید در کشتارگاه طیور است. 

در کشتارگاههای بزرگ و کوچک هايی بین عملیات اگرچه تفاوت
وجود دارد، ولی مراحل اصلی کشتار طیور يکسان هستند. عمده 
ترين تفاوت کشتارگاه دام وطیور عبارت است از استفاده از حمام 
آب )گرم ياسرد( در مراحل مختلف، مرحله پرکنی بصورت دستی 
يا مکانیکی، کوچک بودن اندازه پرندگان )در مقايسه با دام بزرگ 

تر به الشه و مکانیزه کردن کوچک( که موجب دسترسی راحت و
 گردد.بسیاری از مراحل می



تواند از طريق سطوح تجهیزات، آب و فلور آلودگی باکتريايی می
توانند های هوا و محیط میطبیعی حیوان رخ دهد. باکتری

گوشت مرغ را آلوده کنند. پوست الشه طیور و قطعات گوشت 
مستقیم با هوا و سطوح تجهیزات تماس داشته توانند بصورت می

ها بیشتر در باشند و به راحتی آلوده شوند. در گوشت تازه، باکتری
حال در محصوالت فرآوری سطوح گوشت حضور دارند، با اين

ها به درون ، باکتری1شده از قبیل محصوالت طعم دار شده
کنند. آلودگی باکتريايی از طريق سطوح عضالت نفوذ می

دهند. برای مثال، جهیزات به سرعت در فرآيند تولید رخ میت
انگشتی الستیکی مورد استفاده برای پرکنی يا تسمه های نقاله 

های توانند منابع آلودگی باکتريايی باشند. حتی انگشتیمی
ها شده و منبع توانند جايگاه باکتریالستیکی جديد نیز می

بین الشه ها يا قطعات آلودگی الشه ها شوند. آلودگی متقاطع 
تواند از طريق تماس مستقیم يا تماس با سطوح آلوده گوشت می

گیری، قطعه رخ دهد. در طول مراحل بعدی فرآوری )استخوان
بندی، چرخ کردن و مخلوط کردن( برای تهیه مواد غذايی با پايه 
گوشت، عمل آوری کنندگان، هوا و سطوح تجهیزات به عنوان 

ی هستند. در حقیقت، اقدامات تغییر شکل و منابع اصلی آلودگ
ماهیت گوشت موجب افزايش سطح تماس گوشت با سطوح و 

ها در محصوالت عمل شود. در نتیجه، سطح باکتریهوا می
 آوری شده بیشتر از قطعات اولیه گوشت خواهد بود.  
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 ( نمايش اجمالی از مراحل متوالی کشتار طیور برای تولید گوشت و راههای آلودگی 1شکل 

 

های( متحرك ی )چنگکهاطیور وارد شده به کشتارگاه، از قالب
شوند. حس کردن )شوك الکتريکی(، ذبح میآويزان شده و پس از بی

درجه  60تا  50پس از طی خونگیری کامل، بوسیله آب داغ )
-کشتارگاه شوند تا برای پرکنی آماده شوند. درسانتیگراد( شسته می

های صنعتی، پرکنی طیور خیس خورده با آب داغ بالفاصله بصورت 
های الستیکی چرخان های مجهز به انگشتیمکانیکی توسط دستگاه

انجام شده و پس از جداسازی کله، الشه ها قبل از تخلیه اندرونه با 
های داخلی )اندرونه(شامل شوند. تخلیه انداماسپری آب شسته می

سنگدان، ريه، نای، مری، چینه دان و ... بوسیله تجهیزات کبد، قلب، 
شود. سپس مرحله خنک مکش مکانیکی يا بصورت دستی انجام می

کردن الشه ها از طريق غوطه ور کردن در آب سرد يا از طريق چیلر 
گیری و گیرد. سپس مراحل قطعه بندی، استخوانهوايی صورت می
ی فرآورده و فرآوری از قبیل ها برای ذخیره سازانواع سالم سازی

ترکیبات ديگر نظیر نمک و ادويه جات  طعم دار کردن يا افزودن
 شود.  انجام می

در کشتارگاه  نعتی  بهداشتیکنترل  محورهای مهم

 :طیور
بهداشتی فرآورده های خام دامی نظیر کیفیت و نظارت بر  کنترل

و  باعث تولید محصول با کیفیت و ضامن بهداشتگوشت مرغ 
بهداشتی توسط کیفیت و نظارت بر  کنترل.سالمت جامعه می باشد

مستقر در کشتارگاه انجام  مسئول فنی و بهداشتیدکتر دامپزشک 
های بهداشتی در فرآيند ها و نظارتکه اهم موارد کنترل یردگمی

 تولید گوشت مرغ بدين شرح است:

 و خروجیخودروهای ورودی همه : کنترل نحوه ضدعفونی

 دارهای يخچالخودروهای حمل مرغ زنده و کامیون شاملارگاه کشت

و غیره بايد از حوضچه ورودی کشتارگاه که  ويژه حمل محصوالت
هنگام ورود و خروج  کرده وحاوی مايع ضدعفونی می باشد، عبور 

های شوند. قفسبطور کامل ضدعفونی می اسپریتوسط دستگاه 
بطور  ،ر دستگاه قفس شویحمل مرغ زنده پس از تخلیه و شستشو د

برنامه همچنین کشتارگاه بايد دارای شوند. جداگانه ضدعفونی می
ها ها و تجهیزات داخل سالنشستشو و ضدعفونی مناسب جهت سالن

 شود.کشتارگاه اعمال وکنترل میتوسط دامپزشک  باشد که

صاحب کشتارگاه ملزم به تهیه طیور از : کنترل سالمت مرغ زنده

باشد و کنترل پرورش مجاز و دارای تايیديه بهداشتی حمل میمراکز 
مسئول  دامپزشکو نظارت بر آن بر عهده دامپزشک کشتارگاه است. 

پس از مشاهده گواهی سالمت و مجوز حمل  فنی بهداشتی کشتارگاه
طیور زنده که توسط اداره دامپزشکی صادر می شود اجازه تخلیه 

 پس از بررسیو اجازه کشتار  کردههای مرغ زنده را صادر قفس
 باشد.می و تايید عدم بیماریهااز نظر سالمت وضعیت ظاهری مرغ

صاحب و دامپزشک کشتارگاه ملزم به کنترل ظرفیت کشتار: 

رعايت ظرفیت کشتار برابرپروانه صادره با بهره گیری از  شمارشگر 
 باشند. طیور می

از ذبح از  مرغ قبل: درجه شوک وارده به مرغمرحله کنترل 

داخل دستگاه شوکر عبور می کنند. شوك وارد شده به مرغ باعث 
تر شده و عمل سر بريدن توسط ذابحین ها کمی آرامشود مرغمی

امواج الکتريکی تر صورت گیرد. میزان درجه شوك و تعداد راحت
( ،پايان دورهو همچنین نوع مرغ )گوشتی سايز، وزنبر حسب  الزم

 شود. بوده و بايد کنترل
 

 



بر ها نظارت بر ذبح شرعی مرغوظیفه : کنترل ذبح شرعی مرغ

هايی که مرغ باشدومیناظر ذبح شرعی مستقر در کشتارگاه  عهده
 .دشوناز چرخه تولید حذف می مورد تايید ناظر ذبح شرعی نباشند،

ها پس از مرغکنترل بهداشت، برودت و تعویض آب چیلرها:

کنترل وضعیت و . شوندوتخلیه اندرونه، واردچیلرمی پرکنی ،کشتار
حد  تعويض به موقع آب چیلروهمچنین خنک نگهداشتن آب چیلردر

افزايش و بهداشتی کیفیت بهبود ر درجه باعث صفر الی چها
 .ماندگاری محصول خواهد شد

تنظیم و ثابت نگه داشتن  کنترل دمای مناسب آب اسکالدر:

نقش مهمی در کیفیت پرکنی و وضعیت ظاهری دمای آب اسکالدر 
باال رفتن دمای آب باعث آب پز شدن و پايین آمدن دمای مرغ دارد. 

مرغ گرديده و در نهايت باعث افت کیفیت آب باعث پرکنی نامناسب 
 .شودمحصول می
در طول خط کشتار: کیفیت مرغ محدوده وزنی و کنترل 

، وازده، کوچکتر از حد معمول، دارای ضايعات های مريضمرغ
 از چرخه تولید خارج شده و حذف بايد و غیر قابل مصرف مشهود

کنترل و مسئول فنی و بهداشتی، توسط دامپزشک شوند و اين مهم
 شود. نظارت می

روند برنامه ريزی شده :خط تولیدی فرآیند و کنترلخود 

تولید بر اساس سامانه های بهداشتی، ظرفیت کشتار، آبچکانی 
در  های موجودتجهیزات و دستگاهعملکرد صحیح کافی الشه و

اندرونه و خط تولید شامل دستگاه پرکن، پابر، مقعد زن و تخلیه 
روند تولید و اختالل در ردد تا با جلوگیری از گکنترل می. ...

 بهداشتی باعث افت کیفیت ،هاکارکرد هر يک از دستگاه
 .نگرددمحصول 

 يا تولیدی در های ورودیيخیا تولیدی:  کنترل یخ ورودی

حمل و نقل و نگهداری بهداشتی، کشتارگاه بايد از نظر وضعیت 
 کنترل شوند.

 بسته بندی در مورد استفادهظروف کنترول : کنترل بسته بندی

کار رفته در ساخت هنوع و جنس مواد ب ،از نظر بهداشتی فرآورده ها
گردد. همچنین نحوه بسته بندی و مندرجات روی آن کنترل می

بسته بندی شامل تاريخ تولید و انقضاء فرآورده، شرايط نگهداری 
 .شودفرآورده و... از مواردی است که کنترل می

روزانه کنترل  های مختلف کشتارگاه:ر بخشکنترل دما د

کنترل و زمان الزم برای انجماد در تونل انجماد و نگهداری و برودت 
در سردخانه های نگهداری محصوالت و اطمینان از کارکرد صحیح 

ها با قابلیت و ثبت دما توسط ترموگراف سیستم های خنک کننده
های در بخش تهیه گراف دما و حفظ اطالعات حداقل شش ماهه

-ها، تونل انجماد، اتاق سرد، سالن و ...(ضروری میمختلف )سردخانه

 .باشد

کنترل خودروهای سردخانه دار مخصوص حمل 

صحیح بايد ازکارکرد (: گوشت و آالیشمحصوالت )

های خنک کننده )ترموکینگ( و دستگاه ثبت دما سیستم
مجاز و واجد پروانه خودروهای سردخانه دار در )ترموگراف( 

. پاکیزگی و بهداشتی بودن حاصل شوداطمینان  اشتغال معتبر،
 .کنترل شودکاتینر و مقدار و نحوه بارگیری فرآورده در آن 

پس از کشتار مرغ برخی از قسمت : کنترل واحد تبدیل ضایعات

که مصرف انسانی ... روده و–سر  -های آن مانند پر 
کنترل .به پودرگوشت تبديل می شوندندارنددرواحدتبديل ضايعات 

بهداشتی محصول و تجهیزات و لوازم و نحوه بسته بندی و همچنین 
نمونه برداری دوره ای پودر گوشت و بررسی نتايج آزمايشگاهی و 
ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکالت احتمالی از ديگر 

 وظايف دامپزشک کشتارگاه می باشد

پس از شستشو و خنک شدن ابتدايی : 1اتاق سردکنترل شرایط 

خط آبچکان مخصوصی به داخل اتاق  ، توسطآبی ها در چیلرمرغ
از  اتاق سردهدايت می شوند. سرعت خط آبچکان و دمای سرد

نظارت بايدکنترل و  کشتارگاه مسئول فنی بهداشتیمواردی است که 
 .داشته باشدمستمر بر آن 

کنترل : طعه بندیکنترل شرایط سالن های بسته بندی و ق

مناسب در درجه حرارت  و قرنطینه ،ضدعفونی ،شستشوو نظارت بر
از مواردی است که توسط  سالن های بسته بندی و قطعه بندی

 گردددامپزشک کنترل می
 ( آالينده های مواد غذايی2شکل 
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 ی زنبور عسلهای تاول زا سوسک

 (beetles Blister- Oilbeetles) 

 1دکتر سعید امیرحاجلو 

معاون دفتر مدیریت مبارزه با بیماری های طیور ، زنبور 

 عسل و کرم ابریشم 
 

کنترل برخی حشرات که به نوعی آفات زنبورهای عسل به شمار 
میروند ازطريق رعايت نکات بهداشتی وفنی می تواند تا حدود 
زيادی از اين صدمات بکاهد. در صنعت زنبورداری خانواده ملوئیده 
به دلیل استفاده ازعسل، گرده، موم، اجساد زنبور و مواد زائدکف 

ت بیشتری برخوردارند. سوسکهای کندو، نسبت به سايرين ازاهمی
تاولزا ازاين خانواده بوده و ازآن جاکه در مواقع تحريک، ازمحل 
اتصال پاها به بدن، ماده ای روغنی به نام کانتاريدين ترشح کرده 
ودرصورت تماس باپوست افراد حساس ايجاد  تاول میکند، به آنها 

ياسوسکهای  beetles Blisterسوسکهای تاولزا 
میگويند. گونه های مختلف اين جنس رنگهای  Oilbeetlesروغنی

اماالروهای سناولگونه ملوئه واريگاتوس . متنوع و جالبی دارند
. سیاهرنگ بوده وناخنهايی قوی دارندکه بوسیله آن به زنبورمیچسبند
. الروهای اين آفت بیشتردرمناطق کوهستانی ومرتفع منتشرهستند

زنبورهای جستجوگراست که برای انتقال اين الروهابه کندوازطريق 
جمع آوری شهدبه روی گلهامی نشینند؛بدين صورت که الروبر روی 
 پاهای عقبی خودايستاده وبه هنگام نشستن زنبوربه بدن آن میچسبد 
. طول دوره آلودگی کندوبه الرو سوسک ملوئیده درحدوديکماه است

پورواز  حشرات بالغ بسیارتنبل بووده وبوه دلیول نداشوتن بوال زيری،     
زموان ظهورمرحلوه بوالغ ايون حشورات را ارديبهشوت مواه        . نمیکنند

وهنگووام ظهورالروهووای آن خردادموواه تقريبامصووادف بابچووه دادن  
ناشوووووی ازآلوووووودگی شوووووديد    اسوووووترس .کندوهااسوووووت

درايون  . زنبورهابانوزادسوسک،آنهاراازانجام وظايف روزانوه بازمیودارد  
اازکنوودوبیرون هنگووام زنبورهابووه کمووک آرواره هووای خود،الروهووا ر

 .ريخته،لذا تعدادزيادی الرومرده جلوی درب کندو مشاهده میگردد
انتشاراين حشره والروهای آن دراستانهای گیالن،خراسان،فارس 
وهمدان گزارش شده ولی درمورد میزان پراکندگی آن درنقاط 
مختلف کشور ونحوه انتشاراين سوسک مزاحم مطالعات دقیقی 

فت سن الروی بوده وزمستان گذرانی آنهادارای ه. دردست نیست
جنس ماده گونه . خود رادرالرو سن ششم به انجام می رسانند

واريگاتوس اوايل بهاردرسوراخهای متعددی که درون زمین 
هفته الروها  6 تا 4 پس از. عددتخم میگذارد 1000 حفرمیکندحدود

الروهای سن . ازتخم خارج میگردند که بسیارپرتحرك میباشند
. قرارمیگیرند ساقه وبرگ گلهای وحشی باالرفته ودرون گلهااول،از

سپس به هنگام نشستن زنبورخودرامحکم به موهای بدن وی 
 چسبانده وبه کندومنتقل میشوند.

______________________________ 

امیر حاچیلو ، دکترای عمومی دامپزشکی ايمیل  -1
amir.hajlous@ivo.ir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الروبه گونه ای است که به هنگام جمع آوری دانه رفتارانگلی اين 
گرده توسط زنبورها،به روی بدن آنهارفته وخودرابین سینه وشکم 

 دراين حالت . وياناحیه نرم حدفاصل بندهای شکمی مخفی میکند
ها سرخودرابه داخل بدن زنبورفروکرده وازهمولنف  توسط فک

دن اين امرموجب میشودآن بخش ب .حیوان تغذيه میکند
ازکارافتادهوزنبوربرای انجام اعمال خودازطرف ديگربدن استفاده 

زنبوران مبتالبه اين انگل قدرت پرواز خودراازدست داده وپس . کند
ازچندی ازبین می روند . مرگ ومیر نوزادان زنبوربه علت مزاحمت 
الرو های روی بدن زنبورنبوده؛بلکه به دلیل تغذيه الروهای گونه 

میزان آلودگی زنبورعسل به . لنف آنهاصورت میگیردواريگاتوسازهمو
درصد هم  10 درصداست که تحت شرايط ويژهای به 1-3 اين الرو

روزروی  30 میرسد؛اين الروها به دلیل استفاده ازهمولنف،به مدت
بدن زنبورهای عسل زنده مانده وپس ازسپری شدن اين دوره جهت 

اين . وخارج میشوندادامه رشد،جفتگیری نروماده وتخمريزی ازکند
حشرات يک نسل درسال دارندونحوه تغذيه حشره کامل والروآن 
کامالبايکديگرمتفاوت است؛به نحويکه حشره کامل برگ خواربوده 

برگ وساقه گیاهان .وازبرگ خانواده لگومینوزوآالله تغذيه می کنند
 .والروآنهاازدانه گرده وهمولنف زنبورتغذيه میکند

کندوهای قوی میتوانند به طور طبیعی از عهده تعداد زيادی از  
الروهای حشرات جنس ملوئه که به طور معمول در کندوها وجود 

و هوا هم گرم  دطبیعت زياد باش در مانی که گرده زدارند بر ايند. 
مناطق کوهستانی که گرده در  باشد ، مثل خرداد ماه و اوايل تیر

رای مبارزه بابیماری سوسک شود. بمشاهده می حشره است زياد
ی کندوی نو که دزنبور ها اگر تعداد کندوها کم است بهتر است تعدا

وازچند روز قبل ملکه را در زير توری رده استفاده نشده است تهیه ک
واجازه دهید داده محبوس کننده برای کاهش دادن تخم گذاری قرار 

ند بعداز آن جمعیت تا نوزادانی که نزديک به تولد هستند متولد شو
زنبورهای هرکندو را در کندوی جديد برروی قابهای نو وپايه 

استفاده از مواد آفت کش  ريخته شود . شانهای استفاده نشده
وضدعفونی کننده بر روی تخم سوسکها چندان موثر نیست وتنها بر 
روی سوسکهای متولد شده موثر واقع میگردد و ازاين مواد بايد در 

رحله استفاده گردد تا به کلی تمام سوسکهايی که طی چندين م
متولد میشوند ازبین بروند در غیر اينصورت به محض تولد سوسکها 

 بهترين راه برای  .وتخمگذاری جمعیت آنها افزايش می يابد
 
 
 
 
 
 



 

 

جلوگیری از شیوع اين بیماری به ساير زنبورداری ها بهتر است پس 
از انتقال جمعیت زنبورها به کندوهای جديد نسبت به سوزاندن 

در برخی نقاط استفاده از داروهای .ام شودکندوها وقابهای آنها اقد
 دود زا برعلیه کنه واروا اين آفت را هم از بدن زنبور جدا نموده است.
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  (H9N2)بررسی سرواپیدمیولوژیک آنفلوانزای پرندگان

در مزارع پرورش طیور استان خراسان جنوبی در سال 

1396 

 
3سعید قاسمی طبس-2 فرزانه نعمتی-1 قاسم عجم

محمد –
 اصغرزاده

4
 5صفیه قهستانی–

 مقدمه و هدف:
آنفلوانزا بیماری ويروسی حاد واگیر و قابل انتقال بین انسان و حیوان 
بوده که عامل آن ويروسی از خانواده ارتومیکسوويريده میباشد. اين 

 A میباشد، که فقط سروتیپ C و A ،B سروتیپ 3ويروس دارای 

بندی تحت تیپها بر اساس دو  آن در پرندگان بیماريزا است. تقسیم
 A ، 16 که برای سروتیپدژن هماگلوتینین و نورآمینیداز میباش آنتی

تحت تیپ نورآمینیدازشناسايی شده  9و  تحت تیپ هماگلوتینین
متداول در مرغداری های کشور  H9N2. آنفلوانزای پرندگان است

شمسی در استانهای تهران و قزوين  1377ل برای اولین بار در سا
شناسايی و معرفی شد. اگرچه اين جدايه ويروس بعنوان جدايه با 
بیماريزايی کم مشهور است اما در موارد زيادی تلفات سنگین و 
کاهش تولید شديد به دنبال داشته است. میزان مرگ و میر اين 

وهمکاران درصد اعالم شده است. وصفی مرندی  60تا  20بیماری 
عددنمونه خون اخذشده 23454درطی مطالعه ای تعداد1381در سال 

 HI ازگله های مرغ گوشتی،تخمگذارومادرراتحت آزمايشهای

ايشان حمل ونقل غیرقانونی جوجه .وجداسازی ويروس قراردادند
يکروزه،پولت وهمچنین خروس راعلت بروزهمگیری 

کودکه بین  درسايراستانهااعالم نموده ونقش کامیونهای حمل
استانهای تهران وقزوين وجنوب کشورفعالیت مینمودندوهمچنین 
حمل موادغذايی توسط همان کامیونهابدون شستشووضدعفونی 
رايکی ديگرازعلل بروزهمه گیری های جديددرسايراستانهااعالم 
نمودند. امروزه مطالعه های اپیدمیولوژی برای نشان دادن همبستگی 

یامدکاربرد وسیعی دربررسی عوامل بین متغیرهای مواجهه وپ
باآنالیزهای آماری،مدلسازی  .تأثیرگذاربررخدادبیماريهايافته است

وتعیین پارامترهای جغرافیايی،امکان تعیین ارتباطبیماری باعوارض 
هاوگروههای  جغرافیايی،تعیین عوامل خطر،مشخص کردن کانون

اهم درمعرض خطروتجزيه وتحلیل سريع،دقیق وآسان اطالعات فر
شده است. دراينپ ژوهش،که طی يک سال در استان خراسان 
جنوبی انجام شده است،وضع طیوراستان ازنظرسرمی 

 درموردآنفلوانزابررسی شده است.  
______________________________ 
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 مواد و روش کار:
بود نمونه های اخذ  1396طی زمان اجرای اين مطالعه که سال 

نمونه از کلیه مزارع پرورش طیور و ساير ماکیان  227شده به تعداد 
استان خراسان جنوبی در آزمايشگاه مرکزی استان از لحاظ تیتر آنتی 
بادی در آزمايش مهار هماگلوتیناسیون بررسی شد. مزارع پرورش 

ال يا طبیعی در سنین مختلف بصورت تصادفی طیور اعم از تلفات با
 در هر ماه انتخاب شده بودند. نمونه گیری از کل مزارع پرورش 

شهرستان بر اساس تراکم واحد ها در شهرستان انجام شد  11طیور 
به نحوی که شهرستانهای مرکزی استان که دارای بیشترين تراکم 

ه گیری را نیز واحدهای پرورش طیور بودند، بیشترين تعداد نمون
داشتند. براساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور،پس ازمراجعه 

سی سی از وريدبالی به  2به هرواحد پرورش طیور با سرنگ استريل 
درجه به مدت يک ساعت 25اندازه يک میلی لیتر خون اخذ وبازاويه

دردمای اتاق قرارگرفت تاسرم آن جداشودوپس ازانتقال نمونه هابه 
میلی لیتری استخراج  5/1گاه، سرم آنهاجدا ودرمیکروتیوب آزمايش

در اسرع وقت روی نمونه ها انجام  HIوکدگذاری شد. آزمايش 
گرفت و برخی نمونه ها که با تآخیر به آزمايشگاه ارسال شدند تا 

درجه سانتیگراد نگهداری شدند.  -20زمان ارسال در فريزر 
سیستم ايمنی پرنده آنتی بادی ضدويروس پاسخ سرمی HIآزمايش

به برخی ازعفونتهاکه عامل آن توانايی آگلوتینه کردن گلبولهای 
 96بوه طورخالصوه در يوک پلیوت قرمزرادارد؛استفاده میشود. 

شوکل، يوک رقوت سريالی از سورمهای هوضم شوده  U چواهکی
%آنها را به  1سواخته و پوس از اضوافه کوردن گلبول قرمز جوجه 

وه در دموای اتواق انکوبه کرده و در نهايوت در دقیق 30مودت 
صوورتی که پس از اين مدت دگمه تشکیل شود، سرم را می تووان 

. آنتی ژن مورد جهوت انجوووام آزموووايش اسوووتفاده کووورد
استفاده در آزمايشات مربوط به شرکت پسوك و روش آزمايش بر 

کی کشور مورد تأيید مرکز تشخیص سازمان دامپزش SOPاساس 
بود.پس ازتکمیل اطالعات و ثبت نتايج آزمايشها،جدول داده 

انجام گرفت. 22نسخه  SPSSهادرنرم افزارتجزيه وتحلیل داده ها
 براساس نتايج مثبت ومنفی آزمايشها،رابطه يبین متغیرهای کیفی 

 
 
 
 
 

 



 

 

وکمی رتبه بندی شده وآلودگی به آنفلوانزابااستفاده ازآزمون های 
 درصد موردتجزيه وتحلیل قرار گرفت. 95با سطح اطمینان  Tآماری

 نتایج:
توزيع تعداد واحد نمونه گیری شده به تفکیک شهرستان در نمودار 

واحد،  169نشان داده شده است. نوع واحدها گوشتی  1دايره ای 
واحد و شترمرغ و بوقلمون هر  11واحد، مرغ بومی  33تخمگذار 

واحد کمتر از  21واحد بودند. تعداد نمونه های اخذ شده در  7کدام 
حدها در آنالیز نتايج آزمايشات کنار گذاشته نمونه بود که اين وا 10

درصد( هیچ واکسن آنفلوانزا در طی  8/42واحد ) 97شدند.  تعداد 
درصد( يک نوبت  7/38واحد ) 88دوره پرورش استفاده نکرده بودند. 

درصد( دو نوبت واکسیناسیون آنفلوانزا انجام داده  5/18واحد ) 42و 
خالصه شده است.  2نمودار بودند. درصد تلفات دوره پرورش در 

 HIدرصد برآورد شد. میانگین تیتر  95/9میانگین درصد تلفات دوره 
و در مرغداری های  1/4آنفلوانزا در مرغداری های گوشتی 

بدست آمد. بیشترين میزان تیتر گله های گوشتی در  5/6تخمگذار 
مشاهده شد که تفاوت معنی داری  5.2شهرستان خوسف با میانگین 

. همچنین میانگین تیتر در (p>0.05)اير شهرستانها نداشت با س
درصد تلفات با ساير  10مرغداری های گوشتی دارای بیش از 

واحدها فاقد تفاوت معنی دار بود. در مقايسه تیتر گله های گوشتی با 
روز نیز تفاوت معنی داری بدست  30روز و کمتر از  30سن باالی 

ای گوشتی که بدون واکسن، نیامد. میانگین تیتر در گله ه
واکسیناسیون يک نوبت و واکسیناسیون دو نوبت داشتند به ترتیب 

بود که اين تیتر در طیور واکسینه بطور غیر  07/4و  28/4،  56/4
قابل انتظار کمتر از گله های غیر واکسینه بود. اما تفاوت آنها نیز 

آمده از  تیتر های بدست CV. در مقايسه (p=0.09)معنی دار نبود 
 30باالی  CVمرغداری های گوشتی مشخص شد که نتايج با 

درصد بصورت معنی داری دارای  30درصد نسبت به نتايج زير 
. (P<0.05)( 4.8در مقابل  2.6میانگین کمتری بودند. )به ترتیب 

واحد از  33در مرغداری های تخمگذار با توجه به تعداد کم نمونه )
 آنالیز آماری میسر نشد.  واحد( امکان مقايسه و 227

 بحث:
نتايج بدست آمده از آنالیز ها نشان دهنده عدم يکنواختی جمعیت 

 (Confounder)مورد نمونه گیری و وجود عوامل مداخله کننده 
متعدد می باشد. اين عوامل شامل يکنواخت نبودن سن طیور، 

شرايط متفاوت تغذيه ای و ايمنی مادری، شرايط متفاوت آلودگی 
 منطقه، برنامه های واکسیناسیون متفاوت و شرايط بهداشتی و 

 4بیوسکیوريتی متفاوت می باشد. با همه اينها میانگین تیتر باالی 
در گله های تخمگذار، همزمان با  6در گله های گوشتی و باالی 

، نشان دهنده  (p<0.05)درصد بود  30ها زير  CVاينکه اکثريت 
حضور ويروس )ناشی از واکسن يا ناشی از بیماری( در اکثريت 
مزارع پرورش طیور استان است. بر اساس مطالعه فالح مهر آبادی 

در طیور بومی موجود در  H9N2( شیوع سرمی آنفلوانزای 1393)
ده درصد بود. مطالعه مذکورنشان دهن 88روستاهای کل کشور حدود 

بومی شدن اين بیماری درطیوربومی روستاها می باشد. عواملی 
مانندوضعیت آب وهوايی منطقه،مصرف الشه طیورتلف شده به 
عنوان غذای گوشتخواران که دراين مطالعه به عنوان عوامل 
مخاطره آمیزمشخص شدند،همراه باعواملی چون نبودمعیارهای 

ردد. با علم به امنیت زيستی باعث گسترش بیماری درکشورمی گ
اينکه در استان خراسان جنوبی واکسیناسیون علیه آنفلوانزای طیور 
در گله های گوشتی اکثرا انجام نشده يا ناقص انجام می شود، می 
توان نتیجه گرفت که منشأ تیترهای بدست آمده آلودگی با ويروس 

 اندمیک موجود در محیط است. 
در  30باالی  CVکه  نتايج طرح نشان می دهد که بین مزارعی

صد و کمتر از آن داشتند در تعداد تلفات دوره اختالف معنی داری 
درصد در  10لذا می توان گفت تلفات باالی  (p>0.05)وجود ندارد 

گله های مورد مطالعه در اکثر موارد مربوط به آنفلوانزا نمی باشد. از 
و تعداد در گله های گوشتی  4طرف ديگر وجود میانگین تیتر باالی 

درصد نشان دهنده حضور  30باالی  CVقابل توجه نتايج با 
ويروس در اين مزارع و تیتر محافظتی شکننده و خطر باالی 
شکست ايمنی و بروز تلفات ناشی از اين بیماری می باشد. بنابراين 
پايش مستمرطیورروستايی،بازارهای فروش پرندگان وپرندگان آبزی 

زاضروری است. همچنین مثبت بودن برای بررسی وضعیت آنفلوان
تمام روستاهادربرخی استانهامی تواندزنگ خطری برای صنعت 
طیورکشورباشدکه درصورت عدم کنترل وپیشگیری آن درآينده 
اثرات مخربی براين صنعت داشته باشد.باتوجه به اينکه سیاست 

درايران وجودندارد،استفاده H9N2معدومسازی درموردآنفلوانزای
ی مؤثرمیتواندباعث کاهش آلودگی طیوربومی وروستايی ازواکسنها

به اين ويروس و بالتبع کاهش آلودگی تحت بالینی آنفلوانزا در مزارع 
 طیور صنعتی گردد.
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تشخیص ملکولی و تعیین بیوتیپ سویه های بروسالی 

جدا شده از جنین های سقط شده نشخوارکنندگان 

 در استان خراسان رضوی کوچک
 

،  4، جعفر عطارباشی  3مريم ترابی ، 2 ، علی زواری1 مهناز نجفی
 ،  6، احمد شريعتی 5محمد رشتی باف 

 

 چکیده:
ايجاد بیماری و سقط جنین درگوسفندوبزو ايجاد  بروسالملیتنسیس

بیماری شديد در انسان می نمايد که باعث خسارات اقتصادی و 
مخاطره برای انسان می شود. در منطقه مديترانه و خاورمیانه 

ملی تنسیس شايع است و جهت کنترل بیماری  عفونت بروسال
 شناسايی دقیق عامل عفونت ضروری است.

-1394جدايه بروسال که طی سال های  33مواد و روش ها: تعداد 
از جنین های سقط شده گوسفند و بز استان خراسان رضوی  1397

جدا شده بود با استفاده از روش های میکروبیولوژی و ملکولی 
 بروسال ملی تنسیس شناسايی و مشخص گرديد. بیووارهای مختلف

نتیجه گیری: مهمترين عامل سقط جنین در گوسفند و بز در استان 
خراسان رضوی بیوار يک بروسال ملی تنسیس است و در مرتبه 

 فقط در يک مورد شناسايی گرديد. 3بعدی بیوار دو قرار دارد و بیوار 
ری است که قادر به بروسال ، باکتری گرم منفی داخل سلولی اختیا

ايجاد عفونت در بسیاری از گونه های حیوانی و انسان است. تا 
گونه بروسال شناسايی شده است که براساس تفاوت در  10کنون 

گونه اصلی شامل بروسال ابورتوس،  6بیماريزايی و ترجیح میزبانی 
بروسال ملی تنسیس، بروسال سوئیس، بروسال اويس، بروسال کنیس 

نئوتومه می باشد.ساير گونه ها شامل گونه های جدا شده و بروسال 
از پستانداران دريايی و بروسال میکروتی است 

(Nielsen,2010:1 مهمترين گونه های پاتوژن بروسال سه )
گونه بروسال ابورتوس در گاو، بروسال ملی تنسیس در گوسفند و بز 

بیماری و بروسال سوئیس در خوك می باشند که در انسان نیز 
  .شديدتری نسبت به ساير گونه ها ايجاد می نمايند

_________________________________ 
شناسی      لیسانس باکتری نجفی  فوق مهناز-1

najafimahnaz314@gmail.com 

 ali.zavari@mail.um.ac.irشناسی    لیسانس میکروب زواری فوق علی-2
       ترابی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی مريم-3

torabi121200@gmail.com     

عمومی دامپزشکی      مقدم دکترای عطارباشی جعفر-4
attar383@gmail.com 

   بزرگ دام داخلی بیماريهای تخصصی باف دکترای رشتی محمد دکتر-5
mrashtibaf@gmail.com           

دامپزشکی     Mpvm و دامپزشکی عمومی شريعتی    دکتری احمد دکتر-6
Drsh0366@gmail.com       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

بروسلوز در گوسفند و بز عمدتا بوسیله گونه بروسال ملی تنسیس 
ايجاد بیماری بروسلوز در مناطق  ايجاد می شود که عامل اصلی

اندمیک مانند کشورهای مديترانه و خاورمیانه در انسان می باشد. 
بروسال از طريق تماس با دام الوده و  ترشحات واژن و جنین سقط 
شده و همچنین مصرف شیر و لبنیات غیر پاستوريزه منتقل می 

 (Behroozikhah,2012:2شود)
بیوار است که جهت مطالعات  3بروسال ملی تنسیس دارای 

اپیدمیولوژيک و طراحی برنامه پیشگیری و کنترل مناسب تفکیک  
( در کشورهای Behroozikhah,2012:2بیوارها مهم است.)

بروسال ملی  2و  1مديترانه و خاورمیانه به طور معمول بیوارهای 
-Blasco,2010:3-Corbel,1997:4تنسیس جدا می شوند)

Golshani,2017:5) 

 اد و روشها: مو
سويه جدا شده بروسالاز  33نمونه ها: اين تحقیق بر روی -1

محتويات معده جنین های سقط شده ارجاعی به ازمايشگاه مرکزی 
 1397-1394اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی  طی سالهای 

به عنوان کنترل  16Mانجام گرديد.از بروسال ملی تنسیس سويه
 مثبت استفاده شد.

ا سازی بروسال: محتويات معده جنین سقط شده بر کشت و جد-2
هند( که به ان ساپلیمنت -روی پلیت های بروسال آگار)هايمديا

طبق دستوالعمل شرکت سازنده ( هند-هايمديا)انتخابی بروسال 
و بدون   CO2درصد 10اضافه شده بود کشت شد و به دو صورت 

ر گرفت و درجه سانتیگراد در گرمخانه قرا 37در دمای  Co2حضور
ساعت از نظر رشد بروسال پلیت ها ارزيابی گرديد و کلنی  48بعد از 

هايی که از نظر مرفولويک شبیه بروسال بود را دوباره بر روی محیط 
کشت بروسال آگار تلقیح نموده تا ازمايشات بیوشیمیايی و تعیین 
بیووارها و ازمايشات مولکولی جهت تايید تشخیص بر روی آن 

هفته  5اگر نمونه های کشت شده منفی بود به مدت  صورت گیرد.
 گرم خانه گذاری و مشاهده انها ادامه پیدا می کرد.
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تعیین بیووارها: جدايه هايی که بور اسواس رنوگ امیوزی گورم و      -3

مشاهده میکروسکوپی و تست های بیوشیمیايی کاتواالز، اکسویداز و   
بروسووال ملووی تنسوویس   Real Time PCRاوره از و نهايتووا 

تشوووووخیص داده شووووود بوووووا اسوووووتفاده از روش آلتوووووون و  
 ( بر روی آنها ازمايشات تعیوین بیوووار  Alton,1998:6همکاران)

صورت می گرفت. برای تعیین بیووار روش هوای اگلوتیناسویون بوا    
بوسیله سیاه شده کاغذهای  H2S، تولید Mو  Aآنتی سرم های  

آغشته به استات سرب، رشد در حضور رنگ های تیونین و فوشوین،  
 و تولید اوره از به کار گرفته شد. 

 Realتايید جدايه هوای بروسوال ملوی تنسویس بوسویله روش      -4

Time PCR 
ازکشوووت خوووالص بووواکتری بوسووویله کیوووت  :  DNAتخلووویص

 ( شرکتسیناکلون، ايران) برای باکتريهای گرم منفیDNAتخلیص
 
 

 
جدايه هواتخلیص گرديود وتوا زموان     DNAطبق دستورالعمل کیت
درجه  20 تخلیص شده درفريزرمنفی DNAانجام آزمايش مولکولی

 نگهداری گرديد.
پروب اختصاصی جنس بروسال ملوی  پرايمرها و پروب: از پرايمرها و 

بوه طوور اختصاصوی     BMEI1162ژنIS711تنسیس که جوزء 
تکثیوووور مووووی نمايوووود طبووووق جوووودول يووووک اسووووتفاده     

( پرايمرهاوپروب توسط شرکت متابیون Probert,2004:7گرديد)
پروب توک مون    5)متابیون ،المان( سنتز گرديد بطوريکه در انتهای 

قورار   BHQ1نوده آن خاموش کن 3و در انتهای  FAMگزارشگر 
 .گرفت

 

 

 

 

 اسم پرایمر و پروب توالی خاموش کننده-گزارشگر

 AACAAGCGGCACCCCTAAAA Forward primer 

 CATGCGCTATGATCTGGTTACG Reverse primera 

FAM-BHQ1 CAGGAGTGTTTCGGCTCAGAATAATCCACA Taq Man Probe 

 و پروب مورد استفاده در اين تحقیق : توالی پرايمرها1جدول 
 

میکرولیتر برای هر واکنش، پرايمرها و پروب هر کدام به ترتیب  12.5)امپلیکون ، دانمارك(  به مقدار   RealQ Plusاز مستر میکس  تکثیر :

درجه  95میکرولیتر استفاده شد و شرايط دمايی  25تخلیص شده با حجم نهايی  DNAمیکرولیتر  2نانومول و در نهايت  200و  400به میزان 
) کیاژن، Rotor-Gene Qثانیه  در  دستگاه  60درجه  57ثانیه و  15درجه  95سیکل   40الگو و سپس  DNAپنج دقیقه جهت واسرشته شده 

 ه قرائت شد.درجه اطالعات حاصل از تکثیر بوسیله دستگا 57المان( انجام گرفت  که در 
 جدايه بیووار دو و فقط يک جدايه بیوار سه تشخیص داده شد.  10جدايه بروسال بیووار يک،  22جدايه بروسال ملی تنسیس  33يافته ها: از 

 تعداد کل جدایه ها 1بیوار  2بیوار 3بیوار

1 10 22 33 

 در د 6/66 3/30 3

نیزهموه جدايوه هاازنظربروسالملیتنسویس    Real time PCRدرازموون  جودا شوده  : تعوداد و درصود بیوارهوای بروسوال ملوی تنسویس       2جودول 
  .مثبت تشخیص داده شدوجدايه منفی ازنظربروسالملیتنسیس مشاهده نشد

 
 5جدایه های بروسال و شماره  4تا  1جدایه های بروسال ملی تنسیس. شماره های  BMEI1162ژنIS711: عکس نمودار تکثیر جزء1شکل 

 کنترل منفی است  6( و شماره  16Mکنترل مثبت) سویه استاندارد

 

 

 
  



 

 

 بحث: 
اين تحقیق نشان داد که عامل اصلی سقط جنین بروساليی در گوسفند و بز در استان خراسان رضوی سويه های بروسال ملی تنسیس 

رتبه دوم بیوار دو قرار دارد و بیوار سه نقش کمی در سقط جنین دارد و با توجه به مطالعه دکتر بهروزی خواه و همکاران بیوار يک می باشد و در 
(Behroozikhah,2012:2 که  در شش استان مختلف انجام دادند تقريبا نتیجه مشابهی حاصل شده بود و بیوار غالب بیوار يک بود، میزان)

درصد است که بیشتر از میزان گزارش شده در مطالعه انجام گرفته توسط دکتر  30راسان رضوی در اين مطالعه حدود شیوع بیوار دو در استان خ
ن بهروزی خواه می باشد در صورتی که در مطالعه ذکر شده به جز استان خراسان رضوی و کرمان بیوار دودر ساير استانها جدا نشده است. همچنی

سه بروسال ملی تنسیس نیز شناسايی شد که نشان دهنده نقش کم بیوار سه بروسال ملی تنسیس در ايجاد سقط  در اين مطالعه يک مورد بیوار
جنین است. نتايج بدست امده از اين تحقیق نشان می دهد بیوار سه نقش مهمی در ايجاد سقط جنین در گوسفند و بز دارد که بايد مطالعات 

MLVAاپیدمیولوژيک مولکولی دقیق تری مانند 
17  ،PFGE

18 ،MLST
19(Massoud Hajia,2018:8-Higgins,2012:9 بر )

 .روی نمونه های بروسال جدا شده در ايران انجام گیرد تا شباهت ها و تفاوت های جدايه ها  بیشتر مشخص شود
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بررسي بيماري آنفلوآنزاي پرندگان 

درطيور استان خراسان رضوي درطي 

به روش  1397-1395سالهاي 
TestHaemagglutination Inhibition 

 1 دکتر تبسم مرداني

 

يكاي اا   (Avian Influenza) بيمااري  ن ناوانزاي طياور   

تن سي ويروساي طياور اسات ما  داراي     واگير دار  بيماريهاي

تدرن انتلار سري  ماي باشاد.اامر  ن ،ويروساي متعنا  با       

 (Orthomyxoviridae) اااانواده اورتوميكسوويروسااها

وياروو   A  ن در طيور ، متعن  ب  تيا   اشد و هم  انوا بمي

ت عا  جداگاااااان  ماي     8ايال وياروو داراي     ن نوانزا است

ت رادگني اود راتغيير مي دهاد  باشد ، لذا ايني سري  ااصي

و موجب مي گردد تا جوج  ياگن  اي م  ب  تااگي اا بيمااري  

 ن نوانزابهبود يافت  مبددا ب  نو  جديدي اا وياروو  ن ناوانزا   

ويروو  ن نو نزا براساو شدن بيماري ب  دوگاروه  مبت  گردد.

با ااادن با و ااادن رااااييل تاساااي  ميلوند.ويروساااهاي  

در االي ما    H5,H7تحات تيا  هااي    بسيار ادمتعن  با   

ويروسااهاي با اادن راااييل باا  تمااا  تحاات تياا  هااا تعناا   

دارد.شواهد جم   وري شده درسالهاي ااير نلاان ميدهدنا    

تنها ويروسهاي با دن با  بايد درجمعيت هاي طيورصانعتي  

منترل شوند بنك  ويروسهاي با دن راييل تحات تيا  هااي    

H5.H7   ساهاي با ادن باا     نيز ب  اناوان منلاا اصاني ويرو

در ايران بيماري  ن نو نزاي طيور در تير ماه سال منترل شوند.

بروا نمود م  ايل تحت تيا  در   H9N2با تحت تي   1377

گروه ن  دندان بيماريزا طبا  بندي گرديده و براي انسان نياز  

 ندارد.مخاطره اي 
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انبا  شده برروي HIروش مار:درايل تحاي  نتاين  امايلان 

نمون  هاي سرمي طيورم  ب   امايلگاه اداره مر دامپزشكي 

اراسان رضوي ارجا  داده شده اند مورد بررسي ترار 

طر  هاي راي  استاني و  امون هاي مذمور در غالب گرفتند.

ارايابي فار  هاي مادر, تخمگذار , گوشتي , بومي)روستايي و 

صنعتي( , مرامز ررورش مب  ,بندرديل ,شترمرغ, بوتنمون 

موارد وجود تن ان در گن  ها وساير ررندگان)مهاجر و اينتي( و

معتبر ,منترل  SOPتلخيص بيماري م اب  با  ب  جهت

 دهاي بيل المنني اجرا گرديد.مي ي و من ب  با استاندار

 امون در سال 48804در طي ايل دوره س  سال  بالغ بر 

 امون 35907و  1396مورد  امون در سال 44352, 1395

, جهت شناسايي سوي  هاي مختني  ن نوانزا  1397در سال 

انبا  TestHaemagglutination Inhibitionب  روش

ا  درمورد ايل بررسي ميتواند ب  مسب اط اان  شد.

وا دهاي اريدميولوژي  درمعرض ا ر؛در  مامر رفتار و 

امولوژي ويروسهاي اامر بيماريو هم نيل دينامي  

نتايج وسااتارطيور صنعتي استان مم  نمايد.

دربررسي انبا  شده مني  نمون  هاي ملكو  ب  وبحث:

 H9براي تعييل سوي  ،سوي  HI ن نو نزا در روش

جداگرديد.دردوره رايلي مذمورردرايي اا سوي  هاي 

H7,H5  در هيچ ي  اا  امايلان  ملاهده نگرديد.ايل تعي

ميتواند مويد بروا تن ان درگن  هاي طيورصنعتي باويروسهاي 
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مروری بر اپیدمیولوژی بیماری مرس کروناویروس 

(MERS-Coronavirusدر شتر ) 

 

 2 ، فیروزه زارع پور 1حیدر خلیلی بگلوی
 

( نخستین بوار در سوپتامبر   CoV-MERSمرس کروناويروس )
توسط يک ويروس شناس مصری، از ريه بیماران مبتال بوه   2012

پنومونی و نارسايی حاد کلیه در اردن و عربستان سعودی جداسازی 
تعوداد مووارد   2018فوريوه   28توا  )2012Zaki,:1816گرديد. )

گزارش شوده  عدد  2182در دنیا CoV-MERSبه انسانی ابتال 
. گرديوده اسوت  موورد منجور بوه فووت     779از اين تعوداد  است که

 CoV-MERSبوووه رد ابوووتالاموووو همچنوووین ازتعووودادکل 
 تان بوووه وقووووع پیوسوووتهآنهوووا در عربسووودرصووود 80جهوووان،رد

 (Hui,2018:2)است.
نتايج مطالعات، تیتر سرمی مثبت ناشی از اين ويوروس را در شوتر   
تايید می نمايد. در مطالعه ای که توسوط موسسوه ملوی بهداشوت     

(NIH و محققین دانشگاه ايالت )انجوام گرديود شوواهدی     کلرادو
ارائه شود. در   MERS-CoVازمخزن بودن شتر تک کوهانه به 

از شتر های توک   MERS-CoVوم جاهايی که توالی کامل ژن
-MERSکوهانه در دسترس است ژنوم ها شوباهت زيوادی بوه    

CoV  ن موی  جدا شده از انسان دارند و اين يعنی ويروسی يکسوا
 کنووووووود.توانووووووود شوووووووتر و انسوووووووان را آلووووووووده   

(Haagmans,2014:144;Alagaili,2014:3; 

Hemida,2014:1234) 
ان داده اند که ترشحات بینی و چشم شتر های جووان  مطالعات نش

دارای میزان ويروس بااليی می باشند و قابلیت بیمواری زايوی بوه    
انسان را دارند. بچه شتر های زير يکسال میزان آنتی بادی کمتری 

 نسبت به بچوه شوتر هوای بزرگتور دارنود.      MERSعلیه بیماری
(Alagaili,2014:4;Hemida,2014:1233) 

همچنین مشاهدات نشان داده انود کوه اوج هموه گیوری بیمواری      
MERS   همزمان با شروع از شیر گیری و شروع اسهال در بچوه

 (Gossner,2014:8)شتر ها می باشد. 
MERS-در مطالعات انجام شده افزايش میزان گردش ويوروس 

CoV     در میان شتر های تک کوهانه در طول فصول هوای سورد
سال اثبات شده است که اين بقای کروناويروس در بیرون از بودن  

 (VanDoremalen,2013:3)میزبان را نشان می دهد.
 اين دوره با پیک 
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زايش شتر تک کوهانه نیز همراه می باشد. همچنین مطالعه ای در 
در شتر تک  CoV-MERSعربستان نشان می دهد که عفونت 

کوهانه از يک الگوی فصولی پیوروی موی کنود بطوريکوه شویوع       
ويروس يک الگووی کاهشوی در فصول تابسوتان و يوک الگووی       

طوووی (Kasem,2018:4)افزايشووی در فصووول زمسووتان دارد.  
مطالعات و بررسی های انجوام شوده در ارتبواط بوا میوزان شویوع       

در کشووورهای CoV-MERSسوورولوژی و آنتووی ژنووی ويووروس
 ح می باشند:مختلف و ايران، نتايج به اين شر

درجمعیوت شوتر هوای عوراق     CoV-MERSشیوع سورولوژی  
مطالعات در کشور هوای آفريقوايی از    .درصد گزارش شده است80

میزان آلودگی را با شیوع باال گزارش جمله مصر، اتیوپی و نیجريه 
کرده اند ولی شیوع سرولوژی در تونس و جزاير قناری بوه ترتیوب   

 ,Perera)اسوووت.درصووود گوووزارش شوووده  14درصووود و 54

2013:6;Reusken,2014:4)  در مطالعووات انجووام شووده در
 7/35را  CoV-MERSدر قطرشوویوع آنتووی ژن   2014سووال 

درصوووووووود گووووووووزارش کوووووووورده   7/41درصوووووووود و 
 (;Haagmans,2014:5Reusken,2014:144)اند.

بررسی  CoV-MERSدر مصر شیوع آنتی ژنی  2014در سال 
در شتر تک کوهانه در ايون   CoV-MERSشد و میزان شیوع 

درصد گزارش گرديد. همچنین ايون مطالعوه نشوان داد     6/3کشور 
جداشده از شتر تک کوهانه از نظر ژنتیکوی   CoV-MERSکه 
جوودا شوده از انسووان شوباهت زيووادی دارد.    CoV-MERSبوه  

(Chu,2014:1049) 
طی مطالعه ای کوه توسوط خلیلوی و همکواران در      1397در سال 

ايران انجام شد، میزان شیوع آنتی ژنی پون کرونوا ويوروس در دو    
استان آذربايجان شرقی و استان کرمان بررسی گرديد. اين مطالعه 
نشان داد که میزان شیوع آنتی ژنی پن کرونوا ويوروس در اسوتان    

ر شوتر( و در  نفو  70نفور شوتر از    4درصد ) 02/2آذربايجان شرقی 
نفر شتر( می باشود.   128نفر شتر از  3درصد ) 51/1استان کرمان 

 (52:1397)خلیلی،
در نتیجه گیری نهايی اين مطالعه مشخص گرديود کوه دربیمواری    
مرس کروناويروس  شتر های تک کوهانه عربوی موی تواننود بوه     
عنوان مخزن ويروس عمل کنند. اين بیماری در انسان هموراه بوا   

اال می باشد درحالیکه در شتر معموال بودون عالئوم يوا    کشندگی ب
 همراه با عالئم خفیف تنفسی می باشد. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

میزان دفع ويروس وابسته به سون و فصول سوال موی     
باشد بطوريکه دفع ويروس در بچه شتر های زير يکسال نسبت به 
بچه شتر های با سن باالتر بیشتر اسوت و همچنوین میوزان دفوع     

ويروس در فصول سرد سال بیشتر می باشد که اين موضووع بايود   
یر نتوايج  در نمونه گیری از اين بیماری در شتر و همچنین در تفسو 

 آزمايشگاهی مد نظر قرار داده شود.
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 Gizzardافزایش مشاهده موارد زخمهای سنگدانی )»

erosionو التهاب در پیش معده) (proventriculitis  )» 

 

 1یزدان پناه راوری دکتر محمد مهدی
 

 
( به صورت ترشحات koilin membraneاين ضايعات درسنگدان )

شیری رنگ متمايل به کرم و وجود لکه های قهوه ای روی اليه داخلی 
( بخصوص 98سنگدان در کالبد گشايی های دو ماهه اخیر )اوايل سال 

در جوجه های گوشتی سنین سه تا پنج هفتگی و همچنین جوجه هايی 
 از نظر رشدی عقب مانده اند مشاهده شده است.که 

 
 

اين ضايعات می تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزودن مس به 
جیره غذايی طیور، ويروس آدنو ويروس، وجود ناخالصی در سويای 

 Marek)مصرفی و ... بوجود آيد. عواملی همچون بیماری مارك

disease ) سوءجذب درجوجه های يارئوويروسهاکه سبب سندرم
میگردنددربروزعوارضی ( malabsorption syndrom) گوشتی

نظیرالتهاب پیشمعده موثرترندوباعث التهاب پیشمعده ودرنتیجه سبب 
اتساع ونازك شدن ديواره پیش معده شده واين بنحوموثری باعث 
کاهش سرعت حرکت موادغذايی ازپیش معده وسنگدان ودرنتیجه 

وصحیح گوارش وپارگی درمحل ضايعه درهنگام  اختالل درمسیرطبیعی
تخلیه امعاءاحشاءدرکشتارگاه وآلودگی محوطه شکمی میگردند. بمنظور 
عدم امکان شناسايی ناخالصی در سويا، پودر ماهی با حرارت باال تهیه و 
به سويا اضافه شده است که در اثر حرارت باالی پودر ماهی در طی 

موجود با لیزين واکنش شیمیايی انجام فرآوری هیستیدين يا هیستامین 
( میشود.گزيروزين يک Gizzerosineداده و باعث تولید گزيروزين )

( محسوب نمی شود ولی ده برابر Biogenic amineآمین بیوژنیک )
( ودر proventriculusقويتر از هیستامین باعث تحريک پیش معده )

د کلريدريک )اسید کلريدريک(میشود، اسیHclنتیجه افزايش تولید
( می koilinو جدا شدن اليه کولین)( erosionموجب ايجاد زخم)

 گردد.
______________________________ 
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فیزيولوژيکی پیش معده و سنگدان تا بررسی موقعیت آناتومیکی و 
حدودی در تحلیل نقش اين دو عضو در دستگاه گوارش طیور و عوارض 

ناشی از بروز اختالل در هريک برجسته تر خواهد گرديد. پیش معده 
( که اسید کلريدريک و پپسین تولید می کند glandularعضو غده دار)

اء کوچکتر نقش دارد. در که اين آنزيمها در شکستن پروتئین جیره به اجز
صورتیکه اين عضو کوچک باشد باعث کوتاه شدن زمان ماندگاری غذا 

در آن و در نتیجه عدم هضم کامل غذا می گردد. سنگدان، عضو 
ماهیچه ای قوی که با فشار زياد غذا را خرد و نرم می کند و هیچگونه 

رای يک فعالیت آنزيمی ندارد. بدلیل نوع فعالیت سنگدان اين عضو دا
اليه کراتینی محکم بوده و باعث جلوگیری از بروز ضايعه به اليه زيرين 

در اثر عملکرد اسید و پپسین می شود.از عوامل بروز جراحات سنگدان، 
 Monoacetoxycirpenol(MAS)،Mycotoxin T-2 قارچهایسموم 

 toxin( وDAS ) Diacetoxycirpenolکه هر سه سمی هستند و از  بوده
که سبب قابلیت ايجاد زخم در Tricothecenesارچهایگروه ق

-Tسنگدان و جراحات دهانی و نیزخونريزی در روده میشوند. توکسین 

(بعنوان اصلی ترين عوامل ايجاد اين جراحات محسوب می DASو ) 2
شوند زيرا در اثر تماس اين سموم جراحات در ديواره گوارشی ايجاد می 

اثر بیشتر در دهان)زبان، نوك و کام( شود. قابل توجه است که اين 
نسبت به مری ، چینه دان و روده می باشد زيرا وجود بزاق در دهان 
چسبندگی اين سموم رابه ديواره ناحیه دهانی تسهیل و درنتیجه باعث 

 حل شدن پرو توپالسم سلولی، درسلولهای اين ناحیه می گردد.

 (Biogenic amineآمین بیوژنیک)  
ت نهايی حاصل از تجزيه و خرد شدن اسیدهای آمینه اينها محصوال

توسط فعالیتهای باکتريايی می باشند که عمدتاً در محصوالت با منشاء 
حیوانی مشاهده می گردند. مهمترين اين ترکیبات شامل 
agmatineputrescine, histamine, tryptamine, 

cadaverine. tyramine و فنیل آالنین می باشند. بسیاری از 
باکتريها قادر به تغییر در اسید آمینه هیستیدين و تبديل آن به هیستامین 

( )سندروم ISSمی گردند. اين فرآيند در جوجه های با رشد تاخیری )
 عفونی پس رونده( بیشتر مشاهده می شود. 

 
هیستامین باعث تحريک گیرنده های موجود در غدد ترشحی پیش معده 

(Proventricular glandsو د ) ر نتیجه افزايش ترشح اسید
کلريدريک و ايجاد زخمهای سطحی سنگدان می شود. رابطه بین حضور 
آمینهای بیوژنیک و اختالل رشدی جوجه های گوشتی در جنوب شرق 
آمريکا مشاهده و گزارش شده است  همچنین بزرگ شدن پیش معده و 

 هیپرتروفی غدد ترشحی آن از جمله ضايعات اعالم شده می باشد.

 (Gizzerosineپودر ماهی گزیروزین )
پودر ماهی همیشه بعنوان اصلی ترين عامل زخمهای سنگدانی در نظر 
گرفته می شود. ضايعات ديده شده شامل ترك هايی در سطح اليه 

 



 

 

و خونريزی می باشد. در صورتیکه به  پوششی سنگدان و زخمهای شديد
پودر ماهی حرارت مازاد در حین عمل آوری وارد شود منجر به واکنش 
هیستیدين و هیستامین موجود در پودر ماهی بالیزين شده و باعث تولید 
فرآورده ای بنام گزيروزين می شود.گزيروزين يک آمین بیوژنیک نمی 

قادر به تحريک غدد ترشحی پیش باشد ولی ده برابر بیشتر از هیستامین 
معده و در نتیجه افزايش شديد ترشح اسید کلريدريک و ايجاد جراحات و 
زخمهای سنگدانی می شود. مقاالت متعددی تشديد اثر گزيروزين در 

( از جمله آفالتوکسین را گزارش Mycotoxinحضور سموم قارچی )
 نموده اند.

 ( proventriculitis)عوامل التهاب پیش معده 
محققان سال ها التهاب پیش معده را در اثر بیماری گامبورو می دانستند 
که البته در بسیاری از موارد ضايعات شديد پیش معده در هنگام بروز 

IBD  .با آزمايشات ويروس شناسی و ايمینو بیوشیمايی تائید شده است
 Viral) بعدها ويروسی بنام ويروس التهاب ويروسی پیش معده

proventriculitis virus شناسايی گرديد که اين ويروس قابلیت )
 .انتقال وايجادآلودگی ازپرنده به پرنده رادارد

بعضی از کلینیسین ها معتقد بودند کاهش مقاومت ايمنی ناشی از 
( باعث افزايش توان بیماريزايی میکرو IBDVويروس گامبورو )

 ی شود.ارگانیسمهای موجود در پیش معده م

 رئوویروسها
در دهه هفتاد ويروس عامل سندرم سوء جذب در جوجه های گوشتی در 
بسیاری از مناطق جهان گزارش شد. التهاب پیش معده شايعترين 

در اياالت متحده دو  .عارضه ناشی از ويروس در آن زمان اعالم گرديد
 شناسايی گرديد،  Prototypeگونه از اين ويروس بعنوان پروتوتايپ

strain S 1133  که اساساً باعث التهاب تاندون و غشای
که باعث strain SS 412(و آرتريت و tenosinovitisساينويال)

 مس سندرم سوء جذب و التهاب پیش معده می شوند.
درصد در بسیاری از کشورها میزان  25بدلیل قیمت پايین سولفات مس 

بعنوان عامل ضد قارچ  نیم تا يک کیلوگرم به ازاء هر تن به جیره غذايی
 25اضافه می شود . بنابراين با احتساب میزان درصد سولفات مس 

گرم مس در هر تن جیره غذايی مصرف 250گرم تا 125درصد بمیزان 
گرم  250می شود. زخمهای سنگدانی در طیوری که جیره غذايی تا 

مس در تن مصرف کرده اند، گزارش شده است، برای جلوگیری از اين 
ق بايستی ترکیبات دان از جايی تهیه شود که نیاز به استفاده از اتفا

 سولفات مس جهت کنترل آلودگی ضروری نباشد.

  Adenovirusآدنوویروس

بسیاری از محققین در ژاپن معتقدند که رابطه ای بین جراحات سنگدان 
 18و اين گروه از ويروسها وجود دارد. دريک مطالعه انجام شده در 

مورد، رابطه بین زخمهای سنگدانی و آدنوويروس را با  13کشتارگاه 
آزمايشات هیستو پاتولوژی، ايمنو شیمیايی و جدا سازی ويروس به تائید 

 رساندند.

 نتیجه گیری 
افزايش قابل توجه در مشاهده ضايعات کالبد گشايی در سنگدان از جمله 
جدا سازی اليه کراتینی و همچنین وجود ترشحات لزج و چسبناك 

(viscose secretion در حد فاصل پیش معده و سنگدان، وجود )
زخمهايی در سنگدان و برجستگی قابل توجه در چین های زيرين غشاء 
کراتینی همراه با خونريزی سطحی اين نواحی، مشاهده سوء رشد در 
جوجه های مبتال ، متعاقب مشاهده اين ضايعات افزايش موارد مبتال با 

ه های جوجه های تلفاتی همراه با مشاهده عالئم کلی باسیلوز در الش
بالینی از جمله ژولیدگی ، رنگ پريدگی در تاج و ريش، خشک و 
چروکیده و تیره شدن پوست پا و وجود اسهال موکوسی همراه با اورات 
و ريفالکس صفرا به سنگدان و چینه دان و موارد خونريزی در پیش 

 Bloodهضم شده ) معده که بصورت مايع قهوه ای رنگ، خون

vomit.ديده می شود ) 
بنابراين انجام يک بررسی جهت شناسايی علت اين ضايعات از جمله 
عامل متابولیکی يا ويروسی، همچنین بررسی وجود قارچ هايی نظیر 

(MAS)Monoacetoxycirpenol يا

(DAS)DiacetoxyciprenalياMycotoxin T-2 toxinاحتمال ناخالصی  و
در سويا و ساير نهاده های جیره، اصالح رخداد اخیر يا پیشگیری از 
گسترش آن چاره ساز خواهد بود. مسلم است ادامه روند رو به گسترش 

 ضايعات می تواند صنعت پرورش طیور گوشتی را به مخاطره اندازد.

 

 منابع مورد استفاده:
Contreras Manuel,ZaviezoDoughlas 

(2007)“The Poultry Informed Professional”, 

Causes of Gizzard Erosion and 

Proventriculitis in Broilers,Issue 95             

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 -بررسی سرولوژی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه

 یلویه و بویراحمدک( در دامهای استان کهCCHFکنگو )

 
 

 مصطفی صالحی وزيری ،  2قاسم حسینی - 1قاسمیانام البنین 
 -امید جمشیدی -صديف استاديان -شاهرخ پاکباز -عبداهلل بهمنش

 تیمور درخشنده و سعادت پناهی -جهانگیر نیکبخت  -وحید رستگار
 
 

 مقدمه : 
يک بیماری حاد تب ( CCHF)  کنگو-دهنده کريمه تب خونريزی

است که ازطريق گزش کنه و يا تماس با   دار و خونريزی دهنده
عامل شود.  خون ، ترشحات يا الشه دام و انسان آلوده منتقل می

ويروسی از CCHFبیماری
که  جنس نايروويرس  است بونیاويريده خانواده آربوويروس گروه

نیز  borne virus)-(arthropodنوان ويروسهای بندپابُردتحت ع
باشد  می هیالوما ای به نام ها کنه ترين ناقل نامیده می شوند. شايع
گردد.  های ديگر کنه ها نیز منتقل می ولی به وسیله گونه

 Transovarion)توانائی انتقال از طريق تخمCCHFويروس

transmission) و نیز انتقال در مراحل مختلف بلوغ
مخزن ويروس در طبیعت  .را دارد(Transstadial survival)کنه

و خرگوش نیز به عنوان مخزن ها بوده و گاو، گوسفند، بز  اصوالً کنه
باشند. اين ويروس از طريق تماس مستقیم با خون يا  مطرح می

ترشحات بیمار، الشه حیوان آلوده )انتقال به قصابها و سالخها(، 
پرسنل نظامی، کارکنان بیمارستانها، کشاورزان و اشخاصی که با دام 

اگهانی های ن گیری گردد وسبب ايجاد همه سروکار دارند مشاهده می
اروپای  گردد. بیماری بیشتر در مناطق صحرايی آفريقا، می

ايران و  عراق، هند، افغانستان، پاکستان، ،خاور میانه ،شرقی
نفر فرد مبتال  39از  3901در سال  گردد. چین مشاهده می غرب

نفر فوت کردند که يک نفر از اين افراد پزشک بوده  6شده در کشور 
که در اثر تماس بیمارستانی با اين بیماری آلوده شده بودند. در سال 

نفر افراد آلوده شده در استانهای خراسان رضوی،  12نیز از  1391
  دست دادند.نفر جان خود را از  4کرمان، کرمانشاه و مازندران 

___________________________ 
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مواردی در بین اعضای خانواده بیمار و پرسنل پزشکی بعد از آلودگی 
است. بیماری در حیوانات بدون  با خون يا ترشحات بیمار رخ داده 

بیماری شديدی همراه با مرگ و میر باشد ولی در انسان  عالمت می

کند و شیوع بیمارستانی آن نیز بسیار باال  ايجاد می ٪ 30حدود 
به وجود دو میلیون راس دام سبک در با توجه باشد. می

استانکهگیلويه و بويراحمدو هم چنین مجاورت با استانهای 
خوزستان، فارس، اصفهان و چهار محال و بختیاری و گزارش موارد 
انسانی اين بیماری در کشور و استانهای همجوار اين مطالعه جهت 

کنگو -تعیین میزان شیوع تب خونريزی دهنده ويروسی کريمه
(CCHF)  با روش سرولوژی در دامهای استان کهگیلويه و

 بويراحمد اجرا گرديده است.
 مواد و روشها:  -

راس واحد دامی می باشد. که از اين  2،123،520دارای  اين استان 
راس بز   1،262،427%(، 3/38راًس گوسفند )   813،313تعداد 

 باشد.%( می 25/2راس گاو و گوساله )  47،870%( و 45/59)
روستای استان کهگیلويه  52نمونه سرم خون از  501در اين مطالعه 

شهرستان با توجه به جمعیت دامی هر  8و بويراحمد شامل 
نمونه مورد  501شهرستان به صورت تصادفی جمع آوری گرديد. از 

%( بز 87/61راس ) 310%( گوسفند و 13/38راس ) 191مطالعه 
سال و بیشترين  2ورد مطالعه بودند. کمترين سن جمعیت دامی م

سال بوده و میانگین سنی افراد جمعیت دامی مورد  5سن باالتر از 
( تعداد نمونه های 1سال بوده است. جدول ) 04/3/. +77مطالعه 

سی  10جمع آوری شده از هر شهرستان را نشان می دهد. میزان 
ه سی خون از وريد وداج گوسفندان و بزهای مورد مطالعه توسط لول

های ونوجکت استريل از مناطق مورد مطالعه گرفته شد. به همراه 
نمونه ها پرسشنامه ای که حاوی اطالعات، نام دامدار، محل 
سکونت، نوع دام، سن و جنس بوده تکمیل گرديده و نمونه ها در 

 اسرع وقت به آزمايشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال گرديد.
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 (. شهرستانهای مورد مطالعه و تعداد نمونه جمع آوری شده1جدول ) -

  درصد تعدادنمونه تعداد دام شهرستان مورد مطالعه
  %5/27 138 576،948 بويراحمد
  %6/23 118 565،400 کهگیلويه
  %6/15 78 290،000 گپساران

  %6/9 48 150،000 باشت
  %8 40 183،000 چرام

  %4/7 37 130،000 بهمئی
  %2/4 21 112،896 دنا

  %2/4 21 67،523 لنده
  %100 501 2075740 جمع

 
در آزمايشگاه سرم نمونه های خون دامهای مورد مطالعه با دستگاه 

جدا گرديدند. سرم های جدا شده در   3000سانتريفیوژ با دور 
میلی لیتری ذخیره، کد گذاری و در دمای  3میکروتیوپ های 

درجه سانتیگراد ذخیره شدند. پس از گرفتن همه نمونه  20منهای 
سرد جهت انجام آزمايشات الزم به های الزم، نمونه ها در زنجیره 

انستیتو پاستور ايران ارسال گرديدند.تشخیص سرولوژی بیماری 
CCHF  بر اساس رديابی آنتی باديهایIgM  وIgG  در سرم

هفته بعد از  IgM، 3-2خون انجام می گیرد. بیشترين میزان تیتر 
يد آلودگی اتفاق می افتد و بعد از چهار ماه نیز به شدت پايین می آ

تا چندين سال  IgGو غیر قابل تشخیص می باشد. اما میزان تیتر 
در  IgMباقی می ماند. هم چنین بقای فعالیت آنتی بادی 

نشخوارکنندگان از انسانها کمتر است. در انستیتو پاستور ايران نمونه 
ها با روش ساندويچ االيزا جهت تعیین وجود يا عدم وجود آنتی 

مورد آزمايش قرار CCHFوس ضد وير IgGبادی اختصاصی
 گرفتند.

 SPSSجهت بررسی های آماری در اين مطالعه از نرم افزار آماری 
استفاده گرديد. پس از وارد کردن اطالعات نمونه های  16نسخه 

دامی مورد مطالعه جهت بررسی ارتباط میان موارد مثبت سرمی و 
 فاکتورهای مورد مطالعه از آزمون کای اسکوئراستفاده گرديد.

 

 بحث و نتیجه گیری:
نمونه سرم خون گوسفند و بز جمع آوری شده از روستاهای  501از 

با روش ساندويچ االيزا در بخش آربوويروسهای انستیتو  استان که
%( از نظر 8/0مورد ) 4پاستور ايران مورد بررسی قرار گرفتند، تعداد 

سرمی مثبت بودند و سابقه آلودگی با ويروس تب هموراژيک کريمه 

را نشان دادند.از نظر توزيع جغرافیايی، شیوع (CCHF)کنگو 

 3آلودگی در اين مطالعه مربوط به عشاير شهرستان گچساران با 
%( از 2/0%( و در مرحله بعد شهرستان دنا با يک مورد )6/0مورد )

نظر سرمی مثبت بودند و در بقیه شهرستانهای استان هیچ گونه 
ری نشان داد در اين بررسی های آماآلودگی سرمی مشاهده نگرديد. 

مطالعه ارتباط معنی داری میان منطقه جغرافیايی و آلودگی  به 
شیوع آلودگی سرمی در اين  (.P˂/05وجود دارد)  CCHFبیماری 

مطالعه از نظر نوع دام، همه نمونه های سرمی مثبت متعلق به نمونه 
بررسی های %( 8/0مورد،  4های گوسفندی مورد مطالعه بودند.) 

نشان داد در اين مطالعه ارتباط معنی داری میان نوع دام و آماری 
شیوع آلودگی (. P˂/05وجود دارد)  CCHFآلودگی به بیماری 

مورد در  3سرمی در اين مطالعه از نظر جنس دام مورد مطالعه، 
%( محاسبه گرديد. 2/0مورد در جنس نر ) 1%( و 6/0جنس ماده )

لعه ارتباط معنی داری میان بررسی های آماری نشان داد در اين مطا
کنگو وجود  -جنس و آلودگی به بیماری تب خونريزی دهنده کريمه

(. از نظر توزيع شیوع آلودگی سرمی در سنین مختلف، P˃/05ندارد)
سال( با  4ماهگی ) 37-48بیشترين شیوع آلودگی مربوط به سنین 

 13-24%(، در رتبه های بعدی مربوط به سنین 4/0مورد آلودگی ) 2
سال( هرکدام با يک مورد  3ماهگی ) 25-36سال( و  2ماهگی )
%( دامهای مورد مطالعه می باشد. در اين مطالعه ارتباط 2/0آلودگی )

وجود ندارد  CCHFمعناداری میان سن شیوع و آلودگی به بیماری 
(05/˃P .) 

از نظر آماری ارتباط معناداری میان شیوع آلودگی و متغیرهای 
جنس، سن و منطقه جغرافیايی وجود ندارد اما ارتباط معناداری میان 
نوع دام و میزان شیوع آلودگی وجود دارد و تمام موارد مثبت آلودگی 
سرمی مربوط به گوسفندان مورد مطالعه بودند. مطالعات زيادی در 

روی نمونه های دامی و انسانی و هم چنین کنه های  دنیا و ايران بر
ناقل بیماری انجام گرديده است و در اکثر مطالعات شیوع باالی 
سرمی در میان دامهای مورد مطالعه و نمونه های جوامع انسانی 
مورد مطالعه گزارش گرديده است.درمطالعه فیروزمنش و همکاران 

نه سرم انسانی) کارکنان نمو100در استان کردستان از  2015درسال 
سرم نمونه های   300کشتارگاه و دامداران و کارگران دامداريها(و 

دامی با استفاده از روش ايمنوفلورسانس غیر مستقیم  به منظور 
 اختصاصی آزمايش گرديدند . IgGتعیین آنتی بادی 

 
 

 سرمی های ازنمونه درهیچکدام ايمنوفلورسانس سرمی آزمايش
نداد.  رانشان مثبت نتیجه وحیوانات انسان به مربوط

(Firouzmanesh et al. 2015) با توجه به آلودگی پايین در اين

 



 

 

مطالعه نتايج آن مشابه اين مطالعه در استان کردستان می باشد و 
میزان پايین آلودگی در استان کهگیلويه و بويراحمد را نشان می 
دهد. بدلیل انتقال بیماری توسط بندپايان و وجود ناقلین متعدد در 

اندمیک بودن طبیعت و عدم درمان قطعی جهت بیماری و هم چنین 
بیماری در کشور ما ضرورت اقدامات پیشگیری و رعايت اصول 

 بهداشتی و جلوگیری از ذبح غیر مجاز دام ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

    بیماری سپتی سمی هموراژیک

 در ماهیان سردآبی
Viral Haemorrhagic septicaemia (VHS) 

 1دکتر محمد نوروزی

 
کموان،   آالی رنگوین  اين بیمواری از موزارع پرورشوی ماهیوان قوزل     

 .و تعدادی از ماهیان دريائی گزارش شوده اسوت   آالی معمولی قزل

و  Rhabdoviridae عامل بیمواری ويروسوی متعلوق بوه خوانواده     
بیموواری از بعضووی از  .باشوود مووی Novi rhabdovirusجوونس 

گزارش شوده   توربوتو  های غیر آزاد ماهیان مانند اردك ماهی گونه
اولوین محول جداشودن ويوروس و      بسته به عالئم بیمواری و  .است

همچنین ضايعات پاتولوژيک اسامی مختلفی از جملوه بیموار آگتوود،    
گیر، آنمی عفونی، دژنرسانس  سندرم کبدی، کلیوی، اگزوفتالمی همه

 (Trout plague) آال کبد و تورم کلیه، آنمی کشنده و طاعون قزل
 آال، شکل حاد بیماری در مراحل  در ماهی قزل .شده استنامگذاری 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

توانود   ومیر که می شروع سريع مرگ که شامل:اولیه عالئم کلینیکی 
شودن پوسوت، اگزوفتالمیوا،     حوالی، سویاه   برسود، بوی  درصود   100 به

هوا،   هوای بالوه   خونريزی در پايه ،ها رنگ شدن آبشش بی و خونی کم
 شنای غیرطبیعوی از جملوه شونای سوريع     ها و پوست، آبشش، چشم

(flashing )      و چرخشی و بوزرگ شودن شوکم ناشوی از ادم ناحیوه
 باشد. می شکمی

 

 عامل ایجاد کننده بیماری 

 Rhabdovirusعامول ايجواد کننوده بیمواری ويروسوی بنوام      

(VHSV)    يووا متعلووق بووه جوونسNovi rhabdovirus   و
 ويوروس بوه شوکل گلولوه     .باشود  موی   Rhabdoviridaeخانواده

(Bullet)    نوانومتر در طوول    180نوانومتر در قطور و    70بوا ابعواد
 11000حواوی  بووده و    ssRNAدارای بوار منفوی و   شود. با موی 

کوه حواوی گلیکوو پوروتئین      ی بووده دارای پوششو بوده و  نوکلئوتید
 (.3تصوير)باشد  می

 

 
 VHSايجاد کننده بیماری  Rhabdovirus شکل  :3تصوير

 

 .های سطح ويروسی دارند ژن نقش مهمی در خنثی سازی آنتی( که 1)جدول  باشد ژنوم ويروس دارای شش رمز می
 

the envelop glycoprotein ,G a Nuclo protein , N 
a- Non-virion protein , NV a phosphoprotein , P 

a-Virus-associated protein, L a Matrix protein ,M 
 VHSی ويروس پروتئین: رمزهای  1جدول 

 
_________________________________________ 

 
 ،، دامپزشکیعمومی دکتری .  -1

  کارشناس نظارت بهداشتی کشتارگاهها شبکه رودبار ،
 vet_mohamad@yahoo.comاداره کل دامپزشکی استان گیالن، 

 

 

 
 

 



 

 

کنود و باعوث    های سفید خوون را آلووده موی    اين ويروس گلبول
هوای   شده، همچنوین سولول  ها  مويرگهای اندوتلیال  تخريب سلول

های طحال، قلب، سلولهای نفرون کلیه بافت پارانشیم  ساز بافت خون
 .کند های پیالر آبشش را آلوده می مغز و سلول

 عالئم کلینیکی 

اين بیماری عالئم اختصاصی ظاهری نداشته و بستگی به شدت 
دارای بیمواری   .ای که آبزی آلوده شوده اسوت دارد   و مرحلهبیماری 

با (Acute phase) شکل حاد  :شکلهای مختلفی می باشد از جمله
 حالی، ايجاد عالئم و نقاط  ومیر بیماری، بی  شروع زود هنگام مرگ

 
خوونی، خوونريزی در    سیاه در روی پوست ماهی، اگزوفتالمیا، کم

 Flashingهای شنا، چشم و پوست، شنای غیرطبیعی شبیه پايه باله

ورم شودن شوکم ناشوی از ادم ناحیوه شوکمی و      ، متSpiralingو  
 .(4تصوير)شود  خونريزی در آبشش مشاهده می

 

 

 
 VHSمشاهده ادم و اگزوفتالمیادر شکل حاد بیماری  4:تصوير

 
براساس گرايش ويروس به مغز، شنای غیرطبیعی  (Nervous form) عالئمی نداشته و در شکل عصبی (Choronic phase) شکل مزمن

 .نیز هیچ عالئم خارجی ندارد (Latent form) شکل مخفی .کند در ماهی بروز می  Spiralingو Flashing مثل حالت
 

 آسیب شناسی

کبد و کلیه بطور مشخص آسیب ديده و در حالت عفونوت حواد   
و در ماهیوان  بوه   کنود   رنگ تغییور موی   به صورت قرمز تا سیاهکلیه 

رنوگ و خالودار و    کبود بوه صوورت بوی     بوده وصورت نقاط نکروزه 
همچنین نقاط خوونريزی در سوطح پوسوت،     .شوند رگه ديده می رگه

 (5تصوير )شود  های داخلی مشاهده می عضالت و ارگان

 

 
 مشاهده نقاط خونريزی در سطح پوست، عضالت و ارگانهای داخلی و نکروز وسیع کبد:5تصوير

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

هوا از بوین رفتوه و تجموع      سیتوپالسم حاوی واکوئول و هسوته  و باشند  با میکروسکوپ معمولی، کبد، کلیه، طحال حاوی نقاط نکروز وسیع می
  (. 6تصوير) شود های لنفاوی مشاهده می سلول

 

 



 

 

 
 .اندکه به شدت نکروزه شده (سمت چپ) و بافت کلیه (سمت راست)مشاهده بافت کبد  :6تصوير

   

 

 میزبان ویروس 

بطوور پیوسوته در حوال     VHSمیزبان حساس به بیماریتعداد 
آال، انوواع ماهیوان    اين میزبانان شامل مواهی قوزل   .باشد افزايش می

هووای آب شوویرين، يووا  آزاد، موواهی سووالمون، تعووداد زيووادی از گونووه
همچنین تعوداد زيوادی از    وها  ها و رودخانه هائی که در درياچه گونه
بیمواری در آنهوا گوزارش    و اس های دريائی به اين بیماری حس گونه

شده است و در تعدادی از ماهیان دريائی و ماهیان مهاجر نیز رو بوه  
ويروس بیمواريزا ابتودا از طريوق ادرار از بودن مواهی       .افزايش است

های کبد، کلیه، طحوال، بافوت عصوبی و     خارج شده در حالیکه اندام
مشواهده   هائی هستند که ويروس به میزان زيادی در آنهوا ارگانقلب 

العمور حامول    يابنود موادام   ماهیانی که از بیماری نجات موی  .شود می
شامل گونه آبزی و سن آبزی بووده و   وثرعوامل م. باشند ويروس می

باشوند ولوی بوه نظور      در همه سنین ماهی به ويروس حسواس موی  
باشند و اين بدلیل کامل  رسد ماهیان جوان حساستر از بالغین می می

 .باشد در بالغین میشدن سیستم ايمنی 

 خصو یات بیماری

دهد که انتقال بیمواری از طريوق افقوی و بوا      مطالعات نشان می
تماس با ساير آبزيان آلوده، و ساير تجهیزات مورد استفاده در تکثیور  

در ماهیوان آب    VHSوضعیت نواقلین ويوروس   .باشد و پرورش می
کوه  شیرين بستگی به پارامترهوای مختلوف از جملوه مودت زموانی      

ويروس در آلودگی اولیه با میزبان در تماس بوده و همچنین نزديکی 
درجوه حورارت آب يکوی از     .به محل خروجی موزارع پرورشوی دارد  

بیمواری   سوت. مهمترين فاکتورهای محیطی جهوت بوروز بیمواری ا   
درجه  .افتد سانتیگراد اتفاق می درجه 14تا  4معموالً در درجه حرارت 

 .افتود  بیماری به ندرت اتفاق می و باالتر دسانتیگرا درجه 15حرارت 
بیماری  طوالنی شدن دورهسانتیگراد باعث   درجه 1-5درجه حرارت 

ومیور   باشود ولوی مورگ    میر روزانه کوم موی   و شده ولی میزان مرگ 

اين بیماری در همه فصول باالخص در فصول   .باشد تجمعی زياد می
سواير   ن اسوت. رود، دارای نوسوا بواال موی   بهار کوه درجوه حورارت    

 .باشد ماهی می فاکتورهای مؤثر در بروز بیماری شامل استرس و سن

  کنترل و پیشگیری

و برنامه کنترلی از بین بردن کلیه موزارع آلووده   در  بهترين اقدام
های مهم کاهش خطور بیمواری و    از جمله راه. باشد میآيش گذاری 

هوا و   ، ضدعفونی کوردن هچوری  SPFپیشگیری استفاده از مولدين 
  .باشد استفاده از آب ضدعفونی می

 تشخیص 

کشوت سولولی،    شوامل: های اسوتاندارد جهوت جداسوازی     روش
هوای مولکوولی، اسوتفاده از     ايمنوفلورسنت، آنتی بوادی، الیوزا، روش  

 باشد. میبادی  آنتی -ژن روش آنتی

 اپیدمیولوژی 

ويوروس از   .گیورد  بیماری با انتقال افقی از طريق آب انجام موی 
يا از طريوق پوسوت نیوز وارد    و طريق اتصال و وارد شدن به آبشش 

ای از منوابع  نقول    در پاره يابد. میتکثیر و افزايش شده و بدن ماهی 
های نفورون   های حساس از جمله سلول که ويروس وارد سلول شده

های خونساز کبد، طحال و قلوب   کلیه، سلولهای پیالر، آبشش، سلول
هوا آسویب    سواعت سولول   48معموالً بعد از  .يابد ثیر میو در آنجا تک

ويوروس   .افتد روز اتفاق می 4های کبدی بعد از  ديده و نکروز سلول 
و خیلی سريع از آبزيان آلوده خوارج شوده و    روز بعد از عفونت  3-5

هوا در   حداکثر جداشدن ويروس از بودن مواهی   .قابل تشخیص است
بیشتر ويروس جدا شده از میزبان و بوده  بیماریبعد از  8-7روزهای 

ار اسووت و ويووروس از طريووق موودفوع از موواهی خووارج راز طريووق اد
 .شود نمی
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 تازه های بیماری تب نیل غربی
West Nile Virus 

 
 1 دکتريوسف بهیار

  

 عامل بیماری و تاریخچه :
اثر نیش  عامل اين بیماری ويروسی از خانواده آربو ويروس ها که در

پشه کولکس ، در انسان سبب آنسفالیت يا تورم مغز ومننژيوت موی   
دراوگانودا   1973 شود.ويروس نیل غربی بورای نخسوتین باردرسوال   

ويروس ازطريق نیش حشرات به انسان انتقال موی يابود   . کشف شد
هاشوود.اين    تواندسبب بروزيک بیماری کشنده عصوبی درانسوان   ومی

وپا،خاورمیانووه،آمريکای شوومالی وغوورب  ويووروس معموالدرآفريقا،ار
وبعد  1999درآمريکا اولین باراين بیماری در سال  .شود آسیايافت می

از آن در بیشووتر نووواحی اقیووانوس آرام و کانووادا و بعضووی از نووواحی 
 مکزيک مشاهده شد. 

عالئککم بیمککاری درپرنککدگان وپسککتانداران و بککاالخص  

 انسان:
ی ويوروس هسوتند ولوی در    اگر چه زاغ ها و کالغ هوا مخوزن اصول   

گونه ديگرپرنودگان شویوع داشوته     170آمريکای شمالی در بیش از 
هفتوه   3است.در مواردابتالی پرندگانی مانند زاغ وکوالغ در عورض   

 اين پرندگان تلف شدند.
طیف عالئم بیماری در اسب ممکن است از بروزعالئم  خیلی خفیف 

ی وبتدريج خوواب  تا کشنده همراه باشد.عالئمی چون ضعف ، آتاکس
آلودگی ،کندی سرعت انقباضات عضوالت بوويژه عضوالت صوورت     
وعدم توانائی در ايسوتادن درتوک سومی هوا نمايوان موی گوردد.در        
تعدادی از اسب ها عالئمی ماننود توب خفیوف ، لورزش عضوالت ،      
تشنج وکوری مشاهده شده است.دوره بیمواری از چنود روز توا چنود     

 40الوی 30سب های مبتال گواهی بوه  هفته می باشد . میزان تلفات ا
درصد می رسد.اکثر اسب ها پس از ابتال بوه عفونوت قابول درموان     
هستند. به جز موارد اندك از سگ هايی که در زمان ابوتال،  عالئوم   
تشنج داشتند دراکثر گوشوتخواران مبوتال ماننود سوگ وگربوه هویچ       

 عالئمی از بیماری مشاهده نشده است.
 

 :عالئم بیماری در انسان 
ويروس عامل بیماری برروی انسان تاثیرگذاشته ودوفرم ازبیماری را 

 درانسان  ايجادمیکند.
 .بدون عالئم وياباعالئم جزئی بروزمیکند: فرم خفیف -1

___________________________ 

 
1
رئیس گروه بیماريها ی هشداردادنی اسب دفتر بهداشت ومديريت بیماريهای دامی .  

دکترای عمومی دامپزشکی دامپزشک متخصص بهداشت سازمان دامپزشکی  

 Behyaryousef@gmail.comايمیل  (DVM.MPH)عمومی
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دراين فرم سلسله اعصاب موردتهاجم قرارگرفته وعالئم :  فرم حاد -

 .آنسفالیت ويامننژيت درمبتاليان مشاهده میشود
 روزاست که بعدازآن 3-8 دوره کمون بیماری دراين فرم: فرم خفیف

سرماخوردگی،ضووعف،تورم غددلنفاوی،خسووتگی   تب،سووردرد،عالئم
وکوفتگی،جوشوووهای پوستی،اسوووتفراغ،تهوع و اسوووهال مشووواهده  

روزتمووام شووده، اماخسووتگی  7-10 ايوون عالئووم درعوورض.میشووود
وکوووفتگی تاچنوودين هفتووه وتووورم غووددلنفاوی تادوموواه طووول      

ئمی درصدازافراديکه به فرم خفیف مبتالمیشوند،عال80 تقريبا.میکشد
 .درصدازمبتاليان عالئم مذکورديده میشود20 نشان نداده ودر

مدت نقاهت بیماری دراين فرم طوالنی است ونخاع ممکن : فرم حاد
گاهی آنسفالیت همراه باکاهش هوشیاری ويواحتی  .است عفونی شود

التهاب شبکیه،تورم کبد،میوکارديت،نفريت،تورم .کما مشاهده میگردد
سردرد،ضوووووووووعف پوووووووووانکراس وطحال،توووووووووب شديد، 

عضالنی،تلوتلوخوردن،ازدست دادن بینايی  وفلجی ممکن است ديده 
عالئووم مووذکورممکن اسووت درعوورض چندهفتووه خاتمووه     .شووود

 .يابداماآثارعصبی بیماری دائمی است

 :انتقال بیماری
 دراغلب موارداين بیماری توسط نیش پشه های آلوده منتقل میگردد

ن بیمووارآلوده شووده ايوون پشووه هادرضوومن تغذيووه ازالشووه پرنوودگا .
اندومیتوانندآلودگی رابه انسوان وديگرحیوانوات ازطريوق نویش زدن     

 .انتقال دهند
درتعدادکمی ازبیماران،بیماری بوسیله انتقوال خون،پیونداعضوا،تغذيه   

 ازشیرمادروحاملگی به بچه هامنتقل شده است.
احتمال انتقوال بیمواری توسوط انتقوال خوون وپیونداعضواکم اسوت        

خونهووووايی کووووه جهووووت انتقووووال مورداسووووتفاده   زيراکلیووووه 
قرارمیگیردازنظربیمووواری ويوووروس نیووول غربوووی موردبررسوووی    

افراديکووه نیازبووه عموول جراحووی دارندبايدابتداباپزشووک .قرارمیگیرنوود
 .خودمشورت نموده وسپس اقدام به عملیات جراحی کنند

احتمال انتقال ويروس ازمادربه جنین کوم موی باشودوانتقال توسوط     
ل بررسووووی اسووووت تووووابتوان ازبروزبیموووواری   شوووویرمادردرحا

 .وابتالافرادجديدجلوگیری نمود
اين بیماری میتواندازطريق واردشدن خوون افرادآلووده بوه چشوم،به     

بنابراين، تب نیل غربی يک بیماری شغلی هم .افرادسالم منتقل گردد
هسووت وافراديکووه بامبتاليووان سووروکاردارند بايوودنکات بهداشووتی   

 .رابیشتررعايت کنند

 آخرین وضعیت انتشار بیماری :
گوزارش مووارد وقووع انسوانی از کشوور       2019جوالی  25تا  19از 

. تمام ايون  مورد بوده است 1مورد و رومانی  1مورد ، ايتالیا  5يونان 
موارد از مناطقی بوده است که درفصل قبلی شیوع بیمواری انسوانی   
در آنجا گزارش شده است و در رومانی يک مورد مرگ ناشی از تب 

 نیل غربی گزارش شده است. 

 



  

 

جوالی  25در فصل انتقال بیماری يعنی از  2019از آغاز سال 
شورهای مورد انسانی تب نیل غربی در ک 20تاکنون )اول آگوست( 

اتحاديه اروپا و کشورهای همسايه گزارش شده است. اين موارد 
مورد در رومانی ،يک مورد در  ايتالیا  2مورد دريونان ،  15شامل 

ويک مورد در فرانسه بوده است ..الزم به ذکر است سیستم گزارش 
مورد شیوع  2دهی بیماريهای هشداردادنی دام نیز در دوره مشابه 

 ربی در اسب ها را گزارش داده است. بیماری تب نیل غ

 

 آخرین بررسیهای بیماری در ایران :
و شهرهای نکا در يک بررسی جمعیت انسانی صورت گرفته در 

 23شیراز بعنوان دو پايلوت از شمال و جنوب کشور در ايران ، از

شیراز نفراز شهرستان  23مرد( و  10زن و  13) :از شهرستان نکا نفر
درشهرستان نکا همه نمونه مرد( نتايج نشان داد که  13زن و  10 )

 2مرد و  10شیراز، شامل ستان نفر از افراد شهر 12، امّا درها منفی 
 ده است.مثبت بونتايج سرمی زن، 

 10در يک مطالعه سرو اپیدمیولوژی روی جمعیت اسب هائی که در 
مرکز پرورش و نگهداری وباشگاه سوارکاری استان های تهران 

نمونه سرم ماخوذه  126صورت گرفته است از  1392رز در سال والب
نمونه دارای آنتی بادی برعلیه  3ماه فقط  3از اسب های بیشتر از 

WNV  . بود 
 

 
حاديوه اروپوا )بوروز    نقشه توزيع جغرافیائی عفونوت توب نیول غربوی در انسوان ومووارد شویوع عفونوت در حیوانوات توک سومی در کشوورهای ات            

 (2019جوالی سال  25رسانی شده در  

 
 

 پیشگیری :

بوورای پیشووگیری از ايووون بیموواری در انسوووان واکسوون وجوووود     
اموووا بووورای جلووووگیری از بیموووار شووودن اسوووب هوووا     .نووودارد

موجووود  ،واکسوونی کووه از ويووروس کشووته شووده تهیووه شووده      
همچنووین بعضووی از بوواغ وحووش هووا بوورای پرنوودگان از      .اسووت

کوووه تووواثیراين واکسووون هوووا  واکسووون اسوووتفاده نمووووده انووود  
بووورای مراقبوووت از ايووون بیمووواری و   مشوووخص نبووووده اسوووت.

 جلوگیری از آلوده شدن افراد می توان از پشه های 
 

اخذ و جهت يافتن ويروس بررسی کرد نمونه هائی موجود در محیط 
خون پرندگان وحشی و مغز پرندگان مرده را نمونه هايی از يا و 

مانند   گرفت و بوسیله روش های آزمايشگاهی

Elisa،IHC(Immunohistochemistry) به منظور يافتن آنتی بادی
 .های ضد ويروس نیل غربی آزمايش نمود

مووووثرترين راه پیشوووگیری از بیمووواری توووب نیووول غربوووی،       
پیشوووگیری ازگوووزش توسوووط حشووورات موووی باشووود.آگاهی از    
فعالیووت ويووروس عاموول بیموواری تووب نیوول غربووی درمنطقووه       

 وانجام اقدامات حفاظت ايمنی فردی  بسیار مهم است.
برای پیشگیری از گزش حشرات ، از دفع کننده های حشرات 
استفاده گردد .دستکش محافظ استفاده شده واز پوشیدن لباس های 

 تیره که جاذب حشرات هستند خودداری گردد .
 
 
 
  



 

 

از لباسهای گشاد شلوار بلند وپیراهن آستین بلند استفاده گردد. پشه 
هائی که قابلیت انتقال ويروس  نیل غربی را دارند در هنگام سر 

طلوع وغروب آفتاب بیشترين فعالیت  شب و صبح زود بويژه هنگام
را دارند، لذا در اين زمانها بايد سعی گردد از حضور در فضای بیرون 

 خودداری گردد . روی پنجره ها توری نصب شود .

 

 :واطفال نوزادان برای نکاتی
 ازمصرفمی شود ،  استفاده کودکان برای حشرات ازدفع که مواقعی

ی لباسوها .گوردد   دومواهخودداری حشره کش برای کودکان کمتر از
 کودکان دستها وپاها را بپوشاند. 

گهواره وکالسکه  وصندلیهای مخصوص حمل نوزاد را را باتورهای 
 .پوشانیده شود  از حشراتدر برابر  محافظ
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ارتباط بین میزان اسیدهای چرب غیر استریفیه و بتا هیدروکسی 

زایش در گاو بوتیریک اسید در دوره انتقالی و بیماری های پس از 

 شیری

 

 3، محسن اسالمی2، شیوا سلمانی1حمید کریمی

 

حداکثرکارايی تولید مثلی از اهداف مهم برنامه های مديريتی در گله 
های گاو شیری است. در راستای رسیدن به اين هدف مديريت دوره 

هفته پس از زايش( از اهمیت  3هفته قبل از زايش تا  3انتقالی ) 
خاصی برخوردار می باشد، زيرا گاوهای شیری در دوره انتقالی دچار 

 ژی می شوند. باالنس منفی انر
بررسی های انجام شده طی چند سال اخیر نشان دهنده ارتباط 
معنی دار بین باالنس منفی انرژی در دوره انتقالی و اختالالت 

 متابولیکی و آلودگی باکتريايی رحم پس از زايمان می باشد.
نتايج مطالعات نشان داد که ارتباط معنادار بین مقدار مصرف 

ام و سیستم ايمنی با بروز خوراك، وضعیت انرژی د
 متريت،آندومتريت، جابه جايی شیردان و ساير بیماری های پس از 
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زايمان وجود دارد. آن گروه از گاو هايی که پس از زايمان دچار 
متريت سپتیک شدند، از سه هفته قبل از زايمان مقدار مصرف ماده 
خشک کمتری در مقايسه با گاوهای سالم داشتند. در گاوهای مبتال 
به متريت سپتیک، مقدار اسید های چرب غیر استريفیه قبل از 

میلی اکی واالن در لیتر و مقدار بتا هیدروکسی  7/0زايمان بیشتر از 
بوتیريک اسید بعد از زايمان بیشتر از يک میلی مول در لیتر بود که 

گاوهای سالم بود. همچنین اثر شاخص های مرتبط  هر دو باالتر از
با وضعیت انرژی )غلظت اسیدهای چرب استريفیه و بتا هیدروکسی 
بوتیريک اسید( عملکرد سلولهای پلی مورفونوکلئر شناخته شده است 

. 
بطور کلی میتوان چنین نتیجه گیری نمود که تغییرات متابولیکی و 

ی فاکتورهای اتیولوژيک با باالنس منفی انرژی در دوره انتقال
اهمیتی در بروز اختالالت متابولیکی وآلودگی های باکتريايی رحم 
پس از زايمان هستند. لذا توصیه می شود تمرکز بر روی برنامه های 
مديريتی و استراتژی های تغذيه ای  در دوره انتقالی برای پیشگیری 

 اشد. از بیماری های بالینی و تحت بالینی پس از زايمان ب
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 افزودنی های غذایی بر سالمت انسان رات نامطلوباث

 
 

  3الهام زاده هاشم ،  2 شیوا سلمانی ،1 حمید کريمی

 

 

مقدار کم و به منظور باال بردن که به  مواد شیمیايی و طبیعی به

به انواع غذا در حین  غذا و افزايش ماندگاری، طعم کیفیت، رنگ
های  شود، افزودنی انبار داری افزوده میو  بندی تولید، فراوری، بسته

ز افزودنی های غذايی عالوه بر ی گفته می شود . استفاده اغذاي
مزايا، آثار مخربی نیز بر سالمتی انسان دارد . مطالعات محققین در 
سال های اخیر نشان داده است که کاربرد رنگ های مصنوعی يا 

 يک نگهدارنده مانند بنزوات سديم ) يا هر دو ( در رژيم غذايی 
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باعث افزايش بیش فعالی در کودکان می شود. طی مطالعه ای که 
روی موش ها انجام گرفت، مشخص شد که استفاده از افزودنی  بر

های خاصی که دارای چندين گروه متوکسی ، حلقه بنزن و گروه 
کتو هستند  باعث ايجاد سرطان مجاری تنفسی در موش ها می 
شود. مصرف زياد فسفر در رژيم غذايی عواقب ناگواری برای 

ال برای عموم افراد نیز مبتاليان به بیماری های کلیوی دارد و احتما
مضراست ؛  اين در حالی است که امروزه افزودنی های غذايی 
حاوی فسفر به میزان زيادی استفاده می شود.همچنین مشخص 
گرديده است که سرطان های دستگاه گوارش و کبد از جمله مهم 
ترين آثار مخرب استفاده از افزودنی های غذايی است؛ بطوری که 

يت و نیترات سديم که به تشديد طعم و رنگ سوسیس استفاده ازنیتر
و کالباس کمک می کنند و نیز می تواند مانع از فعالیت سم 

 نوعی ماده سرطان زا تولید می کنند. بوتولیسم شوند ، طی گوارش 

 دانشگاه ارومیهاستاديار، گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی، دانشکده دامپزشکی، . 3.
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 دامپزشکی در گذر تاریخ
 
 

اين رشته به زبانی های دامپزشکی يا بیطاری ، رشته ای کهن از علوم است که ريشه در تاريخ و تمدن ملل و اقوام بشری دارد، اولین منابع علمی 
ه يونانی، هندی، پارسی و سريانی تالیف شده است، و امروزه کتابخانه های مختلف جهان شاهد انبوهی از کتاب های خطی است که به بحث در بار

ی به خوانندگان ارايه رشته دامپزشکی می پردزاد، و ما در اين مقوله تالش می کنیم تا تصويری از فعالیت دامپزشکان در طول تاريخ تمدن بشر
 کنیم و امیدواريم که بتوانیم در راستای معرفی متون کهن به دامپزشکان جوان موفق باشیم.

 
 

 
 

وجه تصوير باال تصويری زيبا از تشريح استخوان ها در بدن اسب است که نشان می دهد دامپزشکان مسلمان تا چه مقدار به آناتومی استخوان ها ت
است که نسخه خطی « سیاسه الخیل »ی درمان شکستگی های اندام های مختلف اسب استفاده می کردند، اين تصوير از کتاب داشته و از آن برا

 نگهداری می شود.  2817آن در کتابخانه ملی فرانسه در پاريس به شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 تصاویری قدیمی از فعالیتهای تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور 
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 دامپزشکی کشورگو با مفاخر و گفت
 

 
 

دکتر محمد قلی نادعلیان، رئیس گروه علوم 

 اسالمی ایراندامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری 

رئيس گروه علوم دامپزشکي فرهنگستان علوم 

خبر از تشکيل يک شوراي مشورتي با حضور 

نخبگان دستگاه هاي اجرايي، دانشگاهي و 

ماه يکبار دور  3تشکلهاي مرتبط را داد که هر 

هم خواهند نشست تا براي رفع مشکالت راه 

 چاره بيابند.
 60رشیدی است و بیش ازخو 1315فرزند عشاير ايل سنگسر متولد 

سال است که با دامپزشکی سر و کار دارد. پیشه پدريش 
داری بوده است. لذا با شناخت و درك کافی از گوسفندداری و حشم

توانست در اصفهان پزشکی  که میرشته دامپزشکی با وجود اين
بخواند رشته دامپزشکی را انتخاب کرده است. زادگاهش سنگسر و 

جا به گوسفندداری، موجب شد تا پس از سالها لی آناشتیاق زياد اها
طی کسب مدارج دانشگاهی در ايران و فرانسه با درجه استاد تمام 
وقت امروزه رياست گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم را 

دار است. دکتر محمدقلی نادعلیان چهره برجسته حوزه علمی عهده
 3دارای چهار فرزند )دامپزشکی و چهره ماندگار دامپزشکی کشور 

باشد که همگی تحصیالتشان غیر دامپزشکی دختر و يک پسر( می
هايش کارشناس ارشد علوم دامی در تغذيه است. اما يکی از نوه

طیور است. در نخستین شماره فصلنامه سالم و سالمتی سازمان 
دامپزشکی کشور به سراغ او رفتیم تا برخی مسائل روز دامپزشکی را 

میان بگذاريم. به ويژه راهکارهايی که بتواند مشکالت  با او در
 روی دامپزشکی را کمتر کند.  پیش

                           

آقاي دکتر، لطفا جهت انتقال تجربياتتان 

از دوران تحصيل و تدريس بفرماييد اين 

 فرآيند چگونه طي شد؟
وارد دانشکده دامپزشکی تهران شدم  و برای  ادامه  1336در سال 

تحصیل به فرانسه رفتم و زير نظر استادان خوبی که در فرانسه 
ها مسلط بودم،  داشتم کار کردم. و چون از نظر تشخیص بیماری

استادان فرانسوی )روحشان شاد باد(، دانشجويان را به من 
کلینیک سیّار به گاوداری و باشگاه سپردند تا آنها را در چارچوب  می

اسب ببرم. پس از بازگشت به ايران نیز مَدارج دانشگاهی را در 
های استادياری، دانشیاری و استادی طی کردم. در  دانشکده و در رده

اين مورد به دلیل بروز وقفه تحصیلی در زمان انقالب فرهنگی، 
 داده دلسرد نشوند. بردم تا از وقفه رخ  دانشجويان را به استانها می

 
 
 

کرديم و در مورد  ها را  واکسیناسیون می ها دام در جريان اين بازديد
غول داديم و به نوعی خودمان را مش لزوم، تشخیص بیماری می

باری خاطرات خوب از دوران  کرديم. در نهايت و پس از کوله می
به  1386دانشکده و فعالیت در خدمت به جامعه دامپزشکی، در سال 

افتخار بازنشستگی نائل شدم، اما پس از آن هم نتوانستم از اين 

 



 

 

رشته کناره بگیرم و همچنان مفتخر هستم که در خدمت دامپزشکی 
 هنگستان علوم مشغول به فعالیت هستم.کشور و اين بار در فر

ترين انگيزه شما براي ورود به رشته  اصلي

دامپزشکي با وجود امکان انتخاب رشته 

 پزشکي در آن مقطع تاريخي چه بود؟
انتخاب کردم، اين  1336هنگامی که رشته دامپزشکی را در سال 

را  رشته ناشناخته بود، اما من از همان روز اول ورود دامپزشک بودن
با افتخار اعالم کردم و در هر جمع با افتخار خودم را دامپزشک 

دانستم و به  معرفی کردم. چرا که دلیل انتخاب اين رشته را می
های آن واقف بودم. تا جايی که حتی در مصاحبه برنامه طلوع  ارزش

تک  ماه با داريوش ارجمند نیز به صراحت گفتم دامپزشکان با تک
زا  عامل بیماری 1700رتباط هستند. ما حدود های شما در ا سلول

درصد آن بین انسان و دام مشترك است.  50داريم که  بیش از  
اين يعنی دامپزشکان در خط مقدم جبهه سالمت هستند. کما اينکه 

 ها مسئول هستند.  در بهداشت مواد غذايی نیز دامپزشک
ان، در گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم نیز همه همکار

اساتید برجسته کشور هستند و در ارتباط با رفع مشکالت 
دامپزشکی، مسائل آموزشی و پژوهشی و حتی رهنمودهای الزم 

 کنند.اجرايی به ارگانهای مربوطه را پیگیری می

آقاي دکتر به عنوان يک چهره کارکشته 

هاي دامپزشکي را طي  دانشگاهي، فعاليت

 د؟کني ادوار گذشته چگونه ارزيابي مي
از همان موقع ورودم به حوزه دامپزشکی بر اين باور بودم که 
سازمان دامپزشکی بايد به عنوان ارگان رسمی مسائل بهداشتی دام 

کرديم جهت تقويت سازمان  و مواد غذايی را کنترل کند و سعی می
دامپزشکی هر اقدامی الزم باشد انجام دهیم تا جايی که همواره از 

 االی آن دفاع کرده ايم.اقتدار و اختیارات ب

هاي مديريتي بين سازمان  چه تفاوت

دامپزشکي ايران و ساير کشورهاي جهان 

به ويژه کشورهاي توسعه يافته وجود 

 دارد؟
دانم که در فرانسه هم سازمان  کرده فرانسه هستم، می چون تحصیل

دامپزشکی جزو وزارت کشاورزی است؛ اما برای آن واقعا ارزش و 
قائل هستند و فرآيند تشخیص و درمان دام نیز با  استقالل عمل

بخش خصوصی و زير نظر شديد سازمان دامپزشکی کشورشان است 
و اين طور نیست که هر کس بدون برخورداری از تمام فاکتورهای 
الزم بهداشتی و مديريتی جواز فعالیت در اين حوزه را بگیرد. 

های مهم  ه بیماریها در زمین های ما از جمله آزمايشگاه زيرساخت

بايد کامال مجهز و پیشرفته شود و در هر استان آزمايشگاه مرجعی 
 داشته باشیم.

رابطه بين فرهنگستان علوم و سازمان 

دامپزشکي کشور را چگونه ارزيابي 

 کنيد؟ مي
های  ايم و طرحما همواره جلساتی را با سازمان دامپزشکی داشته

های هاری و سل، که در  ماریزيادی را با هم کار کرديم مانند بی
اين رابطه و موارد مشابه از همکاری سازمان دامپزشکی و ادارات 
دامپزشکی در سراسر کشور استفاده کرديم. کما اينکه هم اکنون 

ايم و آن هم ايجاد شورای مشورتی موضوعی را نهايی کرده
دامپزشکی با حضور رئیس و معاونان سازمان دامپزشکی کشور، 

ماه يکبار جهت اعالم  3ها و بخش خصوصی است که هر  دانشکده
ها جهت ارتقای بهداشت و سالمت دام و  مشکالت و اتخاذ راه حل

های جدی و راهگشا  در کنارش بهداشت عمومی از هم انديشی
های  بحث و تبادل نظر نمائیم. نامه آن هم به زودی به همه ارگان

  هد شد.مربوطه از جمله سازمان دامپزشکی ارسال خوا
 

سازمان دامپزشکي کشور به ويژه طي دو 

سال اخير تحرکات جدي در حوزه 

الملل داشته است که نمود بارز آن هم  بين

کسب کرسي انتخابي دبيرکلي منطقه 

در  OIE آسيا، خاوردور و اقيانوسيه 

اجالس پاريس است. چقدر تعامل بين 

المللي را در ارتقاي سطح کمي و کيفي 

 کنيد؟ موثر ارزيابي مي حوزه دامپزشکي
کنم خیلی زياد. کما اينکه از قديم هم سازمان  به صراحت عرض می

به عنوان ارگان مهم دامپزشکی مستقر   OIEجهانی بهداشت دام
ها و تقويت موقعیت اعضای فعال آن  گیری در فرانسه در تصمیم

گذار بوده است. به گمان اينجانب رئیس سازمان دامپزشکی  تاثیر
ضور در جلسات سازمان بهداشت جهانی دام بايد معاونان و ضمن ح

همکاران دانشگاهی را به اين اجالس ببرد و تعامل و همکاری 

را افزايش  OIEهايی مانند فائو و  ای نزديک بین سازمانمنطقه
های نوپديد و بازپديد يکی از مباحث مهم روز دهد. االن که بیماری

تردد دامها و تجارت مواد غذايی جامعه دامپزشکی در جهان است و 
و بهداشت عمومی مساله مهمی است بايد در حوزه بین الملل بیشتر 

 در تعامل باشیم. 
ر سالمت عمومی داشته باشیم اگر نیم نگاهی به نقش دامپزشکی د

يابیم. کما  به اهمیت بروزرسانی دانش دامپزشکی بیشتر وقوف می

 



  

 

اينکه امروز پايه هر کار تحقیقاتی در حوزه سالمت مواد غذايی و 
انسانی دامپزشکی است. به ويژه در ارتباط با پزشکی که بسیاری از 

ه دستاوردهای رشته پزشکی نیز ماحصل تحقیقات در علوم حوز
 دامپزشکی است

روي دامپزشکي  ترين مشکالت پيش مهم

 دانيد؟ هاي آينده چه مي را در سال
با توجه به وضع کنونی، هم اکنون مسائل اقتصادی، تامین 

های دامپزشکی و استفاده از پرسنل مجرب و متخصص  زيرساخت
 کافی در سازمان دغدغه مهمی است که بايد مورد توجه قرار داد.

کارهايی که بايد سازمان دامپزشکی پیگیری کند گذراندن يکی از 
های تخصصی پرسنل خود و حتی مديران نزد اساتید برجسته  دوره

اين رشته در ايران و دنیاست. دامپزشکی کشور بايد متخصص در 
دانید در وزارت تمام حوزه ها را داشته باشد. همانطور که می

 بهداشت اکثريت متخصصین هستند.
حال نیازهای اقتصادی نیز بايد فراهم شود و بهترين کادر و در عین 

تجهیزات الزم در اختیار پرسنل دامپزشکی قرار بگیرد. اگرچه هنوز 
های ما برای واکسینه کردن دامها در روستاهای  برخی تکنسین

روند! با اين حال بايد سعی شودکه  العبور با چارپايان به آنجا میصعب
 ر دامپزشکی فراهم و در اختیار آنها قرار گیرد.وسايل مورد نیاز کاد

هاي بخش  در استفاده از توانمندي

 خصوصي چه پيشنهاداتي داريد؟
سازمان دامپزشکی بايد در عین حمايت از تولیدکنندگان دلسوز 

ها،  بخش خصوصی، بیشترين نظارت را هم بر عملکرد کلینیک
ازمان نظام واکسیناتورها و آزمايشگاهها داشته باشد. گرچه س

دامپزشکی هم هست، اما سازمان دامپزشکی به عنوان ارگان 

حاکمیتی بايد قوی نظارت کند و به بخش خصوصی که کارايی 
الزم را ندارند مجوز ندهد، چون اعتبار بهداشت دام و عمومی را به 

های مستمر و  اندازند. در اين رابطه نظارت دقیق و سرکشی خطر می
 هبود کار در انجام وظايف بیانجامد. تواند به ب سرزده می

به علت اهمیّت دامپزشکی و جمعیت دامی که سالها قبل از نفت 
آمد و امروزه نیز همان اهمیّت را دومین سرمايه کشور به حساب می

های وزارت جهاد کشاورزی بايد در اختیار دارد، يکی از معاونت
تی بعد از آن نیز دامپزشکی باشد، چنانچه قبل از انقالب و حتّی مدّ

 چنین بود.
توانم بگويم گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم در در پايان می

خدمت همکاران دامپزشک سراسر کشور است زيرا همکاری و 
مشاورت با سازمان دامپزشکی همواره برای ما در اولويت قرار داشته 

قای های موجود در جهت ارتو دارد. بنابراين بايد از تمام ظرفیت
سطح کیفی خدمات دامپزشکی به تولیدکنندگان و بهداشت عمومی 

 استفاده شود.
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 98اخبار مهم دامپزشکی کشور در نیمه نخست سال 
 

عرضه شده به بازار  یها مرغ یبند رتبهاجرای طرح 

 +Aو  B ،Aتحت عنوان 
در سازمان « گوشت مرغ یبهداشت تیفیک یارتقا یطرح مل»از سند 

 يی شد.رونماکشور یدامپزشک
 یطرح ارتقابه گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، 

نظارت بر اعمال سامانه  تيگوشت مرغ با هدف تقو یبهداشت تیفیک
 یفرآورده ها یها و مراکز بسته بنددر کشتارگاه یبهداشت یها

 یاستحصال فرآورده ها نديبر فرآ یکنترل بهداشت ور،یط یخوراک
و  یبهداشت تیفیو ارتقاء ک یصنعت یدر کشتارگاهها وریط یخوراک
مرغ که توسط دفتر  يینها یمحصوالت استحصال نسالمتیتضم

 یمراسم یط ده،يگرد هیته يیو مواد غذا ینظارت بر بهداشت عموم
 یکشور و تشکلها یبا حضور مسووالن ارشد سازمان دامپزشک

 شد. يیسازمان رونما نيکشور در محل ا وریصنعت ط یدیتول
ها تا چه اندازه مسائل  که کشتارگاه دهد ینشان م ها یبند رتبه نيا

 Aآنها + یسطح بهداشت نياند که باالتر کرده تيرا رعا یبهداشت
 کیوتیب یاز شروط آن کشتار مرغ بدون مصرف آنت یکياست که 

 یبند که در واقع رتبه زیشده ن یرتبه بند یاست. مرغها
مرغ کرده اند، از  عياست که مبادرت به کشتار و توز يیها کشتارگاه

 .شود یشده مشخص م یبند رتبه یها اول مهر در بازار با برچسب

وزارت بهداشت و سازمان  ینامه همکار تفاهم

 یدر حوزه ضوابط بهداشتیمپزشکدا
کشور و وزارت  یمشترك سازمان دامپزشک ینامه همکار تفاهم

 ،یهماهنگ جاديبا هدف ا یبهداشت در حوزه ضوابط بهداشت
در  یضوابط بهداشت نهیبه یو اجرا نيو مشارکت در تدو یهمکار

و  یاماکن دام ،یخام دام یها عرضه و طبخ فرآورده ع،يمراکز توز
 یجيترو - یزشآمو یها دوره یوابسته به دام و برگزار عيصنا

تمام  یبرا یدام یها مشترك با موضوع بهداشت دام و فرآورده
 ريکشور و معاون وز یسازمان دامپزشک سیرئ یبه امضانفعان، یذ

 .دیبهداشت رس
بهداشت  معاونبه گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، 

 نيا یاز امضا شیپ یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
کشور در  یاز عملکرد سازمان دامپزشک ژهيو رينامه ضمن تقد تفاهم

 لیمشترك انسان و دام در مناطق س یها یماریممانعت از بروز ب
از مباحث مهم در  یکيماه امسال گفت:  نيزده کشور در فرورد

مشترك از اماکن مورد هدف  یادهيزدبحث با ،یحوزه بهداشت
با  توان یکشور و وزارت بهداشت است که م یسازمان دامپزشک

 کمک کارشناسان هر دو ارگان نسبت به انجام آن اقدام کرد.

بهداشت از اقدامات سازمان  ریمعاون وز ریتقد

 لیدر زمان وقوع س یدامپزشک
در مراسم «یسیرئ رضایدکتر عل»بهداشت  ريمعاون بهداشت وز

وزارت بهداشت و سازمان  نیب یتفاهم نامه همکار یامضا
گفت: سازمان  یاهل واناتیح یدرباره نحوه نگهدار یدامپزشک
با وزارت  یاديز اریبس یهمکار لیدر زمان وقوع س یدامپزشک

 یلیخ لیبهداشت انجام داد؛ حوزه سالمت کشور در زمان وقوع س
 قرار گرفت. زیبهداشت ن یسازمان جهان ريو مورد تقد دیخوب درخش

ادامه داد:  یوبه گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، 
از گذشته توسعه داد،  شتریب توان یاز مباحث مهم که م یکي

 نيو وزارت بهداشت است. ا یمشترك سازمان دامپزشک یدهايبازد
کار در حال حاضر در  نيراهگشا خواهد بود؛ البته ا اریموضوع بس

 در حال انجام است. یعلوم پزشک یها نشگاهدا یبرخ

 یاعزام به خارج سازمان دامپزشک سامانهرونمایی از 

 کشور
 «یماکنعل صفر یدکتر عل»با حضور  یدیخورش 98سال  رماهیت کمي

معاون دارو  «زاده انيیدکتر قاسم رضا» ؛یو بهداشت یریشگیمعاون پ
 یها سازمان رکليمد «یاسریک یدکتر بهمن عابد»و درمان و 

سازمان و با حضور  نيا الملل نیو امور ب یو روابط عموم یتخصص
استانها،سامانه اعزام به  یامور اعزام ادارات کل دامپزشک ندگانينما

 شد. يیکشور رونما یخارج در محل سازمان دامپزشک
 صفر ی، دکتر علروابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور گزارش هب

کشور، در  یسازمان دامپزشک یو بهداشت یریشگیمعاون پ یماکنعل
متفاوت است،  ها دگاهيدر مورد اعزام د نکهيا انیمراسم با ب نيا
 یراهبرد دگاهيکشور را د یسازمان دامپزشک یکنون تيريمد دگاهيد

 یبرايیبرشمرد که مالك اول ضرورت حفاظت از سالمت مواد غذا
 است. یانسان یروهاین
کشور پس از ابالغ  یاظهار کرد: خوشبختانه سازمان دامپزشک یو

محور اعالم کرد که در اصل  3را در  ینامه ا ،یحجت ینامه آقا
بر  یمبتن یها و توافق یبهداشت یپروتکل ها ،یقانون یمبان هيبرپا

عضو  یکشورها از جمله کشورها یکه با برخ یاعتماد دوجانبه ا
 یکشورها یها برا وجود دارد، اعزام هیرکت اویاروپا و استرال هياتحاد

 داشت. میخواه یزیمذکور حذف شده و صرفا مم
 
 
 
 
 

 



 

 

 :خیبار در تار نخستین یبرا 

کل  ریبه سمت دب رانیا یسازمان دامپزشک سیرئ

بهداشت دام  یسازمان جهان هیانوسیو اق ایمنطقه آس

(OIEانتخاب شد ) 
به سمت  رانيا یسازمان دامپزشک سیرئ« پور یعیرف رضایدکتر عل»
 OIEدام ) یسازمان بهداشت جهان هیانوسیو اق ایکل منطقه آسریدب

 .دي( انتخاب گرد
در انتخابات  روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور،گزارش  به

سازمان  یمجمع عموم یدر صحن علن 2019 یم 31برگزار شده 
مجمع  یدر انتخابات مناطق به رأ حاصله جينتا ،یبهداشت جهان

 گذاشته شد. یعموم
 أتیرا در ه رانيا تيعضو  یسازمان بهداشت جهان یعموم مجمع

 قرار داد. بيمورد تصو هیانوسیو اق ایمنطقه آس سهیرئ
سازمان بهداشت  یانتخابات مجمع عموم نيدر ا نيبر ا عالوه
دکتر »ممتنع  ايمخالف  یرا 16موافق و  یرا 92دام با  یجهان

 ریرا به عنوان دب رانيا یسازمان دامپزشک سیرئ« پور یعیرف رضایعل
دام  یو خاور دور سازمان بهداشت جهان هیانوسیو اق ایکل منطقه آس
 انتخاب کرد.

 یپست مهم جهان نيتوانست در ا خيبار در تار نیاول یبرا رانيا
 انتخاب گردد.

ژاپن  ویو خاور دور در شهر توک هیانوسیاق ا،یمنطقه آس یمرکز دفتر
و  هیانوسیو اق ایمنطقه آس يیاجرا تيريدفتر  و مد ني. اداره ااست

سازمان  سیدام بر عهده رئ یخاور دور سازمان بهداشت جهان
 قرار گرفت. OIEیکل منطقه ا ریبه عنوان دب رانيا یدامپزشک

 

 شود یم جادیدر کشور ا یدامپزشک ینوآور مرکز
سازمان  سيیو ر یجمهور سيیر یو فناور یمعاون علم داريدر د

 یو فناور یمعاونت علم یهمکار یها نهیکشور، زم یدامپزشک
 یموثر علم یپروژه ها یسازمان جهت اجرا نيو ا یجمهور سيیر

 شد . یحوزه بررس نيدر ا
دکتر » داريکشور، در د یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

دکتر »و  یجمهور سيیر یو فناور یمعاون علم «یسورنا ستار
کشور در محل  یسازمان دامپزشک سيیر« پور یعیرف رضایعل

در  نیمابیضمن توافق ف ،یجمهور استير یو فناور یمعاونت علم
معاونت و  نيا تيبا حما یدامپزشک ینوآور زمرک یمورد راه انداز

 یازهایو ن ها سازمان، مقرر شد تا پروژه نيا صیمرکز تشخ یهمکار
از  تيحما کرديکشور در صنعت، با رو یسازمان دامپزشک یاصل
 یجمهور استير یو فناور یداخل کشور به معاونت علم دیتول

 .اعالم شود
با اقدامات مشترك سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت و در 

 راستای کاهش خطر ابتالی انسانی محقق شد:

 

 

 

- مهیدهنده کر یزیتب خونر ریم  و  مرگ زانیکاهش م

 در د 10در د به کمتر از  50کنگو در کشور؛ از 
 یسازمان دامپزشک یدام یها یماریب تيريبهداشت و مد معاون

کنگو ضمن  -مهيدهنده کر یزيتب خونر یماریکشور در خصوص ب
 یحاصل اقدامات مشترك سازمان دامپزشک یدستاوردها حيتشر

را جهت  ینکات ،یماریب نيکشور و وزارت بهداشت در کنترل ا
 نیاطالع قصابان، دامداران و کارگران کشتارگاهها و همچن

 کننده گوشت قرمز مطرح کرد. شهروندان مصرف
در بخشی از اين کشور، یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

اظهارات که متن کامل آن نیز در پرتال خبری سازمان دامپزشکی 
در  یمداخله دامپزشک ،یریام ميدکتر کرکشور در دسترس است 

 یانسان انيبتالدر به حداقل رساندن تعداد م یدام یها کنترل کانون
 یکشندگ زانیبا توجه به م نیموثر دانست و افزود: همچن اریرا بس

به موقع وزارت بهداشت، درمان و آموزش  داماتبا اق یماریب اديز
درصد در  10درصد به کمتر از  50از  ریمرگ و م زانیم ،یپزشک
 کاهش داشته است. ریاخ یها سال

 

محصوالت  یرو به و کره جنوبی نیدروازه بازار چ

 باز شد رانیا یالتیش
 میبصورت مستق توانند یم یرانيا دکنندهیتول یها پس شرکت نيا از

 صادر کنند.و کره جنوبی نیخود را به کشور چ یالتیمحصوالت ش
کشور، دکتر بهمن  یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

و امور  یروابط عموم ،یتخصص یسازمانها رکليمد یاسریک یعابد
گفت: فراهم شدن  در مردادماه سال جاریسازمان  نيالملل ا نیب

به کشور  رانيا انيو آبز یالتیمحصوالت ش میامکان صادرات مستق
کشور در  یدامپزشک نسازما ریاخ یاز دستاوردهاو کره جنوبی نیچ

 بوده است. دیکمک به بهبود رونق تول یراستا
به موازات اخذ مجوز  یگفت: اخذ مجوز صادرات به کره جنوب وی
کشور  یسازمان دامپزشک یجزء راهبردها ن،یصادرات به چ یبرا
بوده و  ایبه شرق آس یرفع موانع صادرات محصوالت دامپزشک یبرا

 است. یدر کارنامه سازمان دامپزشک یگبزر تیموفق

 ییدر گردهما "راه حراستها  نقشه"کتاب  حیشرت

 استانها یزشکساالنه مسئوالن حراست ادارات کل دامپ
ساالنه مسئوالن حراست  يیدر گردهما "راه حراستها  نقشه" کتاب

و نکات الزم در خصوص آثار  حياستانها تشر یادارات کل دامپزشک
 شد. نییتب یاساس یارز به کاالها صیدر تخص ميتحر

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

کشور، در جلسه  یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به
استانها  یساالنه مسووالن حراست ادارات کل دامپزشک يیگردهما

اطالعات مرکز حراست  یمعاون حفاظت فناور درزاده،یمهندس ح
نقشه راه "کتاب  اتيیمطالب و جز حيبه تشر یوزارت جهاد کشاورز

 نيو تدو هیته یکه مرکز حراست وزارت جهادکشاورز "ها حراست
 کرده است پرداخت.

فوق حاد  یه کارگروه مقابله با آنفلوآنزاتالشها و اقدامات دو سال
 پرندگان به ثمر نشست:

 

OIE پرندگان  یآنفلوآنزا یماریرا از هرگونه ب رانیا

 پاک اعالم کرد
را  رانيرسما اتیرماه سال جاری  25بهداشت دام،  یسازمان جهان

 فوق حاد پرندگان اعالم کرد. یآنفلوآنزا یماریاز ب یکامال عار
 رضایکشور، دکتر عل یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

 نيا وریط یها یماریب تيريدفتر بهداشت و مد رکليمد ،یاکبرشاه
اعالم کرد:   OIEیرسم تيسازمان، امروز با استناد به گزارش سا

ماه  3فوق حاد پرندگان  یکانون آنفلوآنزا نيآخر نکهيبا توجه به ا
گزارش شده بود و ازآن   oieبه ( 98 نيفرورد 19 یعني) شیپ

 ،یانيو ارسال گزارش پا یماه بعد، ماحصل رصد هفتگ 3هنگام تا 
 یماریب نياز هرگونه کانون ابتال به ا رانيشدن ا یدهنده عار  نشان

فوق حاد پرندگان،  یاز آنفلوآنزا رانيا یبوده است؛ امروز اعالم پاک
شده و مشهود  بتبهداشت دام ث یسازمان جهان یرسم تيسا یرو

 است.
 

در  وریط یها از سامانه ر د واکسن ییرونما

 به مناسبت آغاز هفته دولت GISسامانه
با حضور ها  استان یکل دامپزشک رانيمد هیدر آغاز نشست افتتاح

به  و کشور یسازمان دامپزشک سيیردکتر علیرضا رفیعی پور 
در  وریط یها مناسبت شروع هفته دولت، از سامانه رصد واکسن

 رکليمد ،یاکبرشاه رضایو در ادامه دکتر عل يیشدرونماGISسامانه
زنبورعسل و  ور،یط یهايماریب تيريدفتر بهداشت و مد رکليدفتر مد
 یفن یهایژگيو حيبه تشر زیکشور ن یسازمان دامپزشک شميکرم ابر

مقام مسئول در  نيکه به گفته ا یسامانه پرداخت. سامانه ا نيا
ارز  وریط یها به واکسن نکهيکشور  با توجه به ا یسازمان دامپزکش

واکسن به  دنیامکان رصد واردات تا رس ابد،ي یاختصاص م یدولت
 .کند یکننده را به دقت فراهم م مصرفدست 

 

 وریو ط  دام داتیسخنران حوزه تول 3آشکار هر  شیستا

 دیکشور در رونق تول یاز نقش سازنده سازمان دامپزشک

در  دیو رونق تول یکشاورز شیسخنرانان هماتن از  3

 ریبه  راحت از تاث دیو رونق تول یکشاورز شیهما

 داتیتول یکشور در ارتقا یمحسوس سازمان دامپزشک

کشور  یمرغدار یواحدها ژهیبه و وریحوزه دام وط

 کردند. یو قدردان شیستا
 شيکشور، هما یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

 یامروز در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورز دیو رونق تول یکشاورز
از  یکیندهيو نما یردولتیغ ،یتن از فعاالن دولت 3برگزار شد و 

معاون  يیرضا یکشور شامل دکتر مرتض وریحوزه دام و ط یتشکلها
وزارتخانه،  نيا یدام داتیدر امور بهبود تول یجهاد کشاورز ريوز

 یانجمن مل رهيمد ئتیه سی،رئ یطهماسب یمهندس عبدالعل
  مهندس رضا نیگوشت مرغ کشور و همچن یها رهیزنج یشرکتها

 یها )مرغ هنیمرغداران م یمرکز هياتحاد رعامليترکاشوند، مد
 دیعملکرد تول فیخود ضمن توص یها یگذار( در سخنران تخم

و  مهايتحر ديبا وجود تشد شان رمجموعهيز یدیتول یواحدها
 دکنندگان،یتول یپا شِیو درشت در پ زيانواع مشکالت ر لیتحم

 یسازمان دامپزشک رانهیگیمسئوالنه و پ یتيو حما یعملکرد نظارت
 داتیتول یفیحال ک نیو در ع یسطح کم یکشور در کمک به ارتقا

کشور  یاز سازمان دامپزشک نیخود، لب به تحس یحوزه کار
سازمان در  نيا ژهيآشکارا نقش و کيسخنرانان هر  نيگشودند. ا
کشور را ستودند و از  وریدام و ط یدیتول یواحدها دیرونق تول

 انتیو ص دکنندگانیبه مسائل تول یدگیسازمان در رس نيهمکاران ا
 کردند. یدر کشور قدردان یئنیپروت یها سالم انواع فرآورده دیاز تول

 

 ییروستا وریقطعه ط ونیلیم 40 ونیناسیآغاز طرح واکس

 سراسر کشور یدر روستاها وکاسلین یماریب هیعل
در  وکاسلین یماریب هیعل يیروستا وریط ونیناسیواکس طرح

 واندرهيشهرستان د ایعل زاغه یاز روستا ;سراسر کشور یروستاها
و  یمعاون بهداشت ،یماکنعل صفر یدکتر عل با حضور استان کردستان

دفتر  لک ريمد یدکتر اکبرشاه یسازمان با همراه نيا یریشگیپ
 یورمقان یو دکتر مجتب وریط یهایماریب تيريبهداشت و مد

 خورد. دیاستان کردستان کل یدامپزشکرکليمد

 

 کيکشور، در عرض  یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به
 يیروستا وریدرصد از ط 80نوبت و هر نوبت حدود  3سال و در 

 یدنیآشام وهیقطعه به ش ونیلیم 40 یعنيکشور  یها استان یتمام
قرار  وکاسلیبا واکسن زنده مقاوم به حرارت ن ونیناسیمورد واکس

 .رندیگمی 

و  دیبهداشت از طرح جد یسازمان جهان ندهینما دیتمج

 رانیگوشت مرغ در ا تیفیک یارتقا ییالگو

 لیو کنترل عفونت در بخش تحو یریشگیپ مشاور

ی سازمان بهداشت جهان یبخش مرکز یمنیخدمات و ا

گزارش و خبر اقدام این سازمان در طرح ریحت تاثت

قرار شت مرغ در کشتارگاهای کشور رتبه بندی گو

 گرفت.

 



 

 

 یمنيخدمات و ا ليو کنترل عفونت در بخش تحو یریشگیپ مشاور
 میدکتر بَصّ WHOیسازمان بهداشت جهان یبخش مرکز

 یسازمان دامپزشک سیبا رئدر ديدار DR.Bassim Zayedديزا
گزارش و خبر اقدام اين ریحت تاثت 98 وريشهر 4 کهکشورمان 

قرار سازمان در طرح رتبه بندی گوشت مرغ در کشتارگاهای کشور 
 یعزم راسخ نیاز چن یشنودآشکار و ابراز خ شيو ضمن ستا گرفت

حرکت مجموعه شما  نيا": کرد عنوان ران،يا یدر سازمان دامپزشک
 رانيا ادشدهيبرنامه  لیو خوشحال کننده است و با تکم خوب یلیخ
 یها نهیکاهش زم نهیدر زم شرویپ یمنطقه کشور نيدر ا تواند یم

در  کیوتیب یبه استفاده از آنت ازیبه بازار شود که ن يیعرضه مرغها
 نيبه ا یو ف،یتوص نيالبته در ادامه ا ".شود یم زیناچ اریآن بس

 نیاروپا قوان هياتحاد ندهياز سال آ "نکته هم اشاره کرد که 
در  ها کیوتیب یاستفاده از هرگونه آنت نسبت به یتر رانهیسختگ

مساله با وجود اقدامات انجام  نيکه ا کند یاعمال م یدام یفراوردها
 یژگيکشورتان و یخوراک یفرآوردها یبرا تواند یمشده تاکنون، 

از طعم  ديزا میّدکتر بَص دِیکه در کنار تمج یشيستا "باشد. یممتاز
 یسازمان جهان ندهيگفت که نما توان یم ،یرانيکباب ا کباب و جوجه

 رانيدر ا يیغذا یمنيها و اقدامات مسئوالن ا بهداشت از تالش
 قرار گرفته است. ریتحت تاث

 

 سیبا رئ یسازمان بهداشت جهان ندگانینما دارید

 شگاهیاز آزما دیکشور و بازد یسازمان دامپزشک

 صیمرکز تشخ ییدارو یها ماندهیباق
در وزارت  یکروبیمقاومت م یروزه مشورت جپن نشستدر جريان 

کشورها و مسئوالن سازمان  رياز سا یندگانيبهداشت، با حضور نما
 نهیکشور در زم یگزارش اقدامات سازمان دامپزشک ،یبهداشت جهان

و  قرار گرفت WHOندگانيمورد استقبال نما یکروبیم یمقاومتها
 نيدر محل اآنها پس از ديدار با ريیس سازمان دامپزشکی کشور 

 یها ماندهیباق شگاهياز آزما وريشهر 5شنبه  روز سهدر سازمان 
 کردند.ديکشور بازد یسازمان دامپزشک صیمرکز تشخ يیدارو

 

 مارستانیب 2کشور از  یسازمان دامپزشک سییر دیبازد

 کوچک در تهران واناتیح یدامپزشک یتخصص
 نیجدهمیاز ه ديکشور پس از بازد یسازمان دامپزشک سيیر

اتفاق دکتر  بهوابسته تهران،  عيو صنا وریدام ط یالملل نیب شگاهينما
از همراهان  یاستان تهران و جمع یدامپزشک رکليمد یواعظ

 یو شبانه روز یخصوص مارستانیکشور از ب یسازمان دامپزشک
و واقع در محله  یمحب امیدکتر پ تيريتهران به مد یدامپزشک

کوچک  واناتیح یخصوص مارستانیب نیتهران که نخست هیکامران
 نیشده و همچن یانداز راه یدیخورش 1388بوده که در سال 

واقع در شهرك سئول تهران که  انیفتاح درضایدکتر حم مارستانیب
و  یبخش خصوص یگذار هيبا سرما یدیخورش 1395سال  یدر ابتدا

 .کرد ديشده است بازد جاديکامل ا زاتیامکانات و تجه
                                                                                   

 انجام شد: هیافتتاح نيیدر آ پور یعیس از شرکت دکتر رفپ

کشور از  یسازمان دامپزشک سییساعته ر 4 دیبازد

 عیو  نا وریدام، ط یالملل نیب شگاهینما نیهجدهم

 وابسته
 نیافتتاح هجدهم نيیکشور با حضور در آ یسازمان دامپزشک سیرئ

وابسته، ضمن اختصاص  عيو صنا وریدام، ط یالملل نیب شگاهينما
 ونياز پاو شگاه،ينما نيکنندگان در ا از شرکت ديساعتها وقت به بازد

 کرد. ديبازد زین یبخش کشاورز یدیتشکل تول 8به  افتهياختصاص 
پس از  پور یعیرفکشور، یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

سال گذشته با حوصله  شگاهيمصاحبه با خبرنگاران همچون روال نما
شد و ضمن  وریدام و ط شگاهيغرفه داران نما یها شنونده درددل

مرغداران  هيو اتحاد رانيدامداران ا یها هيعامل اتحاد رانيمد نکهيا
کردند، در  یم یچند ساعته همراه ديبازد انياو را در جر هنیم

 8به تمام  افتهياختصاص  ونيخود، از پاو ديبازد یها از برنامه یبخش
 کرد. ديبازد زیکشور ن یدیتشکل تول

 

سازمان  یشگاههایآزما یکیخدمات الکترون سامانه

 شد یانداز کشور راه یدامپزشک
 

کشور  یسازمان دامپزشک یشگاههايآزما یکیخدمات الکترون سامانه
 یمرجع و مطالعات کاربرد یشگاههايآزما ص،یتشخ یدر مرکز مل

کنفرانس بصورت همزمان در  ويديو قيسازمان از طر نيا
 شد. یاستانها راه انداز یادارات کل دامپزشک یشگاههايآزما
انتقال  تيريکشور،مد یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

 تيريپوشش  مد ريز یشگاههاينمونه کنترل و نظارت بر آزما
شده سامانه عنوان  نيا یايرا از مزا یشگاهيو مواد آزما زاتیتجه

 است.
بر اساس پروپوزال مرکز  یشگاهيآزما یکیخدمات الکترون سامانه

و منابع  تيريمعاونت توسعه مد یبانیو به همت و پشت صیتشخ یمل
 شده است. یکشور طراح یسازمان دامپزشک

 
 
 

سازمان  یفیتکل یها اخذ تعرفه دیجد وهیش آغاز

و متمرکز در  زیکشور با  دور شناسه وار یدامپزشک

 یحساب بانک مرکز
کشور )به  یسازمان دامپزشک یفیتکل یها اخذ تعرفه امکان

و متمرکز در حساب بانک  زياز دولت( با صدور شناسه وار یندگينما
سامانه تحت وب  رساختيبا ز رانيا یاسالم یجمهور یمرکز

OPS .فراهم شد 
همه ادارات به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکزی کشور، 

پس  نيتعرفه ها، از ا افتيدر در مدخل یذ یکل و شهرستانها
 .اند افتهيرا  ها یژگيو نيها با ا تعرفه افتيامکان در

 

 



  

 

 یالملل نیدوجانبه الزامات ب یسند همکار یامضا

 و مغولستان رانیا نیب یبهداشت دام
 یو مغولستان، رؤسا رانيا یکشاورز رانيوز داريد انيپا در

دوجانبه در  یها یدو کشور سند همکار یدامپزشک یها سازمان
 را امضا کردند. یبهداشت دام یالملل نیالزامات ب نهیزم
کشور، مهندس محمود  یسازمان دامپزشک یگزارش روابط عموم به

 ريوز« چولتمن اوالن»با  داريد یکه برا یجهادکشاورز ريوز ،یحجت
 نيا تختيسبک مغولستان به اوالن باتور پا عيو صنا یغذا، کشاورز

سران دو کشور و  یاسیاراده س داريد نيکشور رفته است، در ا

 نهیدو کشور ا به منزله زم انیم یرسم یها اتیتبادل ه شيافزا
و بر تداوم و  یابيارتقاء مناسبات دوجانبه ارز یمهم برا یساز
 کرد. دیآن تاک شيافزا
سازمان  سيیر پور، یعیرف رضایمالقات که دکتر عل نيا انيپا در

 سيیکرده است، به اتفاق ر یرا همراه ريکشورمان،  وز یدامپزشک
 نهیدوجانبه در زم یها یمغولستان، سند همکار یسازمان دامپزشک

دو کشور را امضا کردند که  انیم یبهداشت دام یالملل نیالزامات ب
 است. نهیزم نيدوجانبه در ا یها یمکارتوسعه ه یمهم برا یگام

 
 

 در ادارات کل دامپزشکی استانها 1398خبرهای برگزیده نیمه نخست سال 

 

مدیر کل اخالق ی شرق جانیمدیر کل دامپزشکی آذربا

 مدار شد
در پنجمین همايش تجلیل از فعاالن فرهنگی، اقتصادی آذربايجان 
شرقی که در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان برگزار 

مدير کل دامپزشکی استان به عنوان ،بهداد نیحس ریشد، دکتر ام

 .مدير کل اخالق مدار استان انتخاب گرديد

 

دارو و  عیضوابط و مقررات توز یبر حسن اجرا نظارت

 یغرب جانیواکسن در آذربا
بعمل آمده توسط  یها ديدر بازد 1398ماهه اول سال  3 یط

 یاز داروخانه ها  ديبازد 333اداره کل تعداد نيکارشناسان ا
پخش دارو و واکسن  یاز شرکت هاديبازد   19و تعداد یدامپزشک

 .اداره کل صورت گرفته است نيتوسط کارشناسان ا
 

  فوق یاز واکسن آنفلوانزا ریشدن استفاده فراگ یاتیعمل

بار  نیاول یبرا یحاد پرندگان در مزارع بوقلمون گوشت

 درکشور
بوقلمون  تیدر استان اصفهان، حساس یصنعت وریتوجه به تراکم ط با

در سال  یماریب نيفوق حاد پرندگان و بروز ا یآنفلوانزا روسيبه و
از کشور و استان، صنعت پرورش بوقلمون  یدر مناطق 1396و 1395

 یدانیو مطالعه م یزيرو برو کرد  لذا با برنامه ر یرا با چالش جد
و  یگذار هيسرماحفظ  یاستان برا یامپزشکصنعت، اداره کل د نيا

پرورش دهندگان، طرح سالم  یبخش با همکار نيدر ا دیادامه تول
و  یاجبار ونیناسیواکس نیو همچن یبهداشت یزیمزارع و مم یساز
فوق حاد پرندگان را در دستور کار قرار داد که  یآنفلوانزا ریفراگ

 یاجرا اتیسال، عمل کيیبرا ازیواکسن مورد ن نیخوشبختانه با تام
 به مرحله اجرا در آمد. 98از اول خرداد  ونیناسیواکس

مزرعه پرورش بوقلمون با  107اصفهان با دارا بودن تعداد  استان
گوشت بوقلمون  دیقطعه مقام اول تول 966هزار و  693 تیظرف

 کشور را دارد.

سال حبس  5در کرج به  یتقلب ریش دیمتهم پرونده تول

 محکوم شد
 یانجام شده توسط کارشناسان اداره دامپزشک یهایبازرس در

دانشگاه علوم  طیشهرستان کرج به همراه کارشناسان بهداشت مح
 یتقلب ریش دیمجاز که تول ریواحد غ کيگزارش تخلف  رویپ یپزشک

 شد. یمعرف يیو به مراجع قضا يیشناسا کرد،یم
از  تیو محروم ینقد یسال حبس، جزا 5پرونده به  نيمتهم ا

 سال محکوم شد. 3اشتغال در حرفه مربوطه به مدت 
 

خام  یمقصد  ادرات دام و فرآورده ها ایکشور دن 24

 یاز خراسان رضو یدام

از  ادرات دام و  یخراسان رضو یکل دامپزشک اداره

کشور جهان از  24به  یخام دام یو فرآورده ها وریط

 استان خبر داد. نیمبداء ا

اداره کل  یستيز تیو امن نهیاداره قرنط سيیر انيحامد طاهر دکتر
 : کردخبر اظهار نيبا اعالم ا یاستان خراسان رضو یدامپزشک

 
 

 نيمرتبط با ا یتن انواع کاالها 4200از  شیامسال ب یاز ابتدا
کشورها صادر شده  ريدالر به سا ونیلیم 7 یبخش با ارزش دالر

 است.

 یایاروپا، آس هيعضو اتحاد یکشورها را مقصد صادرات استانوی 
 323کاال با  زانیم نيفارس ذکر کرد و افزود: ا جیو حوزه خل انهیم

استان صادر شده  یدامپزشک یصادره از سو یالملل نیب یفقره گواه
 است.

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 داد؛ جهیدر مشهد نت یدامپزشک یها یریگیپ

 یاز پرداخت عوارض به شهردار یدامپزشک یهاکینیکل 

 ها معاف شدند

و نظام  یاداره کل دامپزشک یبه عمل آمده از سو یریگیپ با
 یهاکینیکل ،یبا استاندار یزنيو را یاستان خراسان رضو یدامپزشک
محسوب شده و از شمول  یپزشک یها کینیکل فيدر رد یدامپزشک

 ها معاف شدند. یپرداخت عوارض به شهردار

ضمن  یعتياحمد شر دکترياستان خراسان رضو یکل دامپزشک ريمد
 یو امور حقوق یعملکرد، بازرس تيريمد کل دفتر رياز مد یقدردان

: بر اساس مکاتبه انجام شده، دادنامه شماره کرداعالم  یاستاندار
نادرست از مطب  ریدر رابطه با تفس 18/12/1387مورخه  872

 وانيد یعموم اتیدانسته توسط ه یدامپزشکان که آنان را تجار
 .است دهيباطل گرد یعدالت ادار

 

 شگاهیپروژه آزما یدر د 90از  شیب شرفتیپ

 یخراسان شمال یدامپزشک یتخصص

 یاحمد یمحمدمهد دیدکتر سیخراسان شمال یدامپزشک رکليمد
 استان که در حال حاضر  نيا یدامپزشک یتخصص شگاهيگفت: آزما

 
 
 یدارد، با رفع نواقص از سو یکيزیف شرفتیدرصد پ 90از  شیب
 .رسد یم یامسال به بهره بردار زيیپروژه، پا مانکاریپ

ی وی خراسان شمال یاداره کل دامپزشک یگزارش روابط عموم به
پروژه هفت  نيا یوارکشيو د یساز محوطه لیتکم یبرا اظهار کرد:

شده و  نهيهز الير اردیلیم 65تاکنون و  است ازین الير اردیلیم
 شگاهيآزما نيا زیتجه یکه برا نيهم ضمن ا یسازمان دامپزشک

 یاجرا لوتيپا شگاهيآزما نيا تقول مساعد داده، مقرر کرده اس
 باشد. نيگر تیو ماالش انيآبز یها شيآزما

 زده خوزستان لیس یها دام گانیدرمان را
با دانشکده  یهماهنگ جادياستان خوزستان از ا یدامپزشک رکليمد

دام  گانيرا یها چمران اهواز جهت درمان دیدانشگاه شه یدامپزشک
زده خبر  لیبه مناطق س یماریب یبررس یتخصص یها پیو اعزام اک

 داد.
بهتر به دامداران  یرسان گفت: جهت خدمت یکنارکوه یمصطف دکتر

موجود در استان استفاده شود و  تیظرف یشد از تمام یزده سع لیس
دانشگاه  یبا دانشکده دامپزشک یجلسه مشترک یعلت ط نیبه هم

الزم  یخوزستان هماهنگ یچمران اهواز و نظام دامپزشک دیشه
ها صورت  دام گانيدرمان را ربه منظو یتخصص یها میجهت اعزام ت

 گرفت.

 ندارد کیوتیب یآنت مانده یزنجان، باق یدیتول یها عسل

استان زنجان گفت: مردم نگران  یدامپزشک رکلیمد

 کیوتیب یآنت مانده یزنجان باق یدیتول یها نباشند، عسل

  ندارد.

استان زنجان،  یاداره کل دامپزشک یگزارش روابط عموم به
عوامل  وعیاز ش یریشگیپ یاظهار کرد: برا یکاظم محمدباقر حاج

را  یبهداشت یها مراقبت ديدر زنبورستان، زنبورداران با زا یماریب
کنند؛ چراکه  دایبه مصرف دارو پ یکمتر ازیمدنظر قرار دهند تا ن

 یعدم استفاده خودسرانه ازآنت ها، نبه بهداشت زنبورستا تیاهم
 یدیدر سالمت محصول تول يیسزا داروها نقش به گريو د کیوتیب

 دارد.
 

 گواتر گویپرورش م تیدر سا یساز رهیآغاز ذخ

مقدار  یساز رهیو بلوچستان از ذخ ستانیاستان س یدامپزشک رکليمد
 خبر داد. یگواتر، در سال جار تيقطعه پست الرو در سا ونیلیم کي

 

 یزبانیبه م یدامپزشک یمراسم روز جهانبرگزاری 

 نیاستان قزو
فوق حاد  یاز آنفلوانزا یماه گذشته عار 16در  نيقزو استان

 نياستان قزو یکل دامپزشک ريمد یناليز دیپرندگان بوده است.حم
به عنوان  یالملل نیمجامع ب یاز سو ليشنبه ماه آور نيگفت: آخر
آن  یبرا زین یشده و هرساله شعار ینام گذار یدامپزشک یروز جهان

 شود. یدر نظر گرفته م
 ی: شعار جهان،گفتیدامپزشک یدر مورد شعار امسال روز جهان یو

است و با "ونیناسیواکس گاهيارزش و جا "  2019درسال  یدامپزشک
 ونیناسیدر واکس شرویبه عنوان استان پ نيقزو نکهيتوجه به ا

در  یدامپزشک یآنفلوانزا مطرح بوده، مراسم بزرگداشت روز جهان
 شد. رگزارب نيستان قزوا

استان کرمان به  یاداره کل دامپزشک یها پیاک اعزام

 زده خوزستان لیمناطق س

ارائه خدمات  یاستان کرمان برا یاداره کل دامپزشک یهاپیاک
 زده خوزستان اعزام شدند. لیبه مناطق س ،یدامپزشک یبهداشت

استان کرمان، دکتر  یاداره کل دامپزشک یگزارش روابط عموم به
 یکرد: در پ انیاستان کرمان ب یکل دامپزشک ريمد یدیرش نیحس

استان کرمان در  نیانجام شده با مسئول ستاد مع یها یهماهنگ
 یاستان خوزستان مبن یکل دامپزشک ريخوزستان و در خواست مد

 انجام شده،  یها یزير مهو ملزومات، با برنا رویبر اعزام ن
 
 
 

 زاتینفره مجهز به انواع دارو، واکسن، سم و تجهسه  پیشش اک
 یط  یدامپزشک یارائه خدمات بهداشت یبرا یبانیو پشت یکامل فن

 زده خوزستان اعزام شدند. لیروز به مناطق س15مدت 

 ی نعت یاز کشتارگاه ها یاستحصال یمرغ ها

 شوند یم یرتبه بندراحمدیوبو هیلویکهگوریط
با  یمهرماه سالجار یاستان گفت: از ابتدا یدامپزشک رکليمد

عرضه شده در  یها تمام مرغ یبهداشت تیفیطرح ارتقاء ک یاجرا
 .خواهند شد یبند بازار در سه سطح رتبه

 



  

 

و  هيلویاستانکهگ یاداره کل دامپزشک یگزارش روابط عموم به
 یجلسه هماهنگ یبرگزار هی بهمنش در حاش، دکتر عبداهللراحمديبو

 یفن نیو مسئول رانيگوشت مرغ با مد یطرح ارتقاء بهداشت
خبر گفت: صنعت مرغ  نياستان با اعالم ا یصنعت یها کشتارگاه

مصرف مرغ در  یکرده و از طرف جاديا يیباال يیکشور اشتغالزا
 م،يدار یزير برنامه زین یصادرات یبازارها یکشورمان باالست و برا

گوشت مرغ توسط  یبهداشت تیفیارتقاء ک یاساس سند مل نيبر ا
و به استانها جهت اجرا ابالغ  نيکشور تدو یسازمان دامپزشک

 است. دهيگرد

 

 یزده گلستان سمپاش لیدام مناطق س یمراکز نگهدار

 شد 
با هدف  گلستان زده استان لیمناطق س یدام و اماکن دام گاهيجا

دهنده  یزيتب خونر ژهيبه و یفصل یها یماریاز بروز ب یریجلوگ
 شد.  یکنگو سمپاش مهيکر

طرح با استفاده از هشت گروه  ني: اکرداظهار  یمحراب غالمرضا
به مدت  ها یاریده یاداره کل و همکار نيپوشش ا ريز یدامپزشک

و گنبدکاووس اجرا  شانیزده آق قال، گم لیس یروز در شهرها 60
دام و  گاهيمتر مربع جا 389هزار و  702مدت،  نيگفت: در ا یوشد.
 یواحدها تيبا اولو نیرأس دام سبک و سنگ 544هزار و  222
 شد. یسمپاش گانيتلفات به صورت را یدارا

 

 

کنگو در  مهیدهنده کر یزیتب خونر شیرزما یاجرا

 گودرزیشهرستان ال

دهنده  یزيتب خونر یماریب تيبا محور یستيز رعاملیمانورپدافندغ
وادارات مربوطه  یوشهرستان یاستان نیکنگو باحضور مسئول مهيکر

استان لرستان در شهرستان  رعاملیدرستاد پدافندغ
 . ديگودرزبرگزارگردیال

استان  یاداره کل دامپزشک یگزارش روابط عموم به
استان لرستان در  یدامپزشک رکليمد ی،محمدخان نبيلرستان،دکترز

باعنوان تب  یستيز رعاملیمانور پدافندغ یخصوص برگزار
ساخت ريز بايتقر نکهيکنگو گفت:با توجه به ا مهينده کرده یزيخونر

است و  یمپرورو دا یکشاورز یاستان لرستان بر مبنا یاقتصاد
تواند بدون  یبخش م نياست که صدمه به ا یگسترش آن طور

خود  ریرا تحت تاث یو بهداشت یاقتصاد یها ساخت ريز یاغراق تمام
در استان لرستان  یستيعامل ز ریدفاع غ شيقرار دهد.لذا انجام رزما

 لیتقل ايو  یریو جلوگ یستيترور ویدر جهت مقابله با حمالت ب
 .است یادیبن یاز آن موضوع یخسارت ناش

 

های  اجرای فاز اول برنامه بررسی و مراقبت از بیماری

 اولویت دار ماهیان دریایی در مازندران
بررسی و مدير کل دامپزشکی استان مازندران از اجرای طرح 

دار ماهیان دريايی در مازندران بر  های اولويت مراقبت از بیماری
 اساس سیاست های سازمان دامپزشکی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دامپزشکی مازندران، دکتر سید حسین 
تعیین وضعیت بیماريهای  ت موضوع میبا عنايت به اه :رضوانی افزود

لی در مراکز تکثیر و پرورش دريايی مهم ويروسی، باکتريايی و انگ
زا برای پیشگیری  همچنین تشخیص سريع و بموقع عوامل بیماری

بموقع از رخداد و شیوع بیماری در اين مراکز، طرح بررسی و مراقبت 
دار ماهیان دريايی در مازندران توسط اداره  های اولويت از بیماری

 کل به اجرا در آمد.بهداشت و مديريت بیماری های آبزيان اين اداره 

 

 برابر شد 4ی ادرات پنجه مرغ از استان مرکز
و پنجه مرغ  یگفت: صادرات پا یاستان مرکز یدامپزشک رکليمد

 در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل آن چهار برابر شد.
دکتر  ،یاستان مرکز یاداره کل دامپزشک یگزارش روابط عموم به

و پنجه مرغ با نظارت  یپا لوگرمیهزار ک 468افزود:  یمحسن شانق
پارسال به خارج از کشور صادر  یاستان مرکز یاداره کل دامپزشک
 لوگرمیهزار ک 112محصول در سال قبل آن  نيشد که صادرات ا

 بوده است.

 از استان هرمزگان گویو بچه م یانتقال مولد، ناپل شروع
ت: با توجه به آغاز فصل استان هرمزگان گف یکل دامپزشک ريمد

 یتحت نظارت بهداشت گویو بچه م یمجوز مولد، ناپل گو،یپرورش م
 یاستان هرمزگان با ضوابط و دستورالعملها یاداره کل دامپزشک

 .ديپرور کشور صادر گرد یآبز یبه استانها یبهداشت
استان هرمزگان، دکتر  یاداره کل دامپزشک یگزارش روابط عموم به

 یپرور یمراکز آبز نياز شاخص تر یکيمحمد جانباز، هرمزگان را 
صدور مجوز حمل، نظارت  ندي: فرآکردکشور دانست و اظهار 

 بهشتيدر استان هرمزگان از ارد یمراقبت آبز شيو پا یبهداشت
 دارد . مهادا تیفصل فعال انيآغاز و تا پا

 

توجه به کیفیت گوشت های کم  شرایط را بر کشتارگاه

 کنیم مرغ تنگ می
در تابستان استان تهران  یدامپزشک رکليمد «یواعظ اهلل یول دکتر»

های خبری دامپزشکی اعالم  يی با يکی از پايگاهوگو در گفتجاری 
 دياستان تهران با وریط یها همه کشتارگاه ورماه،يشهر انيتا پاکرد: 

 .شوند 2مجهز به خط 

 وريشهر انياستان تهران تنها تا پا یها کشتارگاهوی با بیان اينکه 
 یبه حال ارتقا ی، فکر2خط  یانداز ماه فرصت دارند که با راه

 لیتعط ديکار را نکنند، شا نياگر ا هشدار داد بهداشت خود کنند؛
آن  طياستان تهران، شرا یکل دامپزشک رينشوند، اما به گفته مد

 نيمجبور شوند تن به امه در اداشد که  خواهدچنان بر آنها تنگ 
 کار دهند.

با  یربهداشتیکشتارگاه غ 2 شیپ یچند «یواعظ اهلل یدکتر ول» 
کرد تا به همه نشان دهد در حوزه  لیسال کشتار را تعط 20سابقه 

 ندارد. یشوخ یبا کس ،یبهداشت عموم

 
 
  



 

 

اززبان مدیرکل  98تشریح عملکرد دامپزشکی در سیل فروردین ماه 

 دامپزشکی لرستان

دکترزينب محمدخانی مديرکل دامپزشکی استان لرستان در 
خبرصداوسیمای مرکزلرستان به تشريح مصاحبه ای باواحد

عملکرد دامپزشکی استان واقدامات انجام شده در قبل وبعدازبروز 
 سیل دراستان نمود.

 

اعالم به کلیه شهرستانها دال بر : سیل بروزقبل از اقدامات

خارج نمودن دام و طیور از مسیر رودخانه ها و سیل و محافظت 
تامین نهاده های دام و از استخرهای پرورش آبزيان و همچنین 

ابالغ به ادارات دامپزشکی در خصوص قرار ،طیور به مقدار کافی
دادن امکانات ، تجهیزات الزم  و ساير عوامل کنترل از سیل 

تشکیل کمیته ها و اکیپ های امدادی در ،زدگی و اعالم آمادگی
هر شهرستان در خصوص نیروی انسانی ، خودرو ، سم پاش ، 

همگام سازی و ، نده ، اقالم دارويی و واکسنمواد ضدعفونی کن
 ر استان.هماهنگی شهرستانها با مصوبات ستاد بحران د

ارسال فرم خسارت به دامپزشکی شهرستانها : پس از بروز سیل

و مالقات با فرمانداری، جهاد کشاورزی شهرستانها با حضور 
دريافت گزارشات لحظه به لحظه و ،مديريت دامپزشکی هر اداره

مستند سازی آنها در همه شهرستانها بويژه شهرستانهای پلدختر، 
دفن بهداشتی الشه حیوانات خانگی وفق ،چگنی و کوهدشت

اعزام کارشناسان در ،دستورالعمل کمیته علوم پزشکی استان
مناطق سیل زده به منظور تامین سالمت جامعه با اجرای مراحل 

ون و نمونه برداری بررسی ، پايش ومراقبت، درمان ، واکسینااسی
 گنجاندن کارشناسان ثابت وسیار در مناطق سیل زده در قالب ،

هماهنگیهای الزم در خصوص ،درمان و واکسیناسیون رايگان
توزيع ،کارشناسانی که از ساير استانها به لرستان اعزام شده بودند

مناسب سم ، ضدعفونی، دارو وساير اقالمی که از طرف سازمان 
و ساير استانها به عنوان کمک رسانی عنايت دامپزشکی کشور 

درخواست واکسن، سم، ضدعفونی و ساير تجهیزات از ،نمودند 
درخواست اورژانس ،کلیه استانها و سازمان دامپزشکی کشور

اعالم کد واحد ،هوايی از طريق استانداری و هالل احمر استان
 های درگیر با سیل به منظور مراقبت و پايش ويژه تب برفکی و

اجرای عملیات واکسیناسیون  ،لمپی اسکین و ساير بیماريها
ارسال چندين نمونه ،شاربن در شهرستان های پلدختر و معموالن

مرضی مشکوك به بیماری به مرکز ملی تشخیص و آزمايشگاه 
درخواست واکسن آنترو توکسمی رايگان جهت ،های مرجع کشور

پیشگیری مناطق سیل زده که از قبل با معاون بهداشتی و 
ابالغ دستورالعمل ،کشور هماهنگ شده است دامپزشکی سازمان 

و مصوبات صورتجلسه کارگروه سالمت ايمنی و امنیت غذايی 
 .استان به همه شهرستانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نکات مهم 
 محتوای مقاله بايد با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد. 

 پذيرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعايت راهنمای نگارش مقاالت است. 

 وسیله هیأت تحريريه مورد ارزيابى قرار گرفته و پذيرش نهايى منوط به موافقت هیأت تحريريه فصلنامه سالم و سالمتی  ده بهمقاالت رسی

 .است

 هیأت تحريريه مجله در ويرايش ادبى مقاله )بدون تغییر محتوايى( آزاد  است. 

 در غیر اين صورت دار مکاتبات مشخص کنند.  عنوان نويسندة عهده در مقاالتی که بیش از يک نويسنده دارند، نويسندگان بايد يک نفر را به

 .دار مکاتبات شناخته خواهد شد عهدهنفر اول، نويسنده 

 شدبا لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و يا صاحبان مقاله می مطالب مقاله به مسئولیت صحت و سقم. 

  آرا و نظرهای نويسندگان مقاالت لزوما ديدگاه فصلنامه نیست 

  فراخوان مقاالت فصلنامه در استان  از سوی اداره کل دامپزشکی استان و برابردستورالعملی که  از سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر

 گرديده است صورت می پذيرد.

  و پذيرای رهنمودهای خوانندگان ، صاحب نظران و دانش پژوهان عزيز در جهت ارتقا کیفی فصلنامه از هرگونه انتقاد و پیشنهاد استقبال نموده

 فصلنامه خواهد بود  
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