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 سال : 1392 شماره ابالغیه : 91119/ت 44736هـ تاریخ ابالغیه : 19/04/1392

آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده )۳( و مواد )۷(، )۸( و )۹( قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 
۱۳۵۰ ـ

شماره 91119/ت 44736هـ                                                     1392/4/19

آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده )3( و مواد )7(، )8( و )9( قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 1350 ـ

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/9/19 بنا به پیشنهاد شماره 020/7249 مورخ 1389/2/29 وزارت جهاد کشاورزی 

و به استناد بند )ز( ماده )3( و مواد )7(، )8( و )9( قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 1350ـ، آیین نامه اجرایی 

آن را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده )3( و مواد )7(، )8( و )9( قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 1350 ـ

ماده1ـ اصالحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ وزارت: وزارت جهاد کشاورزی.

ب ـ سازمان: سازمان دامپزشکی کشور.

ج ـ دام: حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش.

دـ دارو: داروهای دامپزشکی، مواد بیولوژیک، مواد ضدعفونی کننده و سموم دامپزشکی.

هـ ـ داروهای دامپزشکی: فراورده های ساده و یا مرکبی که به منظور تشخیص، پیشگیری، کنترل و درمان بیماری 

های دام و حیات وحش، به کار می روند و کلیه فراورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و مانند آن که 

فهرست آنها از سوی سازمان اعالم و منتشر می شود.
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وـ مواد بیولوژیک: فراورده هایی مانند سرم، واکسن، آنتی ژن و کیت آزمایشگاهی که برای پیشگیری، کنترل، تشخیص 

و درمان بیماری های دام و حیات وحش به کار می رود.

زـ مواد مصرفی: اقالمی به جز دارو، که به اشکال مختلف در دامپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند مانند مواد اولیه 

اصلی یا جانبی ساخت دارو.

ح ـ مواد ضدعفونی کننده: مواد گندزدا و پلشت بر که از رشد و تزاید میکروبها جلوگیری و یا باعث از بین رفتن آنها می 

شوند.

ط ـ سموم دامپزشکی: موادی با منشاء بیولوژیک یا شیمیایی )معدنی یا آلی( که برای مبارزه با انواع جانوران موذی و 

آفات دامی از جمله انگل های خارجی و داخلی دام استفاده می شوند.

ی ـ مکـمل های غـذای دام: خوراک مرکـب تکمـیلی دام که به تنهـایی قـادر به تأمین احتیاجات دام و یا حیات وحش 

نیستند، ولی برای کامل کردن جیره غذایی به کار برده می شوند.

ک ـ مواد غذایی متراکم: خوراک متراکم )کنسانتره( یا کم حجم دام که میزان آب آنها، کم و میزان سلولز آنها، کمتر از 

)15( درصد ماده خشک و شامل مقدار زیادی عناصر غذایی با قابلیت هضم زیاد هستند.

ل ـ پروانه ساخت: مجوزی که توسط سازمان برای ساخت هر یک از اقالم دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی صادر 

می شود.

م ـ پروانه پخش: مجـوزی که توسـط سـازمان، به منظور پخش و نگهـداری دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، 

برای مدت معین صادر می شود.

ن ـ پروانه فروش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین 

صادر می شود.

س ـ مسئول فنی: فردی واجد شرایط که با اخذ مجوز از سازمان، مسئولیت اجرای ضوابط و مقررات اعالمی از سوی 

سازمان را در فعالیت های موضوع این آیین نامه برعهده دارد.

ع ـ فراورده های خام دامی: موادی که در زمان حیات دام، از آن به دست می آید مانند پشم، کرک، مو، شیر، عسل، تخم 

پرندگان، اسپرم، تخم آبزیان و نوغان یا بعد از کشتار یا صید به دست می آید، مانند گوشت، پوست، استخوان و آالیش.

تبصره ـ فراورده های دامی که برای حفظ، نگهداری و مصرف با روش های صنعتی یا غیرصنعتی تغییرشکل داده و از 

حالت خام درآمده باشند، مشمول تعریف فراورده های خام دامی نیستند.

ف ـ گواهی ثبت: تأییدیه ثبت دارو در فهرست داروهای مجاز دامپزشکی که توسط سازمان صادر می شود.

ص ـ آزمایشگاه مرجع: آزمایشگاه سازمان )حسب مورد( که به عنوان مرجع نهایی تشخیص، آزمایشات نمونه های 

رسمی را انجام می دهد.
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ق ـ نمونه رسمی: نمونه ای که توسط نماینده سازمان برای انجام آزمایش های مربوط اخذ می شود.

ماده2ـ تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده دارو و موادمصرفی در امور دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه مربوط از 

سازمان، در هر یک از مراحل تأسیس و بهره برداری، با رعایت کلیه دستورالعمل ها و ضوابط فنی سازمان است.

تبصره1ـ کلیه دستگاه های صادرکننده پروانه های تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه 

موظفند قبل از صدور هر گونه مجوز، پروانه تأسیس و بهره برداری صادره از سوی سازمان را از اشخاص متقاضی مطالبه 

نمایند.

تبصره2ـ صدور پروانه در مرحله بهره برداری، منوط به معرفی مسئول فنی می باشد.

تبصره3ـ واحدهای تولیدی باید عالوه بر اخذ پروانه در مرحله بهره برداری، برای هر قلم دارو و مواد مصرفی در امور 

دامپزشکی، پروانه ساخت مربوط را از سازمان اخذ نمایند.

تبصره4ـ کلیـه صاحبان و متصدیان واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه، حسب مورد مکلف به همکاری و ارائه 

اطالعات الزم به سازمان می باشند. همچنین موظفند جهت بهبود تولید در واحد مربوط، هرگونه تغییرات الزم را مطابق 

دستورالعمل و زمان بندی ابالغی از سوی سازمان انجام دهند. مأمورین انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان از ادامه کار 

واحدهایی که مقررات مزبور را رعایت نمی کنند، جلوگیری نمایند.

ماده3ـ تولیدکننده دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظف است برای اخذ پروانه ساخت هر قلم از موارد یاد شده با 

رعایت ضوابط و مقررات فنی ابالغی از سوی سازمان، به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ اخذ موافقت اولیه سازمان برای ایجاد خط تولید از طریق بازدید و تأیید کارخانه مورد نظر توسط سازمان.

ب ـ ارائه پرونده کامل اطالعات فراورده نهایی و معرفی مواد اولیه مورد نظر، به همراه فرمول ساخت و سایر اطالعات 

مورد نیاز به سازمان.

ج ـ تولید آزمایـشی محصول موردنظر تحت نظارت سازمان، انجام بررسی های آزمایشگاهی و مطالعات صحرایی مورد 

نیاز و تأیید نتایج از سوی سازمان.

تبصره ـ پروانه ساخت صرفًا در مورد دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی که قباًل در فهرست داروهای مجاز 

دامپزشکی کشور ثبت شده است، صادر می شود.

ماده4ـ دارنده پروانه ساخت دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، موظف است:

الف ـ به منظور حفظ و تضمین کیفیت، سالمت و اثربخشی، کلیه اصول، ضوابط و مقررات فنی مرتبط با تولید دارو و 

مواد مصرفی در امور دامپزشکی را که از سوی سازمان ابالغ می شود، رعایت کند.

ب ـ شماره پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضاء، سریال ساخت و دیگر اطالعات مورد نیاز از جمله، شکل و ترکیبات، 

روش نگهداری، موارد، مقدار و راه های مصرف، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی، موارد منع مصرف و عوارض جانبی را که 

3



از سوی سازمان ابالغ می شود، در برچسب )شناسه( روی بسته بندی خارجی و داخلی دارو و نیز برگه راهنمای همراه دارو 

)بروشور( درج نماید.

ماده5 ـ فرایند صدور گواهی ثبت هر قلم دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی 

دام به شرح زیر است:

الف ـ کسب موافقت سازمان با ثبت اقالم مورد نظر.

ب ـ تأیید اعتبار گواهی تولید، گواهی فروش آزاد و ثبت محصول از مرجع ذیصالح دولتی از کشورهای تولیدکننده مورد 

تأیید سازمان.

ج ـ تأیید پرونده جامع اطالعات مواد اولیه یا فراورده نهایی، مربوط به همراه فرمول و سایر اطالعات موردنیاز از قبیل 

فرمول دارویی، درجه خلوص و ناخالصی، کمیت، کیفیت و سمیت توسط سازمان.

د ـ تأیید نتایج بررسی های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع.

هـ ـ تأیید نتایج مطالعات صحرایی توسط مراکز مورد تأیید سازمان با هدف تعیین میزان اثربخشی، کمیت، کیفیت و بی 

خطری.

تبصره1ـ برای ثبت اسامی و عالئم تجاری و صنعتی هر یک از اقالم موضوع این ماده، عالوه بر رعایت مقـررات قانون 

ثبت اختراعات طرح های صنعتی و عالئم تجاری ـ مصوب 1386ـ و آیین نامه اجرایی مربوط، اخذ موافقت قبلی سازمان 

الزامی می باشد.

تبصره2ـ فهرست داروهای مجاز دامپزشکی، هر سال به طور مشترک توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی اعالم می گردد.

تبصره3ـ در صورتی که به دالیل علمی و حسب تشخیص سازمان یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا اعالم 

مراجع معتبر بین المللی (OIE, WHO, FAO) ، مورد یا مواردی از فهرست داروهای موضوع تبصره )2( مسبب آثار 

زیانبار باشند، سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با فوریت داروی مذکور را از فهرست یاد شده 

حذف نمایند.

ماده6 ـ به منظور تضـمین بی خطری و اثربخشی دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، ورود و صدور این اقالم، عالوه 

بر رعایت الزامات مراجع بین المللی ذی ربط، مستلزم اخذ مجوزهای مربوط از سازمان می باشد که برای مدت معین صادر 

می شوند.

تبصره1ـ صدور مجوز ورود اقالم موضوع این ماده باید براساس ارزیابی مخاطرات مربوط و به شرح زیر انجام گیرد:

الف ـ در مورد اقالمی که قباًل در فهرست داروهای مجاز دامپزشکی ثبت نشده است ، اخذ گواهی ثبت و بازدید سازمان از 

کارخانه تولیدکننده در کشور مجاز.

ب ـ در مورد اقالمی که قباًل در فهرست داروهای مجاز دامپزشکی ثبت شده است:
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1ـ تأیید اعتبار گواهی تولید، ثبت محصول و گواهی فروش آزاد از مرجع ذیصالح دولتی کشور تولیدکننده مجاز و گواهی 

فروش آزاد از دو کشور مورد تأیید سازمان، توسط متقاضی.

2ـ در صورت لزوم، بازدید سازمان از کارخانه تولیدکننده در کشور مجاز به تشخیص رییس سازمان.

3ـ تأیید پرونده جامع اطالعات مواد اولیه یا فراورده نهایی مربوط به همراه فرمول و سایر اطالعات مربوط شامل فرمول 

دارویی، درجه خلوص و ناخالصی، کمّیت، کیفیت و سمیت توسط سازمان.

4ـ تأیید نتایج بررسی های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع از سوی سازمان.

 5ـ تأیید نتایج مطالعات صحرایی توسط مراکز مورد تأیید سازمان، با هدف تعیین میزان اثربخشی، کمّیت، کیفیت و بی 

خطری.

تبصره2ـ مواد اولیه ای که با تأیید و به میزان مشخص شده موردنظر سازمان، برای ساخت نمونه دارو یا جهت انجام 

آزمایشات الزم برای اخذ گواهی ثبت یا مجوز ساخت وارد می شوند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده7ـ به منظور تضمین سالمت هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فراورده های خام دامی، مواد غذایی 

متراکم و مکمل های غذایی وارداتی و یا صادراتی، ورود و صدور این اقالم، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، 

مستلزم موافقت وزارت جهاد کشاورزی و اخذ مجوز مربوط از سازمان می باشد.

تبصره1ـ صدور مجوز ورود این اقالم باید براساس ارزیابی مخاطرات مربوط و طی مراحل زیر انجام گیرد:

الف ـ تأیید وضعیت بهداشتی ـ قرنطینه ای کشور مبدأ و واحد تولیدکننده براساس ضوابط و مقررات سازمان جهانی 

بهداشت دام و سایر مراجع بین المللی ذیربط از طریق مطالعه کتابخانه ای.

ب ـ بازدید و مطالعه میدانی و تأیید نظارت بهداشتی ـ قرنطینه ای دامپزشکی دولتی کشور مبدأ و واحد تولیدکننده مورد 

نظر از سوی سازمان.

ج ـ انعقاد تفاهم نامه بهداشتی با دامپزشکی دولتی کشور مربوط درباره اقالم موضوع این ماده.

تبصره2ـ سازمان مـوظف است بر اجرای مفاد تفاهم نامه های بهداشتی منعقده فوق االشاره ، نظارت نماید.

ماده8 ـ سازمان موظف است هرساله ضوابط، شرایط و شیوه نامه های مورد نیاز برای ورود و صدور اقالم موضوع مواد )6( 

و )7( را به روزرسانی و اعالم نماید.

تبصره1ـ تعرفه های واردات دارو موضوع این آیین نامه توسط کمیسیون ماده )1( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 

و واردات، تعیین خواهد شد.

تبصره2ـ صدور مجوز صادرات اقالم موضوع این ماده، مستلزم رعایت ضوابط و مقررات مراجع بین المللی ذیربط و الزامات 

دامپزشکی دولتی کشورهای مبدأ می باشد.

تبصره3ـ واردات و صادرات اقالم موضوع این ماده، مستلزم ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی 
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است.

ماده9ـ سازمان موظف است در کلیه مبادی ورودی رسمی کشور، اقالم موضوع مواد )6( و )7( این آیین نامه را که با 

رعایت مقررات قانونی به کشور وارد می شوند، قبل از صدور مجوز ترخیص، مورد بازرسی و نمونه برداری های الزم قرار 

دهد.

تبصره ـ دستگاه ها و سازمان های اجرایی ذیربط و انتظامی موظف به همکاری با سازمان در انجام بازرسی های الزم به 

منظور تأیید ورود و ترخیص اقالم مجاز و جلوگیری از ورود کاالهای غیرمجاز موضوع این ماده می باشند.

ماده10ـ چنانچه سازمان تولید یا واردات دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی را دارای اثرات زیانباری برای سالمت 

انسان، حیوان و گیاه تشخیص دهد مجاز است پروانه ساخت یا مجوز ورود مربوط را برای زمان مشخصی که اعالم می 

نماید، لغو نماید. درج مفاد این تبصره در ظهر پروانه یا مجوز مربوط توسط سازمان الزامی است.

تبصره ـ هرگونه تغییر در مشخصات دارو و مواد مصرفی مندرج در پروانه ساخت از جمله فرمول، مقدار، ترکیب و منابع 

تأمین مواد اولیه، شکل، برگه راهنما و یا بسته بندی اقالم موضوع این آیین نامه منوط به کسب موافقت سازمان می باشد.

ماده11ـ در شرایط افزایش میزان بروز و شیوع بیماری های بومی و رخداد بیماری های غیربومی، بازپدید و نوپدید دامی 

و مشترک بین انسان و دام، بنا به تشخیص سازمان، برنامه و میزان تولید و یا واردات دارو براساس نیاز کشور و متناسب با 

امکانات تولیدکننده و یا واردکننده دارو توسط سازمان، تهیه و به تولیدکننده و یا واردکننده ابالغ می شود.

تبصره1ـ چنانچه واحدهای تولیدکننده و یا واردکننده به هر دلیل قادر به انجام تعهدات تولیدی خود نباشند، موظفند 

بالفاصله موضوع را با ذکر دالیل و مستندات الزم به سازمان اعالم نمایند. سازمان ظرف دو هفته، موضوع را بررسی و 

اعالم نظر می نماید.

تبصره2ـ چنانچه در اجرای این ماده، تولیدکننده یا مصرف کننده به تشخیص سازمان، متحمل ضرر و زیان ناخواسته 

شود، دولت موظف است خسارات وارده را از محل اعتبارات ماده )10( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 

1380ـ جبران نماید.

ماده12ـ اشخاص متقاضی دریافت پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی واحدهای مشمول این آیین نامه، باید دارای شرایط 

زیر باشند:

الف ـ دانـشنامه معتبـر دکتری عمـومی یا تخـصصی دامپـزشکی )حسـب نیاز، بنا به تشخیص سازمان.(

ب ـ عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران.

ج ـ عدم سوء پیشینه کیفری.

د ـ نداشتن هیچگونه پروانه یا مجوز اشتغال مشابه دیگر از سازمان و سایر مراجع.

هـ ـ عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از لشگری و کشوری و مؤسسات آموزش عالی.

6



و ـ کسب امتیاز آموزشی و سابقه کار الزم برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعالمی سازمان و با 

معرفی سازمان نظام دامپزشکی.

تبصره1ـ وظایف و مسئولیت های مسئول فنی در حوزه های موضوع این آیین نامه توسط سازمان و شیوه نامه 

امتیازبندی موضوع بند )6( به طور مشترک توسط سازمان و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران تعیین و 

ابالغ می شود.

تبصره2ـ تعرفه های اشتغال به کار مسئولین فنی به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و 

به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می رسد.

ماده13ـ واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر 

دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی )حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان( را برای مدیریت 

تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند.

ماده14ـ شیوه نامه، ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید پروانه های تأسیس، بهره برداری، ساخت، پخش، 

فروش، ورود و صدور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، توسط سازمان تهیه و ابالغ می شود.

ماده15ـ سازمان موظف است با انجام بازدید و بازرسی های الزم در کلیه مراحل تولید، پخش، نگهداری، فروش، 

واردات و صادرات اقالم دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی و نیز ورود و صدور دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم 

دام، فراورده های خام دامی، مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی دام و نیز از طریق صدور و تمدید پروانه ها و 

مجوزهای مربوط به موارد فوق الذکر بر اجرای مقررات موضوع این آیین نامه نظارت نموده و در صورت برخورد با 

موارد تخلف، به تناسب نوع و میزان آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر با متخلفین برخورد نماید:

الف ـ اخطار کتبی و ابالغ موارد تخلف به متخلف و درخواست رفع آنها.

ب ـ جلوگیری از ادامه تخلف از طریق نیروی انتظامی.

ج ـ در صـورت لزوم جلوگیری موقت از فعالیت واحد به تشخیص مدیرکل استان از طریق نیـروی انتظامی تا رفـع 

مورد تخلف یا صدور حکم از سوی مرجع ذیصالح مربوط.

د ـ معرفی به مراجع ذیصالح و درخواست صدور حکم تعلیق و یا ابطال مجوزها و پروانه های مربوط.

تبصره1ـ برخورد با تخلف حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی تابع قوانین مقرر در مـواد )19( تا )26( قانون تأسیـس 

سازمان نظـام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1376ـ می باشد.

تبصره2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع فعالیت های این ماده مکلف به همکاری کامل با سازمان در خصوص 

موارد زیر می باشند:

1ـ ارائه اطالعات و اسناد مربوط.
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2ـ رفع نواقص اعالمی در اخطار کتبی سازمان و اعالم نتیجه در مهلت مقرر در اخطار یاد شده.

3ـ تسهیل شرایط نمونه برداری در موارد مورد نیاز به تشخیص سازمان.

تبصره3ـ هرگاه تخلف اشخاص موضوع این ماده عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، سازمان 

موظف به ارسال پرونده مربوط به مراجع قضایی ذیصالح می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نکته مهم : با توجه به صدور بعضی احکام در دیوان عدالت اداری در خصوص موادی از  این آیین نامه ، امکان درج این 
احکام به تفکیک در این فصلنامه وجود نداشت که نظر خوانندگان عزیز را  به این نکته جلب می نماید .
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سخنان مدیر مسئول )رییس سازمان دامپزشکی کشور (

نقش دامپزشکی در تحقیقات مرتبط با رصد و پایش و 
تحقیق و توسعه مرتبط با کووید 19

مقدمه : 

ــا  ــد ، ام ــاز دارن ــش نی ــق و آزمای ــا تحقی ــال ه ــه س ــا ، ب ــک ه ــتفاده در کلینی ــل از اس ــواًل قب ــا معم ــن ه واکس
ــان  ــا پای ــی ت ــاه ، حت ــی کوت ــدت زمان ــا در م ــروس کرون ــد واکســن وی ــرای تولی ــت ب ــال رقاب دانشــمندان در ح
ســال آینــده میــالدی هســتند.  در حــال حاضــر محققــان زیــادی در حــال آزمایــش، تعــداد  36 واکســن در فــاز 
آزمایشــات بالینــی بــر روی انســان هســتند و حداقــل تعــداد  89 واکســن قبــل از رســیدن بــه مرحلــه بالینــی در 
انســان  در حیوانــات ، تحــت تحقیقــات جــدی هســتند و ایــن بیانگــر ارتبــاط جدایــی ناپذیــر بیــن دامپزشــکی و 
پزشــکی مــی باشــد. اصــوال تحقیــق و توســعه بــدون حضــور و اســتفاده از ســازمان  دامپزشــکی کشــورها ،  در 

ایــن زمینــه امــری نــا ممکــن  مــی باشــد 

مراحل تولید واکسن برای پیشگیری از ابتال بیماری کووید ۱۹

مراحــل تولیــد واکســن بعنــوان مهمتریــن ابــزار بــرای بــرای پیشــگیری از ابتــالء بــه بیمــاری کوویــد 19 بیانگــر 
نقــش کلیــدی دامپزشــکی مــی باشــد کــه دارای شــش فــاز مــی باشــد :

ــا حــاال ســاخته نشــده اســت را   ــدی را کــه ت ــاز دانشــمندان واکســن جدی ــن ف ــی: در ای ــاز  تســت پیــش بالین ف
بــر روی ســلول  آزمایــش مــی کننــد و ســپس آن را بــر روی  حیواناتــی ماننــد مــوش یــا میمــون مــی برنــد تــا 
ببیننــد آیــا پاســخ ایمنــی ایجــاد مــی کنــد . در حــال حاضــر تعــداد 89 واکســن در ایــن فــاز تأییــد شــده اســت . در 
ایــن فــاز ســازمان دامپزشــکی کشــورها  نقــش کلیــدی را دارا مــی باشــند و هیــچ مرجعــی بــدون تاییــد ســازمان 

دامپزشــکی آن کشــور نبایســتی وارد ایــن فــاز شــود .

فــاز دو یــا فــاز آزمایــش هــای ارزیابــی ایمنــی واکســن : در مقیــاس کــم در جمعیــت انســانی مــی باشــد .در ایــن 
فــاز دانشــمندان بــرای آزمایــش ایمنــی و میــران دوز  مــورد نیــاز و همچنیــن تأییــد تحریــک سیســتم ایمنــی، ایــن 
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واکســن را بــه تعــداد کمــی از افــراد جمعیــت انســانی تزریــق مــی کننــد. 

فــاز ســه :  دانشــمندان ایــن واکســن را بــه صدهــا نفــر ، گــروه هایــی ماننــد کــودکان و افــراد مســن تزریــق مــی 
کننــد تــا ببیننــد آیــا واکســن در آنهــا متفــاوت عمــل مــی کنــد . ایــن آزمایشــات بیشــتر بــرای بررســی ایمنــی و 

توانایــی واکســن در تحریــک سیســتم ایمنــی بــدن انســان بــکار گرفتــه مــی شــوند. 

فــاز چهــار : در ایــن فــاز  بطــور گســترده تــر دانشــمندان ایــن واکســن را بــه هــزاران نفــر تزریــق و بررســی مــی 
کننــد کــه چــه تعــداد آنهــا بــا داوطلبانــی کــه دارونمــا دریافــت کــرده انــد مقایســه  مــی شــوند. ایــن آزمایشــات 
مــی تواننــد تعییــن کننــد کــه آیــا واکســن از ویــروس کرونــا محافظــت مــی کنــد . بــر اســاس اطالعــات  ســازمان 
ــده را  ــینه ش ــراد واکس ــل 50٪ از اف ــد حداق ــا بای ــروس کرون ــن وی ــکا  واکس ــده امری ــاالت متح ــذا و دارو ای غ

محافظــت کنــد تــا موثــر شــناخته شــود.  

فــاز پنــج یــا فازتصویــب زودرس یــا محــدود : در ایــن فــاز واکســنهای تأییــد شــده بــرای اســتفاده محــدود یــا 
زودهنــگام اســتفاده مــی شــوند.  

فــاز تاییــد نهایــی: در فــاز تاییــد  نهایــی واکســن بــرای اســتفاده کامــل توســط مراجــع ذیصــالح بهداشــتی تاییــد 
مــی گــردد .

دکتر علی صفر ماکنعلی 
 سردبیر و مدیرمسئول 
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فهرست 
کلیات و تعاریف 

معرفی ارکان نظام اطالع رسانی 
شرح وظایف ارکان نظام اطالع رسانی

نحوه رسیدگی به تخلفات رسانه ای مکتوب و فضای مجازی
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مقدمه : 
ضرورت تهیه طرح اطالع رسانی  به ضمیمه طرح های پیشنهادی دستگاه های دولتی 
به مراجع تصمیم گیری از سوی شورای اطالع رسانی دولت در شهریور ماه 1377 مورد 

موافقت ریاست جمهوری قرار گرفت و به دستگاههای اجرایی ابالغ شد .به موجب این طرح 
دستگاههای دولتی می بایست  به همراه هر طرح پیشنهادی که برای اخذ تصمیم گیری به 
هیات وزیران ، شوراها و ستاد عالی ارسال می کنند . طرح اطالع رسانی خود را نیز ضمیمه 
طرح پیشنهادی کنند تا همزمان اطالع رسانی آن نیز بررسی و تصویب شود . آماده سازی 

افکار عمومی به منظور پذیرش تاثیرات و تبعات برنامه ها و طرح ها و تسهیل در اقناع سازی 
و جلب مشارکت مردم که بدون تردید در اجرای موفق تر هر طرحی موثر است . به عنوان 

مهمترین اهداف طراحان اطالع رسانی بوده است .در بررسی و جایگاه نقش اطالع رسانی در 
فر آیند ایجاد توسعه باید گفت اگر مهمترین ویژگی جامعه جدید را اطالع مدار بودن آن بدانیم 
باید عوامل تولیدو توزیع به هنگام و موثر اطالعات با ارزش و مورد نیازجامعه را به مثابه اصلی 

ترین عناصر زمینه ساز توسعه تلقی کنیم .دستور العمل نحوه اطالع رسانی و ارتباطات رسانه 
ای سازمان دامپزشکی کشور ، تعریف سازو کار و ساختاری برای تعیین نحوه اطالع رسانی و 
مواجهه با فعالیتهای رسانه ای مرتبط با ماموریت های سازمان دامپزشکی کشور است که از 

جنبه های مختلف اهداف ، راهبردها و راهکارهای عملیاتی ، روش ها و کار ابزارهای اجرایی 
مورد ارزیابی قرار گرفته است . 

مستندات قانونی :
1- قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 مجلس شورای ملی

2-آیین نامه شورای اطالع رسانی شماره 873 مورخ 1377/2/29
3-قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30

4-آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات شماره 69224 /ت52862 ه  مورخ 1395/6/8
5-مقررات و ضوابط شبکه های اطالع رسانی رایانه ای شماره 3091 رش مورخ 1380/9/12 

شورای عالی انقالب فرهنگی 
6- قانون جرایم یارانه ای شماره 16306/121 مورخ 1388/4/3 مجلس شورای اسالمی 

7- اصالحیه قانون مجازات اسالمی 152432/38648مورخ 1395/2/29
       8-برنامه  ارتباطی و اطالع رسانی  معرفي برنامه ها، توانمندیها، ظرفیتها ، دستاوردهاي 

بخش کشاورزي مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی     وزارت جهاد کشاورزی
9 - نظام جامع ارتباطي و اطالع رسانی بخش کشاورزی 

10- برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی ها ، شیوه ها و راهکارها حمید شکری 
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فصل اول : کلیات و تعاریف
به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست ها، انسجام در برنامه کالن اطالع رسانی سازمان 

دامپزشکی و با هدف ارتقا فرهنگ صحیح اطالع رسانی ، گسترش دسترسی جامعه به خدمات 
دامپزشکی ، اطالع رسانی شفاف سیاستها ، برنامه ها و عملکرد سازمان و در اجرای برنامه های 
توسعه اطالع رسانی و ارتباطات سازمان دامپزشکی کشور ، هماهنگ و هم سو با وزارت متبوع 

در راستای تحقق نظام جامع ارتباطی و اطالع رسانی بخش کشاورزی ، نظام نامه داخلی اطالع 
رسانی و ارتباطات رسانه ای سازمان دامپزشکی کشور به شرح زیر می باشد .

ماده 1. تعاریف  
الف( نظام ارتباطات و اطالع رسانی:     

مجموعه ای از فرآیندهای تعیین خط مشی، سیاستگزاری، برنامه ریزی، فراهم آوری، پردازش 
و نشر اطالعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل، ارتباط هدفمند با رسانه ها و سنجش اثر 

بخشی این ارتباط است که در این دستورالعمل به اختصار »نظام اطالع رسانی« نامیده می شود 
.

ب( موضوعات اطالع رسانی:          
سیاست ها و برنامه های سازمان دامپزشکی کشور ، عملکرد ، اخبار ، پاسخ ها و مواضع رسمی 

سازمان در قبال موضوعات داخلی و بین المللی ، اطالعات پایه ، عمومی و تخصصی 
ج( اطالع رسانی ویژه:    

ارائه و نشر اطالعات و اخبار با موضوعات حساس و مهمی که ممکن است بازتاب بین المللی با 
انعکاس وسیع داخلی داشته باشد.

فصل دوم : ارکان نظام اطالع رسانی
ماده 2: 

ارکان نظام اطالع رسانی به شرح زیر می باشد:
الف( شورای عالی اطالع رسانی 

ب( دبیرخانه شورای اطالع رسانی   
ج(روابط عمومی سازمان

ماده 3:
شورای عالی اطالع رسانی سازمان مرکب از اعضای زیر است : 

1-رییس سازمان به عنوان رییس شورای عالی اطالع رسانی 
2-معاون بهداشتی و پیشگیری 

3-معاون تشخیص و مدیریت درمان 
4-معاون توسعه و مدیریت منابع 

5- مدیر حوزه ریاست سازمان 
6-مدیر کل دفتر سازمان های تخصصی ، روابط عمومی و امور بین الملل 

7-مدیر روابط عمومی سازمان 
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8-نماینده مرکزروابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی )عضو مدعو (
9-یک نفر از پیشکسوتان حوزه رسانه با معرفی مدیر روابط عمومی سازمان )عضو مدعو(

10- یک نفر از اساتید حوزه روابط عمومی و رسانه با معرفی مدیر روابط عمومی سازمان )عضو 
مدعو (

11-یکی از اعضای کمیته ملی روابط عمومی با معرفی مدیر روابط عمومی سازمان )عضو مدعو (

تبصره 1:  
 مدیر کل سازمان های تخصصی ، روابط عمومی و امور بین الملل مسئولیت دبیرخانه جلسات 

شورای عالی اطالع رسانی را بر عهده خواهد داشت .
تبصره 2:     

جلسات شورای عالی اطالع رسانی به صورت معمول هر ماه تشکیل می گردد . در موارد ویژه و 
ضروری ، جلسه فوق العاده حسب نظر رییس سازمان تشکیل می گردد. الزم است الاقل یک 

روز پیش از تشکیل جلسه اعضا از زمان و مکان بر گزاری جلسه اطالع داشته باشند .
تبصره 3 :      

مدیر روابط عمومی دبیر شورای عالی اطالع رسانی بوده و مسئولیت ابالغ و پیگیری اجرای 
مصوبات این شورا را به عهده دارد . 

تبصره4 :      
دبیر شورای عالی اطالع رسانی موظف است عالوه بر گزارش های نوبه ای و ویژه ، هر سه ماه 

، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه تهیه و برای رییس سازمان ارسال نماید .
تبصره5:     

حسب مورد به تشخیص رییس سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با دستور جلسه 
دعوت به عمل می آید .

تبصره6:     
جلسات شورا با حضور حداقل 6 نفر از اعضا رسمیت می یابد و با رای دو سوم اعضای حاضر در 

جلسه پیشنهادات اعضا مصوب می گردد .
فصل سوم : شرح وظایف

ماده4:   
وظایف شورای اطالع رسانی عبارت است از : 

الف: تصویب راهبردها ، سیاستها و برنامه های کالن حوزه اطالع رسانی و ارتباطات و تعیین 
شاخص های اصلی آن 

ب- دریافت گزارش های دوره ای دبیر شورا 
ج- تعیین خط مشی و راهبردهای الزم جهت اتخاذ تدابیر الزم در اطالع رسانی و ارتباطات از 

طریق اعمال هماهنگی و همکاری دبیرخانه با وزارت جهاد کشاورزی ، صدا و سیما ، مراجع 
نظامی و انتظامی ، جامعه موثر رسانه ای و سایر مراجع ذیربط 
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د- پیگیری منابع مالی ، اعتباری و تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای پروژه 
های اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای 

ه-پیش بینی سازو کار  در جهت تنویر افکار عمومی ، رفع  تعارضات و تنش های رسانه ای

ماده 5 : 
وظیفه دبیر شورای عالی اطالع رسانی سازمان عبارت است از : 

الف- دعوت از اعضا و تشکیل و زمان بندی جلسات شورا 
ب-انجام کلیه امور مرتبط به تنظیم و تشکیل جلسات ، تهیه صورت مذاکرات و ابالغ مصوبات 

ج- تنظیم گزارش های دوره ای و موردی از عملکرد شورا جهت تقدیم به ریاست سازمان 
د- جمع اوری و تهیه اطالعات و گزارش های مود نیاز شورا 

ه- دریافت پیشنهاد ها و دید گاه های خبری و رسانه ای و سایر مسئوالن حاکمیتی و بخش 
خصوصی و انعکاس آن به شورای اطالع رسانی 

و-نظارت و ارزیابی عملکرد شورای اطالع رسانی ادارات کل دامپزشکی استانها 
ز- نظارت بر وضعیت تشکیل و موضوعات جلسات ، حسن اجرای مصوبات و تقدیم گزارش به 

شورا 
 

ماده6 :     
با تصویب شورای عالی اطالع رسانی و در صورت موافقت رییس سازمان ، شورای اطالع رسانی 

استانی در اداره کل دامپزشکی استان و با ریاست مدیر کل دامپزشکی استان ، مسئول روابط 
عمومی استان و سایر اعضا  تشکیل میگردد .

نسبت به موضوعات ، پرونده هایی که مستعد بازتاب ملی و بین المللی باشد ، هر گونه اطالع 
رسانی رسانه ای از قبیل مصاحبه ، اعالم نظر ، صدور اطالعیه ، و انتشار خبر ، مستلزم اخذ مجوز 

به موجب درخواست کتبی دبیر شورای استانی از دبیر شورای عالی اطالع رسانی است . دبیر 
شورای عالی موظف است درخواست واصله را در اولین جلسه کمیته مطرح و یا در صورت فوریت 

، با اخذ نظر رییس شورا نسبت به آن تصمیم گیری نموده ، نتیجه را در اولین فرصت ، کتبا به 
دبیر شورای استانی ابالغ نماید . 

 
ماده 7: 

وظایف روابط عمومی سازمان : 
الف- بازخورد رسانه ای سیاست ها و اقدامات سازمان ، شامل جمع آوری اطالعات نشر یافته در 
رسانه ای داخلی و خارجی مکتوب و فضای مجازی ، پردازش و ارائه تحلیل حسب مورد پایش و 

رصد گردد .
ب- اطالع رسانی شامل انتشار اخبار و پیامهای رسانه ای با هماهنگی و تایید از طریق ابزارهای 

ارتباطی ، این وظیفه نافی اطالع رسانی دفاتر استانی در چار چوب های مصوب شورای عالی 
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اطالع رسانی و با نظارت مرکز نمی باشد .
ج-پیشنهاد پیوست رسانه ای برای اهداف ، تصمیمات و اقدامات سازمان و تعامل و هم افزایی 

با این واحد ها برای اجرای پیوست مزبور در قالب محصوالت رسانه ای وغیر رسانه ای ،  هنری 
از قبیل فیلم ، سریال ، نماهنگ ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و پویا نمایی و ارائه به شورای 

عالی اطالع رسانی سازمان 
د- پیشنهاد برنامه های تقویت جریان آگاهی بخشی و فرهنگ سازی دررسانه های مکتوبو 

فضای مجازی نظیر 
 خبر گزاریها ، مطبوعات ، پایگاههای اطالع رسانی مجازی و شبکه های اجتماعی 

ه- نظارت بر فر آیند تولید محتوای رسانه های مکتوب و فضای مجازی 
و- رصد و تحلیل اخبار 

ز- مدیریت دبیرخانه شورای اطالع رسانی با توجه به شرح وظایف ذکر شده در این دستورالعمل 
ح- تحقیقات در حوزه رسانه های مکتوبو فضای مجازی  از قبیل تحقیق در ماهیت ، اجزا ، آثار و 

اهمیت اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای آن با لحاظ جنبه کاربردی آن 
ط- سنجش افکار سنجی عمومی در موضوعات ارجاعی از ناحیه شورای عالی اطالع رسانی

ی-نظارت و مدیریت عملکرد دفاتر ستادی و استانی و موافقت در زمان تعیین صالحیت مسئول 
روابط عمومی استان در هنگام انتصاب با هماهنگی با مدیر کل دامپزشکی استان 

ماده 8:  
 شرایط اطالع رسانی : 

بخش های ستادی ، استانی و اطالع رسانی موظفند با تایید رییس مربوطه اقدامات زیر را انجام 
دهند : 

الف- اخبارو اطالعات قابل انتشار حوزه تحت پوشش خود را در اسرع وقت و به نحو مستمر از 
طریق شبکه اطالع رسانی ایمن و حفاظت شده )اتوماسیون اداری ( تهیه و تولید و جهت اقدامات 

بعدی به روابط عمومی اطالع دهند 
ب- اطالعات و اخبار ویژه را بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه روز و ایام تعطیل به طریق 

مقتضی منعکس نمایند .
ماده 9:   

 انتشار هر گونه خبر ، گزارش یا مصاحبه مرتبط با سازمان در چارچوب سیاست هایی صورت 
خواهد گرفت که به تصویب شورای عالی اطالع رسانی رسیده و توسط دبیر شورا ابالغ می شود .

ماده10 :
 به استثنای مسئولین مجاز به مصاحبه ، اعالم هر گونه خبر یا هر نوع ارتباط رسانه ای کارکنان 

، مدیران اعم از مصاحبه ، برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی ، صدور بیانیه در رسانه های 
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مکتوب و فضای مجازی با هماهنگی عالی ترین مقام شورای عالی اطالع رسانی صورت می 
گیرد که شیوه نامه آن در شورای عالی اطالع رسانی به تصویب خواهد رسید .

ماده 11:    
 تمام دفاتر ستادی و ادارات کل دامپزشکی استان موظفند پیوست رسانه ای تهیه شده مورد نیاز 

را ، برابر شیوه نامه ای که به تصویب شورای عالی می رسد ، به روابط عمومی سازمان جهت 
طرح در شورای عالی اطالع رسانی ارسال نمایند .

ماده 12:     
نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده دبیر شورا و رییس روابط عمومی سازمان 

خواهد بود .

فصل چهارم : نحوه رسیدگی به تخلفات رسانه ای مکتوب و فضای مجازی 
 

ماده 13 :    
چنانچه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیتهای مرتبط با سازمان دامپزشکی کشور 

اقدام به تخلف رسانه ای در رسانه های مکتوب یا در فضای مجازی نمایند نظیر : 
الف- انتشار و اشاعه مطالب خالف واقع

ب- استفاده از رسانه های مکتوب و فضای مجازی نظیر محتواهای صوتی و تصویری یا در 
فضای مجازی برای انتشار مطالب به قصد نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 

ج- انتشار شایعات و مطالب خالف واقع یا تحریف مطالب دیگران ناظر به پایگاه های خبری یا 
غیرخبری مکتوب و فضای مجازی دارای مجوز یا فاقد مجوز از مراجع ذیربط  

د- مکتوبات ، اعالمیه، سخنرانی، مصاحبه ، انتشار مطالب مطبوعاتی، درج مطالب در فضای 
مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی 

کند.
ه- انتشار اعالمیه، شب نامه، طومار، نامه سرگشاده یا سخنرانی در یک تریبون عمومی که در آن 

ممکن است افترا و اکاذیبی به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اظهار شود.
و- نشر اکاذیب در فضای مجازی  با استفاده از داده های رایانه ای

ز- تولید و انتشار اخبارو اطالعات بدون مجوز قانونی که ممکن است در نظم عمومی و امنیت 
روانی جامعه اختالل ایجاد نماید .

ح- درج اخبار اشتباه و یا اطالعات نادرست در رسانه ها 
ط-افشا اسرار و اخبار محرمانه و طبقه بندی شده سازمان دامپزشکی کشور 

ی-کلیه مواردی که طبق قوانین و مقررات جاری تخلف یا  جرم تلقی می گردد .
مطابق ماده 14 این دستورالعمل با تشکیل کار گروه اقدام مورد تایید شورا ی عالی،  پیگیری و 

19



اجرایی می گردد 
ماده 14 :    

شورای عالی اطالع رسانی با تقاضای روابط عمومی سازمان ، در اولین فرصت با حضور رییس 
سازمان تشکیل گردیده و موضوع را بررسی و در صورت انطباق با موارد تخلف یا جرم رسانه ای 
در رسانه های مکتوب یا در فضای مجازی ، موارد ابتدا از طریق اطالع رسانی و تکذیبیه توسط 
کار گروه مورد تایید اقدام ، صادر گردیده  و در صورت صالحدید رییس سازمان ، از طریق طرح 
تخلف یا جرم صورت پذیرفته ، در مراجع قضایی نسبت به تنظیم شکواییه و طرح دعوی  اقدام 

خواهد نمود .
این دستورالعمل در 4 فصل ، 14ماده و 6 تبصره تهیه و از تاریخ تصویب به دفاتر ستادی و 
ادارات جهت اجرا ابالغ می گردد و تمامی دستورالعمل های قبلی در خصوص نحوه اطالع 

رسانی مرتبط با این موضوع  لغو می گردد . 
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معرفی اداره کل دامپزشکی استان قم
اســتان قــم بــا بیــش از یــک میلیــون و ســیصد هــزار نفــر جمعیــت و  بــا وســعت 11هــزار و دویســت کیلومترمترمربــع ، 
بــه عنــوان شــاهراه مواصالتــی ســایر اســتان هــا و بــه لحــاظ اینکــه خواســتگاه انقــالب اســالمی اســت و قــرار گرفتــن 
حــرم بانــوی کرامــت حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم ... علیهــا ، مســجد مقــدس جمکــران ، بیــش از 400 امامــزاده و 
بیــوت مراجــع عظــام تقلیــد از موقعیــت خاصــی در کشــور برخــوردار اســت. موقعیــت جغرافیایــی خــاص اســتان قــم و 
قــرار گرفتــن آن در مرکــز کشــور،  موجــب گشــته تــا ایــن اســتان اســتراتژیک بــا داشــتن یــک شهرســتان و 5 بخــش 
، از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان » اســتان ویــژه« قلمــداد و بــه عنــوان کریــدور شــمال و جنــوب و شــرق و 

غــرب کشــور محســوب شــود.

بزرگتریــن میــدان عرضــه دام کشــور در ایــن اســتان واقــع شــده و روزانــه تعــداد زیــادي از انــواع دام ســنگین و ســبک 
بــراي عرضــه وارد ایــن میــدان دام گردیــده و در نهایــت پــس از مبادلــه بیــن خریــداران و فروشــندگان مجــدد اکثریــت 
بــه اتفــاق ایــن دام هــا بــه خــارج میــدان دام بــراي اهــداف مختلــف کشــتاري، پــرواري و نگهــداري – داشــتي منتقــل 
ــي،  ــام دام ــاي خ ــده، ، فرآورده ه ــور زن ــواع دام و طی ــامل ان ــیاري ش ــاي بس ــر محموله ه ــوی دیگ ــد. از س مي گردن
آالیش هــاي خوراکــي، غیــر خوراکــي دام، تخم مــرغ و خــوراک دام و طیــور و حتــي کودهــاي دامــي از مســیر ترانزیتــي 
اســتان قــم بــه اقصــي نقــاط کشــور منتقــل مــي  شــود. تراکــم و تعــداد و ظرفیــت زیــاد  مرغــداری هــا در اســتان قــم  از 

مهمتریــن ویژگــی هــای ظرفیــت تولیــد در بخــش کشــاورزی اســتان  قــم مــی باشــد . 

دامپزشکی استان قم:
ــوان یکــی از  ــن شــهر بعن ــد ، امــور دامپزشــکی ای ــاء یاب ــه اســتان ارتق ــل از اینکــه قــم در تقســیمات کشــوری ب ــا قب ت
شــهرهای اســتان تهــران و تحــت مدیریــت اداره کل دامپزشــکی آن اســتان و بــا عنــوان شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 

قــم انجــام مــی شــد. 

ــه اداره کل دامپزشــکی اســتان قــم ارتقــاء یافــت و مســتقیما  در ســال 1375 کــه قــم اســتان شــد ، دامپزشــکی نیــز  ب
تحــت مدیریــت ســازمان دامپزشــکی کشــور قــرار گرفــت.

اداره کل دامپزشــکی اســتان قــم موظــف اســت تــا ارتقــاء بهداشــت و ســالمت دام و ارتقــاء بهداشــت فــرآورده  هــای خــام 
دامــی، نظــارت بهداشــتی بــر خــوراک دام، و نظــارت بــر تامیــن و توزیــع و مصــرف دارو و واکســن هــای دامــی و مبــارزه 

بــا بیماریهــای مشــترک انســان و دام را بــر اســاس وظایــف حاکمیتــی و واگــذاری وظایــف تصــدی گــری تامیــن نمایــد.

ایــن مهــم از طریــق برنامــه ریــزی راهبــردی و نظارتــی ســتاد اداره کل ، اقدامــات عملیاتــی اداره دامپزشــکی شهرســتان 
قــم و مراکــز بخــش هــای تابعــه ، و خدمــات پاراکلینکــی و تائیــد تشــخیصی آزمایشــگاه مرکــزی در بخــش دولتــی در 
شــش واحــد ســاختمان شــامل: اداره کل دامپزشــکی اســتان قــم  ، آزمایشــگاه مرکــزی اداره کل دامپزشــکی اســتان ، اداره 
دامپزشــکی شهرســتان قــم  و مراکــز دامپزشــکی شــهر هــای جعفریــه ، کهــک و دســتجرد بــا همــکاری 97 نفــر نیــروی 
ــوان فنــی تعــداد 265 نفــر شــاغل در بخــش خصوصــی اعــم از دامپزشــک  انســانی شــاغل دولتــی و بهــره گیــری از ت
،کارشــناس و کاردان دامپزشــکی ، در 30 مرکــز درمانــی، 12 مرکــز مایــه کوبــی ، 4 آزمایشــگاه تخصصــی ، صنایــع وابســته 
ــارگاه  ــن ب ــن و زائری ــم ، مجاوری ــردم شــریف اســتان ق ــه م ــی اســتان در حــال خدمــت رســانی ب ــه دام و اماکــن دام ب

مقــدس کریمــه اهلبیــت حضــرت معصومــه ســالم ا.. علیهــا و  مســجد مقــدس جمکــران مــی باشــند.  

بخشهای  فنی و اداری 

           ستاد اداره کل 

           آزمایشگاه مرکزی اداره کل 

         اداره دامپزشکی شهرستان قم 

          دامپزشکی بخش جعفریه 

          دامپزشکی بخش کهک
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          دامپزشکی بخش خلجستان

موقعیت های ویژه استان از لحاظ مدیریت بهداشتی دامپزشکی:
ــا  ــردد دام کشــور ب ــدور ت ــن در شــاهراه مواصالتــی ســایر اســتان هــا  و مرکــز کری ــرار گرفت -ق
ــاظ  ــاده ای از لح ــوق الع ــت ف ــه اهمی ــم را در درج ــتان ق ــروج دام ، اس ــادالت ورود و خ ــی از مب ــم باالی حج
مدیریــت بهداشــتی در حیطــه دامپزشــکی قــرار داده اســت. ســالیانه حــدود 480 هــزار دام ســبک و 28 هــزار دام ســنگین 
بــا مجــوز حمــل بهداشــتی بــه اســتان قــم وارد و حــدود 200 هــزار دام ســبک و 32 هــزار دام ســنگین بــا مجــوز حمــل 

بهداشــتی از اســتان خــارج مــی شــود. 

-بزرگتریــن مجتمــع دامپــروری و بزرگتریــن میــدان عرضــه دام کشــور در اســتان قــم قــرار دارد کــه 
بــا نــام مجتمــع دامشــهر قــم شــامل 3 مجموعــه دامپــروری شــامل: مجتمــع پرواربنــدی گوســفندی ، مجتمــع پرواربنــدی 

گوســاله و مجتمــع میادیــن دام )میــدان دام و کاروانســرا( مــی باشــد. 

در این مجتمع  320 واحد فعال پرواربندی گوساله و 420 واحد فعال پروار بندی گوسفند و بز وجود دارد.

سایر واحدهای پرورش دام قم به شرح ذیل می باشد:

-مجتمع دامپروری گاو شیری لبن دارای70 واحد فعال 

- مجتمع دامپروری گاو شیری قنوات دارای 30 واحد فعال 

-مجتمع دامپروری )پرواربندی گوساله( شهرجعفریه قم دارای 70 واحد فعال 

و 285 واحد دامداری صنعتی و نیمه صنعتی بصورت پراکنده 

-اســتان قــم در پــرورش پولــت از نظــر ظرفیــت در رتبــه ســوم کشــور و از لحــاظ تعــداد واحــد در 
ــه پنجــم  رتبــه اول کشــوری قــراردارد. همچنیــن مرغــداری هــای مــرغ تخمگــذار اســتان در رتب
از نظــر ظرفیــت و در رتبــه چهــارم از نظــر تعــداد واحــد در کشــور هســتند کــه شــامل: 596 واحــد 
پــرورش طیــور شــامل مرغداریهــای مــرغ مــادر تخمگــذار ، مــرغ مــادر گوشــتی ،مــرغ تخمگــذار ، پولــت ، نیمچــه گوشــتی 

، بوقلمــون ، شــترمرغ و اردک 

42 واحــد پــرورش آبزیــان شــامل واحدهــای ماهیــان ســردآبی پرورشــی، گرمابــی پرورشــی و خاویــاری نیــز در اســتان قــم 
وجــود دارد.

در حــوزه بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی و صنایــع وابســته بــه دام، اســتان قــم دارای ۳ واحــد 
فعــال کشــتارگاه دام و طیــور و 2واحــد کشــتارگاه غیرفعــال ، ۳۳ مرکــز بســته بنــدی مســتقل و وابســته، 2۷۸۳ مرکــز 
عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی ،  ۱2 واحــد کارخانــه خــوراک دام ، 6 مرکــز جمــع آوری شــیر ، 2۰ کارخانــه تولیــد 

فــرآورده هــای گوشــتی  و ۵۱2 دســتگاه خــودرو حمــل بهداشــتی 

-آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان قم

ســاختمان آزمایشــگاه مرکــزی در مســاحت بنــای 0031 مترمربــع بــا جدیدتریــن اســتانداردهای روز کشــور در 8 بخــش:  
کنتــرل کیفــی میکروبــی وشــیمیایی فــراورده هــای دامــی ، ســرولوژی دام وطیــور ، االیــزا ، تشــخیص مولکولــی ، انــگل 
ــه بهــره  ــر از کارشناســان متخصــص در حــال خدمــت رســانی ب ــا فعالیــت شــش نف ــی تشــخیصی و ب شناســی ومیکروب

بــرداران اســت. 

آزمایشــگاه مرکــزی اســتان قــم بــه دلیــل وضعیــت خــاص شــهر قــم از لحــاظ گردشــگری و وجــود هتلهــا ، مســافرخانه 
هــا ورســتورانها و دارا بــودن تراکــم بســیار بــاالی دام و طیــور از جملــه مجتمــع دامپــروری دامشــهر و همچنیــن تعــداد 
بــاالی مراکــز عرضــه  فــرآورده هــای خــام دامــی ، نقــش ویــژه ای در کنتــرل بیماریهــای دامــی و بیماریهــای مشــترک 

بیــن انســان و حیــوان ایفــا مــی کنــد.  
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 به بهانه قاب عکس ، تلنگری برای مطالعه بیشتر 
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        سامانه نقشه و مکان یابی بیماری سل در انگلیس و ولز 

                                   شیرو مشتقات آن 
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     فرآیند تولید پروتیین های مفید بدست آمده از دام 
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معرفی دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان
مقدمه: 

بــا توجــه بــه رشــد ســاالنه9 / 8درصــدی صنعــت آبــزی پــروری، ایــن بخــش بعنــوان ســریع الرشــدترین بخــش 
تولیــد غــذا در جهــان در نظــر گرفتــه مــی شــود. در مقایســه بــا ایــن صنعــت، متوســط رشــد ســاالنه صیــد در 
ــا  ــوده اســت . همــراه ب ــات پرورشــی تنهــا 2/8 درصــد در زمــان مشــابه ب ــا،2 / 1درصــد و در بخــش حیوان دنی
ــان  ــت آبزی ــف در جمعی ــای مختل ــاری ه ــور بیم ــروز و ظه ــد، ب ــم تولی ــش تراک ــروری و افزای ــزی پ ــعه آب توس
پرورشــی افزایــش یافتــه اســت بنحــوی کــه بــروز بیمــاری هــا بعنــوان اصلــی تریــن مانــع توســعه صنعــت آبــزی 
پــروری مطــرح گردیــده اســت کــه هــم توســعه اقتصــادی و هــم توســعه اجتماعــی را در بســیاری از کشــورها 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. زمانــی کــه یــک عامــل پاتــوژن بــه محیــط طبیعــی وارد مــی شــود، امــکان درمــان 

و یــا ریشــه کنــی بســیار کــم بــوده و یــا وجــود نــدارد. 

ــه پرورشــی  ــان وحشــی ب ــزا از جمعیــت آبزی ــد کــه عواقــب و پیامدهــای ناشــی از انتشــار عوامــل بیماری هرچن
قابــل پیــش بینــی اســت ولــی عواقــب انتشــار عوامــل بیماریــزا از جمعیــت آبزیــان پرورشــی بــه وحشــی نیــز مــی 
توانــد بســیار نگــران کننــده باشــد.  بیمــاری هــای آبزیــان گســترش جهانــی داشــته و بدلیــل نقــل و انتقــاالت 
آبزیــان زنــده و محصــوالت آنهــا و نیــز گســترش ســریع صنعــت آبــزی پــروری بــه راحتــی بیــن کشــورها و قــاره 
هــای مختلــف جابجــا مــی شــوند. بــا توجــه بــه عمــر کوتــاه صنعــت تکثیــر و پــرورش آبزیــان، عمــر شناســایی 
ــوده ولیکــن در همیــن مــدت، پیشــرفت هــای شــگرفی در  ــز محــدود ب ــان نی و تشــخیص بیمــاری هــای آبزی
علــم تشــخیص، پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــا حاصــل شــده اســت، بنحــوی کــه امــروزه مراکــز تحقیقاتــی و 
دانشــگاهی متعــددی در جهــان بــر روی بیمــاری هــای آبزیــان فعالیــت و تحقیــق مــی کننــد ودر همیــن راســتا 
ــوان Aquatic animal health را  ــی تحــت عن ــز بخــش مجزای ــی بهداشــت دام )OIE( نی ســازمان جهان

ایجــاد نمــود کــه بیمــاری هــای آبزیــان را تحــت پوشــش قــرار داده اســت.

ــان  ــزی و جمعیــت آبزی ــر آب ــا بهداشــت و حفــظ ســالمت ذخای ــان و ارتق ــه مدیریــت بیمــاری هــای آبزی وظیف
ــازمان پرورشــی کشــور در س

دامپزشکی کشور بعهده دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان است.

دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان برنامه های خود را حول سه محور: 

 	  Earlyــه ــریع اولی ــخیص س ــامانه تش ــتقرار س ــک و اس ــای اگزوتی ــاری ه ــروز بیم ــگیری از ب  پیش
detection system

جلوگیــری از گســترش بیمــاری هــای لیســت OIE گــزارش شــده در کشــور و برنامــه ریــزی در جهــت 	 
محدودســازی و کنتــرل آنهــا

پایش و کنترل بیماری های اندمیک	 

تدوین نموده است.

1 -  پیشــگیری از بــروز بیمــاری هــای اگزوتیــک و اســتقرار ســامانه تشــخیص ســریع اولیــه 
Early Detection system

ــای SAV ، ISA ، EHN ، GCRV ، KHV ، SVC ، RSIVD ، VNN و Gyrodactylosis در  ــاری ه بیم
ماهیــان و

 MBV ، HPV ، IMN ، AHPND ، IHHNV ،YHV و TSV در میگو بعنوان بیماری های اگزوتیک 
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تحــت مراقبــت و پایــش قــرار مــی گیرنــد. بــا توجــه بــه عــدم ایــن بیمــاری هــا در کشــور، بیشــترین کنتــرل 
بــر روی محمولــه هــای وارداتــی صــورت مــی گیــرد تــا از ورود عوامــل مســببه ایــن بیمــاری هــا بــه کشــور 
ــا و نحــوه  ــن بیمــاری ه ــن کــه آمــوزش و اطــالع رســانی در خصــوص ای ــد. ضمــن ای ــری بعمــل آی جلوگی
شناســایی آنهــا در برنامــه آموزشــی ســازمان دامپزشــکی قــرار دارد تــا دامپزشــکان و مســئولین فنــی بهداشــتی 
قــادر بــه تشــخیص ســریع بیمــاری بــوده و اطــالع رســانی و اقــدام بــه موقــع از طریــق ســامانه الکترونیــک 
پایــش و مراقبــت و ادارات اجرایــی دامپزشــکی در اســتان هــای کشــور در صــورت بــروز بیمــاری صــورت مــی 
گیــرد. سیاســت ســازمان دامپزشــکی در رابطــه بــا ایــن بیمــاری هــا بــا توجــه بــه اگزوتیــک بــودن آنهــا، ریشــه 
کنــی اســت و در صــورت بــروز ردیابــی عامــل بیمــاری و یــا بــروز بیمــاری، کانــون آلــوده حــذف شــده و ســایر 

واحدهــای اپیدمیولوژیــک تحــت برنامــه مراقبــت قــرار مــی گیرنــد.

برنامــه هــای مراقبــت بیمــاری هــای اگزوتیــک در ســطح کشــور بصــورت مراقبــت بالینــی و در محمولــه هــای 
وارداتــی بصــورت نمونــه بــرداری و انجــام آزمایــش و مراقبــت دوره قرنطینــه انجــام مــی شــود.

2 -  جلوگیــری از گســترش بیمــاری هــای لیســت OIE گــزارش شــده در کشــور و برنامــه 
ریــزی در جهــت محدودســازی و کنتــرل

آنها 

رخــداد ســه بیمــاری VHS ، IHN و IPN در صنعــت پــرورش ماهــی قــزل آالی کشــور و بیمــاری WSD در 
صنعــت پــرورش

میگــو کشــور هــر ســال موجــب تلفــات و خســارات اقتصــادی مــی شــود .در ایــن راســتا ایــن بیمــاری هــا، 
تحــت برنامــه مراقبــت قــرار

ــدی  ــه بن ــدی )Zoning( و کوپ ــه بن ــق منطق ــه از طری ــت ک ــالش اس ــکی در ت ــازمان دامپزش ــد و س دارن
)Compartmentalization( ، نســبت بــه کنتــرل و محدودســازی ایــن بیماری ها اقدام نمــوده و در صورت 

امــکان آنهــا را ریشــه کــن نمایــد.

در پــرورش ماهیــان قــزل آال بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از برنامــه هــای مراقبــت و تاریخچــه بــروز بیمــاری، 
مناطــق پــاک،  نامشــخص و آلــوده در کشــور از نظــر ایــن بیمــاری هــا معیــن شــده و روابــط جابجایــی و حمــل 
و نقــل بیــن ایــن مناطــق تعریــف شــده و تحــت کنتــرل اســت. سیاســت اجرایــی در ایــن مناطــق متفــاوت بــوده 
بــه نحــوی کــه در مناطــق پــاک، سیاســت ریشــه کنــی و در مناطــق آلــوده سیاســت کنتــرل و محدودســازی 
ــن  ــروز بیمــاری یکــی از ای ــه تاریخچــه ب ــز بســته ب ــی مــی شــود .در مناطــق نامشــخص نی بیمــاری عملیات

سیاســت هــا اعمــال مــی گــردد.

ــه ســایر مناطــق ممنــوع مــی باشــد و برنامــه مراقبــت در ایــن  ــوده ب جابجایــی و حمــل و نقــل از مناطــق آل
مناطــق بصــورت مراقبــت بالینــی اجــرا مــی شــود .بــه منظــور دســتیابی بــه وضعیــت پــاک، مــزارع واقــع در 
مناطــق آلــوده بایســتی ضمــن فراهــم نمــودن شــرایط بهداشــتی اولیــه و اســتقرار نظــام امنیــت زیســتی، نســبت 
بــه خشــک کــردن، شستشــو و ضدعفونــی همزمــان اقــدام نماینــد تــا در وضعیــت نامشــخص قــرار گرفتــه و 
پــس از اجــرای دو ســال متوالــی برنامــه مراقبــت فعــال و عــدم ردیابــی عامــل بیمــاری زا، بعنــوان منطقــه پــاک 
لحــاظ مــی گردنــد.در پــرورش میگــو، مراقبــت فعــال اجــرا مــی گــردد .تمامــی مولدیــن و پســت الروهــای 
تولیــدی مراکــز تکثیــر از نظــر عامــل بیمــاری لکــه ســفید میگــو غربــال مــی شــوند .در طــول دوره پــرورش 

نیــز مراقبــت بالینــی صــورت مــی گیــرد.

3 -  پایش و کنترل بیماری های اندمیک

رخــداد بیمــاری هــای باکتریایــی، انگلــی و قارچــی در جمعیــت آبزیــان کشــور تحــت پایــش قــرار دارنــد .ایــن 
امــر در قالــب ارزیابــی
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هــای بهداشــتی زمــان بنــدی شــده و یــا از طریــق ثبــت گزارشــات دامپزشــکان در ســامانه الکترونیــک پایــش و 
مراقبــت بیماریهــای آبزیــان صــورت مــی گیــرد .هرگونــه افزایــش رخــداد بیمــاری هــا مــورد بررســی قــرار مــی 

گیــرد و در صــورت لــزوم،

اقدامات کنترلی هماهنگ از سوی سازمان دامپزشکی کشور تدوین و عملیاتی می گردد.

از جملــه بیمــاری هــای شــاخص اندمیــک در کشــور، بیمــاری اســترپتوکوکوزیس، یرســینیوزیس در ماهیــان قــزل 
آال و عفونــت هــای آئروموناســی در کپورماهیــان مــی باشــد.

ــت زیســتی در  ــام امنی ــتقرار نظ ــک، اس ــای اندمی ــاری ه ــداد بیم ــرل رخ ــازمان دامپزشــکی در کنت سیاســت س
مــزارع پرورشــی و ارتقــا ســطح بهداشــتی مــی باشــد .در ایــن راســتا آمــوزش بهــره بــرداران از جملــه اولویــت 

هــای ســازمان دامپزشــکی اســت.

چارت سازمانی دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان:

در راســتای مدیریــت بیمــاری هــای آبزیــان و ارتقــا بهداشــت و حفــظ ســالمت ذخایــر آبــزی و جمعیــت آبزیــان 
پرورشــی کشــور در ســازمان، ایــن دفتــر از گــروه هــای مختلفــی جهــت تدویــن و ابــالغ سیاســت هــا، قوانیــن 
و ضوابــط بهداشــتی و نظــارت بــر حســن اجــرا و عملکــرد آنهــا توســط بخــش اجرایــی مربوطــه، بشــرح ذیــل 

تشــکیل گردیــده اســت. 

گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان سردآبی- ۱

وظایف این گروه عبارتند از :

نظارت و رسیدگی به عملکرد حوزه بهداشت و بیماری های ماهیان سردآبی 	 

ــای 	  ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــت و مب ــت، مراقب ــردی بررســی، مدیری ــای راهب ــه ه ــن برنام ــه و تدوی مطالع
ــردآبی. ــان س ماهی

راهنمایــی فنــی و ارائــه طریــق تخصصــی در خصــوص مســائل و پرســش هــای ادارات کل دامپزشــکی 	 
اســتان هــا. 

مدیریــت رخــداد بیمــاری هــای واگیــردار از طریــق پایــش و مراقبــت فعــال، شناســایی عوامــل خطــر و 	 
تدویــن اســتراتژی جهــت برخــورد بــا کانــون هــا. 

گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان گرمابی- 2

      وظایف این گروه عبارتند از :

ــان 	  ــای ماهی ــاری ه ــت بیم ــررات بهداشــتی و مدیری ــردی و مق ــای راهب ــه ه ــن برنام ــه و تدوی مطالع
ــر اجــرای آنهــا. ــه ب ــی و نظــارت عالی گرماب

ــی 	  ــتی و راهنمای ــای بهداش ــتورالعمل ه ــانی دس ــه روز رس ــوص ب ــزی در خص ــه ری ــه و برنام مطالع
ــتانها. ــان اس ــان آبزی کارشناس

مدیریت و برنامه ریزی بیماری های نوپدید و باز پدید حوزه ماهیان گرمابی کشور.	 

مطالعــه و بررســی آخریــن یافتــه هــای علمــی بیمــاری هــای ماهیــان گرمابــی از منابــع علمــی داخلــی 	 
و خارجــی. 

گروه بهداشت و مدیریت بیماری های سخت پوستان و نرم تنان آبزی- ۳

31



ــای ســخت 	  ــاری ه ــت بیم ــتی و مدیری ــات بهداش ــردی و عملی ــای راهب ــه ه ــن برنام ــه و تدوی مطالع
ــر اجــرای آنهــا. ــزی و نظــارت ب ــان آب ــرم تن پوســتان )میگــو( و ن

ــائی 	  ــال، شناس ــر فع ــال و غی ــت فع ــش و مراقب ــق پای ــردار از طری ــای واگی ــار ه ــداد بیم ــت رخ مدیری
ــردار.  ــای واگی ــاری ه ــای بیم ــون ه ــا کان ــن اســتراتژی جهــت برخــورد ب ــل خطــر و تدوی عوام

تدویــن دســتورالعمل هــا وشــیوه نامــه هــای مدیریــت بیمــاری هــای ســخت پوســتان )میگــو( و نــرم 	 
تنــان آبــزی در کشــور و نظــارت بــر حســن اجــرای آن. 

مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری های سخت پوستان )میگو( و نرم تنان آبزی در کشور.	 

مطالعــه و بررســی آخریــن یافتــه هــای علمــی از طریــق منابــع علمــی معتبــر داخلــی و خارجــی جهــت 	 
. NACA و OIE و FAO ارتبــاط بــا مراجــع بیــن المللــی مرتبــط از جملــه

گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان دریایی و آبزیان زینتی- 4

ــان 	  ــت بیمــاری هــای ماهی ــات بهداشــتی و مدیری ــردی و عملی ــه هــای راهب ــن برنام ــه و تدوی مطالع
ــی. ــاری و زینت ــی، خاوی دریای

نظــارت بــر اجــرای برنامــه هــا و دســتورالعمل هــای حــوزه بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای ماهیــان 	 
ــاری و زینتی. دریایــی، خاوی

مدیریت رخداد بیماری های اخطار کردنی حوزه ماهیان دریایی، خاویاری و زینتی. 	 

مطالعــه و بررســی آخریــن یافتــه هــای علمــی داخلــی و خارجــی معتبــر نظیــر FAO و OIE در حــوزه 	 
بهداشــت و مدیریــت  بیمــاری هــای ماهیــان دریایــی، خاویــاری و زینتــی.
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                           پیشرفت ژنتیک در دام 

                     پالسمای سرد در دامپزشکی 
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                                  ژنومیک در دام 

                دستگاه آندوسکوپی دامپزشکی 
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نقش سواد سالمت بهداشتی مردم در بهره مندی از خدمات دامپزشکی

راضیه طغرلی  دکتری عمومی دامپزشکی، مسئول آموزش شبکه دامپزشکی شهرستان بافت، اداره کل دامپزشکی استان کرمان  ا
R.toghroli@yahoo.comپست الکترونیکی  

پویا امجدی  دکتری عمومی دامپزشکی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت، اداره کل دامپزشکی استان کرمان،   پست  
pouya.amjadi3710@gmail.comالکترونیکی

 فاطمــه موحــدی دکتــری عمومــی دامپزشــکی ، مســئول نظــارت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بافــت  ، اداره کل دامپزشــکی 
fateme.movahedi@yahoo.com     ــک ــت الکترونی ــران   پس ــتان ته اس

    اصطــالح ســواد ســالمت بهداشــتی بــه مفهــوم یــک مهــارت شــناختی و بــه عنــوان مســاله  ای
 مهــم و تأثیرگــذار در نظــام مراقبــت ســالمت اســت کــه نخســتین بــار در ســال 1974 میــالدی، در
 یــک میزگــرد آموزشــی در مــورد آمــوزش بهداشــت، مطــرح شــد و از آن زمــان تاکنــون ایــن مفهــوم

در مــوارد متعــددی از ســوی ســالمت، مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
    ســازمان بهداشــت جهانــی، از موضــوع ســواد ســالمت، بــه  عنــوان یکــی از مهــم  تریــن

ــه ایــن مهــم ــاد کــرده و از کشــورها خواســته اســت کــه ب  شــاخص  هــای ســالمت در کشــورها ی
 توجــه کافــی داشــته باشــند، بــه همیــن دلیــل، کشــورهایی کــه دارای نظــام ســالمت کارآمد هســتند،

بــرای افزایــش ســطح ســواد ســالمت مــردم، سیاســتگذاری مــی  کننــد و برنامــه دارنــد.
    بــه نظــر مــی  رســد بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ســواد ســالمت، متولیــان ســالمت از

 جملــه فعــاالن حیطــه دامپزشــکی در تمــام کشــورها بایــد برنامــه  هــای کوتــاه مــدت، میــان مــدت و
 بلنــد مــدت بــرای ایــن مهــم طراحــی کننــد و بــا یــاری رســانه  هــا در مســیر افزایــش ســطح ســواد

ســالمت مــردم بکوشــند.
   ســواد ســالمت توانایــی خوانــدن و درک اطالعــات ســالمت بــا هــدف قضــاوت و انتخــاب

 درســت در راســتای ارتقــای ســالمت اســت، بــه زبــان ســاده تــر یعنــی ایــن کــه بتوانیــم از آموختــه
 هــای مفاهیــم ســالمت در راســتای خودمراقبتــی و ارتقــای ســالمت اســتفاده کنیــم. ســواد ســالمت
ــرای تمــام افــراد جامعــه، از یــک  در واقــع مجموعــه  ای از دانســته  هــا و آگاهــی  هــا اســت کــه ب
 شــهروند عــادی گرفتــه تــا یــک متخصــص در ایــن حــوزه، ضــروری اســت. ایــن مجموعــه آگاهــی
  هــا کمــک مــی  کننــد تــا تــک  تــک افــراد جامعــه و در نهایــت کل یــک جامعــه زندگــی ســالم  تــری

را تجربــه کننــد.
ــواد ــون از س ــی تاکن ــران کس ــه در ای ــت ک ــن اس ــه ای ــن زمین ــه در ای ــل توج ــه قاب    نکت

ــی ــق جامع ــراد تحقی ــا ســالمت اف ــط ب ــار مرتب ــای دامپزشــکی و رفت ــه ه ــردم در زمین  ســالمت م
ــت. ــده اس ــگران دور مان ــد پژوهش ــاله از دی ــن مس ــت و ای ــداده اس ــام ن انج

ــردم ــی م ــش آگاه ــوز، افزای ــای زئون ــگیری از بیماریه ــن راه پیش ــه مهمتری ــا ک    از آنج
 درخصــوص ایــن بیمــاری هــا، از طریــق آمــوزش راه هــای ابتــال، روش هــای پیشــگیری، عالئــم
 بیمــاری و درمــان اســت لــذا توجــه بــه میــزان ســواد ســالمت افــراد در ایــن زمینــه از تعییــن کننــده

هــای بســیار مهــم ایــن حیطــه بــه شــمار مــی رود.
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   از دیــدگاه کلــی  تــر مــی  تــوان توانایــی  هــای الزم در کســب ســواد ســالمت مــردم در
حیطــه دامپزشــکی را بــه ســه گــروه بــه ترتیــب زیــر تقســیم بنــدی کــرد:

 -توانایــی خوانــدن فــرم  هــای برچســب  هــای مــواد غذایــی از جملــه بســته بنــدی هــای مــرغ و
 گوشــت و مــواد پرتئینــی و مــواد لبنــی

 - برچســب و پیوســت  هــای الصاقــی داروهــای دامپزشــکی و ســایر اطالعــات نوشــتاری مربــوط بــه
 نحــوه مصــرف دارو و مــدت زمــان پرهیــز گوشــت و شــیر

ــن ــه شــده و همچنی ــی درک اطالعــات نوشــتاری و شــفاهی کــه از طــرف دامپزشــک ارائ  -توانای
 توصیــه هــای ارائــه شــده توســط ســازمان دامپزشــکی و بروشــورها و پوســترهای توزیــع شــده در

 بیــن افــراد جامعــه در خصــوص پیشــگیری و رعایــت نــکات بهداشــتی
 -توانایــی عمــل کــردن بــر اســاس دســتورالعمل  هــای مربــوط بــه برنامــه  هــای دارویــی و مراقبــت

 هــای توصیــه شــده در خصــوص اهمیــت بیمــاری هــای مشــترک
 اینهــا تنهــا نمونــه  هایــی از اســتانداردهای ســواد ســالمت هســتند کــه بــه شــکل فــردی و اجتماعــی

بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد تــا ســطح ســالمت یــک جامعــه ارتقــاء پیــدا کنــد.
 امیــد اســت  کــه بــا پیگیــری و توجــه بیــش از پیــش بــه ســواد ســالمت مــردم در زمینــه دامپزشــکی

در ارتقــا ســطح ســواد ســالمت مــردم گام موثری برداشــته شــود.
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تور مجازی دامپزشکی
                                                         محسن تقی پور فوق لیسانس کامپیوتر

          mohsen123.taghipour@gmail.com  پست الکترونیک 

Virtual Tour تور مجازی
به مجموعه ای از تصاویر، فایل های ویدئویی، تصاویر پانوراما )تصویری که از یک نقطه تمام 
یا بخشی از افق را پوشش می دهد(، فایل های صوتی، اطالعات متنی و … اطالق می شود 

که امکان آشنایی بیننده را با یک محیط و یا یک شی به صورت مجازی و بدون حضور فیزیکی 
فراهم می نماید. هدف از ارائه تور مجازی از بین بردن محدودیت های زمانی و مکانی است به 

طور مثال با استفاده از تور مجازی می توان در یک بنای تاریخی به گشت و گذار پرداخت و یا از 
نمایشگاه یا مکانی که در کشوری دیگر و در زمان گذشته برگزار شده است دیدن نمود.

همه ما تاکنون به صفحه های وب بسیار ابتدایی که تعدادی تصویر کوچک از محیط به همراه 
یک پالن بر خورده ایم که به عنوان تور مجازی به بیننده ارائه می شود. امروزه با توجه به رقابت 

شدید ارائه کنندگان خدمات در وب، دیگر نمی توان انتظار داشت کاربران از چنین نمونه هایی 
استقبال نموده و از آنها استفاده کنند. یک تور مجازی مناسب باید بتواند با کاربر تعامل داشته باشد 

و بهترین اطالعات را در اسرع وقت و با یک رابط کاربری گرافیکی متناظر با فضای حقیقی در 
اختیار کاربران قرار دهد.
روند تولید تور مجازی:

روند تولید تور مجازی بدیـن صـورت است که متخصصـان با استفـاده از دوربینهـای 
عکاسـی360 درجه تصاویری از بخشهای مختلف مجموعه شما )مانند ورودی، البی، اتاقها، 

کارگاها، بخش ها و…( تهیه می کنند. این تصاویر به گونه ای در برنامه تور مجازی قرار می 
گیرد که به مخاطب شما این امکان را می دهد تا در محیط کار و مجموعه گردش کرده از درب 
هر اتاق داخل شده، از راه پله ها باال و پایین رود و به هرنقطه از مجموعه سرزده و در هر بخش 
اطالعات الزم را دریافت کند. مخاطب شما می تواند با کلیک کردن برروی هر محصول یا هر 

دستگاه و … اطالعات مربوط به آن را مشاهده کند.
تور مجازی :

تور مجازی یک فناوری جدید است که امکان بازدید مجازی از یک محیط واقعی را برای 
مخاطبان فراهم می کند. تور مجازی قابلیتی مابین عکس و فیلم را به شما میدهد. وسعت دید در 

پانورامای 360 ، وسیعتر از عکس است، خروجی این تکنیک همچون فیلم است ولی با این تفاوت 
که کنترل دوربین در دست مخاطب است و او می تواند تصور کند که در فضایی ایستاده است و به 

 هر طرف که بخواهد میتواند رو کند، در آن زوم کند و سوژه را با جزئیات بیشتری مشاهده کند.
تور مجازی، شامل چند نما یا پانورامای 360 است که با ارتباط منطقی بین نقاط، امکان سفر بین 

41



 آنها میسر می شود. مجموعه این نقاط جلوه ای از محیط کار را به نمایش میگذارد.
تور مجازی مجموعه ای کامل از تصاویر و اطالعات مربوط به مجموعه شماست که برای مخاطبین 

 امکان گردش مجازی در مجموعه را فراهم می کند.
تور مجازی به شما این امکان را میدهد تا بدون نیاز به صرف زمان و هزینه های باال و بدون نیاز 

به حضور در مجموعه، مخاطبین خود را در دنیای مجازی به بازدید از امکانات تجهیزات و تخصص 
 های خود دعوت می کنید.

تور مجازی )  ( Virtual Tourاین امکان را برای افراد ایجاد می کند که از طریق اینترنت یک 
 مکان را با تمام جزئیاتش مشاهده کنند.

مزایای تور مجازی :
– عدم محدودیت زمانی و مکانی : با استفاده از تور مجازی مخاطبان قادرند از هر نقطه جهان و در 

 هر زمان دلخواه از فضای مورد نظر بازدید نمایند.
– کارگردانی بیننده : در تور مجازی بیننده خود قادر است کار گردانی تماشای اماکن مورد نظر را در 

 فضای مورد نظردر اختیار بگیرد.
 – کیفیت فوق العاده : کیفیت تصاویر پانوراما در حدود 8400 ×16800 پیکسل می باشد.

– قابلیت های متنی : در بازدید مجازی میتوان بی نهایت عنوان متنی را برای یک مکان در نظر 
گرفت وفقط عنوان ها را در گوشه ایی از تصاویر قرارداد و با کلیک بر روی هر یک از عنوان ها کل 

 محتویات عنوان ظاهر گردد.
– قابلیت صوتی : در تور مجازی میتوان بینهایت عنوان صوت را با زبان ها مختلف دنیا برای یک 

مکان در نظر گرفت و فقط عنوان ها را در گوشه ایی از تصاویر قرارداد و با کلیک بر روی هر یک از 
 عنوان ها صدای مربوط به آن عنوان شنیده شود.

– خدمات تصویری : همانطور که قباًل بیان شد در تور مجازی مخاطب تماشای اماکن را به طور صد 
 در صد در اختیار خود می گیرد.

– حجم بسیار کم : در تصاویر ویدئویی حجم فیلم بر اساس زمان بوده و هر ثانیه حداقل دارای 25 
فریم می باشد، حال آنکه در شیوه پانوراما 360 صد در صد فضا در یک عکس با کیفیت بسیار باالتر 

 و حجم بسیار کمتر نمایش داده می شود.
– دسترسی جهانی : با استفاده از تور مجازی مخاطبان قادرند از هر نقطه از جهان در فضای مورد 

 نظر سیر نمایند.
– دسترسی همیشگی : با استفاده بازدید مجازی مخاطبان قادرند در هر زمانی در فضای مورد نظر به 

 گشت و گذار بپردازند.
– انطباق با  انواع دستگاه ها : تور مجازی بر اساس فرمت فلش برای سیستم عامل ویندوز و سیستم 

عامل های موبایل و تبلت )به غیر از  (iOSو برای سیستم عامل هایی که از فلش پشتیبانی نمی 
کنند )مانند سیستم عامل  (iOSاز برنامه نویسی html5 استفاده و طراحی می گردد که به این 

ترتیب تمامی دستگاه ها و سیستم عامل ها می توانند تور های مجازی را اجرا کنند و با توجه به این 
امکانات، نگرانی در خصوص اجرا نشدن تور مجازی در دستگاه های مختلف کاربران وجود نخواهد 

داشت.
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باتوجه به وضعیت کرونا در کشور و محدویت های ایجاد شده بمنظور آشنایی صنوف مختلف با خدمات 
دامپزشکی ، برگزاری تور مجازی این امکان را می دهد که خبرنگاران ، شهروندان وبهره برداران با حرفه و 

نقش دامپزشکی بیشتر آشنا شوند. 
برای اجرای این ایده به چه امکانات زیر نیاز است 

دوربین عکاسی مناسب
نرم افزار گرافیکی به منظور  ادیت تصاویر 

سایت ارائه دهنده خدمات تورهای مجازی معتبر
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  مروری بر بیماری طاعون اسبی
ــا ــارزه ب ــناس مب ــوژی دامپزشکی،کارش ــی میکروبیول ــرای تخصص ــکی ،  دکت ــی دامپزش ــری عموم ــن ایمان دار،دکت ــر محس   دکت

ــن ــتان قزوی ــی اس ــای دام یبماریه
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)Reoviridae( كلیات ویروس های خانواده رئوویریده

      در  ســال 1959 میــادی، اســم رئوویــروس )Respiratory enteric orfan viruses( بــرای گروهــی 
از ویروس هــا کــه در گــروه پیکورناویروس هــا قــرار داده شــده بودنــد و اغلــب از دســتگاه تنفــس و 
مجــاری گوارشــی در کشــت ســلولی جــدا می شــدند ،پیشــنهاد شــد. در اوایــل دهــه 1970، اوربــی ویروســها 
ــد  ــروه فاق ــن گ ــای ای ــر خــاف ویروس ه ــاختند؛ چــون ب ــروس جــدا س ــروه آربووی )Orbiviruses( را از گ
ــدی  ــا طبقه بن ــروه رئوویروس ه ــت در گ ــن جه ــد، بدی ــته ای بودن ــی و دارای RNA دو رش ــش خارج پوش
ــات  ــراد و حیوان ــوع اف ــه از مدف ــی ک ــی از ویروس های ــد گروه ــوم ش ــه 1970، معل ــط ده ــدند. در اواس ش
ــد، دارای RNA قطعــه قطعــه و  ــه بودن ــام گرفت ــروس )Rota virus( ن ــه اســهال جــدا شــده و روتاوی ــا ب مبت
دو رشــته ای می باشــند. اکنــون ســه جنــس در خانــواده رئوویریــده وجــود دارد و ســه جنــس دیگــر در ایــن 
ــود  ــا وج ــا ب ــر ارتوویروس ه ــد. اکث ــوده می کنن ــرات را آل ــان و حش ــه گیاه ــده اند ک ــدی ش ــواده طبقه بن خان
ــس  ــای ناشــی از جن ــروه ناشــی از بیماریه ــی در گ ــای مهم ــی بیماری ه ــزا نیســتند ول ــاد، بیماری ــی زی فراوان
ــی و  ــان آب ــاری زب ــه بیم ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــه از مهمتری ــد ک ــرار گرفته ان ــروس ق ــروس و روتاوی اوربي وی

طاعــون اســبی اشــاره نمــود.

خصوصیات رئوویروس ها

       رئوویروس هــا ویریون هــای فاقــد پوشــش خارجــي، کــروي شــکل و بــه قطــر 70 نانومتــر می باشــند کــه
  دوRNAداراي دو کپســید مشــترک المرکــز و کپســید داخلــي بیســت وجهــي هســتند. ژنــوم ایــن ویروس هــا 
 رشــته اي قطعــه قطعــه 11-10 مولکولی انــد کــه انــدازه کل ژنــوم در ارتورئوویروس هــا 23 هــزار نوکلئوتیــد،
ــد ــزار نوکلئوتی ــه( 18 ه ــا )11 قطع ــد و در روتاویروس ه ــزار نوکلئوتی ــه( 23 ه ــا )10 قطع  در اوربي ویروس ه
 می باشــد. ایــن ویروس هــا داراي 5 آنزیــم ســلولی از جملــه آنزیــم ترانــس کریپتــاز در مرکــز بــوده و هماننــد

ســازي آن در سیتوپاســم صــورت می گیــرد.

ــا ثبــات  ــه تغییــرات PH ب       ارتوویروســها و روتاویروســها در برابــر حال هــاي چربــی مقــاوم و نســبت ب
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هســتند ولــي اوربي ویروس هــا فقــط در PH بیــن 6 و 8 ثبــات خــود را حفــظ مي کننــد و در برابــر اتــر مقــداري 
ــي ارتورئوویروســها  ــي عفونت زای ــور کل ــه ط ــك ب ــاي پروتئولیتی ــته مي شــود. آنزیم ه ــا کاس ــي آنه از عفونت زای
و روتاویروســها را افزایــش مي دهنــد. بنابرایــن کیموتریپســین روده، کپســید خارجــي ایــن ویروس هــا را از بیــن 
ــت.  ــاوت اس ــا متف ــر رئوویروس ه ــز ب ــدزدا نی ــواد گن ــر م ــد. تأثی ــدید مي کن ــا را تش ــي آنه ــرده و عفونت زای ب
ترکیبــات یدوفــور و فنــل آنهــا را غیــر فعــال مي ســازد ولــي هیپوکلریت هــا اثــري بــر روی آنهــا ندارنــد. الــکل 

اتیلیــك 95 درجــه ضدعفونــي کننــده مؤثــري بــراي مصــارف آزمایشــگاهي اســت )3و15(.
بیماري هاي ایجاد شده توسط اوربي ویروس ها

      بیمــاري زبــان آبــي و طاعــون اســبي از نظــر اقتصــادي بیماري هــاي مهمــي در آفریقــاي جنوبــي بوده انــد. 
اهمیــت ایــن دو بیمــاري در آفریقــا و رخنــه کــردن آنهــا بــه طــور متنــاوب بــه خاورمیانــه و برخــي کشــورهاي 
اروپایــي، محققیــن را بــر آن داشــته اســت تــا دربــاره ایــن ویروس هــای بیماریــزا در ســایر کشــورها بــه تحقیــق 
ــن  ــده اســت. ای ــناخته ش ــتند، ش ــزا نیس ــه بیماری ــي ک ــدادي از اوربي ویروس های ــال حاضــر تع ــد. در ح بپردازن
ــدگان و پســتانداران  ــن از پرن ــا( و همچنی ــا و کنه ه ــف )پشــه ها، کولیکوئیده ــان مختل ــا از بندپای ــوع ویروس ه ن
ــل  ــان منتق ــط بندپای ــده اند، توس ــناخته ش ــون ش ــه تاکن ــي ک ــام اوربي ویروس های ــت)10(. تم ــده اس ــدا ش ج
ــد. پنــج گــروه آنهــا شــامل ویروس هایــي  ــازده گــروه ســرمي تقســیم کرده ان ــه ی مي شــوند. اوربي ویروســها را ب
ــه ســروتیپ هاي  هســتند کــه در دام هــا ایجــاد بیمــاري مي کننــد و هــر یــك از ایــن گروه هــاي ســرمي خــود ب
ــده  ــناخته نش ــد، ش ــا باش ــام اوربي ویروس ه ــن تم ــترک بی ــه مش ــي ک ــون پادگن ــوند. تاکن ــیم مي ش ــدد تقس متع
ولــي ویروس هایــي کــه در یــك گــروه ســرمي قــرار دارنــد، واجــد پادگــن مشــترکي مي باشــند کــه وجــود ایــن 
ــي  ــرد. گاه ــت ک ــوان ثاب ــانس مي ت ــوژن و ایمونوفلورس ــل، ایمونودیف ــوت مکم ــش ثب ــیله واکن ــه وس ــا ب پادگنه
ــرار داده شــده اند، فقــط واکنــش متقاطــع ســرمي ضعیفــي  ــي کــه در یــك گــروه ســرمي ق ــن ویروس های در بی
وجــود دارد و ایــن امــر موجــب عــدم اطمینــان بــه طبقه بنــدي بــر پایــه واکنش هــاي ســرمي شــده اســت )5و9(.

معرفی بیماری

ــیله  ــه وس ــه ب ــت ک ــمي اس ــك س ــاي ت ــی در دام ه ــاد ویروس ــت ح ــاد و تح ــاري ح ــبي بیم ــون اس       طاع
ــدن  ــرات ب ــع در حف ــدن مای ــع ش ــي و جم ــاي داخل ــزي اندام ه ــا، خونری ــه ه ــت و ری ــر پوس ــاس زی آم
مشــخص مي شــود. طاعــون اســبی یــك بیمــاری سیســتمیك در عــروق خونــی و لنفــاوی اســت کــه 
آســیب عمــده بــه سیســتم رتیکولواندوتلیــال وارد می کنــد. عامــل بیمــاري اوربي ویروســي اســت کــه 
ــول  ــوده و در فص ــي ب ــاري فصل ــك بیم ــبي ی ــون اس ــد. طاع ــال مي یاب ــا انتق ــه ها و کولیکوئیده ــط پش توس
ــرای صنعــت  ــل توجهــی ب ــده و قاب ــب اقتصــادی فزاین ــن بیمــاری عواق ــی شــود. ای گــرم و مرطــوب شــایع م
ــی  ــیار مهم ــش بس ــی نق ــرات آب و هوای ــن و تغیی ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــه گ ــا دارد ک ــوب آفریق ــب در جن اس
ــرم  ــروز ف ــه ب ــر ب ــه منج ــت ک ــا اس ــرای آفریق ــی صح ــبی بوم ــون اس ــد. طاع ــترش آن دارن ــار و گس در انتش
ــات وحــش می شــود. ــل  و ســایر گونه هــای موجــود در حی ــی در اســب، االغ و قاطــر، ســگ، گورخــر، فی بالین

همه گیر شناسی، مناطق جغرافیایي و شرایط اقلیمي

ــه ویــژه آفریقــاي جنوبــي و مرکــزي از جملــه  ــاز در بیشــتر کشــورهاي آفریقایــی ب       طاعــون اســبي از دیرب
کشــورهای ســنگال، ســومالی و اتیوپــی شــیوع داشــته و تــا مدت هــا آن را یــك بیمــاري آفریقایــي مي شــناختند. 
ــادی  ــری در ســال 1854 می ــك همه گی ــان ی ــد. در جری ــا« مي نامن ــاري »اســبهاي آفریق ــن جهــت آن را بیم بدی
ــدند.  ــف ش ــه تل ــب های منطق ــت کل اس ــادل 40% جمعی ــب مع ــر 17000 رأس اس ــغ ب ــزی بال ــا، چی در آفریق
ــاری  ــد. بیم ــخیص داده ش ــان و اردن تش ــوریه، لبن ــطین، س ــورهای فلس ــاري در کش ــن بیم ــال 1944 ای در س
ــه، افغانســتان، پاکســتان،  ــران، ترکی ــه کــرده و کشــورهای ای ــه رخن ــه خاورمیان ــه منطق ــاره ب در ســال 1959 دوب
هندوســتان، حــوزه مدیترانــه شــرقی، قبــرس، لبنــان، اردن و عــراق را فــرا گرفــت و ضمــن ایجــاد مــرگ و میــر 
ــه کن  ــي ریش ــن نواح ــال 1961 از ای ــي در س ــن الملل ــکاري بی ــه هم ــب، در نتیج ــداد 300000 رأس اس در تع
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــت؛ ب ــده اس ــزارش ش ــز گ ــن نی ــتان و یم ــورهای عربس ــبی در کش ــون اس ــد )14(. طاع ش
ــی مــدت  ــه شــکل آنزئوتیــك )بومــی( باشــد، هــر چنــد دلیــل حضــور طوالن بیمــاری در عربســتان ســعودی ب
ــا منشــاء گورخرهــای  ویــروس در ایــن منطقــه هنــوز نامشــخص اســت. بیمــاری در ســال 1987 در اســپانیا، ب
ــوان مخــزن  ــه عن ــش گورخــر ب ــده نق ــه نشــان دهن ــد ک ــزارش گردی ــارک حفاظــت شــده گ ــك پ ــوده در ی آل
ــت و در  ــال گســترش یاف ــپانیا و پرتغ ــروس در ســال 1990 در کشــورهای اس ــروس می باشــد)13(. وی ــن وی ای
ــی نشــان از  ــروس در اتیوپ ــزان شــیوع وی ســال 1991 فروکــش نمــود. در یــك مطالعــه ســرواپیدمیولوژیك، می
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ــت.  ــته اس ــا داش ــدی در قاطره ــا و 10/3 درص ــدی در االغ ه ــب ها، 29/7 درص ــدی اس ــی 10/4 درص آلودگ
در مناطــق آنزئویــك، ویــروس توســط میزبان هــای پســتاندار، گورخرهــا و پشــه های ناقــل در حــال 
ــه دالیــل متعــددی از قبیــل بهبــودی میزبان هــای  چرخــش می باشــد. در مناطــق غیــر آنزئوتیــك، ویــروس ب
ــادی  ــای ســرد زمســتان دوام زی ــن و حساســیت و شــکنندگی در طــی ماه ه ــت ناقلی مخــزن، کاهــش جمعی
ــه  ــق ک ــن مناط ــه ای ــا ب ــای گورخره ــت گله ه ــا بازگش ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــد ای ــر چن ــدارد. ه ن
ــوم  ــات ب ــی از اطاع ــد. آگاه ــاری نمای ــاد بیم ــب ها ایج ــت در اس ــن اس ــده اند، ممک ــاک ش ــاری پ از بیم
ــل  ــوان ناق ــه عن ــد ب ــه می توانن ــی ک ــدس و آنهای ــای کولیکوئی ــل گونه ه ــل از قبی ــرات ناق ــناختی حش ش
ویــروس عمــل کننــد، می توانــد یــك نقطــه بحرانــی در جهــت خطــر گســترش عفونــت در مناطــق عــاری از 
ــه C.imicola و C.bolitinos اشــاره کــرد)13(.  ــوان ب ــن می ت ــن ناقلی ــن ای ــه مهم تری ــروس باشــد. از جمل وی

دام هاي حساس

       طاعــون اســبي در شــرایط طبیعــي اغلــب دام هــاي تــك ســمي بــه ویــژه اســب را مبتــا مي ســازد. االغ
ــي مقاومتشــان بیشــتر و تلفاتشــان ــه ایــن بیمــاري دچــار مي شــوند ول  و قاطــر گرچــه در شــرایط طبیعــي ب
 کمتــر از اســب اســت. گورخــر نیــز بــه ایــن بیمــاري حســاس اســت ولــي اغلــب تزریــق ویــروس واکنــش
ــي ــد ول ــغ دارن ــب هاي بال ــه اس ــبت ب ــتري نس ــیت بیش ــا حساس ــد. کره ه ــاد مي کن ــوان ایج ــي در حی  خفیف
ــه بیمــاري مقــاوم مي باشــند. در ــا زمــان از شــیرگیری نســبت ب ــا آمــده باشــند، ت ــان ایمــن بدنی  اگــر از مادی
 آزمایشــگاه مي تــوان از راه تزریــق و یــا بــه وســیله خورانیــدن اندام هــاي آلــوده، ســگ را بــه بیمــاری مبتــا
ــچ مــوردی در ــون هی ــا تاکن ــوده شــوند ام ــت آل ــن عفون ــه ای ــد ب ــز می توانن ــز و گاومیــش نی  نمــود. شــتر، ب

خصــوص انتقــال ویــروس در بیــن گوشــتخواران در طبیعــت وجــود نــدارد )12(.

  بــا تزریــق داخــل مغــزي ویــروس طاعــون اســبي بــه مــوش ســفید و خوکچــه(Alexandre)      الکســاندر 
ــاش  ــن اینت ــاوم اســت. مکی ــروس مق ــن وی ــر ای ــوش در براب ــي خرگ ــود ول ــا نم ــا را مبت ــدي آنه  .Mc)هن
Intosh) نشــان داد مــوش خرمــا (Ferret)در برابــر عامــل طاعــون اســبي حساســیت زیــادي دارد و مي تــوان  
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 از ایــن دام بــراي جداســازی ویــروس اســتفاده کــرد. همچنیــن ســرمي کــه از ایــن دام تهیــه مي شــود، واجــد
ــي جهــت انجــام آزمایش هــاي ســرمي اســت )14و15(. ــن کاف پادت

بیماریزائی

       مکانیســم اثــر ویــروس طاعــون اســبی تحــت تأثیــر قــرار دادن اندوتلیــوم عروقــی و ســلول های دفاعــی بدن
 از جملــه مونوســیت ها و ماکروفاژهــا اســت. تروپیســم بافتــی )نــوع بافــت مــورد عاقــه( ســروتیپ ویــروس
 بیماریــزا، تعییــن کننــده شــدت آســیب در بافت هــای مــورد تهاجــم می باشــد  )6و14(؛ همــه ســروتیپ ها بــه
 طــور عمــده قلــب و ریه هــا و بــه میــزان کمتــری طحــال را آلــوده می کننــد. بــا وقــوع عفونــت، ویــروس در
 عقده هــای لنفــی موضعــی شــده و بــه دنبــال ایجــاد ویرمــی اولیــه، در ســلول های اندوتلیــال و ماکروفاژهــای
ــت 9 روز ــس از گذش ــردد. پ ــر می گ ــاوی منتش ــای لنف ــال و بافت ه ــا، طح ــود در ریه ه ــی موج ــل عروق  داخ
 از عفونــت، یــك ویرمــی ثانویــه وابســته بــه ســلول اتفــاق می افتــد. ایجــاد عفونــت در ســلول های اندوتلیــال
ــو، افزایــش نفوذپذیــری عروقــی، اختــال در اتصــاالت بیــن ســلولی و از ــرات دژنراتی ــه ایجــاد تغیی  منجــر ب
ــزی و میکروترومبوزیــس از عــوارض ضایعــات عروقــی ــوم عــروق می گــردد. ادم، خونری ــن اندوتلی  بیــن رفت
ــف در ــی، توق ــی و آلوئول ــل ادم بینابین ــا از قبی ــی در ریه ه ــاالت غیرطبیع ــاالت و ح ــاد اخت ــند. ایج  می باش
ــندروم ــون، س ــادی خ ــرات انعق ــا تغیی ــان ب ــد. همزم ــاق می افت ــز اتف ــا نی ــا و پاکت ه ــرد نوتروفیل ه  عملک
 ، ادم، اختــال در عملکــردSystemic inflammatory response syndrome (SIRS)پاســخ التهابــی سیســتمیك 

ــوی و افــت فشــار خــون رخ می دهــد)13(.  عــروق ری

ــیتوپنی ــا، ایجــاد ترومبوس ــژه لنفوســیت ها و نوتروفیل ه ــه وی ــفید خــون ب ــای س ــداد گلبول ه        کاهــش تع
ــروس  ــه وی ــا ب ــاد ابت ــرم ح ــون در ف ــت خ ــش غلظ ــف و کاه ــاالتAHSخفی ــد. اخت ــاخص می باش   ش
ــن ــاز و آلکالی ــات دهیدروژن ــاز، الکت ــن کین ــای کراتی ــت آنزیم ه ــش فعالی ــامل افزای ــرم ش ــیمیایی در س  بیوش
ــش ــر افزای ــی ب ــواهدی مبن ــود ش ــم وج ــد. علیرغ ــن می باش ــن و بیلی روبی ــت کراتینی ــز غلظ ــفاتاز و نی  فس
  )انعقــاد داخــل عروقــی منتشــر( یــك حالــت غیــر معمــولDICفعالیت هــای انعقــادی و فینرینولیــز، رخــداد 

ــردد)13(. ــوب می گ ــاری محس ــن بیم   در ای

نشاني هاي بیماري

       دوره کمــون بیمــاري در شــرایط آزمایشــگاهي حــدود 5 تــا 7 روز اســت ولــي بــر حســب حــدت ویــروس
ــد. در ــول بکش ــا 21 روز ط ــی ت ــود و گاه ــتر نش ــاعت بیش ــي از 48 س ــت گاه ــن اس ــیت دام ممک  و حساس
 شــرایط طبیعــي، دوره کمــون چنــدان طوالنــي نیســت و در بیشــتر مــوارد 7 تــا 10 روز مي باشــد. آثــار ظاهــري
 بیمــاري را بــر حســب شــدت و ضعــف آن بــه چهــار شــکل تقســیم مي کننــد. در هــر واگیــري ممکــن اســت
 (، فــرمHorse sickness feverانــواع ایــن حــاالت مشــاهده شــود کــه عبارتنــد از: فــرم تــب دار بیمــاری اســب )

ریــوي، فــرم قلبــي و فــرم مخلــوط )میکــس(.

      تــب بــه شــکل عمــده در هــر چهــار فــرم بیمــاري وجــود دارد و بــر حســب حــدت ویــروس و حساســیت 
دام ممکــن اســت بــه تدریــج و یــا بــه طــور ناگهانــي بــاال رود و بــه حداکثــر برســد. در ایــن مواقــع در اشــکال 
ریــوي و یــا قلبــي منجــر بــه مــرگ مي شــود. در برخــي از اشــکال قلبــي ممکــن اســت درجــه حــرارت بــدن 

تغییــر زیــادي نکنــد.

ــون  ــاري طاع ــف بیم ــکال خفی ــي از اش ــب )Horse sickness fever(: یک ــاری اس ــب دار بیم ــرم ت 1- ف
ــي  ــب ها گاه ــي از اس ــد. در بعض ــر نکن ــب نظ ــي جل ــرایط طبیع ــت در ش ــن اس ــه ممک ــت ک ــبي اس اس
ــض  ــان نب ــش ضرب ــس و افزای ــکال در تنف ــم، اش ــاط چش ــدن مخ ــز ش ــتهایي، قرم ــل بي اش ــاري از قبی آث
مشــاهده مي شــود ولــي مهمتریــن نشــاني، افزایــش دمــای بــدن اســت کــه گاهــي تــا 41 درجــه 
ــود. ــر مي ش ــودي منج ــه بهب ــده و ب ــع ش ــپس قط ــد و س ــدا مي کن ــه روز دوام پی ــا س ــك ت ــب، ی ــد. ت مي رس

 2- فــرم ریــوی: شــکل ریــوي یــا حــاد در واگیري هــا، بــه وســیله ســویه هاي حــاد ویــروس بــروز مي کنــد.
 همچنیــن مي تــوان بــه وســیله ســویه هاي حــاد ایــن ویــروس آن را ایجــاد کــرد. دوره کمــون در ایــن شــکل
ــزش ــب، ســرفه و ری ــارت اســت از: تنگــي نفــس شــدید، ت ــارز آن عب ــات ب ــوده و خصوصی ــاه ب  اغلــب کوت
 ترشــحات کــف آلــود بینــي. شــروع تنگــي نفــس خیلــي ناگهانــي اســت و ممکــن اســت ظــرف چنــد ســاعت
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بــه مــرگ منجــر شــود.

       گاهــي شــکل ریــوي بیمــاري ابتــدا بــا تــب شــروع مي شــود. یکــي دو روز ادامــه داشــته و تــب بــه 40-41
 درجــه مي رســد. ســپس تنفــس شــدید مي شــود و هــر چــه بیمــاري بیشــتر طــول بکشــد، اشــکال در تنفــس
 بیشــتر خواهــد بــود. منخریــن بــه طــور کامــل از یکدیگــر بــاز شــده و ســر و گــردن حیــوان بــه طــرف جلــو
ــا ــدا ب ــرد. در ابت ــرا می گی ــا را ف ــي ســراپاي اســب مبت ــزان و عــرق فراوان  کشــیده شــده اســت. گوش هــا آوی
 وجــود تــب شــدید اشــتهاي حیــوان از بیــن نمــي رود و حتــي تــا شــروع تنگــي نفــس، اســب مبتــا از خــوردن
ــه ســمت ــان ب ــد و زب ــاز مي مان ــان ب ــود، ده ــوارتر مي ش ــس دش ــه تنف ــج ک ــه تدری ــردان نیســت. ب ــذا روگ  غ
ــداد آن ــر تع ــج ب ــه تدری ــده، ب ــروع ش ــکي ش ــدید و خش ــای ش ــرفه ه ــر س ــود. در آخ ــزان مي ش ــارج آوی  خ
ــود از بینــي حیــوان ــا کمــي پــس از آن مقــدار زیــادي مایــع زرد و کف آل  افــزوده مي شــود. هنــگام ســرفه و ی
ــس از ــد و پ ــن مي افت ــه زمی ــرانجام ب ــود و س ــا مي ش ــورد، جابه ج ــو مي خ ــو تل ــوان تل ــردد، حی ــاري مي گ  ج
 دســت و پــا زدن می میــرد. بعضــي اوقــات ســر خــود را تــکان مي دهــد و بــه تواتــر آب دهــان را فــرو مي بــرد.
 حیــوان بــه تدریــج ضعیــف و ضعیف تــر مي شــود تــا اینکــه قــادر بــه ایســتادن نیســت. بعضــي اوقــات فقــط
ــس ــد و اطــرف او را خی ــدا مي کن ــان پی ــا جری ــوان مبت ــي حی ــادي ترشــحات از بین ــدار زی ــرگ مق ــس از م  پ

می کنــد.

       گاهــي اســبي کــه بــه ظاهــر ســالم و مشــغول فعالیــت اســت، ناگهــان از کار بــاز مانــده و نشــاني هاي تنگــي
ــوي بیمــاري ــادر، شــکل ری ــوارد ن ــي تلــف مي شــود. در م ــه طــور ناگهان ــروز مي دهــد و ب  نفــس شــدیدي ب
 ممکــن اســت بــا عایــم خفیف تــري همــراه باشــد و بــه بهبــودي بیانجامــد. در ایــن صــورت درجــه حــرارت

بــه تدریــج پاییــن مي آیــد ولــي تنفــس تــا مدتــي دشــوار اســت.

ــراه ــردن هم ــر و گ ــاس س ــا آم ــت و ب ــبي اس ــون اس ــاد طاع ــت ح ــکل تح ــي، ش ــرم قلب ــي: ف ــرم قلب  3- ف
 مي باشــد. تــب در اغلــب اوقــات دیرتــر و در ظــرف 13-12 روز بــه حداکثــر خــود مي رســد و دو تــا چهــار
ــر شــروع مي شــود و هرچــه ــوارد دی ــردن در بیشــتر م ــورم ســر و گ ــد. ت ــي مي مان ــزان باق ــان می ــه هم  روز ب
 زودتــر آغــاز گــردد، دلیــل بــر شــدت و وخامــت بیمــاري اســت. تــورم ســر بــه ویــژه در گــودی فــوق کاســه
 چشــمی بــه خوبــي آشــکار اســت. ایــن نواحــی در اثــر تــورم کامــًا پــر مي شــوند. هــر چــه بیمــاري شــدت
ــان  بیشــتري داشــته باشــد، تــورم وســعت بیشــتري پیــدا مي کنــد. ممکــن اســت پلك هــا، لب هــا، گونه هــا، زب
ــاري ممکــن ــد. در اشــکال شــدید بیم ــینه توســعه یاب ــردن و س ــا گ ــي ت ــي گاه ــرد، حت ــرا گی ــو را ف  و زیرگل
 اســت آمــاس زیــر پوســتي در ناحیــه ســینه و کتف هــا مشــاهده شــود. پلك هــا در اثــر تــورم بــا اشــکال تــکان
ــار تنگــي نفــس ــد، آث ــورم افزایــش مي یاب ــج کــه ت ــه تدری ــه نظــر مي رســد. ب ــاز ب  مي خــورد و چشــم نیمــه ب
 ماننــد آنچــه در شــکل ریــوي اشــاره شــد، آغــاز می گــردد. رفته رفتــه حــرکات اســب مبتــا بــا دشــواري انجــام
ــده ــم دی ــاط چش ــي در مخ ــون مردگ ــاي خ ــي لکه ه ــد. گاه ــر مي رس ــه نظ ــود ب ــوان خواب آل ــرد و حی  مي گی
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ــوان ــار دل درد در حی ــوارد آث ــي م ــد. در بعض ــي مي گردن ــه آب ــل ب ــان متمای ــان و زب ــاط ده ــود و مخ  مي ش
ــد. ــن را مي خراش ــت ها زمی ــا دس ــود و ب ــد مي ش ــد و بلن ــن مي خواب ــه زمی ــب ب ــوان مرت ــد، حی ــروز مي کن ب

ــده تشــخیص داد. بلکــه ــوان در اســب زن ــر مي ت ــن شــکل بیمــاري را کمت ــوط )میکــس(: ای ــرم مخل  4- ف
 بیشــتر پــس از کالبدگشــایي حیــوان و مشــاهده آثــار ریــوي و قلبــي بــه وجــود آن پــي مي برنــد. گاهــي ابتــدا
 عایــم ریــوي شــروع و بــه آمــاس ســر و گــردن منجــر مي شــود. گاهــي ابتــدا شــکل قلبــي بــروز مي کنــد و

ــوأم مي گــردد. ــا آن ت عــوارض ریــوي ب

       شــکل ریــوي بیمــاري شــدیدتر و تلفــات آن بیشــتر اســت. شــکل قلبــي خفیف تــر و بــا تلفــات کمتــري
 همــراه اســت. بــه طــور کلــي تلفــات در شــرایط مختلــف متفــاوت اســت. در بعضــي واگیري هــا بــه 90 تــا

ــد )14(. ــاوز نمي کن ــد تج ــر از 25 درص ــاي خفیف ت ــي در واگیري ه ــد ول ــد مي رس 95 درص

آثار كالبدگشایي

       تغییــرات عمــده بیمــاري در شــکل ریــوي عبــارت اســت از آمــاس ریــه و جمــع شــدن مایــع در قفســه
ــرده ــر پ ــن در زی ــه و همچنی ــاي ری ــن لوبول ه ــت بی ــد. در باف ــر مي رس ــن لیت ــه چندی ــي ب ــه گاه ــینه ک  س
ــا قاعــده قلــب ــز فــرا مي گیــرد و ت  جنــب مایــع زرد رنــگ ژالتینــي نفــوذ کــرده کــه گاهــي مدیاســتن را نی
ــزرگ ــه ب ــر اســت. ری ــت ژالتیني ت ــن باف ــع موجــود بی ــر باشــد، مای ــاري حادت ــر چــه بیم ــد. ه ــه مي یاب  ادام
 شــده و اگــر آن را بــرش بزننــد، مایــع زرد رنگــي از بافــت ریــه تــراوش مي کنــد و مقــداري کــف از مقاطــع
ــتن و ــاوي مدیاس ــاي لنف ــت. عقده ه ــگ اس ــز رن ــي قرم ــحات، کم ــي ترش ــود. گاه ــارج مي ش ــا خ  برونش ه
 برونش هــا متــورم و نــرم اســت. در پــرده خارجــي قلــب ممکــن اســت لکه هــاي خون مردگــي دیــده شــود؛
 ولــي کمتــر ممکــن اســت حــاوي مایــع زیــادي باشــد. حنجــره و برونش هــا حــاوی مقادیــر زیــادي ترشــحات
ــزي ــاي خونری ــورم و داراي لکه ه ــن اســت مت ــا ممک ــده و روده ه ــتند. مخــاط مع ــود هس ــف  آل ــروزي ک  س
باشــند. کبــد گاهــي متــورم و پرخــون مي شــود و اغلــب مقــداري مایــع در حفــره شــکم جمــع شــده اســت.
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       در شــکل قلبــي، آثــار مشــخص بیمــاري عبــارت اســت از آمــاس زیــر پوســتي در نواحــي مختلــف بــدن،
ــي ــورم مخاطــات و آمــاس عضــات و عقده هــاي لنفــاوي. در شــکل خفیــف، ســر و گــردن مبتاســت ول  ت
ــتر ــرد. در بیش ــرا مي گی ــز ف ــانه ها را نی ــینه و ش ــردن و س ــن گ ــمت هاي پایی ــورم قس ــدیدتر، ت ــکال ش  در اش
 مــوارد آمــاس در پلك هــا، قســمت بــاالي چشــم، لب هــا، زبــان و گونه هــا و زیــر گلــو وجــود دارد. عضــوي
ــان ممکــن اســت فوق العــاده بــزرگ و آبــي  رنــگ شــده باشــد؛ در صورتــي کــه عضــات و ســایر  ماننــد زب
 بافت هــاي مبتــا را قطــع کننــد، ترشــحات زرد رنگــي خــارج می شــود. یکــي از جراحــات مشــخص شــکل
 قلبــي، جمــع شــدن مقــدار زیــادي مایــع در پــرده خارجــي قلــب اســت کــه گاهــي بــه دو لیتــر مي رســد. عضلــه
 قلــب متــورم و آبکــي شــده و در پــرده داخلــي آن لکه هــاي خــون مردگــي مشــهود اســت. ریــه اغلــب طبیعــي
ــا ــزرگ شــده و کلیه ه ــورم اســت. طحــال ممکــن اســت اندکــي ب ــد مت ــع کمــي اســت، کب ــا حــاوي مای  و ی
 دژنــره شــده باشــند. در صورتــي کــه در اثــر بیمــاري مــري فلــج شــود، ایــن عضــو ماننــد سوســیس پــر از مــواد

ــد )14(. ــي فشــرده مي باش غذای

      وبروســي بــودن طاعــون اســبي در ابتــدا در ســال 1900 بــه وســیله ماک فادیــان بــه اثبــات رســید و توســط 
ــای  ــدام ه ــا و ان ــحات بافت ه ــرم، ترش ــون، س ــروس در خ ــت. وی ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــن م ــوم محققی عم
داخلــي دام هــاي مبتــا از ابتــداي بــروز تــب وجــود دارد و تــا ســه مــاه پــس از بهبــودي ممکــن اســت در بــدن 
ــز موجــود  ــدن گورخــر بیشــتر از اســب اســت. ویــروس در ادرار و شــیر نی ــد. دوام ویــروس در ب باقــي بمان
اســت. شــکل ژنــوم و طــرز همانندســازي ویــروس ماننــد ســایر اوربي ویروس هاســت. ویــروس در PH بیــن 
6 و 10 حــدت خــود را حفــظ مي کنــد و نســبت بــه اتــر مقــاوم اســت. مقاومــت ویــروس در برابــر گرمــا قابــل 
ماحظــه اســت. در گرمــاي 50 درجــه مــدت 3 ســاعت و در 37 درجــه حــدود 30 روز بــه صــورت حــاد باقــي 
مي مانــد و در یخچــال 4 درجــه مــدت طوالنــي عفونت زایــي خــود را حفــظ مي کنــد. در برابــر مــواد گنــدزدا 
نیــز مــدت قابــل ماحظــه اي دوام دارد ولــي محلــول یــك در هــزار فرمالیــن در ظــرف 48 ســاعت ویــروس 
ــا حفــظ آن در  ــراي نگهــداري ویــروس، اســتفاده از لیوفیلیزاســیون و ی ــر فعــال مي ســازد. بهتریــن راه ب را غی
ســرماي 70- درجــه اســت. تاکنــون بــه وســیله واکنــش ایمنــي متقاطــع 9 ســروتیپ مختلــف در ایــن ویــروس 
شــناخته شــده اســت. واگیــري طاعــون اســبي در ایــران در اثــر ســروتیپ شــماره 9 بــوده اســت. ســویه هاي 
ــد، گلبول هــاي قرمــز اســب را در PH4 /6 و گرمــاي 38 درجــه  ــه مغــز مــوش عــادت کرده ان ویــروس کــه ب
جمــع مي کننــد. در ســال 1933 الکســاندر بــا عبــور مکــرر ویــروس از مغــز مــوش موفــق شــد حــدت آن را 
بــراي اســب کاهــش دهــد. ســپس ســویه اي از ویــروس طاعــون اســبي را کــه بــه مغــز مــوش عــادت کــرده 
بــود، در جنیــن مــرغ رشــد داد. در کشــت ســلولی، گنجیدگي هــاي متعــددي در سیتوپاســم نزدیــك بــه هســته 

ــا ایمونوفلورســنس مي تــوان بــه وجــود پادگــن ویــروس پــي بــرد. تولیــد مي شــود کــه ب

انتقال

ــرایت  ــر س ــوان دیگ ــه حی ــي ب ــتقیم از حیوان ــور مس ــه ط ــي ب ــرایط طبیع ــبي در ش ــون اس ــاري طاع       بیم
نمي کنــد، بدیــن جهــت مي تــوان اســب بیمــار و اســب ســالم و حســاس را در یــك اصطبــل نگــه داشــت و 
در صورتــي کــه آنهــا را از نیــش بندپایــان ناقــل حفــظ کننــد، بیمــاري بــه اســب ســالم منتقــل نخواهــد شــد. 
واگیــري طاعــون اســبي اغلــب در فصــول گــرم و مرطــوب و در مراتــع پســت و بیشــتر در اســب هایي بــروز 
ــق  ــا تزری ــد ب ــق ش ــوا )Dotowa( موف ــوند. دوت ــداري مي ش ــل نگه ــارج از اصطب ــب ها در خ ــه ش ــد ک مي کن
ــه هاي  ــس، پش ــد. از آن پ ــاد کن ــاری ایج ــاس بیم ــب هاي حس ــه اس ــد ب ــوع کولیکوئی ــه هایي از ن ــاره پش عص
ــا و شــاد دل از مؤسســه  ــل طبیعــي طاعــون اســبي مي شناســند. در ســال 1966 اوزاوا، ناکات ــد را ناق کولیکوئی
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  (Culex ــس ــس استفنســیس (Anopheles Stephensis) و کولکــس پي پي ان ــه آنوفل ــوع پش ــران دو ن رازي ای
ــوده  ــي آل ــه ویــروس اســب هاي طاعون ــوده ب ــه وســیله خــون آل ــود را ب ــران صیــد شــده ب (pipiensکــه در ای
ســاختند. 15 تــا 22 روز بعــد موفــق شــدند بــا گــزش ایــن حشــرات بیمــاري را در اســب هاي حســاس تولیــد 
کننــد. همچنیــن بــر حســب آزمایــش آنــان بــه وســیله گــزش آئــدس آژیپســی )Aedes aegypti( کــه بــه طــور 
مصنوعــي آلــوده شــده بــود، مي تــوان بیمــاري را بــه اســب منتقــل کــرد. ویــروس عامــل بیمــاري بیــش از 5 

ــد. ــدن پشــه بصــورت بیمــاری زا باقــي مي مان ــه در ب هفت

ــدي،  ــل وری ــاخت. راه داخ ــا س ــب را مبت ــوده اس ــواد آل ــق م ــیله تزری ــه وس ــوان ب ــگاه مي ت       در آزمایش
ــاد  ــر از خــون ح ــزارم میلي لیت ــك ده ه ــق ی ــا تزری ــاختن اســب اســت، و ب ــا س ــراي مبت مناســب ترین راه ب
ــي  ــط در صورت ــان فق ــال از راه ده ــر انتق ــاي تیل ــق آزمایش ه ــرد. طب ــاري را در اســب ایجــاد ک ــوان بیم مي ت
امکان پذیــر اســت کــه مقــدار زیــادي )بیــش از 150 میلي لیتــر( خــون بــه حیــوان خورانیــده شــود. اســب هاي 
مبتــا پــس از بهبــودي ممکــن اســت تــا 90 روز عامــل بیمــاري را در بــدن نگــه دارنــد؛ البتــه ایــن مــدت آنقــدر 
نیســت کــه ویــروس را در فصــول ســرد حفــظ کنــد. بدیــن جهــت االغ، قاطــر، گورخــر و ســگ کــه حساســیت 

کمتــري نســبت بــه ایــن بیمــاري دارنــد، در نواحــي آلــوده ویــروس را حفــظ مي کننــد )4و11(. 

تشخیص بیماري

      ایــن بیمــاري را ممکــن اســت بــا شــاربن اشــتباه گرفــت ولــي آثــار کالبد گشــایي شــاربن بــا طاعــون کامــٌا 
متفــاوت اســت. همچنیــن بــا آزمایــش مســتقیم و کشــت )Direct smear & Culture( بــه ســهولت مي تــوان 
ــتباه  ــوز اش ــا نوتالی ــاري را ب ــي بیم ــبي مدت ــون اس ــري طاع ــداي واگی ــرد. در ابت ــاربن را جــدا ک میکــروب ش
ــد در  ــگل وجــود داشــته اســت. بای ــن ان ــژه آنکــه در گســترش خــون بعضــي از دام هــا ای ــه وی ــد، ب مي گرفتن
 )Ecaprine( نظــر داشــت کــه بیمــاري نوتالیــوز را بــه ســهولت مي تــوان بــه وســیله داروهایــي ماننــد اکاپریــن
و گوناکریــن )Gonacrine( درمــان کــرد و حــال آنکــه درمــان طاعــون میســر نیســت. در کشــورهایي کــه بــراي 
اولیــن بــار طاعــون اســبي بــروز مي کنــد، بایــد بــه وســیله تزریــق خــون حیوانــات مبتــا از راه داخــل وریــدي 
ــه مــوش شــیرخوار ویــروس را جــدا کــرد و بوســیله  ــا تلقیــح داخــل مغــزي ب ــه کــره اســب حســاس و ی ب
ــوش  ــر روي م ــوان ب ــور را مي ت ــش مزب ــرد. واکن ــوم ک ــت آن را معل ــرم )S.N( ماهی ــازي س ــش خنثي س واکن

ســفید و یــا تیــره ســلولي کلیــه میمــون )M.S( انجــام داد )5و15(. 

ــد( و  ــده ماندن ــه زن ــرات ســرمی )در اســب هایی ک ــروس، تغیی ــن وی       اســاس تشــخیص آزمایشــگاهی ای
ــی  ــا همه گیرشناس ــط ب ــای مرتب ــی و ویژگی ه ــم بالین ــه عای ــروس )در اســب هایی ک ــا بررســی حضــور وی ی
بیمــاری دارنــد( می باشــد. تشــخیص خــود ویــروس می توانــد بوســیله آمــاده ســازی ژنــوم ویــروس توســط 
 RT-PCR ــی ــك مولکول ــرد. اســتفاده از تکنی ــون PCR صــورت پذی ــواع مختلــف آزم ــد روش ان ــا چن ــك ی ی
ــروب  ــت )2(. روش پ ــوردار اس ــی برخ ــی باالی ــیت و ویژگ ــی از حساس ــل ویروس ــایی عام ــت شناس جه
ــوان  ــه عن ــروس AHS ب ــن ژنوتیپ هــای وی هیبریدیزاســیون )Hybridization probe( جهــت شناســایی و تعیی

ــردد.  ــوب می گ ــون محس ــی و خ ــای بافت ــورد نمونه ه ــریع در م ــك روش س ی

ــرا بســیاری از اســب ها        تشــخیص ســرمی مــوارد حــاد بیمــاری ممکــن اســت بســیار مشــکل باشــد، زی
ــده  ــه زن ــب هایی ک ــوند. در اس ــف می ش ــدن تل ــادی در ب ــخ آنتی ب ــاد پاس ــل از ایج ــه و قب ــن مرحل در ای
می ماننــد، پــس از گذشــت 10 روز از بیمــاری، از روش هــای AGID )آگار ژل ایمنودیفیــوژن(، IFA )آنتی بــادی 
 ELISA خنثی ســازی ویــروس( و تســت های( VN ،)تثبیــت عناصــر کمپلمــان( CF ،)فلوئورســنت غیرمســتقیم
ــك  ــون  ELISA ی ــود. آزم ــتفاده می ش ــروس اس ــه وی ــده علی ــاد ش ــای ایج ــخیص آنتی بادی ه ــت تش جه
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ــلولی  ــای کشــت س ــال و محیط ه ــون، طح ــروس AHS در خ ــی ژن وی ــورد آنت ــریع در م ــخیصی س روش تش
می باشــد. روش VN یــا خنثی ســازی ویــروس، یــك روش تشــخیص قطعــی جهــت تعییــن ســویه و شناســایی 
ــط کشــت ســلولی 5  ــر روی محی ــن روش ب ــه ای ــح ک ــن توضی ــا ای ــروس مطــرح می باشــد؛ ب ــای وی جدایه ه
روزه ویــروس انجــام می گیــرد. ایــن ویــروس بــر روی محیــط کشــت ســلولی BHK-1 )کلیــه همســتر نــوزاد(، 
MS )ســلول های میمــون(، ســلول های VERO )کلیــه میمــون آفریقایــی(، ســلول های حشــرات، جنیــن تخــم 

مــرغ نطفــه دار و یــا مغــز مــوش تــازه متولــد شــده رشــد می کنــد)13(.

      در ســلول های پســتانداری کــه مــورد تأییــد بــرای کشــت ویــروس اســت، اثــرات ســیتوپاتیك (CPE) در 
عــرض 10-2 روز پــس از تلقیــح ویــروس مشــاهده می شــود. قبــل از اینکــه نمونــه بــه عنــوان منفــی تلقــی 

گــردد، ســه پاســاژ کــور انجــام می شــود )7(.

      یــك روش ELISA غیرمســتقیم وجــود دارد کــه دارای حساســیت بســیار بــاال جهــت تشــخیص زودهنــگام 
ــده در  ــاد ش ــی ایج ــش ایمن ــد کاه ــد و می توان ــت می باش ــا عفون ــیون و ی ــه واکسیناس ــی ب ــخ های ایمن پاس
کره اســب ها را تشــخیص دهــد. در مــوارد شــیوع ایــن بیمــاری، تشــخیص زودهنــگام و شناســایی ســروتیپ های 
موجــود در منطقــه راهگشــای انتخــاب یــك واکســن مناســب جهــت پیشــگیری و کنتــرل گســترش عفونــت 
ــوان آزمون هــای  ــه عن ــات کمپلمــان( ب ــز روشCF )ثب ــی و غیرمســتقیم، و نی اســت. روش هــای ELISA رقابت
ــوص  ــده اند. در خص ــی ش ــاری در OIE معرف ــن بیم ــا ای ــه ب ــرل و مقابل ــتورالعمل های کنت ــنهادی در دس پیش
روشCF )ثبــات کمپلمــان( تســت بــه طــور گســترده ای اســتفاده می شــود ولــی در برخــی از ســرم ها عوامــل 
ضــد کمپلمــان وجــود دارد کــه ایــن موضــوع در االغ و گورخــر مشــخص تر اســت کــه در تشــخیص ایجــاد 
اختــال می کنــد؛ لــذا بــه دیــن جهــت حساســیت و ویژگــی باالتــر تســت الیــزا، در حــال حاضــر اســتفاده از 

آزمــون CF )ثبــات کمپلمــان( نســبت بــه ایــن آزمــون الیــزا محدودتــر شــده اســت )7(.

ــرای ایــن آزمون هــا، عبــارت از خــون هپارینــه جمــع آوری شــده در طــی مراحــل        نمونه هــای مناســب ب
ــه  ــه، طحــال و بافت هــای لنفــاوی جمــع آوری شــده در طــی مرحل ــا نمونه هــای بافــت ری تــب دار بیمــاری ی
کالبدگشــایی اســت و تســت های تأییــد شــده جهــت تعییــن ســامت اســب ها در امــور تجــارت بیــن المللــی 
ــت  ــی جه ــه انتخاب ــك نمون ــخیص آنتی ژنی ــت تش ــند)13(. در جه ــت های CF و I-ELISA می باش ــامل تس ش
تشــخیص بــر اســاس دســتنامه حیوانــات خاکــی زی ســازمان جهانــی بهداشــت دام شــامل، خــون کامــل لختــه 
نشــده در اوایــل دوره تــب دار بیمــاری بــه همــراه یــك تکــه کوچــك طحــال )4-2 گــرم(، ریــه و عقــده لنفــی 
ــه آزمایشــگاه  در دام هــای تلــف شــده اســت. نمونه هــا بایســتی در دمــای 4 درجــه در طــول حمــل و نقــل ب

نگهــداری شــوند)7(.

     جهــت تشــخیص شــیوع بیمــاری یــا ایدنکــس کیــس بهتــر اســت تلفیقــی از چنــد تســت اســتفاده شــود. 
تســت اولیــه می توانــد یــك تســت ســریع مثــل الیــزا یــا RT-PCR باشــد کــه پــس از آن جداســازی ویــروس 
 RT-PCR ،ــروتیپ ــخیص س ــرای تش ــروس )V.N( ب ــیون وی ــود. روش نوترالیزاس ــام ش ــی انج ــت بافت در کش
ــیوع  ــرعت در ش ــه س ــه ب ــدام اولی ــك اق ــوان ی ــه عن ــتی ب ــروس بایس ــی وی ــن توال ــپ و تعیی ــی تی اختصاص
انجــام شــود تــا ســروتیپ مشــخص شــده و واکســن مناســب انتخــاب گــردد. جنبــه بســیار مهــم در تشــخیص 
بیمــاری، انتخــاب نمونــه مناســب و حمــل و نقــل ایمــن و مناســب آن بــه آزمایشــگاه می باشــد. تکنیك هــای 
ــا اهــداف تشــخیصی متفــاوت در دســترس می باشــند  ــروس طاعــون اســبی و ب ــرای شناســایی وی مختلفــی ب

کــه بــه شــرح جــدول 1 و بــه اقتبــاس از دســتورالعمل OIE ذکــر شــده اســت)8(: 
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جدول 1: روش های آزمایشگاهی در دسترس جهت تشخیص و شناسایی بیماری ویروسی طاعون اسبی )8(

AHS قوانین جابجایی اسب ها از نظر

AHS كشور یا منطقه پاک از نظر ویروس

1( ممکــن اســت یــك کشــور یــا منطقــه بــه دلیــل عــدم اطــاع از آلودگــی بــه AHSV، کشــور یــا منطقــه عــاری 
از AHS در نظــر گرفتــه شــود. در ایــن مناطــق واکسیناســیون عمومــی ممنــوع بــوده و نقــل و انتقــال تــك ســمیان، 

اســپرم، تخمــك و جنیــن آنهــا بــر اســاس ضوابــط و دســتورالعمل های زیــر صــورت می گیــرد:

الف( هیچ مدرک و سندی در خصوص ویروس AHS در کشور یا منطقه موجود نباشد.

ب( حداقــل دو ســال در آن کشــور یــا منطقــه مــوردی از AHS گــزارش نشــده باشــد و آن منطقــه یــا کشــور در 
مجــاورت یــك کشــور یــا منطقــه آلــوده نباشــد.

ج( بــر اســاس برنامه هــای مراقبــت و ســرویانس، شــواهدی از AHSV در کشــور یــا منطقــه بــرای مــدت دو ســال 
گزارش نشــده باشــد.

د( و یــا در کشــور یــا منطقــه حداقــل طــی 40 روز گذشــته هیــچ مــورد حــادی از AHS گــزارش نشــده باشــد و 
ــای  ــر اســاس برنامه ه ــه ب ــا منطق ــدس در کشــور ی ــای کولیکوئی ــایی گونه ه ــچ مســتنداتی در خصــوص شناس هی

ســرویانس در طــی دو ســال گذشــته وجــود نداشــته باشــد.
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2( کشــور یــا منطقــه پــاک از AHS از طریــق واردات اســب های ســرم مثبــت یــا واکســینه وضعیــت پــاک خــود 
را از دســت نخواهــد داد.

3( برای عضویت در لیست کشورها یا مناطق پاک از نظر AHS کشور عضو باید:

الف( دارای سابقه گزارش منظم و سریع بیماری های دامی باشد.

ب( بــر اســاس دســتورالعمل OIE، هیــچ واکسیناســیون عمومــی علیــه AHS در طــی ســال گذشــته در کشــور 
یــا منطقــه انجــام نشــده باشــد.

 OIE ــا ضوابــط ــه آنهــا مطابــق ب ــا نقــل و انتقــال تــك ســمیان و مــوارد مربــوط ب ج( هــر گونــه جابجایــی ی
صــورت گیــرد.

د( اقدامات نظارتی برای تشخیص زودهنگام یا پیشگیری و کنترل عفونت با AHS انجام شده باشد.

ــرد و  ــرار می گی ــن لیســت ق ــه شــده توســط OIE در ای ــدارک ارائ ــرش م ــس از پذی و( کشــور عضــو فقــط پ
هــر ســاله اطاعــات موجــود در بندهــای فــوق الذکــر و نیــز تغییــرات در وضعیــت اپیدمیولوژیــك و یــا ســایر 
رویدادهــای مهــم مطابــق بــا OIE را گــزارش می کنــد. الزامــات موجــود در فصــول بــاال بــه طــور ویــژه بیــان 

ــه: ــد ک می کنن

الف( در طی سال گذشته شیوع AHS در کشور یا منطقه وجود نداشته است.

ب( هیــچ مــدرک و ســندی مبنــی بــر آلودگــی بــه AHSV در کشــور یــا منطقــه در ســال گذشــته یافــت نشــده 
. ست ا

* یــك کشــور یــا منطقــه آلــوده بــه AHS شــامل کشــورهایی هســتند کــه واجــد شــرایط الزم بــرای پــاک بــودن 
ــند؛ منطقه نباش

      در صــورت بــروز شــیوع محــدود در یــك کشــور یــا منطقــه پــاک از AHS می تــوان یــك منطقــه مهــار 
محــدود مهیــا نمــود کــه هــدف آن بــه حداقــل رســاندن شــدت شــیوع در کل کشــور یــا منطقــه اســت. چنیــن 
منطقــه ای می توانــد تحــت عنــوان یــك منطقــه حفاظــت شــده ایجــاد گــردد. بــرای ایــن هــدف، بایــد ســرویس 

دامپزشــکی دولتــی شــواهد و مســتنداتی ارائــه دهــد مبنــی بــر آنکــه؛

ــه  ــج ب ــانی و تروی ــاع رس ــه اط ــریع از جمل ــدام س ــکوک اق ــوارد مش ــخیص م ــس از تش ــه پ 1( بافاصل
انجــام داده اســت. بهره بــرداران 

2( کنترل های مؤثر بر روی جابجایی و نقل و انتقال تك سمیان و محصوالت آنها اعمال شده است.

3( یك بررسی اپیدمیولوژیك و آزمایشگاهی به عمل آمده و عفونت تأیید شده است.

4( تحقیقات در مورد منبع احتمالی شیوع بیماری انجام شده است.

5( اثبات شود که همه موارد از نظر همه گیر شناسی، مرتبط با شیوع بیماری هستند. 

6( هیچ مورد جدیدی که حداقل در دو دوره عفونت در منطقه حفاظت شده یافت نشده است.

7( طبــق بررســی و مراقبــت فعــال واحدهــای دامــی در کشــور یــا منطقــه مدرکــی ناشــی از عفونــت گــزارش 
نشــده اســت)7(.

AHS توصیه هایی برای واردات از كشورها یا مناطق پاک از نظر *

      مقامات دامپزشکی باید ارائه گواهی دامپزشکی بین المللی را تصدیق کند که حیوانات:

1- هیچ نشانه بالینی AHS در زمان حمل از خود نشان ندهند. 

2- در طی 40 روز گذشته علیه AHS واکسینه نشده باشند.
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 AHS 3- از زمــان تولــد یــا حداقــل 40 روز قبــل از حمــل و نقــل در یــك کشــور یــا منطقــه پــاک از نظــر
ــدند. ــداری می ش نگه

4- هنگام جابجایی به مقصد از طریق منطقه آلوده عبور نکرده باشند.

5- در صورت عبور از یك منطقه آلوده از گزند نیش پشه های کولیکوئید محافظت شده باشند)7(.

AHS توصیه هایی برای واردات از كشورها یا مناطق آلوده به *

      مقامات دامپزشکی باید ارائه گواهی دامپزشکی بین المللی را تصدیق کند که حیوانات:

1- هیچ نشانه بالینی AHS در روز حمل از خود نشان ندهند. 

2- در طی 40 روز گذشته علیه AHS واکسینه نشده باشند.

ــی  ــل 28 روز منف ــدت حداق ــه م ــروه AHSV ب ــای گ ــخیص آنتی بادی ه ــرولوژیکی تش ــش س 3- در آزمای
باشــد.

ــه  ــادی علی ــخیص آنتی ب ــرای تش ــل 40 روز ب ــدت حداق ــرولوژیك، م ــات س ــام آزمایش ــورت انج 4- در ص
ــت  ــع آوری در دو نوب ــون جم ــای خ ــای نمونه ه ــر آنتی بادی ه ــه در تیت ــل توج ــش قاب ــچ افزای AHSV هی
وجــود نداشــته باشــد. اولیــن نمونــه حداقــل 7 روز پــس از معرفــی و آزمــون بعــدی 21 روز بعــد انجــام شــود.

5- در آزمایش شناسایی عامل بر روی نمونه خون به مدت حداقل کمتر از 14 روز منفی شده باشد.

6- به مدت حداقل 40 روز قبل از حمل و نقل در برابر کلیه سروتیپ ها واکسینه شده باشد.

7- در تمام زمان حمل و نقل )داخلی و خارجی( از حمات کولیکوئیدها محافظت شود)7(.

      در خصــوص محافظــت حیوانــات در برابــر حمــات کولیکوئیدهــا، تأســیس تجهیــزات محافظتــی توســط 
ــع فیزیکــی مناســب مســتقر در نقــاط ورودی و خروجــی و آغشــته کــردن  ســازمان دامپزشــکی شــامل موان
آنهــا بــه طــور منظــم بــا حشــره کش های مــورد تاییــد مطابــق دســتورالعمل شــرکت های ســازنده، مجموعــه 
اقدامــات بــرای محــدود کــردن و ممانعــت از تخم ریــزی حشــرات، در طــول مســیر حمــل و نقــل اســب ها 
ــی  ــا اســتفاده از ســموم دفــع آفــات شــیمیایی، اســتفاده از حشــره کش های مناســب، ضدعفون ــوان ب ــز می ت نی
ــت  ــش فعالی ــان کاه ــب ها در زم ــال اس ــری و انتق ــب ها، بارگی ــال اس ــل و انتق ــایل نق ــزار و وس ــردن اب ک
حشــرات )نــور آفتــاب ســاعات روشــن روز و روزهــای کــم بــاران و بــا درجــه حــرارت کمتــر(، اســتفاده از 
تــوری ضــد حشــرات، تاریــك نمــودن فضــای داخلــی وســایل نقلیــه و پوشــاندن ســقف یــا اطــراف وســیله 
نقلیــه، اطــاع از تغییــرات فصلــی و آب و هوایــی مناطــق عبــوری، اســتفاده از مناطــق و شناســایی بنــادر کــم 
خطــر و مســیرهای حمــل و نقــل مناســب و عــاری از آلودگــی، در حــد امــکان می تــوان حیوانــات را از گزنــد 
حمــات کولیکوئیدهــا محافظــت کــرد. در جابجایی هــای هوایــی نیــز قبــل از بارگــذاری ســکوها، جعبه هــا 

و ظــروف یــا غرفه هــای حمــل دام هــا بایســتی یــك حشــره کش تأییــد شــده در آنهــا اســپری گــردد)7(.

پیشگیري

      نظــر بــه وجــود ســروتیپ های متعــدد ویــروس )9 ســروتیپ( حیواناتــي کــه از بیمــاري بهبــود یافته انــد، 
ــد از  ــاري بای ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــراي مب ــوند. ب ــار ش ــري دچ ــه  دیگ ــه گون ــت ب ــن اس ــي ممک ــس از مدت پ

واکسیناســیون اســتفاده کــرد. 
واكسیناسیون

ــت  ــا عفون ــر ب ــرگ و می ــا و م ــزان ابت ــش می ــتای کاه ــر در راس ــیار مؤث ــك روش بس ــیون ی       واکسیناس
ویــروس AHS در اســب ها در مناطــق آنزئوتیــك و کنتــرل بیمــاری در مناطــق اپی زئوتیــك می باشــد. 
واکسیناســیون در مناطــق اندمیــك و کشــورهای مجــاور می توانــد بــرای حیوانــات حســاس یــك ایمنــی فعــال 
ایجــاد کنــد و دلیــل اســتفاده از آن، وجــود خطــر همیشــگی بــرای وقــوع ایــن بیمــاری در ایــن مناطــق اســت. 
در مناطــق اپی زئوتیــك نیــز بــه دنبــال اســتفاده از واکســن و اعــام ریشــه کنی و پاکــی منطقــه، واکسیناســیون 
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متوقــف می گــردد. پــس از وقــوع یــك عفونــت طبیعــی در بــدن و یــا واکسیناســیون، ایمنــی نســبت بــه آن 
ــا توجــه بــه حضــور ســویه های متعــدد و هترولــوگ، ایمنــی کاملــی  ســویه یــا ســویه ها ایجــاد می شــود و ب
در برابــر ایــن ویــروس میســر نخواهــد بــود. ایجــاد ایمنــی در ایــن بیمــاری بســیار آهســته صــورت می گیــرد 
و ممکــن اســت تــا 3 هفتــه پــس از واکسیناســیون بدســت آیــد. تیتــر آنتی بادی هــای ایجــاد شــده شــروع بــه 
افزایــش کــرده تــا جائــی کــه ممکــن اســت تــا 6 مــاه پــس از عفونــت بــه باالتریــن میــزان خــود برســد. ایمنــی 
پاســیو ایجــاد شــده در کره هــا بــه عواملــی از قبیــل ایمنــی اکتســابی از مــادر، ســروتیپ موجــود در منطقــه و 
مــدت زمــان دریافــت آغــوز پــس از تولــد بســتگی دارد. تیتــر ســرمی ایجــاد شــده در مادیــان در خصــوص 
ــور  ــه ط ــت ب ــن حال ــه ای ــد ک ــروتیپ ها می باش ــایر س ــتر از س ــد »1،4،6و9« بیش ــویه ها مانن ــی از س برخ
ــده  ــی کنن ــای خنث ــر آنتی بادی ه ــه عم ــزان نیم ــود می ــن زده می ش ــد. تخمی ــا می باش ــرم کره ه ــی در س طبیع
ــا یــك دامنــه زمانــی 15/4  ــه هــر 9 ســروتیپ ویــروس 20/5 روز باشــد؛ ب در ســرم کــره اســب ها نســبت ب
 SN روزه بــرای ســروتیپ 8 تــا 22/6 روزه بــرای ســروتیپ 3. بــه نظــر می رســد تیتــر آنتی بــادی در تســت
در رقــت 1:10 منفــی باشــد، لــذا مــدت زمــان وجــود ایمنــی حــدود 96 روز در هــر 9 ســروتیپ می باشــد. 
ایــن دامنــه زمانــی می توانــد 62 روز بــرای ســروتیپ 5 و 128 روز بــرای ســروتیپ های 3 و 4 متغیــر باشــد. 
ــا  ــف شــده توســط پاســاژ کشــت ســلولی بافت ه ــروس ضعی ــراً از وی ــد شــده اخی عمــده واکســن های تولی
تولیــد شــده اســت کــه در رونــد پیشــگیری از وقــوع بیمــاری بســیار مؤثــر واقــع شــده اســت)13(. الکســاندر 
ــه  ــن دام ب ــه ای ــروس طاعــون اســبي از مغــز مــوش ضمــن عــادت دادن آن ب ــر پاســاژ وی و همــکاران در اث
تدریــج خاصیــت عصــب دوســتی )نوروتروپــي( در آن ایجــاد کردنــد؛ بــه طــوري کــه پــس از 100 بــار پاســاژ 
از مغــز مــوش حــدت اش بــراي اســب کاهــش یافــت و بــه عنــوان واکســن بــه کار رفــت. اخیــراً واکســن های 
در دســترس شــامل واکســن های پلــی واالن یــا مونــوواالن هســتند کــه مشــتمل بــر ســوبه های ضعیــف شــده 
ــا همگــن( معمــوالً کــم دوام و  ــوگ )ن ــه ســروتیپ های هترول ــر علی ــی ب ــروس هســتند. ایجــاد ایمن ــن وی ای
ــروتیپ های 1،  ــامل س ــی واالن ش ــن های پل ــند. واکس ــی واالن می باش ــن ها پل ــتر واکس ــت و بیش ــدار اس ناپای
ــده 9  ــف ش ــروتیپ ضعی ــاوی س ــوواالن ح ــن مون ــند. واکس ــروتیپ های 2، 6، 7 و 8 می باش ــا س 3، 4 و ی
ــا هــر واکســن مونــوواالن و یــا پلــی  در آمریــکا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. واکسیناســیون کره هــا ب
ــل  ــور قاب ــه ط ــا ب ــد. کره ه ــاد نمی کن ــروتیپ ها ایج ــدام از س ــه هیچک ــر علی ــری ب ــی مؤث ــخ ایمن واالن پاس
ــه  ــی ک ــه وضعیت ــد؛ مشــابه ب ــف دارن ــه ســروتیپ های مختل ــاوت نســبت ب توجهــی پاســخ ســرولوژیك متف
ــر برخــی ســروتیپ های  ــه ایجــاد ایمنــی و مصونیــت در براب ــغ وجــود دارد. آنهــا نســبت ب در اســب های بال
ویــروس بــا شکســت ایمنــی مواجــه می شــوند. واکســن های کشــته و غیــر فعــال شــده بــا هــدف جلوگیــری 
از ایجــاد ویرمــی و بــدون اثــرات جانبــی در بیشــتر حیوانــات مؤثــر بوده انــد، امــا ایــن واکســن ها دیگــر در 
دســترس نیســتند. اخیــراً دســته ای جدیــد از واکســن های نوترکیــب بــه طــور آزمایشــگاهی ســاخته شــده و 
مــورد آزمــون قــرار گرفته انــد کــه توانایــی ایجــاد ایمنــی مناســب بــرای اســب هایی کــه بــه طــور مــداوم در 
معــرض ســروتیپ های ویــروس هســتند، دارنــد. برخــی از واکســن های زنــده تخفیــف حــدت یافتــه بــرای 
چندیــن دهــه بــا موفقیــت نســبی مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد امــا خطــر برگشــت حــدت و یــا بازتولیــد 
ــی ناشــی از واکســن و عفونــت طبیعــی،  ــن ایمن ــز بی ــی تمای ــز عــدم توانای ژنتیکــی ســویه های واکســن و نی
نیــاز بــه تولیــد یــك واکســن نوترکیــب جدیــد و مناســب بــر پایــه اســتفاده از ناقلیــن ویروســی و مبتنــی بــر 

ــه طــور روزافــزون مشــخص می ســازد )1و13(. ژنتیــك معکــوس را ب
      عــاوه بــر مایه کوبــي دام هــاي حســاس در مناطــق آلــوده، نگهــداری دواب در اصطبــل هنــگام شــب، انتقال 
آنهــا بــه مناطــق عــاري از بیمــاري و یــا کوهســتاني، از بیــن بــردن حشــرات بــه کمــك مــواد حشــره کش و 
اســتفاده از تــور ســیمي جلــوي در و پنجــره جایگاه هــاي دواب کمــك مؤثــري در پیشــگیري از ایــن بیمــاري 

ــد )14(. مي کن
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مقدمه
ــای  ــه  ه ــترده  ای در گل ــور گس ــه ط ــها ب آوی آدنوویروس 
تجــاری جهــان پراکنــده بــوده و گســتره  ی وســیعی از 
حدت هــا و عالئــم بالینــی را نشــان می دهنــد. عفونــت
عالئــم  از  وســیعی  ی  دامنــه   بــا  آدنوویروســی  هــای 
ــی  بالینــی هپاتیــت  هــای دارای گنجیدگــی )IBH(، پنومون
و تراکئیــت، خــراش ســنگدان، التهــاب پیــش معــده و 
پانکراتیــت در جوجــه  هــا می باشــند. اهمیــت حضــور عفونت

هــای آدنوویروســی نــه تنهــا بــه دلیــل خســارات اقتصــادی 
مرتبــط بــا مــرگ و میــر )30-10 درصــد( و کاهــش راندمــان 
اســت، بلکــه ناشــی از تأثیــرات ویــروس در تعامــل بــا دیگــر 
ــروس  ــای آدنووی ــویه  ه ــی س ــد. برخ ــز می باش ــها نی ویروس 
منجــر بــه کاهــش شــدید لنفوســیت ها در بــورس، تیمــوس و 
ــر  ــی را در ب ــود کاهــش ایمن ــن خ ــه ای طحــال می شــوند ک

خواهــد داشــت.

ــا  ــراه ب ــال 1950 هم ــار در س ــن ب ــرای اولی ــروس ب آدنووی
عالئــم کلینیکــی در بلدرچیــن جداســازی شــد. از آن زمــان 
ــان و  ــای ماکی ــا و نژاده ــه  ه ــام گون ــها در تم آدنوویروس 

ــدند. ــازی ش ــدگان جداس ــایر پرن س

آدنوویــروس  هــای مرغــی دارای 12 ســروتیپ هســتند کــه 
ــی شــناخته  ــان صنعت ــده  هــای ماکی ــوده کنن ــوان آل ــه عن ب
می شــوند و در 5 ژنوتیــپ کــه بــا حــروف A تــا E مشــخص 
ــورد  ــف در م ــد. در کشــورهای مختل ــرار می گیرن می شــوند، ق
ــای  ــویه  ه ــا و س ــروتیپ  ه ــا و س ــروس  ه ــور آدنووی حض
ــارت وارده  ــزان خس ــیته، می ــوژی، پاتوژنیس ــود، اپیدمول موج

ــه عمــل آمــده اســت. تحقیقــات بســیاری ب

ــوان یــک بیمــاری مهــم  ــه عن هپاتیــت دارای گنجیدگــی ب
اقتصــادی در جوجــه  هــای گوشــتی 3 تــا 6 هفتــه  ای مطــرح 
ــا  ــروس اســت. بیمــاری ب می باشــد و عامــل آن یــک آدنووی
ــان داده  ــد نش ــر 10-1 درص ــرگ و می ــی م ــروع ناگهان ش
ــروتیپ  ــد. س ــد می رس ــه 40-30 درص ــاً ب ــی گاه ــده ول ش
 هــای مختلفــی از آدنوویــروس  هــای پرنــدگان باعــث 

عفونت هــای IBH می شــوند، بــه خصــوص ســروتیپ های 
ــدی  ــیب های کب ــبب آس ــای E و D مس ــه ژنوتیپ ه ــوط ب مرب

ــتند. ــت IBH هس ــب عفون ــدی متعاق ج

ــر نشــان داده اســت  ــد ســال اخی ــات چن ــات و تحقیق مطالع
کــه ایــن فرضیــه کــه آدنوویروس ــهای ایجــاد کننــده 
بیمــاری IBH بــه عنــوان عامــل ثانویــه هســتند کــه بعــد از 
بیماریهــای تضعیــف کننــده سیســتم ایمنــی ماننــد گامبــورو 
ــد  ــروز می کنن ــی( ب ــی عفون ــم خون ــاری ک ــا CAV )بیم و ی
ــاری  ــده بیم ــاد کنن ــهای ایج ــوده و آدنوویروس  ــح نب صحی
ــی  ــاب م ــه حس ــوژن ب ــه پات ــل اولی ــوان عام ــه عن IBH ب
ــکا،  ــادا، آمری ــورهای کان ــف در کش ــات مختل ــد و مطالع  آین
زالندنــو، اســترالیا، لهســتان مؤیــد ایــن مطلــب بــوده اســت.

طبقه بندی سویه ها
هگــزون بــه عنــوان مهم تریــن پروتئیــن کپســید آدنوویروس 
ــروه  ــت گ ــروه و تح ــپ، گ ــود و دارای تی ــوب می ش محس
ــادی  ــی  ب ــه آنت ــت ک ــی ژن اس ــاخص آنت ــی ش اختصاص
اختصاصــی علیــه آن ســاخته می شــود. شــاخص اختصاصــی 
گــروه توســط آوی آدنوویــروس عرضــه می شــود، امــا 
ارائــه   Atadenovirus و   Siadenovirusتوســط
نمی شــود. شــاخص های اختصاصــی کــه موجــب تولیــد آنتــی 
ــت  ــردن عفون ــی ک ــب خنث ــد موج ــوند، می توانن ــادی می ش ب
زایــی ویــروس شــوند، بنابرایــن از آزمــون خنثــی ســازی بــه 
صــورت رایــج بــرای تشــخیص ســروتیپ  هــا اســتفاده مــی

شود.

ــی و  ــی زای ــاس ایمن ــر اس ــدی ب ــه بن طبق
خصوصیــات محافظــت کننــده

ــی توپ هــای  ــر ضــد اپ ــده کــه ب ــی کنن ــی بادی هــای خنث آنت
اختصاصــی ویــروس تولیــد می شــود موجــب محافظــت مــی

ــا و  ــی توپ ه ــترش اپ ــورد گس ــات در م ــا اطالع ــوند. ام ش
مــدت ایمنــی محــدود اســت.

طبقه بندی
تعییــن گونــه در خانــواده آدنوویــروس  هــا بــه وجــود 
حداقــل دو معیــار وابســته اســت کــه شــامل محاســبه 
فاصلــه تبارشــناختی، قطعــات آنزیــم محــدود کننــده، 
میزبــان، پاتوژنیســیته، خنثــی ســازی متقاطــع و توانایــی نــو 
 Aviadenovirus ــس ــد. در جن ــی می باش ــی ژن ترکیب
ــا  ــه وجــود دارد کــه ب ــدگان( 5 گون ــهای پرن ــو- ویروس  )آدن
حــروف A تــا E مشــخص می شــوند و بــر اســاس الگوهــای 
ــی  ــی ژن ــده و توال ــدود کنن ــم مح ــات آنزی ــی قطع مولکول

ــوند. ــیم می ش تقس

 FAdVC, ژن هــای  نوکلئوتیــدی  توالــی  کنــون  تــا 
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FAdVD, FAdVA و FAdVE بــه صــورت کامــل شناســایی شــده اســت، کــه توانایــی مطالعــات کامــل فیلوژنیــک 
گونــه  هــای مختلــف آدنوویــروس را بــا میــزان تشــخیص نوکلئوتیــدی 52 تــا 72 درصــد بــه مــا مــی دهــد. ویروس ــهای 

ــوند. ــیم ش ــپ تقس ــروتیپ و ژنوتی ــه س ــع ب ــازی متقاط ــی س ــون خنث ــا آزم ــد ب ــز می توانن ــه نی ــک گون ی

FAdV( ــک ــروتیپ ی ــامل س ــه  ی A ش ــی گون ــروس مرغ ــه، آدنووی ــورت گرفت ــای ص ــیم بندی ه ــاس تقس ــر اس ب
C شــامل ســروتیپ ی  گونــه    ،)FAdV5( پنــج  B شــامل ســروتیپ  ی  گونــه    ،)CELO ویــروس  یــا   1 
FAdV( شــامل ســروتیپ های دو، ســه، نــه و یــازده D گونــه  ی ،)FAdV10 , FAdV4( هــای چهــار و ده

 FAdV9, FAd3, FAdV2 , 11( و گونــه  ی E شــامل ســروتیپ های شــش، هفــت، هشــت آ و هشــت ب 
)FAdV8b FAdV8a FAdV7 FAdV6( می باشند.

DIFFERENT SPECIES (CENOTYPES) AND

SEROTYPES OF AVIAN ADENOVIRUSES

Fowl Adenovirus A

Serotypes : Fowl adenovirus 1 (FAdV1)

Fowl Adenovirus B

Serotypes : Fowl adenovirus 5 (FAdV5)

Fowl Adenovirus C

Serotypes : Fowl adenovirus 4 (FAdV4)

Fowl adenovirus 10 (FAdV10)

Fowl Adenovirus D

Serotypes :

Fowl adenovirus 2      (FAdV2)

Fowl adenovirus 3      (FAdV3)

Fowl adenovirus 9     (FAdV9) 

Fowl adenovirus 11      (FAdV11)

Fowl Adenovirus E

Serotypes :

Fowl adenovirus 6         (FAdV6)

Fowl adenovirus 7         (FAdV7)

Fowl adenovirus 8a      (FAdV8a) 

Fowl adenovirus 8b      (FAdV8b)

There are 12 recognized serotypes in the five genotypes.
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تاریخچه 
بــه دنبــال اولیــن گــزارش جداســازی آدنوویــروس 
پرنــدگان در ســال 1950، در دهــه  هــای اخیــر جداســازی 
ــق  ــار در مناط ــالم و بیم ــای س ــده  ه ــروس از پرن آدنووی
جغرافیایــی مختلــف بــا اســتفاده از آزمــون خنثــی ســازی 
ــان داده  ــر نش ــال های اخی ــت. در س ــورت گرف ــع ص متقاط
شــد کــه ویــروس بیمــاری بــورس عفونــی و ویــروس کــم 
ــد حــدت  ــی جوجــه  هــا )CIAV( مــی توانن ــی عفون خون
ــات  ــا مطالع ــد. بعده ــش دهن ــروس FAdV را افزای وی
تجربــی و فیلــدی نقــش اولیــه FAdV را در ایجــاد 

ــرد. ــات ک ــدت آن اثب ــه ح ــاص، وابســته ب ــی خ عفونت

آسیب شناسی و همه گیر شناسی
وقوع و گسترش

FAdV در سراســر جهــان گســترش دارد و در تمــام گونه 
 هــای طیــور اهلــی و در تمــام ســنین مشــاهده مــی شــود. 
 FAdV ــت ــه عفون ــبت ب ــده نس ــای پرن ــه ه ــایر گون س
حســاس هســتند، ولــی ایــن موضــوع بــه صــورت کامــل 

بررســی نشــده اســت.

اهمیت اقتصادی
ــی  ــای ناش ــودن بیماری ه ــاد ب ــوع و زی ــه متن ــه ب ــا توج ب
ــت  ــان اهمی ــوص FAdV، بی ــه خص ــها ب از آدنوویروس 
اقتصــادی آن مشــکل اســت. بــا ایــن وجــود، تلفــات بــاال 
ــب  ــاد FAdV4 و عق ــای ح ــویه  ه ــا س ــری ب در درگی
ــاییدگی  ــای IBH و س ــت ه ــد در عفون ــی از رش ماندگ
ــال دارد. ــه دنب ــادی را ب ســنگدان خســارات اقتصــادی زی

تکثیر ویروس
ــود؛  ــی ش ــیم م ــه تقس ــه 2 مرحل ــروس ب ــر آدنووی تکثی
ــان  ــه داخــل ســلول میزب ــا ورود ویــروس ب ــه اول ب مرحل
و انتقــال DNA ویــروس بــه هســته ســلول اســت و بــه 
ــه  ــگام. ب ــای زودهن ــه ژن ه ــی و ترجم ــال آن رونویس دنب
دنبــال تولیــد پروتئیــن  هــای ژن هــای زودهنــگام، عملکــرد 
ــرده و  ــر ک ــروس تغیی ــر DNA وی ــرای تکثی ــلول ب س
موجــب رونویســی و ترجمــه ژن هــای دیرهنــگام و تولیــد 

ــی شــود. ــروس م ــن هــای ســاختاری وی پروتئی

ــون در  ــه شــکل ویری ــروس ب ــای وی ــن ه ــع پروتئی تجم
داخــل هســته ســلول میزبــان انجــام شــده و بــا تخریــب 
غشــای هســته و ســلول، ویــروس آزاد مــی شــود؛ اگرچــه 
ایــن اطالعــات بیــش تــر از آدنوویروس هــای پســتانداران 
اخــذ شــده و FAdV از نظــر کــد کــردن ژن هــای اولیــه 

تکثیــر بــا بقیــه آدنوویــروس هــا متفــاوت اســت.

بیماری زایی
ــوژن  ــوان پات ــه عن ــه نقــش FAdV ب ــن ک ــل ای ــه دلی ب

ــای  ــت، فاکتوره ــده اس ــناخته نش ــنی ش ــه روش ــه  ب اولی
تعییــن کننــده پاتوژنیســیته هنــوز بــه طــور کامــل شــناخته 
نشــده انــد. ســروتیپ هــای مختلف و ســویه  هــای متفاوت 
آن هــا می توانــد بیمــاری و میــزان مــرگ و میــر مختلفــی 
را ایجــاد کنــد. توانایــی بقــا و رشــد آن در تانــدون جنیــن 
ــه اســت. در بعضــی از  ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــه م جوج
جدایــه  هــا ارتبــاط بیــن حــدت و ژنوتیــپ پیــدا شــده ولــی 
بیــن ســروتیپ و حــدت پیــدا نشــده اســت. در مقایســه بــا 
ســایر ســویه  هــا، FAdV1 می توانــد در همســتر ایجــاد 
تومــور کنــد و ســلول های انســان و همســتر را تغییــر دهــد.

در بســیاری از مطالعــات نحــوه تلقیــح، ســن پرنــده 
و دوز ویــروس بــه عنــوان عوامــل مهــم در ایجــاد 
ــا  ــروتیپ  ه ــیاری از س ــده اند. بس ــوب ش ــاری محس بیم
ــه روش معمــول بیمــاری زا نیســتند  در صــورت انتقــال ب
امــا در خصــوص تزریــق عامــل، بســیار حــاد و بیمــاری زا 
ــاد  ــات ســویه  هــای بســیار ح هســتند. یکــی از خصوصی
ــه  ــت ب ــن ا ســت کــه در صــورت ایجــاد عفون FAdV ای
ــاد  ــی ایج ــات باالی ــی تلف ــم و بین ــا چش ــی ی روش دهان

ــد. ــی کنن م

ــی  ــورو و کــم خون ــاری گامب ــا بیم ــان ب ــت هــم زم عفون
ــی بعضــی  ــاری زای ــش بیم ــه موجــب افزای ــی جوج عفون
ــا آن،  ــی شــوند. در مقایســه ب از ســویه هــای FAdV م
حضــور هــم زمــان پاروویــروس و آدنوویــروس در محیــط 
کشــت ســلولی موجــب کاهــش بیمــاری زایــی و عفونــت 

زایــی آن مــی شــود.

ــی جوجــه هــای SPF در اولیــن  متعاقــب آلودگــی تجرب
ــدا  ــق روشــهای معمــول، در ابت روزهــای زندگــی، از طری
ــزرگ  ــک و ب ــوم روده باری ــی تلی ــا در اپ ــروس  ه آدنووی
ــرداری  ــد. ســپس ویرمــی و بعــد رونوشــت ب رشــد می کنن
ویــروس در خیلــی از اندامهــا مثــل کبــد، دســتگاه تنفــس، 
ــی در  ــد. ول ــتخوان رخ می ده ــز اس ــال و مغ ــورس، طح ب
ــالل  ــها در در خ ــا آدنوویروس  ــت ب ــه عفون ــرایط مزرع ش
ــن  ــود. بنابرای ــی ش ــخص نم ــی مش ــد روز اول زندگ چن
ــه اول  ــی هفت ــروس ط ــردن آدنووی ــدا ک ــتان ج در انگلس
ــی  ــول اســت. ول ــای گوشــتی غیرمعم ــه  ه ــی جوج زندگ
بــه طــور معمــول از ســه هفتگــی بــه بعــد احتمــال جــدا 
کــردن آدنوویــروس  هــا از جوجــه  هــا وجــود دارد. در ایــن 
ارتبــاط ویــروس بــه ســهولت از مدفــوع، موکــوس چشــم 
ــت  ــن اس ــدرت ممک ــود. بن ــدا می ش ــورس ج ــی و ب و بین
ــالم  ــدگان س ــی پرن ــای داخل ــا را از اندامه ــروس  ه آدنووی
ــداده  ــی رخ ن ــواًل ویرم ــوارد معم ــن م ــد و در ای ــدا کنن ج
ــروس  ــها، وی ــا آدنوویروس  ــی ب ــت طبیع ــت. در عفون اس
ــع  ــط دف ــه محی ــوع ب ــق مدف ــه از طری ــدود 3 هفت در ح
ــم  ــا هفت ــروس از روز چهــارم ت ــع وی مــی شــود و اوج دف
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ــدگان بیمــار،  ــود. بنابرایــن در پرن بعــد از آلودگــی خواهــد ب
آدنوویــروس اغلــب از اندامهــای داخلــی قابــل جــدا کــردن 
ــروس  ــه آدنووی ــوارد مشــخص نیســت ک ــن م اســت. در ای
بــه عنــوان عامــل اولیــه بیمــاری، عامــل بیماریــزای ثانــوی 

ــوده اســت. ــا یــک همزیســت در بافــت آل و ی

ــی  ــول زندگ ــام ط ــها در تم ــه آدنوویروس  ــوده ب ــان آل ماکی
ــااًل  ــروس احتم ــن وی ــود. حاملی ــد ب ــروس خواهن ــل وی حام
ــه  ــروس را ب ــی وی در تمــام طــول زندگــی در فواصــل زمان
ــه  ــروس نهفت ــت مجــدد وی ــد. فعالی ــی کنن ــع م ــط دف محی
باعــث فراخوانــی مجــدد آنتــی بــادی می شــود، و اگــر پرنــده 
در حــال تخمگــذاری باشــد ویــروس از طریــق تخــم مــرغ 
نیــز دفــع خواهــد شــد. در مزرعــه ممکــن اســت ماکیــان بــه 
ــروس  ــا بیــش از یــک ســروتیپ از آدنووی ــان ب طــور همزم

هــا آلــوده شــوند.

آسیب شناسی
اولیــن مکانــی کــه در ایــن بیمــاری تحــت تأثیــر قــرار مــی 
گیــرد، کبــد اســت. امــا ممکــن اســت آســیب بــه سیســتم 
خــون ســاز نیــز دیــده شــود. آنمــی آپالســتیک دیــده شــده 
احتمــااًل بــه دلیــل عفونــت بــا ویــروس کــم خونــی عفونــی 
ــگ،  ــم رن ــد ک ــاری IBH، کب ــت. در بیم ــوده اس ــه ب جوج
ــاط  ــفید و نق ــک س ــاط کوچ ــت. نق ــورم اس ــکننده و مت ش
ــد  ــد در کب ــی توان ــز م ــزی نی ــوز و خــون ری پتشــی و اکیم

مشــاهده شــود.

ــک و  ــد ائوزینوفیلی ــیت ها، می توان ــا در هپاتوس ــی  ه گنجیدگ
ــی  ــگ و در بعض ــم رن ــای ک ــاره  ه ــا کن ــرد ب ــزرگ و گ ب

ــد.  ــک باش ــع بازوفیلی مواق

اجــزای ویروســی فقــط در ســلول  هایــی دیــده مــی  شــود که 
ــلول هایی  ــد و در س ــک باش ــای بازوفیلی ــی  ه دارای گنجیدگ
ــلول ــد و در س ــک باش ــای بازوفیلی ــه دارای گنجیدگی ه ک
هایــی کــه دارای گنجیدگی هایــی کــه ائوزینوفیلیــک باشــند 
بــه شــکل گرانــول یــا رشــته ای دیــده مــی شــود. جراحاتــی 
ماننــد آتروفــی بــورس فابرســیوس و تیمــوس، آپــالزی مغــز 
اســتخوان و هپاتیــت در ایــن بیمــاری دیــده مــی شــود. در 
ــت  ــتومورفومتریک، گلومرولونفری ــای هیس ــی ه ــی بررس ط

نیــز در درگیــری بــا IBH مشــاهده شــده اســت.

)HS( سندرم هیدروپری کاردیوم
در مــوارد درگیــری بــا ســندرم هیدروپــری کاردیــوم، تجمــع 
مایــع شــفاف و بــه رنــگ کاهــی در کیســه پــری کارد قلــب، 
ــزرگ  ــه ب ــورم و کلی ــده و مت ــگ پری ــد رن ــوی، کب ادم ری
ــزی ــون ری ــود. )خ ــده می ش ــا دی ــیون توبول ه ــا دژنراس ب
ــه همــراه نفــوذ ســلول های  هــای پتشــی و نقــاط نکــروزه ب
ــود(. در  ــی ش ــاهده م ــب مش ــد و قل ــته ای در کب ــک هس ت

هپاتوســیت  هــا گنجیدگــی  هــای بازوفیلیــک قابــل رؤیــت 
ــوم  ــری کاردی ــر اســاس گزارشــی، ســندرم هیدروپ اســت. ب
ــنگدان  ــم س ــراس و زخ ــه  ای پانک ــروز نقط ــراه نک ــه هم ب
مشــاهده شــد. درگیــری بــا ایــن ویــروس مــی توانــد منجــر 
بــه تضعیــف ایمنــی شــدید بــا تخلیــه لنفوســیت هــای B و 

T از عقــده هــای لنفــاوی گــردد.

بیماری تنفسی
التهــاب نزله ــای نــای بــه همــراه افزایــش ترشــحات 
موکوســی از عالیــم تنفســی رایــج درگیــری بــا ایــن 
ویــروس اســت. پرخونــی ریــه بــه همــراه افزایــش ضخامــت 
ــات  ــده می شــود. جراح ــت دی ــال عفون ــه دنب ــای ب ــواره ن دی
میکروســکوپی شــامل از بیــن رفتــن مژه هــا، نکروز ســلول
هــای اپــی تلیــال، گنجیدگــی داخــل هســته  ای و ارتشــاح 
گلبول هــای ســفید تــک هســته  ای بــه الیــه المینــا پروپیــا 
می باشــند. پنومونــی بینابینــی نیــز گاهــی اوقــات دیــده مــی
ــن مــژه  ــن رفت شــود. جراحــات میکروســکوپی شــامل از بی
ــل  ــای داخ ــال، گنجیدگی ه ــی تلی ــلول های اپ ــروز س ــا، نک ه
هســته  ای و ارتشــاح پنومونــی بینابینــی نیــز گاهــی اوقــات 

دیــده مــی شــود.

پانکراتیت نکرونیک و زخم سنگدان
پانکراتیــت کانونــی و زخــم ســنگدان در عفونــت مــرغ 
گوشــتی در ژاپــن گــزارش شــده اســت. گنجیدگی هــای 
ســلول های  گالنــورالر  ســلول های  در  داخــل هســته  ای 
اپــی تلیــال حــاوی آنتــی ژن  هــای آدنوویــروس بــه همــراه 
ــیت  ــاژ و لنفوس ــاح ماکروف ــن و ارتش ــه کوئیلی ــروز الی نک
ــود.  ــاهده می ش ــی مش ــا و عضالن ــا پروپی ــه  ی المین در الی
گنجیدگی هــای داخــل هســته  ای در ســلول های آســینی 
پانکــراس دیــده می شــود. پانکراتیــت و زخــم ســنگدان 
ناشــی از آدنوویــروس در مــرغ شــاخدار نیــز گــزارش شــده 

ــت. اس

بیماری
ایــن موضــوع بســیار مــورد تأکیــد اســت کــه آدنوویــروس
ــه  ــد و ب هــا انتشــار بســیار وســیعی در پرنــدگان ســالم دارن
ــدا مــی ــی ج ــام سیســتمهای مدیریت ــول در تم طــور معم
شــوند. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آدنوویــروس  هــا باعــث 
ــردن  ــدا ک ــه ج ــدان معناســت ک ــی ب ــاری نمی شــوند ول بیم
ــه ایــن  آدنوویــروس از یــک پرنــده بیمــار نمی توانــد مــا را ب
ــاری گشــته  ــروس باعــث بیم ــن وی ــه ای ــاند ک نتیجــه برس

اســت.

آدنوویــروس هــا در واقــع از همــه مــوارد بالینــی جــدا 
ــا  ــراه ب ــت هم ــا هپاتی ــًا ب ــا عمدت ــی اینه ــوند. ول ــی ش م
گنجیدگیهــای داخــل ســلولی، بیماریهــای تنفســی، کاهــش 
ــد  ــش رش ــینوویت، کاه ــهال، تنوس ــرغ، اس ــم م ــد تخ تولی
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ــی  ــد. نوع ــاط دارن ــی ارتب ــل غذای ــب تبدی ــش ضری و افزای
آدنوویــروس کــه باعــث بیمــاری ای بــا نشــانه هــای 
پانکراتیــت، کــم خونــی و تخلیــه بــورس و طحــال از 
لنفوســیت هــا مــی شــود جــدا شــده اســت. در گــزارش اخیــر 
ــا آدنوویــروس  ــان شــده اســت کــه آلودگــی ب همچنیــن بی
ــی در مزانترهــا  ــور گوشــتی باعــث افزایــش چرب هــا در طی

ــی شــود. م

سن میزبان 
ــد موجــب  ــک روزه می توانن ــه ی ــها در جوج برخــی از ویروس 
تلفــات شــوند، امــا در جوجــه  هــای 10 روزه اتفاقــی نمــی 
افتــد. حــدت ویــروس بــه ســویه ویــروس، نحــوه ورود، ســن 

پرنــده و میــزان عامــل عفونــی مرتبــط مــی باشــد.

دوران کمون
دوران کمــون بــه دنبــال انتقــال طبیعــی عامــل کوتــاه )24 

تــا 48 ســاعت( اســت. 

نشانه های بالینی
ــا شــروع ناگهانــی تلفــات  ــا گنجیدگــی ب هپاتیــت همــراه ب
کــه حداکثــر آن بعــد از 3-4 روز اســت و معمــواًل روز پنجــم 
کاهــش مــی یابــد، مشــخص مــی شــود امــا گاهــی 2 هفتــه 
ادامــه مــی یابــد. تلفــات ممکــن اســت بــه 10 درصــد برســد 
ــد.  ــی یاب ــش م ــم افزای ــا 30 درصــد  ه ــات ت ــی اوق و گاه
ــاهده  ــه مش ــتی 3-7 هفت ــای گوش ــه ه ــواًل در جوج معم
ــر از 7 روز و بیشــتر از 20  ــدگان کمت ــا در پرن مــی شــود ام
هفتــه هــم گــزارش شــده اســت. میــزان ابتــال کــم اســت 
ــا  ــی پره ــردن و ژولیدگ ــوز ک ــت ق ــال، حال ــدگان مبت و پرن
ــی  ــف م ــاعت تل ــرض 48 س ــد و در ع ــی دهن ــان م را نش
شــوند یــا بهبــود پیــدا    مــی کننــد. پرنــدگان دیگــر در گلــه 
معمــواًل ســالم بــه نظــر مــی رســند یــا ممکــن اســت بــرای 
چنــد روزی بــی حــال باشــند. تبدیــل غذایــی و وزن گیــری، 

معمــواًل کاهــش مــی یابنــد.

جراحات کالبد گشائی 
طیــور تلــف شــده اغلــب در وضعیــت خــوب بــوده که نشــان 
ــم  ــه ک ــت. در روی الش ــاری اس ــاه بیم ــده دوره کوت دهن
ــزی در عضــالت  ــا خونری ــراه ب ــب هم ــی اغل ــی عموم خون
ســینه و ران و در تمــام چربیهــای بــدن و اندامهــای داخلــی 
ــا تظاهــر  ــورم و کمرنــگ ب ــزرگ، مت ــد ب ــده می شــود. کب دی
چربــی و خونریــزی روی آن اســت. گاهــی لکــه  هــای 
نکروتیــک نیــز روی آن دیــده می شــود. بطــور کلــی تغییــرات 
ــزرگ،  ــه ب ــود. کلی ــاهده می ش ــور مش ــد طی ــی در کب متفاوت
بــی رنــگ بــا نقــاط خونریــزی زیــر کپســول و کریســتالهای 
شــبیه اورات و مغــز اســتخوان چــرب زرد رنــگ و کــم خــون 
ــب مشــاهده می شــود.  ــرده قل ــی پ ــی آب آوردگ اســت. گاه
ــدازه  ــول )1/3 ان ــد معم ــر از ح کیســه فابریســیوس کوچکت

ــه علــت آلودگــی  ــت ب طبیعــی( اســت کــه شــاید ایــن حال
قبلــی بــا بیمــاری گامبــورو باشــد. میــزان گلبــول قرمــز بــه 
ــدازه  ــا ان ــال ب ــد. طح ــی می رس ــدازه طبیع ــا 10/1 ان 5/0 ت
ــود. در  ــده می ش ــر دان دان دی ــگ و تظاه ــی رن ــاوت، ب متف
ــنگدان  ــه س ــال ب ــل اتص ــوص در مح ــده بخص ــش مع پی
نقــاط خونریــزی پراکنــده موجــود بــوده کــه ایــن نقــاط در 
زیــر مخــاط ســنگدان گاهــی کشــیده شــده و باعــث تیرگــی 
محــل شــده و گاهــی باعــث افتــادن غشــاء ســنگدان مــی
شــود. در غشــاء ســروزی و موکوســی روده  هــا نیــز گاهــی 
ــکال  ــی اش ــود. در بعض ــده می ش ــزی دی ــای خونری ــه  ه لک
بیمــاری فقــط عالئــم کــم خونــی بــدون تغییــرات کبــد دیده 
ــز  ــات در مغ ــتر جراح ــی بیش ــات ریزبین ــود. در آزمایش می ش
ــت. در  ــیوس اس ــورس فابریس ــه و ب ــد، کلی ــتخوان، کب اس
مغــز اســتخوان بیشــتر بافــت چربــی و ســلولهای مزانشــیمی 
ــا  ــده کــه ب ــاط نکــروز دی ــد نق ــده می شــود. در بافــت کب دی
گلبولهــای قرمــز و گاهــی همــراه بــا ســلولهای ماکروفــاژ و 

ــده اند. ــر ش ــیت پ لمفوس

در بعضــی از واگیــری هــا، جراحــات مغــز اســتخوان بســیار 
قابــل توجــه اســت کــه باریــک و آبکــی مــی شــود.

بیماری تنفسی
ــا و  ــه  ه ــی، ری ــای هوای ــه  ه ــاً از کیس ــها غالب آدنوویروس 
ــه بیمــاری تنفســی جــدا می شــوند.  ــال ب ــدگان مبت ــای پرن ن
ــای  ــدگان، موفقیته ــی در پرن ــاری تجرب ــاد بیم ــرای ایج ب
متنوعــی گــزارش شــده اســت. چنیــن تصــور نمی شــود کــه 
ــند  ــی باش ــای تنفس ــه بیماریه ــن اولی ــها عاملی آدنوویروس 
ولــی در شــرایطی کــه پرنــده تحــت تأثیــر بیمــاری IBD و 
یــا اســپری غلــط واکســن IB در یکروزگــی دچــار تضعیــف 
ــوان  ــه عن ــها ب ــد، آدنوویروس  ــده باش ــی ش ــتم ایمن سیس
عامــل ثانــوی در قســمتهای پایینــی دســتگاه تنفــس منجــر 
ــط  ــا متوس ــف ت ــاب خفی ــد. الته ــد ش ــاری خواهن ــه بیم ب
ــار  ــا آث ــش ترشــحات موکوســی، تنه ــا افزای ــراه ب ــای هم ن

ــتند. ــایی هس کالبدگش

آرتریت ویروسی/ تنوسینوویت
ــاب غــالف  ــینوویت، الته ــاب مفصــل و تنوس ــت، الته آرتری
ــا  ــل ی ــواًل از مفص ــا معم ــروس ه ــت. آدنووی ــدون اس تان
تانــدون هــای پرنــدگان دچــار آرتریــت و تنوســینوویت جــدا 
مــی شــوند. امــا نقــش دقیــق آنهــا مشــخص نشــده اســت.

اثر بر رشد و تبدیل غذایی
گــزارش نشــان داده، کــه عفونــت آدنوویروس ســبب کاهش 
مصــرف غــذا مــی شــود و البتــه شــواهدی نیــز وجــود دارد 
کــه نشــان مــی دهــد عفونــت هــای طبیعــی ســبب کاهــش 

مصــرف غــذا و رشــد مــی شــوند. 
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کاهش تولید تخم مرغ
ــد  ــت تولی ــت آدنوویروســی ســبب اف ــها، عفون ــق گزارش  طب
ــم  ــته تخ ــت پوس ــا روی کیفی ــود و ی ــی ش ــدی م 10 درص
ــه ــوان از گل ــها را می ت ــذارد. آدنوویروس  ــر می گ ــرغ تأثی م
هــای تجــاری، زمانــی کــه در باالتریــن حــد تولیــد و نطفــه 
داری خــود قــرار دارد، جــدا کــرد. مواجــه گلــه تخــم گــذار 
ــد  ــا یــک آدنوویــروس ممکــن اســت ســبب کاهــش تولی ب
تخــم مــرغ شــود. البتــه در اکثــر نظام هــای مدیریتــی 
ــد،  ــوغ جنســی برس ــن بل ــه س ــده ب ــه پرن ــدارد ک ــکان ن ام
ــوده  ــا آل ــروس  ه ــادی از آدنووی ــداد زی ــا تع ــه ب ــدون اینک ب
نشــده باشــد. بــه نظــر می رســد افــت تولیــد تخــم  مــرغ بــه 
وســیله آدنوویــروس  هــا در ماکیــان، چنــدان اهمیــت نــدارد.

انتشار
ــوند.  ــی ش ــل م ــرغ منتق ــم م ــها از راه تخ 1- آدنوویروس 
انتقــال عمــودی، اهمیــت زیــادی دارد زیــرا راه اصلــی 
ــال  ــپس انتق ــت. س ــر اس ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــار از نس انتش
ــد.  ــاق می افت ــوده اتف ــوع آل ــا مدف ــاس ب ــق تم ــی از طری افق
در عفونــت  هــای طبیعــی، حــدوداً 3 هفتــه آدنوویــروس در 
مدفــوع دفــع می شــود و حداکثــر میــزان دفــع آن بیــن 7-4 
روزگــی اســت. در گــزارش دیگــری مشــاهده شــده اســت 
ــع می شــوند  ــه بعــد دف ــروس  هــا از 3 هفتگــی ب کــه آدنووی
و در گلــه گوشــتی حداکثــر دفــع بیــن 4-6 هفتگــی اتفــاق 
مــی  افتــد. در گلــه  هــای تخــم گــذار، دفــع ویــروس از 9-5 
ــد از 14  ــدار خــود مــی  رســد و بع ــر مق ــه حداکث هفتگــی ب
ــه  ــوده ب ــان آل ــوز 70درصــد  اســت. ماکی هفتگــی هــم هن
ــده حامــل را  ــه پرن ــها، پتانســیل تبدیــل شــدن ب آدنوویروس 
دارنــد کــه ایــن پرنــدگان احتمــااًل ویــروس را بــه صــورت 

ــد.  ــع مــی کنن ــاوب در طــول زندگــی خــود دف متن

ــک  ــواًل ی ــها، معم ــا آدنوویروس  ــی ب ــورت آلودگ 2. در ص
ــد  ــان اوج تولی ــم در زم ــروس ه ــع وی ــه دف ــه ثانوی مرحل
)پیــک تولیــد( وجــود دارد. تنــش تولیــد یــا ســطوح بــاالی 
هورمون هــای جنســی، منجــر بــه فعــال شــدن مجــدد 
ــم ــق تخ ــروس از طری ــوند و وی ــه می ش ــهای نهفت ویروس 
مــرغ منتقــل خواهــد شــد. بدیــن ترتیــب انتقــال ویــروس از 

ــی رســد. ــدار خــود م ــر مق ــد حداکث ــه نســل بع نســلی ب

ــروس در  ــت دارد. وی ــم اهمی ــروس ه ــی وی ــار افق 3. انتش
ــه  ــا و در هم ــه ه ــی و کلی ــی بین ــش مخاط ــوع و پوش مدف
ــزان آن در  ــترین می ــا بیش ــور دارد. ام ــدن حض ــحات ب ترش
مدفــوع یافــت شــده اســت. انتقــال افقــی عمدتــًا از طریــق 

ــرد. ــوع صــورت مــی گی ــا مدف تمــاس مســتقیم ب

ــه  ــر اینک ــدارد مگ ــی ن ــوا، اهمیت ــق ه ــار از طری 4. انتش
ــبب  ــه س ــی ک ــاری زای ــای بیم ــم ه ــا ارگانیس ــدگان ب پرن

تنگــی نفــس مــی شــوند ماننــد ویــروس برونشــیت عفونــی، 
ــوده شــوند کــه ایــن تنهــا مــوردی اســت کــه انتشــار از  آل

ــود. ــد ب ــر خواه ــوا در آن مؤث ــق ه طری

ــخاص و  ــا اش ــواد ی ــق م ــت از طری ــن اس ــار ممک 5. انتش
وســایل حمــل و نقــل آلــوده بــه ویــروس، انجــام شــود زیــرا 
آدنوویــروس هــا در بیــرون از بــدن پرنــده، نســبت بــه غیــر 

ــاوم هســتند. ــال شــدن، نســبتًا مق فع

6. زمانــی کــه آنتــی بــادی مــادری کاهــش پیــدا مــی کنــد، 
ــه در  ــی ک ــه های ــود و جوج ــی ش ــروع م ــروس ش ــع وی دف

تمــاس بــا آنهــا هســتند را آلــوده مــی کنــد.

نحوه انتقال و حاملین
انتقــال عمــودی یکــی از مهــم تریــن راه هــا در گســترش 
FAdV اســت. آنتــی ژن هــای ویــروس را مــی تــوان در زرده 
و ســفیده تخــم مــرغ جنیــن دار تشــخیص داد و ویــروس
ــه  ــال ب ــورت انتق ــوده در ص ــرغ آل ــده از م ــدا ش ــای ج ه

ــد شــد. ــاره فعــال خواهن محیــط کشــت ســلولی دوب

ــه   ــاد گل ــع در ایج ــن موان ــم تری ــی از مه ــل یک ــن عام ای
هــای عــاری از پاتــوژن اختصاصــی اســت. مدارکــی مبنــی 
ــروس  هــا وجــود دارد و  ــت مخفــی توســط آدنووی ــر عفون ب
می توانــد بــرای یــک نســل در گلــه  هــای عــاری از پاتــوژن 
اختصاصــی تشــخیص داده نشــود. اگرچــه FAdV را مــی
ــا معمــواًل از  ــز جــدا کــرد، ام ــوان از جوجــه یــک روزه نی ت
ــتی  ــای گوش ــود. در مرغ ه ــی ش ــدا م ــد ج ــه بع ــه 3 ب هفت
ــا 6 هفتگــی  ــن 4 ت ــروس بی ــع وی ــزان دف ــن می ــش تری بی

اســت.

ــزان  ــن می ــش تری ــن، بی ــذار جایگزی ــای تخم گ ــه ه در گل
دفــع ویــروس بیــن 4 تــا 9 هفتــه بعــد از عفونــت اســت، امــا 
ــه 70 درصــد مــی رســد؛  ــع ب ــزان دف ــه می پــس از 14 هفت
ــروس  ــروتیپ آدنووی ــای 6 س ــه در مطالعه  ــوری ک ــه ط ب
ــرداری جــدا شــد. در یــک مطالعــه کــه  ــه ب از مزرعــه نمون
ــا 14  ــد، ت ــی ش ــه بررس ــروع ب ــای 8 روزه ش ــه  ه از جوج
ــد و  ــان دادن ــروس را نش ــع وی ــزان دف ــترین می ــه بیش  هفت
از 7 مزرعــه آلــوده 8 ســروتیپ متفــاوت جــدا شــد. معمــواًل 
ــروتیپ  ــد س ــان چن ــم زم ــوان ه ــوده نمی ت ــرغ آل ــک م از ی
ــود  ــال وج ــه احتم ــرا ک ــرد، چ ــدا ک ــروس را ج ــف وی مختل
ــی  ــای خنث ــی بادی ه ــد آنت ــورت تولی ــع در ص ــی متقاط ایمن
ــر  ــع از تکثی ــرای یــک ســروتیپ وجــود دارد و مان ــده ب کنن
ســایر ســروتیپ   هــا مــی گــردد. در پیــک تولیــد تخــم مــرغ 
ــااًل  ــود. احتم ــی ش ــخیص داده م ــب FAdV تش ــز اغل نی
ــون  ــزان هورم ــش می ــا افزای ــرغ ی ــد تخــم م اســترس تولی
هــای جنســی در ایــن زمــان، موجــب فعــال شــدن مجــدد 
ــه نســل بعــد مــی شــود. ویــروس و افزایــش انتقــال آن ب
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انتقــال افقــی ویــروس نیــز مهــم اســت. ویــروس می توانــد 
ــته  ــود داش ــه وج ــی و کلی ــای و بین ــاط ن ــوع، مخ در مدف
باشــد. بنابرایــن ویــروس می توانــد از راه هــای مختلفــی دفــع 
شــود، ولــی مدفــوع دارای بیش ــترین میــزان ویــروس اســت. 
ویــروس هــم چنیــن می توانــد در مایــع منــی حضــور داشــته 
ــه  ــرد. ب ــاال می ب ــی را ب ــح مصنوع ــر تلقی ــه خط ــد ک باش
ــا 4 هفتــه ــی جوجــه  هــای 1 روزه ی ــال عفونــت دهان دنب
ــزان  ــای مســن می ــاوت اســت. مرغ ه ــع متف ــزان دف ای می
ــد و  ــع می کنن ــوع دف ــق مدف ــروس را از طری ــری از وی کم ت
مــدت دفــع ویــروس نیــز کوتاه تــر اســت. انتقــال افقــی در 
داخــل گلــه بیش ــتر بــه وســیله تمــاس مســتقیم بــا مدفــوع 
ــک  ــز از راه نزدی ــق تنفســی نی ــد از طری ــا می توان اســت، ام
منتقــل شــود. ســرعت انتقــال و گســترش عفونــت نیــز در 
گلــه آرام بــوده و چندیــن هفتــه طــول می کشــد. ایــن الگوی 
انتقــال در گلــه  هــای آلــوده بــه صــورت نا به جــا در جوجــه 
ــود و  ــده می ش ــز دی ــی نی ــوژن اختصاص ــاری از پات ــای ع  ه
ــن  ــد. در چنی ــع می کنن ــروس را دف ــا آدنووی ــه  ه ــن گل ای
ــت  ــادی از عفون ــای زی ــور کانون ه ــال حض ــرایطی، احتم ش
ــه  ــرار گرفت ــهای ق ــدد ویروس  ــدن مج ــال ش ــل فع ــه دلی ب
در فــاز مخفــی وجــود خواهــد داشــت. گلــه  هــای گوشــتی 
تجــاری ممکــن اســت از گلــه  هــای مــادر مختلفــی باشــند 
 FAdV کــه هــر کــدام از آن هــا دارای ســروتیپ مختلفــی از
ــم  ــار ه ــا کن ــه  ه ــن جوج ــی ای ــه وقت ــند. در نتیج می باش
جمــع می شــوند، موجــب ایجــاد عفونــت متقاطــع بــا چندیــن 
ســروتیپ می شــوند. انتقــال از طریــق هــوا بیــن دو مزرعــه 
اهمیــت زیــادی نــدارد، غیــر از زمــان پایــان دوره و تخلیــه 
کــه می توانــد از طریــق گــرد و غبــار بیــن دو مزرعــه منتقــل 
شــود. انتقــال می توانــد از طریــق کارکنــان و وســایل حمــل 
و نقــل، ســینی  هــا و گاری  هــای حمــل تخــم مــرغ انجــام 

گیــرد.

تشخیص
تشخیص و جداسازی آوی آدنوویروس ها

نمونــه  هــای انتخابــی بــرای جداســازی ویــروس، مدفــوع، 
ــد  ــوده )مانن ــای آل ــه و اندام ه ــق، کلی ــیل، حل ــکال تانس س
کلیــه در IBH( می باشــد. سوسپانســیون 10 درصــد از بافــت 
ــن  ــد جنی ــای کب ــورد FAdV در بافت ه ــر در م ــورد نظ م
مرغــی، ســلول های کلیــه جوجه یــا LMH کشــت داده می
شــود. اگــر تــالش بــرای جداســازی ویــروس از ســایر گونــه  
ــلولی  ــوان از کشــت س ــرد، می ت ــده صــورت می گی ــای پرن ه
ــم  ــرد. تخ ــتفاده ک ــرغ اس ــلول م ــت س ــا کش ــده ی آن پرن
ــروس  ــه آدنووی ــازی اولی ــرای جداس ــن  دار ب ــای جنی مرغ ه
مناســب نیســت و می توانــد در کیســه زرده و غشــای کوریــو 
آالنتوئیــک ایجــاد عفونــت کنــد، بنابرایــن توصیــه می شــود 
از آن بــه عنــوان روش جایگزیــن در آزمایشــگاه در صــورت 

نبــود محیــط کشــت ســلولی اســتفاده شــود.

تأییــد آدنوویــروس جــدا شــده می توانــد بــا اســتفاده از 
ــیمی  ــود. ایمونوسیتوش ــام ش ــی انج ــکوپ الکترون میکروس
ــلول ــها در س ــخیص آدنوویروس  ــرای تش ــد ب ــز می توان نی
هــای آلــوده بــا اســتفاده از آنتــی ســرم آدنوویــروس رنــگ 
ــود.  ــرده ش ــه کار ب ــانس ب ــا ایمونوفلورس ــده ب ــزی ش آمی
ــروس جــدا شــده مــی ــرای تشــخیص ســروتیپ آدنووی ب
ــتفاده از  ــا اس ــروس ب ــازی وی ــی  س ــون خنث ــوان از آزم ت
 PCR ــون ــرد. آزم ــتفاده ک ــتاندارد اس ــرم های اس ــی س آنت
ــرای  ــزون ب ــوپ 1 در ژن هگ ــد ل ــالف نوکلئوتی ــه از اخت ک
تشــخیص و تفریــق ژنوتیــپ  هــا کــه بــا ســروتیپ  هــا نیــز 
هــم خوانــی دارد، اســتفاده می کنــد امــروزه جایگزیــن روش

ــت. ــده اس ــخیص ش ــر تش ــای دیگ ه

آزمون هــای   Nested PCR و   Real time  PCR
مفیــد و حساســی بــرای مقایســه ســروتیپ هــای ویــروس 
بــه شــمار می آینــد. تشــخیص DNA آدنوویــروس در 
 in situ نمونــه  هــای بافتــی بــا اســتفاده از آزمــون
hybridization گــزارش شــده اســت. طراحــی پــراب 
تأثیــر زیــادی در حساســیت و اختصاصیــت دارد. اگــر 
ــترس  ــخیصی در دس ــای تش ــن تکنیک ه ــدام از ای ــچ ک هی
ــلول های  ــزی H&E در س ــگ آمی ــا رن ــوان ب ــد، می ت نبودن
ــی  ــای بازوفیل ــدن گنجیدگی ه ــا دی ــی ب ــع بافت ــوده مقاط آل
داخــل هســته بــه یــک تشــخیص غیــر اختصاصــی و وجــود 

ــرد. ــی ب ــاوی DNA پ ــروس ح وی

سرولوژی
ــای  ــی بادی ه ــوان آنت ــوژن می ت ــل ایمونودیفی ــون داب ــا آزم ب
اختصاصــی گــروه را تشــخیص داد. آزمون هــای االیــزا و 
ــون  ــتر از آزم ــیار حساس  ــتقیم بس ــانس غیرمس ایمونوفلورس
دابــل ایمونودیفیــوژن می باشــد. امــا نتایــج بســتگی بــه آنتــی 
ژن اســتفاده شــده در آزمایــش دارد. االیــزا بــرای تشــخیص 
آنتــی بادی هــای اختصاصــی گــروه اســتفاده می شــود و 
ــه طــور معمــول از  یــک آزمــون ارزان و حســاس اســت. ب
آزمــون خنثــی  ســازی ســرم بــرای تشــخیص آنتــی  بــادی
ــوان از  ــا می ت ــود، ام ــتفاده می ش ــپ اس ــی تی ــای اختصاص ه
ــه ایــن منظــور اســتفاده کــرد، اگرچــه وجــود     االیــزا نیــز ب
ــالل  ــاد اخت ــت ایج ــن اس ــف ممک ــای مختل ــروتیپ  ه س
کنــد. وجــود آنتــی  بادی هــای هومــورال نشــان دهنــده 

وضعیــت ایمنــی موضعــی و مخاطــی نیســت.

سیستم آزمایشگاهی میزبان
بســیاری از ســروتیپ  هــای آدنوویــروس جوجــه در ســلول 
کلیــه جوجــه و ســلول های جنینــی جوجــه رشــد    می کننــد. 
ــازی و  ــرای جداس ــد ب ــه می توان ــدی جوج ــلول های کب رده س

65



ــن، کشــت  ــر ای ــر FAdV اســتفاده شــود. عــالوه ب تکثی
بافــت نــای جوجــه و فیبروبالســت های جنیــن جوجــه 
ــد.  ــلول ها دارن ــه س ــه بقی ــبت ب ــری را نس ــیت کم ت حساس
بلدرچیــن  فیبروبالســت های  ســلولی  رده  چنیــن  هــم 
FAdV ــاد ــروس ح ــه وی ــبت ب ــد نس )QT35( می توان

4 ســازگار شــود. 

ــاز، اردک و  ــون، غ ــون از بوقلم ــا کن ــروس ت آوی آدنووی
ــر  ــر جــدا شــده اســت. گزارشــات مختلفــی مبنــی ب کبوت
حضــور FAdV در گونــه  هــای مختلــف پرنــدگان ماننــد 
ــود دارد. در  ــی وج ــکاری و وحش ــدگان ش ــی و پرن طوط
ــف  ــای مختل ــه  ه ــر روی گون ــش ب ــام آزمای صــورت انج
ــکان  ــوگ، ام ــلولی هومول ــتم های س ــتفاده از سیس ــا اس ب
ــد  ــود خواه ــها وج ــیعی از ویروس  ــدوده وس ــایی مح شناس
ــه  ــه هم ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــن ای ــت. هم چنی داش
ــن  دار  ــرغ جنی ــم  م ــه در تخ ــی ک ــروس  های آوی آدنووی
ــاد  ــت ایج ــون جراح ــه و بوقلم ــد، در جوج ــر می یابن تکثی
ــف  ــای مختل ــویه  ه ــن س ــادی بی ــای زی ــد. تفاوت ه نکنن
FAdV در ایجــاد جراحــات و تلفــات وجــود دارد. کیســه 
زرده در مقایســه بــا کیســه آالنتوئیــک حساســیت بیــش
تــری دارد و میــزان بیش ــتری از ویــروس را نشــان مــی

دهــد. در بررســی دیگــری کیســه آالنتوئیــک حساســیت 
کــم تــری را نســبت بــه غشــای کوریوآالنتوئیــک نشــان 
داد، کــه مــی توانــد بــرای نشــان دادن حساســیت جنیــن 

ــرده مــی شــود. ــه کار ب ــه FAdV1 ب نســبت ب

عالیــم و جراحــات در جنیــن شــامل مــرگ و میــر، عقــب 
مانــدن از رشــد و هپاتیــت، اســپلنومگالی، احتقــان و خــون 
ریــزی سراســر بــدن و تجمــع اورات در کلیــه  هــا اســت. 
داخــل  گنجیدگی هــای  دارای  معمــوالً  هپاتوســیت ها 
می باشــند.  ائوزینوفیلیــک  و  بازوفیلیــک  هســته ای 
هیــچ ارتباطــی بیــن مــرگ و میــر بــاالی جنیــن و عالیــم 
ــوژن  ــاری از پات ــک روزه ع ــای ی ــی در جوجــه  ه بالین

ــدارد. ــروس وجــود ن ــه وی ــوده شــده ب آل

وضعیت بیماری IBH در دنیا 
و   FAdV8b ســروتیپ  دو  اســترالیا  کشــور  در 
FAdV11 باعــث شــیوع بیمــاری IBH مــی باشــند و 

ــوند. ــی ش ــناخته م ــاری ش ــل بیم ــوان عام ــه عن ب

در کشــور زالندنــو ســروتیپ FAdV8 بــه عنــوان عامــل 
بیمــاری IBH گــزارش گردیده اســت. 

ــادا در گلــه هــای گوشــتی ســروتیپ هــای  در کشــور کان
FAdV و   FAdV8b و   FAdV8a و   FAdV7

ــاری  ــده بیم ــای ایجــاد کنن ــوان ســروتیپ ه ــه عن 11 ب
IBH از گلــه هــای مبتــال بــه بیمــاری جداســازی شــده 

انــد.

در کشــور لهســتان از گلــه هــای طیــور مبتــال  ســروتیپ 
 2018 ســال  در   FAdV8a و   FAdV1 هــای 

ــد. ــازی گردی جداس

 FAdV8b ــروتیپ ــال 2017 س ــان در س ــور لبن در کش
و FAdV11 از گلــه هــای گوشــتی جداســازی گردیــد.

در کشــورهای کویــت و عــراق از ســروتیپ FAdV4 بــه 
عنــوان عامــل بیمــاری IBH ذکــر گردیــده اســت. 

در کشــور شــیلی ســروتیپ FAdV4 بــه عنــوان عامــل 
بیمــاری IBH شناســایی شــده اســت.

در کشــور ژاپــن ســروتیپ اصلــی ایجــاد کننــده بیمــاری 
ــد از آن ســروتیپ  ــوده و بع IBH ســروتیپ FAdV2 ب

FAdV11 مســبب بیمــاری IBH مــی باشــد.

در کشــور چیــن بــر اســاس آخریــن مطالعــه انجــام شــده 
 ، FAdV8 ، FAdV4 در ســال 2016 ســروتیپ هــای
FAdV8b و FAdV11 بــه عنــوان ســروتیپ هــای 
مســبب بیمــاری IBH در ایــن کشــور شــناخته شــده انــد.

 ،FAdV3 در کشــور کــره جنوبــی ســروتیپ هــای
FAdV11 ،FAdV9 ،FAdV4 بــه عنــوان عامــل 

ــد.  ــده ان ــایی ش ــور شناس ــن کش ــاری IBH در ای بیم

ســندروم  اصلــی  عامــل  پاکســتان  کشــور  در 
هیدروپریکاردیــوم یــا HS ســروتیپ FAdV4 گــزارش 

اســت. گردیــده 

FAdV در کشــور هندوســتان در ســال 2016 ســروتیپ
FAdV11 ،FAdV8 ،FAdV4 ،2 از 

گله های گوشتی جداسازی گردیده است.

در ســال 2019 وقــوع بیمــاری IBH ناشــی از ســروتیپ 
ــش  ــور مراک ــتی کش ــای گوش ــه ه FAdV11 در گل

ــد. ــزارش گردی گ

در ســال 2020 وقــوع بیمــاری ناشــی از ســروتیپ هــای 
FAdV8b و FAdV11 در گلــه هــای گوشــتی و   
گلــه هــای مــادر گوشــتی در کشــور ترکیــه بــرای اولیــن 

ــار گــزارش گردیــد. ب

ردیابــی مولکولــی آدنوویروس ــهای پرنــدگان 
ــکوک  ــتی مش ــان گوش ــای ماکی ــه  ه در گل
ــته ای )IBH( در  ــی درون هس ــه گنجیدگ ب

ایــران
در ارتبــاط بــا ردیابــی مولکولی، شــیوع آدنوویــروس مرغی 
در ایــران طــی چنــد ســال اخیــر، مطالعاتــی در برخــی از 
اســتان ها، از جملــه : گلســتان، خراســان رضــوی، اصفهــان، 
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فــارس، قم،مرکــزی، کرمانشــاه و خوزســتان انجــام گرفتــه 
اســت. مطالعــه آلودگــی آدنوویــروس در اســتان قــم توســط 
ــزان  ــد و می ــام ش ــال 1392 انج ــینی در س ــی و حس وفای
آلودگــی در ایــن اســتان را 8/8 درصــد گــزارش کردنــد. در 
 PCR ــس از انجــام ــی در ســال 2016، پ ــی قربیان مطالعه 
ــتان  ــده از اس ــع آوری ش ــد جم ــه  ی کب ــر روی 69 نمون ب
 ،IBH اصفهــان، میــزان آلودگــی بــه ویــروس عامــل
ــزارش  ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــزارش گردی ــد گ 7/25 درص
، رابطــه ی معنــی داری بیــن ســن و میــزان مــوارد مثبــت 
ــده  ــه دســت آم ــت ب ــوارد مثب ــی مشــاهده نشــد و م و منف
در ایــن مطالعــه در ســنین 10 تــا 32 روزگــی بــوده اســت. 
ــارز  ــای ب ــت ه ــود جراح ــا وج ــن ب ــن س ــد از ای ــات بع تلف
ــاری و  ــد. طبیــب غف ــی منفــی بودن ــدی از نظــر مولکول کب
همــکاران در ســال 2017 نیــز نمونــه هــای کبــد اخــذ شــده 
از کشــتارگاه صنعتــی اســتان خوزســتان را از نظــر بیمــاری 
IBH مــورد بررســی مولکولــی قــرار دادنــد و بیــان داشــتند 
کــه نبــود نمونــه ی مثبــت در ســنین کشــتار ایــن احتمــال 
را ایجــاد مــی کنــد کــه ممکــن اســت در ســنین پاییــن تــر 
ــا  ــه ه ــن گل ــان در ای ــروس ماکی ــی از آدنووی ــت های عفون
ــل  ــه تبدی ــت نهفت ــه حال ــی ب ــد از مدت ــته و بع ــود داش وج
ــس از  ــدت پ ــه م ــه چ ــن ک ــوص ای ــند. در خص ــده باش ش
ــل تشــخیص اســت  ــان قاب ــد ماکی ــروس در کب ــش، وی چال
مطالعــه کامــل و قابــل اســتنادی در دســترس نمــی  باشــد.

ــه  ناطقــی و همــکاران در ســال 2014 در بررســی 60 نمون
 ی بافتــی حاصــل از مراجعــات درمانگاهــی میــزان آلودگــی 
آدنوویــروس را در شــمال شــرق ایــران 10 درصــد )6 مــورد، 
شــامل 5 نمونــه  ی مثبــت از کبدهــای مشــکوک و 1 نمونــه 
ی مثبــت از ریــه  هــای جمــع آوری شــده( گــزارش نمودنــد.

در مطالعــه  ی حســینی و همــکاران در ســال 2012، حضــور 
آدنوویــروس مرغــی در همــه  ی 20 نمونــه  ی کبــد بررســی 
ــتی در  ــه  ی گوش ــا از 2 گل ــه  ه ــت. نمون ــد گش ــده تأیی ش
ســنین زیــر 3 هفتگــی، بــدون هیــچ گونــه عالئــم بالینــی 
ــر  ــد. از نظ ــده بودن ــه ش ــد گرفت ــات 30-20 درص ــا تلف و ب
ــف  ــه  ی مختل ــور در دو منطق ــای مذک ــه  ه ــی گل جغرافیای
کبدهــا  کالبدگشــایی،  بررســی های  در  داشــتند.  قــرار 
ــی در  ــزی پتش ــاط خونری ــد و نق ــده بودن ــزرگ ش زرد و ب
ــی  ــرم و تفت ــی خداک ــد. در گزارش ــده ش ــا دی ــطح کبده س
و همــکاران، میــزان شــیوع IBH را در 20 درصــد از یــک 
گلــه  ی 20000 قطعــه  ای مــرغ گوشــتی در اســتان فــارس 
بررســی کردنــد و حضــور ویــروس را در ایــن اســتان تأییــد 

ــد. نمودن

در پژوهــش میاحــی و همــکاران در ســال 1398 در اســتان 
قــم و مرکــزی از 20 گلــه مــورد بررســی 9 گلــه در آزمایــش 
ــن  ــه باالتری ــد ک ــت بودن ــروس مثب ــر آدنووی PCR از نظ
ــران   ــق ای ــایر مناط ــه س ــبت ب ــی IBH نس ــزان آلودگ می

ــه از  ــن مطالع ــده در ای ــت آم ــای بدس ــه  ه ــد. جدای می باش
گونــه D ســروتیپ 11 و از گونــه E ســروتیپ 8b بودنــد. 
ــی  ــروس و بررس ــی آدنووی ــی مولکول ــش، ردیاب ــن پژوه ای
هیســتوپاتولوژی جراحت هــای کبــدی جوجــه  هــای گوشــتی 
در مــوارد مشــکوک بــه هپاتیــت ویروســی دارای گنجیدگــی 

در اســتان هــای مرکــزی و قــم بــوده اســت.

در ســال 2018 میاحــی و همــکاران وقــوع بیمــاری IBH را 
در اســتان خوزســتان در گلــه  هــای گوشــتی کــه ناشــی از 

ســروتیپ FAdV11 بــوده گــزارش کردنــد. 

ــاری IBH در  ــوع بیم ــزارش وق ــن گ ــال 2018 اولی در س
ــینی و  ــط حس ــتان توس ــتان گلس ــتی اس ــای گوش ــه  ه گل
همــکاران گــزارش گردیــد و عامــل ایجــاد کننــده ســروتیپ 

ــد. ــالم گردی FAdV8b اع

ــیوع  ــکاران ش ــینی و هم ــی، حس ــان چ ــال 2019 قلی در س
ــی از  ــه ناش ــور ک ــتی کش ــه گوش ــاری IBH را در گل بیم
ــن  ــه ای ــد ک ــزارش نمودن ــود را گ ســروتیپ FAdV11 ب
گــزارش مبتنــی بــر آنالیــز فیلوژنتیکــی و خصوصیــات ژنــوم 
ــر مبنــای ســکانس ژنــی ویــروس انجــام گردیــد. کامــل ب

دکتــر باســامی و همــکاران در ســال 2013 ســروتیپ هــای 
FAdV2 و FAdV11 را از گلــه  هــای گوشــتی مبتــال 

بــه ضایعــات کبــدی و ســندرم تنفســی جداســازی کردنــد.

در ســال 2015 رحیمــی و همــکاران وقــوع بیمــاری در یــک 
گلــه گوشــتی در اســتان کرمانشــاه گــزارش نمودنــد.

ــه  ــال 2017، 24 جدای ــکاران در س ــد و هم ــن مرش همچنی
ــتی 7  ــادر گوش ــتی و م ــای گوش ــه  ه ــروس را از گل آدنووی
اســتان مختلــف کشــور شناســایی و تعییــن هویــت نمودنــد 
ــا از  ــروتیپ 11 و ی ــه D س ــز از گون ــا نی ــی آنه ــه تمام ک
ــه  ــر اســاس نمون ــه E ســروتیپ 8b بودند.همچنیــن ب گون
ــه  ــا ب ــتان ه ــکی اس ــالی از ادارات کل دامپزش ــای ارس ه
مرکــز ملــی تشخیص،آزمایشــگاه هــای مرجــع و مطالعــات 
کاربــردی و بــر مبنــای آزمایشــات انجــام شــده اکثــر نمونــه 
هــا آلــوده بــه ســروتیپ هــای متعلــق بــه گــروه ژنوتیپــی 

ــد. ــی بودن ــروس مرغ  D,E آدنووی

اقدامات مدیریتی

ــاوم  ــال شــدن مق ــه غیرفع ــا نســبت ب ــروس ه آوی آدنووی
ــی  ــرایط محیط ــرل ش ــا کنت ــوان ب ــا می ت ــند، ام ــی باش م
ــا  ــطوح و دیواره ــردن س ــوذ ک ــل نف ــتی و غیرقاب و بهداش
ــال از  ــل انتق ــه دلی ــرد. ب ــا را حــذف ک ــوا، آن ه ــوذ ه ــه نف ب
طریــق تخــم مــرغ FAdV بایــد اقدامــات مناســب بــرای 
جلوگیــری از انتقــال عمــودی در گلــه  هــای مادر را از ســنین 
ــه  هــای عــاری  ــه در گل ــی آغــاز کــرد. اگرچــه تجرب ابتدای
ــی  ــال افق ــه انتق ــد ک ــان می ده ــی نش ــوژن اختصاص از پات
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ــاری  ــت و ع ــی اس ــکل اساس ــک مش ــوان ی ــه عن ــز ب نی
نگــه داشــتن جوجــه  هــای عــاری از پاتــوژن اختصاصــی از 
FAdV کار ســختی اســت. بــه دلیــل ایــن کــه عفونت هــای 
ناشــی از بیمــاری بــورس عفونــی و کــم خونــی جوجــه بــه 
عنــوان عاملــی بــرای افزایــش عفونــت FAdV محســوب 
ــرل  ــز در کنت ــا نی ــن بیماری ه ــرل ای ــن کنت ــود، بنابرای می ش

ــروس بســیار مهــم اســت. وی

ــی و  ــل فیزیک ــه عوام ــبت ب ــیت نس حساس
ــیمیایی ش

ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــدگان ک ــای پرن ــروس  ه ــی آدنووی تمام
مطالعــه شــده اند، خصوصیــات معمــول آدنوویروس ــها را 
ــی  ــای چرب ــالل ه ــه ح ــها ب ــد. آدنوویروس  ــان می دهن نش
ماننــد اتــر و کلروفــرم، ســدیم دی اکســی کالت، تریپســن، 
ــا  ــتند. آن ه ــاوم هس ــد مق ــکل 50 درص ــد و ال ــل 2 درص فن
ــا در  ــتند ام ــاوم هس ــا 9 مق ــن 3 ت ــرات PH بی ــه تغیی ب
ــروس در  ــن وی ــوند. ای ــال می ش ــا 1:1000غیرفع فرمالدئیده
 BUdR و IUdR مثــل DNA برابــر مهــار کننــده  هــای
مهــار می شــود؛ اگرچــه ایــن موضــوع پذیرفتــه شــده اســت 
کــه بــه صــورت معمــول آدنوویــروس  هــا در محلــول مایــع 
ــه مــدت 30 دقیقــه و در دمــای 56 درجــه ســانتی گــراد  ب
غیرفعــال می شــود و مقاومــت بــه گرمــا در حضــور یون هــای 
ــی  ــواص متنوع ــد. FAdV خ ــش می یاب ــی کاه دو ظرفیت
دارد و برخــی نســبت بــه حــرارت بســیار مقــاوم اســت؛ بــه 
ــا 70  ــای 60 ت ــی کــه برخــی از ســویه  هــای آن دم صورت
درجــه ســانتی گــراد را بــه مــدت 30 دقیقــه تحمــل می کنــد. 
FAdV ــروس ــویه از وی ــک س ــی ی ــت زای ــزان عفون می
1 در حــرارت 56 درجــه ســانتی گــراد بعــد از 180 دقیقــه 
ــک ســویه دیگــر 18 ســاعت  ــا ی ــد، ام ــدا می کن کاهــش پی
ــه  ــی ک ــد، در حال ــده می مان ــراد زن ــانتی گ ــه س در 56 درج
ایــن تفــاوت در مقاومــت در برابــر حــرارت بــه دلیــل تفــاوت 

ــت. ــگاهی نیس در روش آزمایش

ایمنی
آوی آدنوویــروس هــا دارای آنتــی ژن هــای اختصاصی گروه 
متفــاوت از Siadenovirusو Atadenovirusمــی 
باشــند. تولیــد آنتــی بــادی هــای خنثــی کننــده بــه دنبــال 
ــه  ــک هفت ــا ی ــادی ه ــی ب ــد و آنت ــی افت ــاق م ــت اتف عفون
بعــد از عفونــت قابــل تشــخیص مــی باشــند. بیــش تریــن 

تیتــر آنتــی بــادی 3 هفتــه بعــد مشــاهده مــی شــود.

ــه عفونــت مجــدد، 45 روز بعــد از درگیــری اولیــه  ــده ب پرن
ــی  ــای خنث ــادی  ه ــی ب ــود آنت ــم وج ــی علی رغ ــاوم، ول مق
ــه  ــدد، 8 هفت ــت مج ــه عفون ــده، ب ــیب دهن ــده و ترس کنن
بعــد از عفونــت اولیــه، حســاس اســت. بیــش تریــن میــزان 
دفــع ویــروس توســط پرنــده در ســن 2/5، 4/5 و 7/5 مــاه 
ــا نظریــه حضــور ایمنــی موضعــی تــا  اســت کــه مطابــق ب

ــری  ــر درگی ــت در براب ــن مقاوم ــت. بنابرای ــی اس 8 هفتگ
ــم  ــی و ه ــی موضع ــا ایمن ــم ب ــدت ک ــه م ــم ب ــد ه می توان
ــود  ــای موج ــادی  ه ــی ب ــط آنت ــی توس ــورت اصل ــه ص ب
ــای  ــه اندام ه ــروس ب ــوذ وی ــه از نف ــون ک ــردش خ در گ
داخلــی جلوگیــری می کنــد صــورت گیــرد. ارتبــاط ظاهــری 
ــف  ــون و توق ــردش خ ــای گ ــادی  ه ــی ب ــن آنت ــود بی موج
دفــع ویــروس بــه احتمــال زیــاد بــه دلیــل گســترش هــم 
زمــان هــر دو ایمنــی موضعــی، کــه زودگــذر اســت، و ایمنی 

ــرد. ــر اســت صــورت می گی ــه ماندگارت ــورال ک هوم

واکسیناسیون
بــه دلیــل احتمــال نقــش بعضــی از ژنوتیــپ هــا در ایجــاد 
ــای آن  ــر مبن ــد ب ــه بای ــیون اولی ــه، واکسیناس ــت اولی عفون
ــودی  ــال عم ــتن انتق ــر داش ــا در نظ ــرد. ب ــام گی ــا انج ه
آدنوویــروس  هــا، بایــد واکسیناســیون بــا هــدف رســیدن بــه 
یــک میــزان تیتــر آنتــی بــادی در گلــه  هــای مــادر باشــد 

ــده باشــد. ــاج محافظــت کنن ــرای نت ــا ب ت

واکسیناســیون گلــه  هــای اجــداد بــا واکســن کشــته حــاوی 
ــه 10 و 17  ــای FAdVD و FAdVE در هفت ــویه  ه س
ــر  ــد. ب ــه صــورت کامــل محافظــت کن ــج ب ــد از نتای می توان
اســاس گزارشــی از اســترالیا واکسیناســیون گلــه مــادر 
ــاج  ــد از نت ــی توان ــویه  ی FAdV8b، م ــن س ــا واکس ب

ــد. محافظــت کن

مدت کوتاهی بعد از اولین گزارش سندرم هیدروپری 
کاردیوم، واکسن حاوی بافت کبد همگن   جوجه  های مبتال 
به صورت تجربی در پاکستان برای کنترل سندرم هیدروپری 
کاردیوم با موفقیت استفاده شد. واکسن های تهیه شده بر پایه 

کشت بافت و تخم مرغ جنین دار بعدها به کار برده شد.

به دلیل اینکه مدارکی مبنی بر انتقال IBH از طریق مادر 
به نتاج در سیستم زنجیره ای وجود دارد، بنابراین کنترل 
ویروس IBH را باید از گله  های مادر از سنین ابتدایی 

آغاز کرد. با در نظر گرفتن انتقال عمودی ایمنی، باید 
واکسیناسیون جهت رسیدن به سطح تیتر آنتی بادی در 

گله های مادر به صورتی انجام شود که تیتر انتقالی به نتاج 
در آن ها محافظت کننده باشد.

مشاهده شده است که آنتی بادی های مادری که به واسطه دو 
بار واکسیناسیون مولدین با واکسن کشته شده ایجاد گردیده 

 IBH بود توانست از مرغ های گوشتی در مقابل عفونت
محافظت کند.

شایان ذکر است که اپتیموم آنتی ژن در واکسنهای روغنی 
ساخته شده بین TCID50 105.5107 بررسی هر دز از 

واکسن بایستی در نظر گرفته شود.

 FAdV8a تحقیقات نشان داده است که سروتیپ
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پاتوژنیسته کمتری در مقایسه با FAdV8b و FAdv11 دارد. همچنین بین این دو سروتیپ محافظت متقاطع وجود 
ندارد ولی سروتیپ FAdV8a محافظت متقاطع با سروتیپ  های FAdV8b و FAdV11 دارد.

واکسن دوگانه کشته حاوی سروتیپ های FAdV8b ،FAdV4 برای جلوگیری از بروز بیماری IBH در نتاج در گله 
های مادر گوشتی در کشورهای آمریکای جنوبی و زالندنو مورد استفاده قرار می گیرد.

واکسناسیون با این واکسن بطور معمول در 8 و 12 هفتگی انجام می شود و بایستی بین تزریق واکسن حداقل چهار هفته 
فاصله باشد.

FAdV با توجه به تحقیقاتی که در کشور کره جنوبی انجام گرفته نشان داده شده است که واکسن کشته حاوی سروتیپ
4 بطور کامل گله های مادر گوشتی و نتاج حاصله را در مقابل سروتیپ FAdV11 ،FAdV8a محافظت می کند. 

FAdV ،FAdV4 به طور قابل مالحظه ای در برابر سروتیپ های FAdV4 همچنین واکسن کشته حاوی سروتیپ
8b محافظت ایجاد می نماید که این موضوع با انجام آزمایش چالنج نیز به اثبات رسیده است.

بعضی از کشورهایی که در حال حاضر واکسن IBH را مورد استفاده قرار می دهند عبارتند از : اسپانیا، استرالیا، زالندنو، 
چین، مالزی، کره جنوبی، تایلند، بنگالدش، هند، پاکستان، مصر، اندونزی، کشورهای آمریکای جنوبی از جمله مکزیک، 

پرو، اکوآدور و شیلی.

نتیجه گیری
با تأیید حضور ویروس عامل IBH در استان های مختلف کشور و خسارات حاصله به صنعت طیور کشور و انتقال 

عمودی بیماری باید برنامه پیشگیری و کنترل بیماری در سطح فارم های مادرگوشتی و جوجه گوشتی با استفاده از روش 
واکسیناسیون در فارم های مادرگوشتی با استفاده از واکسنهای کشته انجام گیرد تا ضمن پیشگیری از بیماری در گله 

مادر با انتقال آنتی بادی به نتاج حاصله جوجه های گوشتی تا سن حدود 42 روزگی نسبت به بیماری مقاوم باشند. شایان 
ذکر است که واکسن های مورد استفاده حداقل بایستی دارای دو سروتیپ FAdV8 و FAdV11 باشند.لذا استفاده از 

واکسن مذکور در دستور کار دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور،زنبورعسل و کرم ابریشم قرار دارد.

منابع مورد استفاده :
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 مروری بر بیماری های ناشی از کرونا ویروس در حیوانات
        حیدر خلیلی بگلوی دکتری تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، کارشناس مبارزه با بیماری های دام شهرستان  
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کروناویــروس هــا جــزو خانــواده ی کروناویریــده از راســته ی نیدووایــرال مــی باشــند. کروناویــروس 
هــا RNA تــک رشــته ای دارنــد و طیــف وســیعی از گونــه هــای پســتانداران و پرنــدگان را بیمــار مــی کننــد. 
ــورم  ایــن ویــروس هــا از عوامــل اصلــی ایجــاد بیمــاری هــای تنفســی، گوارشــی، انســفالومیلیت، هپاتیــت، ت
پــرده هــای ســروزی و تــورم عــروق خونــی در دام مــی باشــند )Sipulwa,2016:18(. در ایــن مطالعــه در 

ارتبــاط بــا انــواع مختلــف بیماریهــای ناشــی از آنهــا بطــور خالصــه بحــث مــی شــود.

) Neonatal Calf Diarrhea( اسهال گوساله های نوزاد

کروناویــروس هایــی کــه در گوســاله منجــر بــه ایجــاد اســهال مــی شــوند، پراکندگــی جهانــی دارنــد. 
انتقــال ویــروس از طریــق مدفوعی-دهانــی مــی باشــد امــا بــا توجــه بــه تکثیــر ویــروس در قســمت فوقانــی 
دســتگاه تنفــس احتمــال انتقــال از طریــق مدفوعــی– تنفســی و تنفسی-تنفســی نیــز وجــود دارد. میــزان مــرگ 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد ای ــی باش ــا 25 درصــد م ــروس 15 درصدت ــری حاصــل از وی ــر ناشــی از واگی و می
اگــر بیمــاری توســط عوامــل بیمــاری زای دیگــر پیچیــده نشــود، 5 درصــد تــا 10درصــد مــی باشــد. ابتــال بــه 
اســهال هــای کروناویروســی درســنین پنــج تــا 20 روزگــی مــی باشــد. از لحــاظ عالیــم گوســاله هــا بــا درجــه 
حــرارت طبیعــی یــا کمــی باالتــر و دارای مدفــوع بــا قــوام مایــع و حــاوی شــیر لختــه شــده یــا موکــوس مــی 

.)Andrews,2008:491(باشــند

اسهال خونی زمستانه در گاو

اســهال خونــی زمســتانه نوعــی اســهال حــاد و واگیــردار درگاو )بویــژه گاو شــیری( اســت کــه بــه صــورت 
ــا یــک  ــاه ) چنــد روز ت همــه گیــر در گلــه، معمــوال در مــاه هــای ســرد ســال  رخ مــی دهــد. دوره بیمــاری کوت
هفتــه( مــی باشــد و طغیــان بیمــاری معمــوال کمتــر از دو هفتــه طــول مــی کشــد. بهبــودی در اکثــر مــوارد بصــورت 
انفــرادی و خــود بــه خــودی اســت، امــا در بعضــی مــوارد انجــام درمــان هــای حمایتــی ضــروری اســت. میــزان 
شــیوع بیمــاری معمــوال بــاال ) از 30 درصدتــا تقریبــا 100 درصــد بعــد از یــک هفتــه تــا ده روز( اســت درحالیکــه 

.)Smith 2014:1026( میــزان مــرگ و میــر کــم مــی باشــد

برونشیت عفونی طیور

ایــن بیمــاری یکــی از مهمتریــن امــراض ویروســی در طیــور محســوب مــی شــود و از بیشــتر کشــورهای 
دنیــا گــزارش شــده اســت. نــای اولیــن ارگان هــدف بــرای تکثیــر ویــروس اســت، ولــی ویــروس در ریــه، کلیــه، 
تخمــدان و بافــت لنفوئیــد هــم تکثیــر پیــدا مــی کنــد. شــدیدترین شــکل بیمــاری در ســن یــک تــا چهــار هفتگــی 
دیــده مــی شــود، در ایــن شــکل از بیمــاری ابتــدا عطســه، ســرفه، آبریــزش از بینــی و نارســایی تنفســی مشــاهده 
ــاعه  ــوارد اش ــی در بعضــی از م ــا 30 درصــد اســت ول ــوان25 درصدت ــور ج ــر طی ــرگ و می ــزان م ــردد. می ــی گ م

.)Fenner 1999:514( .بیمــاری بــه 75 درصــد هــم مــی رســد

بیماری تاج آبی

ــی شــدیدترین شــکل بیمــاری در  ــال مــی شــوند، ول ــن بیمــاری مبت ــه ای بوقلمــون هــا در هــر ســنی ب
جوجــه بوقلمــون هــای یــک تــا شــش هفتــه مشــاهده مــی گــردد. بــروز بیمــاری بــا عالئمــی نظیــر کاهــش اشــتها، 
جیــک جیــک کــردن دائمــی، اســهال، کاهــش وزن و دپرســیون مشــخص مــی شــود. پوســت نواحــی ســر و گــردن 
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 Fenner(ــردد ــی گ ــوارش ایجــاد م ــتگاه گ ــای کروناویروســی دس ــت ه ــبیه عفون ــی ش ــیانوزه شــده و ضایعات س
.)1999:516

پریتونیت عفونی گربه

پریتونیــت عفونــی از بیمــاری هــای مهــم گربــه اســت کــه در هر ســنی دیــده می شــود. بیماری در سراســر 
دنیــا وجــود دارد. ایــن بیمــاری دارای دو فــرم مرطــوب) کالســیک( و فــرم خشــک مــی باشــد. در شــکل کالســیک 
ــوزی در  ــرات گرانولومات ــرم خشــک، تغیی ــال مشــهود اســت. در ف ــت کام ــر پریتونی )مرطــوب( اتســاع شــکم در اث
 .)Fenner 1999:512(اندامهــای مختلــف از جملــه چشــم هــا و سیســتم اعصاب مرکــزی قابــل مشــاهده اســت

اسهال کروناویروسی سگ

کرونــا ویــروس ســگ مــی توانــد موجــب اســهال در ســگ هــا بــا شــدت گوناگــون شــود. ســگ هــای 
ــروزه اســهال ســگ  ــد. ام ــع کنن ــودی دف ــس از بهب ــا پ ــاه ه ــاوب م ــه طــور متن ــروس را ب ــد وی ــی توانن ــوده م آل
بیشــتر همــراه بــا عفونــت هــای پاروویروســی اســت کــه موجــب اســهال شــدید و بعضــا کشــنده مــی شــود. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه همــه گیــری هایــی از آنتریــت کرونــا ویروســی را در ســگ هــای وحشــی هــم گــزارش کــرده 

 .)Fenner 1999:511(ــد ان

اسهال اپیدمیولوژیک خوک

ایــن بیمــاری موجــب اســهال خــوک هــا در هــر ســنی از جملــه زمــان شــیرخواری مــی شــود. میــزان 
مــرگ و میــر در خــوک هــای نــوزاد حــدود 50 درصــد اســت ولــی گاهــی ایــن رقــم افزایــش یافتــه و بــه 90 درصــد 
مــی رســد. خــوک هــای مســن پــس از حــدود یــک هفتــه بهبــود مــی یابنــد. واکســنی بــرای بیمــاری وجــود نــدارد 

.)Pensaert and Van Reeth 1998(

انسفالومیلیت هماگلوتینان خوک

بیمــاری بیشــتر در تولــه خــوک هایــی کــه ســن آنهــا کمتــر از دو هفتــه باشــد بــا عالئمــی نظیــر بــی 
اشــتهایی، افزایــش حساســیت، لــرزش هــای عضالنــی، افتــادن روی زمیــن همــراه بــا دســت و پــا زدن، اســتفراغ و 
دپرســیون تظاهــر مــی یابــد. میــزان مــرگ و میــر در تولــه خــوک هــای جــوان زیــاد اســت درحالیکــه تولــه خــوک 

.)Fenner 1999:510(هایــی کــه ســن بیشــتری دارنــد، غالبــا زنــده مانــده و رشــد شــان متوقــف مــی شــود

        Transmissible Gastroenteritis of Swine  گاستروانتریت قابل انتقال خوک       
        بیمــاری معمــوال در مــاه هــای زمســتان و بــا اشــاعه ناگهانــی اســهال و اســتفراغ ظاهــر مــی شــود. عالئــم 
ــت  ــه خــوک هــا شــامل اســتفراغ، اســهال آبکــی و کاهــش ســریع وزن مــی باشــد. اســهال حال کلینیکــی درتول
ــه خــوک  ــه هــای هضــم نشــده شــیر درآن وجــود دارد. تول ــا لخت ــوی تعفــن مــی دهــد و غالب ــی داشــته، ب پرتاب
 .)Fenner 1999:510(هایــی کــه کمتــر از هفــت روز ســن دارنــد، معمــوال ظــرف دو تــا هفــت روز مــی میرنــد

 Mouse Hepatitisهپاتیت موش

ــوق  ــروس ف ــوان یــک کروناوی ــه عن ــدا ب ــدا در ســال 1949 جــدا شــد و بع ــروس هپاتیــت مــوش ابت وی
العــاده مســری و شــایع در مــوش هــای آزمایشــگاهی معرفــی گردیــد. ایــن ویــروس در بســیاری از کلنــی هــای 
مــوش اندمیــک اســت. ویــروس مذکــور کــه بیشــترین نگرانــی پــرورش دهنــدگان مــوش از آن اســت مــدل خوبــی 
بــرای تحقیقــات بیومدیــکال مــی باشــد. هــر چنــد بیمــاری غالبــا تحــت کلینیکــی اســت، ولــی ویــروس در مــواردی 

.)Fenner 1999:517(موجــب نوعــی بیمــاری شــدید مــی شــود
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ــواد  ــدی ، لیســانس بهداشــت م ــواری محم ــد بشــیر ده  محم
غذایــی بــا منشــا دامــی ، کارشــناس نظــارت بــر کشــتار گاههــا 

، اداره دامپزشــکی ســراوان 

ــی  ــن حیوان ــای پروتئی ــش تقاض ــه افزای ــه ب ــا توج  ب
ــم  ــرورش متراک ــعه ، پ ــال توس ــورهای در ح در کش
ــا ،  ــک ه ــی بیوتی ــه از آنت ــی روی ــتفاده ب ــورو اس طی
منجــر بــه باقــی مانــده آنتــی بیوتیــک در محصــوالت 
مشــتق شــده از حیوانــات و در نهایــت مقاومــت آنتــی 
بیوتیکــی مــی شــود. مقاومــت در برابــر آنتــی بیوتیــک 
هــا از نظــر بهداشــت عمومــی بســیار مهــم اســت زیــرا 
باکتــری هــای مقــاوم در برابــر آنتــی بیوتیــک مرتبــط 
ــاری زا  ــرای انســان بیم ــات ممکــن اســت ب ــا حیوان ب
ــی  ــره هــای غذای ــه راحتــی از طریــق زنجی باشــند ، ب
ــد  ــواد زائ ــق م ــوند و از طری ــل ش ــان منتق ــه انس ب
ــه طــور گســترده در محیــط پخــش شــوند.  حیوانــی ب
اینهــا ممکــن اســت باعــث ایجــاد عفونتهــای پیچیــده 
ــی مــدت در انســان شــده  ــان و طوالن ــل درم ، غیرقاب
ــر  ــه مراقبــت هــای بهداشــتی باالت ــه هزین و منجــر ب
و حتــی مــرگ شــود. از طــرف دیگــر ، نیــز بــه طــور 
غیرمســتقیم بــر فرآیندهــای مهــم میکروبــی در محیــط 
هــای کشــاورزی ، هنگامــی کــه بــه عنــوان کمپوســت 
طیــور اســتفاده مــی شــود تأثیــر مــی گذارند.سالهاســت 
ــرای  ــود ب ــوان ک ــه عن ــرغ را ب ــتر م ــاورزان بس ، کش
مطالعــات  میکننــد.  اســتفاده  کشــاورزی  اســتفاده 
بســیار کمــی بــه سرنوشــت باقیمانــده آنتــی بیوتیــک 

متابولیــزه نشــده در بســتر مــرغ پرداختــه انــد کــه بــه 
ــی را تحــت  ــع میکروب ــد، جوام ــی توان ــوه م ــور بالق ط
تأثیــر قــرار داده  و همچنیــن سرنوشــت آنتــی بیوتیــک 
ــخصی  ــت نامش ــور وضعی ــوالت طی ــده در فض باقیمان

پیــدا کنــد .

مقدمه:
ــک  ــی بیوتی ــه و ســو اســتفاده از آنت ــی روی اســتفاده ب
هــا مــی توانــد منجــر بــه غلظــت باالتــر آنتــی 
بیوتیــک در محیــط شــود کــه مــی تــوان آن را آلودگــی 
آنتــی بیوتیکــی نامیــد. منابعــی کــه از طریــق آن مــی 
تــوان آنتــی بیوتیــک هــا را در محیــط زیســت منتشــر 
ــای  ــه ه ــان زبال ــه جری ــوع اســت ، از جمل ــرد ، متن ک
انســانی ، و مــواد زائــد ناشــی از اســتفاده دامپزشــکی و 
دامــداری. آنتــی بیوتیــک هایــی کــه بــرای پیشــگیری 
ــان  ــود ، جری ــی ش ــتفاده م ــان اس ــان در انس ــا درم ی
ــه همیــن  ــد ، ب ــوده مــی کن ــه هــای انســانی را آل زبال
ترتیــب ، آنتــی بیوتیــک هــای مــورد اســتفاده در 
حیوانــات بــرای  پیشــگیری و درمــان ، زبالــه حیوانــات 
را بــه همــان انــدازه آلــوده مــی کنــد. بنابرایــن ، اینهــا 
ــک در  ــی بیوتی ــار آنت ــی انتش ــع اصل ــوان مناب ــه عن ب
محیــط در نظــر گرفتــه مــی شــوند. بیــان شــده اســت 
کــه آنتــی بیوتیــک هــای تجویــز شــده بطــور کامــل 
متابولیــزه نشــده و بــدون تغییــر در محیــط ، یعنــی آب 
ــرعت  ــزان و س ــوند. می ــی ش ــاک آزاد م ــا خ ــود ی ، ک
دفــع آنتــی بیوتیــک هــا در محیــط بســتگی بــه آنتــی 
ــن  ــده آن و همچنی ــز ش ــاص و دوز تجوی ــک خ بیوتی
ــن  ــود ، ای ــن وج ــا ای ــات دارد. ب ــن حیوان ــه و س گون
ــا  ــک ه ــی بیوتی ــاوی آنت ــم ح ــد ه ــای زائ ــان ه جری
ــوان  ــه عن ــر دو ب ــاوم هســتند. ه ــای مق ــم ژن ه و ه
ــت  ــوند  و سرنوش ــی ش ــه م ــر گرفت ــده در نظ آالین
آنهــا در محیــط متفــاوت اســت)1-2-3(صنعت طیــور 
ــی  ــای پروتئین ــن نیازه ــرای تأمی ــمندی ب ــع ارزش منب
ــق  ــت. طب ــرغ اس ــم م ــت و تخ ــق گوش ــر از طری بش
گــزارش ســازمان غــذا و کشــاورزی )FAO( در ســال 
ــداد  ــتفاده از تع ــده اس ــران کنن ــش نگ 2018)1(  افزای
زیــادی آنتــی بیوتیــک  در صنعــت پــرورش طیــور کــه 
بــه نوبــه خــود بــر انســانها بطــور مســتقیم و از طریــق 
محصــوالت مرغــی قابــل مصــرف یــا غیــر مســتقیم از 
ــه  ــی ک ــد میکروب ــت مفی ــردن جمعی ــن ب ــق از بی طری
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد  ب ــی کن ــک م ــاورزی کم ــه کش ب
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ــرای  ــور و ب ــوان کمپوســت طی ــه  عن ــرغ  ب ، بســتر م
غنــی ســازی محیــط هــای کشــاورزی اســتفاده مــی 
ــرغ  ــه 1000 م ــت ک ــده اس ــن زده ش ــود)2(. تخمی ش
ــع در روز و  ــرم دف ــی 120 کیلوگ ــه طــور تقریب ــغ ب بال
ــون  ــرم در روز ، بوقلم ــتی 80 کیلوگ ــای گوش ــرغ ه م
هــا: 200-300 کیلوگــرم در روز و اردک ، 150 کیلوگرم 
در روز دفــع مــی کننــد)3(. بســتر مــرغ ، حــاوی مقــدار 
ــور  ــه ط ــرغ ب ــتر م ــت ، بس ــذی اس ــواد مغ ــادی م زی
مســتقیم بــه عنــوان کــود قابــل اســتفاده نیســت زیــرا 
در صــورت اســتفاده ، بــه دلیــل وجــود مقــدار زیــادی 
ــن و  ــوان پروتئی ــه عن ــت )ب ــی اس )60-80٪( ازت آل
ــن  ــد)4(. ای ــی کن ــتیبانی نم ــاه را پش ــد گی اوره( رش
نیتــروژن توســط گیاهــان قابــل جــذب نیســت. بعــالوه 
آمونیــاک )40-90 درصــد ( کــه از بســتر مــرغ تشــکیل 
مــی شــود و چنیــن تجمــع آن باعــث اســیدی شــدن 
ــی  ــای حیات ــون ه ــی کاتی ــاک و جابجای ــترهای خ بس
)K + و Mg2( شــده کــه باعــث کلــروز برگهــا و 
ســرکوب رشــد مــی شــود )5(. کمپوســت محصــوالت 
ــد  ــک فرآین ــوان ی ــه عن ــی ، ب ــور کل ــه ط ــی، ب آل
اکســیداتیو واســطه ای از bioentities از طریــق 
ــی در  ــواد آل ــه م ــت بخشــی ب ــی ســازی و رطوب معدن
نظــر گرفتــه مــی شــود کــه  در نهایــت یــک محصــول 
نهایــی تثبیــت شــده را بــا خــواص خــاص هیومیــک و 
ــه  ــاری زا ارائ ــل بیم ــیمیایی و عوام ــمیت ش ــدون س ب
مــی دهــد)6(. بنابرایــن ، بســتر مــرغ بایــد بــه مــدت 
ــا حداکثــر پتانســیل رشــد  طوالنــی کمپوســت شــود ت
ــی  ــه عوامل ــی ب ــه طــور کل ــن ب ــاه را آزاد کنــد.  ای گی
ــال  ــوان مث ــه عن ــواد بســتر )ب ــوای آب ، م ــد محت مانن
ــه طــور  ــج کــه ب ــا پوســته برن ، کاه ، تراشــه چــوب ی
معمــول در پــرورش پرنــدگان گوشــتی معمــول اســت( 
ــر  ــه تأثی ــی اســت)7(. گرچ ــی متک ــت میکروب و جمعی
ــد کمپوســت ســازی طیــور  بســیاری از عوامــل در رون
بررســی شــده اســت. نقــش یکــی از عوامــل حیاتــی ، 
بــه عنــوان مثــال ، آنتــی بیوتیــک هــا )کــه تصــور مــی 
ــودات  ــرای موج ــده  ب ــن کنن ــل تعیی ــک عام ــود ی ش
زیســتی اســت کــه  فراینــد بیــو اکســیداتیو را در طــول 
ــه  ــده گرفت ــر آوری کمپوســت انجــام مــی دهند،نادی ف
شــده اســت. وجــود آنتــی بیوتیــک هــا در مقادیــر  زیــاد 
ــده اســت ،  ــاد ش ــده ای زی ــران کنن ــرز نگ ــه ط ــا ب ام
زیــرا مقــدار زیــادی آنتــی بیوتیــک بــا طیــف گســترده 
در پــرورش طیــور اســتفاده مــی شــود. در ایــن تحقیــق 

بــه اهمیــت کــود مرغــی و نقــش آنتــی بیوتیــک هــای 
مــورد اســتفاده در صنعــت پــرورش طیــور و تأثیــر آنهــا 
ــو  ــی کــه فرآیندهــای مختلــف بی ــر سیســتم میکروب ب
اکسیداســیون را انجــام مــی دهــد، میپــردازد. در حالــی 
ــا  ــک آنه ــا و فارماکوکینتی ــک ه ــی بیوتی ــر آنت ــه اث ک
در گوشــت طیــور و سیســتم آنهــا مــورد مطالعــه قــرار 
گرفتــه اســت ، تقریبــًا هیــچ گــزارش معتبــری در مــورد 
ــی بیوتیــک در بســتر مــرغ و کمپوســت  ــده آنت باقیمان
طیــور و حرکــت بعــدی آنهــا در خــاک های کشــاورزی 
و محصــوالت زراعــی و حیوانــات و انســان وجــود ندارد. 
ایــن بررســی چشــم انــداز آینــده را بــرای  حــل ایــن 
ــت  ــریع کمپوس ــد س ــک فرآین ــق ی ــران را از طری بح
ــی  ــده آنت ــه کنن ســازی شــامل میکــروب هــای تجزی
ــا  ــی ب ــود مرغ ــت ک ــد. کیفی ــی ده ــه م ــک ارائ بیوتی
ــن  ــود. بنابرای ــی ش ــروع م ــور ش ــوراک طی ــت خ کیفی
ــای  ــه ه ــذی زبال ــواد مغ ــوای م ــی محت ــرای ارزیاب ، ب
طیــور ، شــناخت ترکیبــات خــوراک طیــور مهــم اســت 
زیــرا بخــش قابــل توجهــی از خــوراک از بــدن جــذب 
نشــده و بــه بســتر مــرغ مــی رســد. بزرگتریــن ترکیــب 
خــوراک طیــور حــاوی منابــع کربــن حاصــل از برنــج 
، گنــدم ، ســورگوم و ذرت اســت)8(. عــالوه بــر ایــن ، 
همچنیــن حــاوی منابــع پروتئیــن )نیتــروژن( از کنجاله 
ــت.  ــردان اس ــع آفتابگ ــدس و مناب ــوال ، ع ــویا ، کان س
پــودر ماهــی، پــودر گوشــت و اســتخوان نیــز از منابــع 
مهــم پروتئیــن در خــوراک طیــور هســتند)9(. خــوراک 
طیــور همچنیــن حــاوی مکمــل هــای معدنــی اســت 
که شــامل کلســیم از ســنگ آهک ، شــن پوســته ، دی 
کلســیم فســفات ، فســفات ســنگ دفلوریــن ، کنجالــه 
اســتخوان ، مــواد معدنــی اســت ماننــد نمــک ســدیم ، 
بــی کربنــات ســدیم.  عــالوه بــر ایــن ، ویتامیــن هــا 
، اســیدهای آمینــه ماننــد متیونیــن ، لیزیــن ، ترئونیــن 
، آنزیــم هــا و آنتــی بیوتیــک هــا ، ســموم دفــع آفــات 
ــز  ــی نی ــای غذای ــل ه ــایر مکم ــش و س ــموم ک ، س
درصــدی از خــوراک طیــور را تشــکیل مــی دهنــد)10(. 
ــا  ــی ی ــور جزئ ــه ط ــور ب ــوراک طی ــزای خ ــتر اج بیش
کامــاًل هضــم نشــده از روده حیوانــات عبــور مــی کننــد 
از ایــن رو بســتر مــرغ شــامل نیتــروژن هضــم نشــده 
 (N)، فســفر (P) و قابــل توجهــی اســت. مــواد دیگــر 
ــز  ــزات ســنگین)11( نی ــد آنتــی بیوتیــک هــا و فل مانن
در کــود طیــور وجــود دارد . بــا توجــه بــه تبدیــل کــم 
ــور ، 55-80٪ ازت  ــدگان طی ــی در پرن ــروژن غذای نیت
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ــن ،  ــر ای ــالوه ب ــود)12(. ع ــی ش ــع م ــدن دف کل از ب
مــرغ گوشــتی نیــز تقریبــًا 80٪ فســفر و 80٪ پتاســیم 
و 50٪ تــا 80٪ نیتــروژن دفــع مــی کنــد. P تــا حــدی 
در رژیــم هــای غذایــی طیــور بــه عنــوان فســفر گیاهــی 
وجــود دارد ، بــه عنــوان مثــال ، شــکلی کــه بــه دلیــل 
ــدگان  ــط پرن ــاز درون زا توس ــی فیت ــت کاف ــدم فعالی ع

ــل هضــم اســت)11(. قاب

اهمیت کود مرغی
بســتر مــرغ ،غیــر کمپوســت شــده حــاوی مقــدار 
زیــادی کربــن آلــی ، نیتــروژن و فســفر اســت کــه بــه 
نــدرت باعــث رشــد گیاهــان زراعــی میشــود. بنابرایــن 
ــل اســتفاده مــی  ، بســتر پــس از کمپوســت کــردن قاب
ــوان  ــه عن ــه ب ــن مقال ــا در ای شــود ، عملکــرد آنچــه م
ــر  ــد نظ ــد م ــم بای ــي کنی ــر م ــور« ذک ــت طی »کمپوس
ــان  ــدت زم ــی م ــس از ط ــرغ پ ــتر م ــرد . بس ــرار گی ق
قابــل توجهــی ، غلظــت نیتــروژن )3-5٪( ، فســفر 
ــد و  ــی کن ــر م ــیم )1.5-3.0٪( تغیی )1.5-3.5٪(و پتاس
منجــر بــه تســریع خــواص آن و تبدیــل بــه کمپوســت 
مــی شــود)13(. عــالوه بــر ایــن ، گــزارش شــده اســت 
کــه حــاوی تمــام عناصــر ریــز مغــذی ضــروری بــرای 
گیاهــان ماننــد کلســیم )Ca( ، منیزیــم )Mg( ، گوگــرد 
ــر  ــس )Cu( ، روی )Zn( ، کل ــز )Mn( ، م  (S)، منگن
)Cl( ، بــور (B) ، آهــن (Fe) و مولیبــدن (Mo) در 
ــح  ــت.بنابراین ، واض ــوده اس ــی ب ــل توجه ــطوح قاب س
ــر  ــده دارای مقادی ــرغ کمپوســت ش ــود م ــه ک اســت ک
ــا  ــه تنه ــد ن ــی توان ــه م ــت ک ــذی اس ــواد مغ ــی م کاف
عملکــرد محصــول را پشــتیبانی کنــد بلکــه خصوصیــات 
ــد. در  ــی ده ــش م ــز افزای فیزیکوشــیمیایی خــاک را نی
حقیقــت ، اســتفاده از کــود مرغــی بــا افزایــش ظرفیــت 
نگهــداری رطوبــت و حرکــت جانبــی آب خــاک ، باعــث 
کاهــش میــزان آبیــاری و مقاومــت بــه خشــکی خــاک 
ــدگاری  ــث مان ــر باع ــن ام ــود. ای ــی ش ــنی م ــای ش ه
ــه  ــاک در نتیج ــی در خ ــر غذای ــدت عناص ــی م طوالن
ــی  ــان م ــذی در گیاه ــواد مغ ــدت م ــی م ــذب طوالن ج
ــن  ــور همچنی ــود طی ــن ، ک ــر ای ــالوه ب ــود)14(. ع ش
باعــث تقویــت جامعــه میکروبــی در خــاک مــی شــود. 
ایــن میکــروب هــا از رشــد گیــاه و محافظــت در برابــر 
ــی  ــف گیاهــی پشــتیبانی م ــاری زای مختل ــل بیم عوام

ــد)15(. کنن

ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــک ه ــی بیوتی آنت
ــور طی

ــرای  ــور ب ــی بیوتیــک هــا در صنعــت طی ــروزه از آنت ام
پیشــگیری و درمــان از بیمــاری و تقویــت رشــد اســتفاده 
ــه منظــور افزایــش  مــی شــود. ولــی اســتفاده از آنهــا ب
رشــد و کاهــش مــرگ و میــر در تولیــد مــرغ گوشــتی از 
دهــه 1950 آغــاز شــده اســت )16(. بــه دلیــل جنجــال 
هــای مکــرر در مــورد تأثیــر آنتــی بیوتیــک هــای مــورد 
اســتفاده در دام هــا و ســالمت انســان ، ســازمان هــای 
ــی ،  ــت جهان ــازمان بهداش ــد س ــی مانن ــف دولت مختل
انجمــن پزشــکی آمریــکا و انجمــن بهداشــت عمومــی 
آمریــکا خواســتار ممنوعیــت آنتــی بیوتیــک هــای 
  Growth Promotingرشــد کننــده  تقویــت 

 Antibioticsشــده انــد. 

آنهــا اســتدالل مــی کننــد کــه اســتفاده از آنهــا منجــر 
ــه آنتــی بیوتیــک  ــه افزایــش عفونــت هــای مقــاوم ب ب
ــوکل  ــر اســاس نظــر ون ب در انســان مــی شــود)17(. ب
ــی  ــم آنت ــدن منظ ــال 2015، گنجان ــکاران  درس و هم
ــی  ــای خوراک ــی ه ــوان افزودن ــه عن ــا ب ــک ه بیوتی
بــرای تقویــت رشــد در رژیــم هــای غذایــی نــژاد طیــور 
ــتاندارد در  ــک روش اس ــوان ی ــه عن ــوز ب ــاری هن تج
ــه  ــه ادام ــعه نیافت ــعه و توس ــال توس ــورهای در ح کش
ــی  ــط جهان ــه متوس ــت ک ــده اس ــن زده ش دارد. تخمی
مصــرف ســاالنه داروهــای ضــد میکروبــی بــه ازای هــر 
کیلوگــرم طیــور تولیــد شــده در ســال 2010، 148 میلــی 
گــرم دریــک کیلوگــرم  بــوده اســت. تنوع گســترده ای از 
آنتــی بیوتیــک هــا در صنعــت طیــور بــه عنــوان افزودنی 
هــای خوراکــی بــه عنــوان محــرک رشــد آنتــی بیوتیک 
ــرای درمــان پرنــدگان)در طیــور شــامل ،  و همچنیــن ب
مــرغ ، بوقلمــون ، اردک ، شــترمرغ ، کبوتــر ، قرقــاول و 
بلدرچیــن( در برابــر بیمــاری هــای اســتفاده شــده اســت. 
خالصــه ای از طیــف هــای  مختلــف آنتــی بیوتیــک هــا 
ــد ،  ــی بیوتیــک هــای گلیکوپپتی ــا ، آنت ــد یونوفوره مانن
تتراســایکلین هــا ، آمینوگلیکوزیدهــا ، پپتیدهــای حلقوی 
ــون  ــا ، فلوئوروکینول ــی میکســین ه ــا ، پل ، لینکوزامیده
، ســولفونامیدها ، ماکرولیدهــا ، اســترپتوگامین هــا ، 
ــی  ــور از آنت ــرورش طی ــز پ ــا)18(. در مراک ــن ه کینوئی
بیوتیــک در مقادیــر زیــاد اســتفاده مــی شــود و بنابرایــن 
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه قســمت عمــده ای از آنتــی 
ــت از  ــن اس ــده ممک ــزه ش ــای غیرمتابولی ــک ه بیوتی
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بــدن دفــع شــود و مــدت طوالنــی تــری در بســتر مــرغ 
بمانــد کــه نــه تنهــا در برابــر میکــرو فلــورا مــرغ هــای 
ــج  ــورای رای ــر میکــرو فل ــا آن ، بلکــه در براب ــط ب مرتب
مفیــد کــه در فرآینــد کمپوســت ســازی نقــش دارد نیــز 
ــز شــده ،  ــک تجوی ــی بیوتی ــد. غلظــت آنت ــی کن کار م
و آنتــی بیوتیــک هــای باقیمانــده دفــع شــده در بســتر 
ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــترده بررس ــور گس ــه ط ــرغ ب م
ــی  ــًا تمــام آنت ــت مشــهور اســت کــه تقریب ــک واقعی ی
بیوتیــک هــای مــورد اســتفاده در صنعــت طیــور حداقــل 
متابولیــزه را داشــته و از طریــق ادرار و مدفــوع پرنــدگان 
ــورد  ــن م ــال تیروزی ــوان مث ــه عن ــوند ، ب ــی ش ــع م دف
ــی  ــع م ــق ادرار دف ــا از طری ــور، عمدت ــتفاده در طی اس
ــه  ــی از جنب ــوع)19(. برخ ــق مدف ــه از طری ــود و بقی ش
هــا در یــک بررســی توســط Goetting و همــکاران 
در ســال 2011 ، در فارماکوکینتیــک داروهایــی کــه 
ــی  ــتر آنت ــود. بیش ــی ش ــتفاده م ــادر اس ــرغ م ــرای م ب
بیوتیــک هــای مــورد اســتفاده در طیــور در بســتر 
مــرغ هــا متمرکــز شــده انــد تــا حــد زیــادی متابولیــزه 
نشــده انــد ، پرداختــه شــده اســت.در بررســی دیگــری 
در مــورد اســتفاده جهانــی از آنتــی بیوتیــک هــای آنتــی 
بیوتیــک طیــور و جــذب آنهــا در بافــت توســط ون بوکل 
و همــکاران اســت. داده هــای باقیمانــده آنتــی بیوتیکــی 
در طیــور در انــواع مختلــف ملتها در ســال 2018 توســط 
 Mauzو همــکاران بررســی شــد. درایــن بررســی 
هــای غلظــت موجــود و باقیمانــده آنتــی بیوتیــک را در 
گوشــت مــرغ و نــه در بســتر مــرغ گــزارش مــی کنــد. 
ــدود  ــت مح ــای گوش ــده ه ــی مان ــه باق ــا ب ــه اینه هم
مــی شــوند.هیچ اطالعاتــی یــا مطالعــه دقیــق در مــورد 
غلظــت آنتــی بیوتیــک هــا در بســتر مــرغ وجــود نــدارد 
ــی در مــورد غلظــت  ــچ اطالعات ــًا هی ــن رو تقریب و از ای
ــتر  ــور )بس ــت طی ــک در کمپوس ــی بیوتی ــده آنت باقیمان
ــه  ــود کمپوســت شــده ک ــوان ک ــه عن ــه ب ــا ک ــرغ ه م
ــود  ــی شــود( وج ــتفاده م ــداف کشــاورزی اس ــرای اه ب
نــدارد. و در ضمــن  در مــورد غلظــت هــای باقیمانــده 
باقیمانــده آنتــی بیوتیــک هنگامــی کــه کمپوســت 
ــود و  ــی ش ــاک آزاد م ــه خ ــود ب ــتفاده ش ــاک اس در خ
ــه  ــده منتقــل شــده ب ــس از آن غلظــت هــای باقیمان پ
گیاهــان و محصــوالت کشــاورزی مــورد مطالعــه قــرار 
نگرفتــه اســت)20(.عالوه بــر ایــن ، آنتــی بیوتیــک هــا 
و متابولیــت هــای آنهــا موجــود در کــود حیوانــی ذخیــره 
ــه آبهــای ســطحی و زیرزمینــی  شــده ممکــن اســت ب

و همچنیــن بــه خــاک نفــوذ کنــد. ایــن امــر خصوصــًا 
در مــورد آنتــی بیوتیــک هایــی کــه تمایــل زیــادی بــه 
آب دارنــد یــا محلــول در آب هســتند ، باعــث مــی شــود 
ــط  ــت در محی ــط زیس ــا محی ــمومیت ب ــار و مس انتش
ســریعتر و بــه کمــک ســیالیت آب ســریعتر انجــام شــود 
)21(. در همیــن دیــدگاه ، آنتــی بیوتیــک هــا مــی توانند 
ــا کــود خــام حیوانــات ،  از طریــق کــود دهــی خــاک ب
آبیــاری بــا پســاب تولیــد شــده از فعالیــت هــای مزرعــه 
، یــا از طریــق انتشــار تصادفــی توســط روان اب هــای 
مــزارع بــه محیــط وارد شــوند )22(. جالــب اســت کــه 
Hamscher و همکاران)23(خاطرنشــان کــرد کــه 
ــزارع مــي  ــي بیوتیــک از م ــه آنت ــوده ب ــار آل گــرد و غب
ــري  ــیر دیگ ــوان مس ــه عن ــدازه ب ــان ان ــه هم ــد ب توان
Chee- .بــراي آزادســازي محیطــي ایــن داروهــا باشــد

Sanford و همــکاران )24( همچنیــن بــر انتشــار 
آنتــی بیوتیــک در محیــط از طریــق پراکندگــی خــوراک 
و ریختــن تصادفــی محصــوالت تاکیــد داشــته انــد. این 
آنتــی بیوتیــک هــای معمــواًل از انــواع مختلفی تشــکیل 
ــب نمــی شــوند ، بلکــه   ــد ، و در نتیجــه تخری شــده ان
ــذف ،  ــی ح ــای اصل ــا فراینده ــان و ب ــت زم ــا گذش ب
ــب  ــه جــذب ، تخری ــف از جمل ــا ســرعت هــای مختل ب
عکــس ، تخریــب زیســت محیطــی ، و اکسیداســیون در 
محیــط تخریــب مــی شــوند)25(. البتــه ســایر روشــهای 
کاربــردی ماننــد جــذب ، فیلتراســیون ، انعقــاد ، رســوب 
ــه  ــز ب ــذاری ، فرآیندهــای پیشــرفته اکسیداســیون نی گ
طــور خــاص انجــام شــده اســت  و همچنیــن چندیــن 
ــوازی و  ــی ه ــم ب ــت و هض ــتفاده از کمپوس ــه اس یافت
هــوازی را نشــان مــی دهــد کــه باعــث کاهــش ســطح 
آنتــی بیوتیــک در کــود ، فاضــالب و لجــن  مــی شــود. 
ــوع دســته  ــا  ن ــی ب ــد هــا از نظــر کارای ــن فرآین ــا ای ام
ــه  آنتــی بیوتیــک هــای موجــود در محیــط ، شــرایط ب
ــود  ــوع ک ــن ن ــت ، و همچنی ــرای کمپوس ــه ب کار رفت
ــود  ــود ، وج ــن وج ــا ای ــتند)26(. ب ــاوت هس ــی متف دام
ــت  ــن اس ــط ممک ــا در محی ــک ه ــی بیوتی ــن آنت ای
ــه  ــه مقاومــت ب ــی منجــر ب باعــث ایجــاد فشــار انتخاب
ــود  ــذف ش ــای ح ــن فراینده ــک، و همچنی ــی بیوتی آنت
ــد ،  ــش ده ــا را کاه ــک ه ــی بیوتی ــن آنت ــت ای و غلظ
ــی  ــن آنت ــرض ای ــه در مع ــای  ک ــری ه ــرای باکت و ب
ــت  ــن اس ــان  ممک ــت زم ــا گذش ــتند ب ــا هس بیوتیکه
ــع   ــت متقاط ــاب ، مقاوم ــترس ، انتخ ــا اس ــازگاری ب س
و محافظــت متقابــل ایجــاد مقاومــت ایجــاد کننــد)27(. 
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عــالوه بــر ایــن ، اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــا باکتــری 
هــای حســاس را بــه ایــن آنتــی بیوتیــک هــا ترغیــب 
مــی کنــد کــه مقاومــت کننــد تــا زنــده بماننــد. از ایــن 
نظــر ، باکتریهــا فعالیتهــای مهارکننــده یــا ضــد باکتــری 
ــا  ــر ی ــا تغیی ــد و ب ــی دانن ــر م ــا را متغی ــی بیوتیکه آنت
ــرای اتصــال  ــا( ب ــر در مکانهــای هــدف )ریبوزومه تغیی
توســط آنتــی بیوتیکهــا ، بــا کمــک پروتئینهــای محافــظ 
ــوند،  ــی ش ــل م ــا متص ــه ریبوزومه ــه ب ــی ک ریبوزوم
ــا  ــن ی ــنتز پروتئی ــل در س ــال و تداخ ــن از اتص بنابرای
خنثــی کــردن آنتــی بیوتیــک هــا از طریــق آنزیــم هــای 
تولیــد شــده بــا افــزودن گــروه هــای اســتیل یــا فســفات 
ــرانجام  ــا س ــا و ی ــک ه ــی بیوتی ــق آنت ــل دقی ــه مح ب
ــود  ــل وج ــه دلی ــا ب ــری غش ــر نفوذپذی ــق تغیی ، از طری
پمــپ هــای خروجــی بــر روی غشــای ســلول مقاومــت 
را ایجــاد مــی کننــد)28(. بعــالوه ، باکتریهــای حســاس 
ــه دســت آوردن ژنهــای مقاومــت آنتــی بیوتیکــی  ــا ب ب
ــی ژن( ،  ــال جانب ــر )انتق ــای دیگ ــا فاژه ــا ی از باکتریه
ــر  ــک و تغیی ــی بیوتی جهــش در اهــداف خــاص ژن آنت
ــک  ــدن در ی ــده مان ــه زن ــل ب ــری ، تمای ــطوح باکت س
ــی بیوتیــک هــا  را بدســت مــی  ــه آنت ــوده ب ــط آل محی

ــد)29(. آورن

نتیجه گیری:

بیوتیــک مشــکالت  آنتــی  از  رویــه  بــی  اســتفاده 
ــت.  ــرده اس ــتر ک ــک را بیش ــی بیوتی ــه آنت ــت ب مقاوم
ــی  ــرای اقدامات ــن موضــوع ، اج ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه کاهــش ســو مصــرف آنتــی بیوتیــک در دام و  کــه ب
طیــور کمــک کنــد ، تأثیــر بیشــتری بــر ســطح مقاومــت 
بــه آنتــی بیوتیــک خواهــد داشــت. بــه ایــن دلیــل کــه 
ــود دارد  ــل وج ــه متقاب ــات رابط ــط و حیوان ــن محی بی
ــر  ــان( تأثی ــی )انس ــالمت عموم ــر س ــت ب ــه در نهای ک
مــی گــذارد. در مجمــوع ، توصیــه هــای بــرای کاهــش 

ــود. ــه میش ــک ارائ ــی بیوتی ــرف آنت مص

آمــوزش کشــاورزان و مرغــداران در مــورد . 1
بیوتیــک ، ســو  آنتــی  اســتفاده و ذخیــره 
ــرای  ــی از آن ب ــرات ناش ــتفاده از آن و خط اس

بهداشــت عمومــی و محیــط زیســت 
هــای . 2 سیســتم  در  دامپزشــکی  معالجــه 

ــارغ  ــد توســط ف ــی بای ــه صنعت ــی و نیم صنعت
التحصیــالن واجــد شــرایط یــا آمــوزش دیــده 

ــرد. ــام گی انج
بایــد از اســتفاده بــی رویــه آنتــی بیوتیــک هــا . 3

ــی  ــارت و راهنمای ــخه ، نظ ــدون نس ــی ب )یعن
دامپزشــکان( در مرغــداری هــا جلوگیــری 

شــود.
توســط . 4 بیمــاری  کننــده  ایجــاد  عامــل   

آزمایــش حساســیت آنتــی بیوتیکــی شناســایی 
ــده  ــاد کنن ــل ایج ــر عام ــط در براب ــده و فق ش
ــل از  ــز و  قب ــک تجوی ــی بیوتی ــاری آنت بیم
انجــام آزمایــش از تجویــز و اســتفاده از آنتــی 

ــود. ــودداری ش ــا خ ــک ه بیوتی
ســازمان هــای دولتــی بایــد خدماتــی را بــرای . 5

ــه  ــای ب ــل داده ه ــه و تحلی ــق و تجزی تحقی
دســت آمــده از طریــق مطالعــات نظارتــی بــه 
ــا( و  ــک ه ــی بیوتی ــی دارو)آنت ــور ردیاب منظ
میــزان باقــی مانــده آن در بیشــتر نمونــه هــای 
محیطــی در دســترس  پژوهشــگران قــرار 

ــد. دهن
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مصاحبه با خانم دکتر ایراندخت خاوری خراسانی
ــه  ــا ورود ب ــان ، مراحــل تحصیــل از دوره ابتدایــی ت لطفــاً در مــورد زندگــی شــخصی خودت

ــد . ــه فرمایی ــی ارائ دانشــگاه توضیحات

مــن ایراندخــت خــاوری خراســانی درســال 1320 در شــهر مشــهد دیــده بــه جهــان گشــودم . در دوران کودکــی بــه 
تشــویق پــدرم بــه حفــظ کــردن اشــعارو ســرودهایی کــه در حــد کــودکان بــود عالقمنــد شــدم . دوران ابتدایــی 
را در دبســتان کوکبیــه مشــهد گذرانــدم .بعــد از انتقــال پــدرم بــه تهــران ، دوره متوســطه را در دبیرســتان همــام 

تهــران بــه پایــان رســاندم .از لحــاظ تحصیلــی شــاگردی ممتــاز بــودم .

مــن هــر ســاله بــه جــای کارت تبریــک عیــد شــعری مــی ســرودم و بــرای دبیــران مــی فرســتادم .ایــن شــعر را 
بــرای دبیــر ادبیاتــم خانــم وفــا دوســت ســرودم 

  عرض تبریک بگویم به وفا                  دوستی کو ادب آموخت مرا 

  که وفا دوستیم ره بنمود                      گاه جامه ز هنر دوخت مرا 

ــا  ــه از طــرف دانشــجویان و ب ــه دروس مربوطــه ، در شــب هــای شــعر ک ــر مطالع در دوران دانشــکده عــالوه ب
ــرای  ــن و ب ــودم و اشــعار خــودو دیگــران را گلچی ــی نم ــه شــرکت م ــی شــد فعاالن ــا م ــر پ کمــک دانشــکده ب

ــدم . ــی خوان ــده در جلســه م ــتادان شــرکت کنن دانشــجویان و اس

پــدرم بــا وجــود اینکــه دبیــر ریاضیــات بــود ، اشــعار خوبــی مــی ســرود .ایشــان بیــش از پنجــاه جلــد کتــاب حــل 
ــاب ریاضیــات ، حســاب ، هندســه ، فیزیــک ، حســاب اســتداللی ، لگاریتــم ، معــادالت  المســائل و راهنمــا در ب
دیفرانســیل و ســیاله بــرای اســتفاده دانــش آمــوزان و دانشــجویان و یــک جلــد کتــاب منطــق بــرای تدریــس در 
دبیرســتان هــا و دو جلــد کتــاب بــه نــام خلفــای راشــدین و یــک جلــد کتــاب بــه نــام رینــب زیبــای عــرب را بــه 

رشــته تحریــر در آورده اســت .

پــدر بزرگــم حســن ادیــب خــاوری نویســنده و شــاعر بــود و عــالوه بــر آن طبیــب مجــاز و دارو ســاز خوبــی هــم 
بــود . پــس از اتمــام دوره دبیرســتان بالفاصلــه در ســال 1339 در دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران قبــول و 

مشــغول بــه تحصیــل شــدم .

در طــی دوران تحصیــل بــا همســرم دکتــر کامــران افشــار پــاد آشــنا شــدم و بعــد از اتمــام تحصیــالت بــا وی 
ازدواج کــردم . حاصــل ایــن ازدواج یــک دختــر و یــک پســر اســت . 
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دختــرم پزشــک متخصــص اطفــال و پســرم پزشــک دارای فــوق تخصــص ارتوپــدی مــی باشــد.  بعــد از اتمــام 
دوره تحصیــل پایــان نامــه خــود را در موضــوع پیونــد اســتخوان کــه در آن زمــان موضــوع بدیــع و جدیــدی بــود 

انتخــاب کــردم .

ــه  ــرای بریــدن اســتخوانها )ب ــوازم کافــی ماننــد اره برقــی گــرد ب ــرای شــروع مراحــل اجرایــی پایــان نامــه ل ب
ــد ( در دســترس نبــود . ــدن و عضــالت صدمــه نزن ــه ســایر قســمت هــای ب طــوری کــه ب

بنــا بــه نیــاز بــه اره برقــی ، بــه ابتــکار همســرم طراحــی و ســاخته شــد و مــدت هــا در دانشــکده دامپزشــکی در 
کلینیــک وصفنــارد از آن اســتفاده مــی شــد .ســر انجــام پایــان نامــه تحــت نظــر آقــای دکتــر اقصــی و هیئــت 

داوران بــا درجــه بســیار خــوب پذیرفتــه شــد 

لطفــاً انگیــزه خودتــان را بــرای ورود بــه رشــته دامپزشــکی توضیــح دهیــد و در مــورد ادامــه 
تحصیــل در ایــن رشــته اگــر مطلبــی مــد نظرتــان می باشــد بیــان فرماییــد؟

در آن زمــان  بــرادرم دکتــر هوشــنگ خــاوری دربــاره رشــته و شــغل دامپزشــکی برایــم تعریــف میکــرد و مــن نیــز 
تحــت تاثیــر ســخنان او بــه ایــن رشــته عالقــه منــد شــدم ، بــا  اینکــه  عشــق و عالقــه مــن بــه  ادبیــات بــود .

لطفاً نحوه استخدام خود در سازمان دامپزشکی کشور را بیان فرمایید؟

پــس از فراغــت از تحصیــل ، بــه اســتخدام ســازمان دامپزشــکی کشــور در آمــدم  اولیــن محــل خدمتــم اســتان 
همــدان بــود . بعــد از مدتــی بــرای دیــدن دوره هــای آزمایشــگاهی بــه تهــران منتقــل شــدم .مــدت شــش مــاه 
ــاز آمــوزی شــدم .  ــارد ( مشــغول ب در موسســه رازی و ســپس در آزمایشــگاه کلینیــک جنــوب )کلینیــک وصفن
ــه پایــان رســید و کار در اســتان سیســتان و بلوچســتان را انتخــاب  در ایــن مــدت خدمــت ســربازی همســرم ب
کردیــم . همســرم رییــس کشــاورزی و دامپزشــکی زابــل و مــن رییــس کلینیــک و آزمایشــگاه دامپزشــکی بــودم .

ــد را کــه در  ــه هیرمن ــا اینکــه در ســال 1349 کشــور افغانســتان رودخان ــه روال عــادی طــی مــی شــد ت کار ب
بخــش مــرزی بیــن دو کشــور بــود و زابــل را مشــروب مــی ســاخت ، بــه عللــی بــر روی ایــران بســته شــد . 
الجــرم مــردم و دام هایشــان از بــی آبــی در مضیقــه بودنــد . خشکســالی ، گــرد و خــاک فــراوان و بادهــای 120 
روزه کــه بــه طــور معمــول در زابــل مــی وزیــد ، مزیــد بــر علــت شــده بــود . دام هــا بخاطــر نبــود آب و علوفــه 
الغــر و مریــض بودنــد . و دامــداران دام هــای خــود را بــه گــرگان و اصفهــان انتقــال مــی دادنــد ، چــون بیمــاری 
طاعــون گاوی در افغانســتان وجــود داشــت ، نیــاز بــه قرنطینــه و  واکسیناســیون دام هــا بــر علیــه طاعــون گاوی 
بــود .همســرم بــه جهــت جلوگیــری از ورود بیمــاری ، قرنطینــه ای بــا 900 متــر دیــوار کشــی و هجــده اصطبــل 

و منبــع آب بزرگــی بــرای دام هــا در مــدت یکمــاه بنــا کــرد .

ــه مــدت یــک هفتــه در قرنطینــه نگهــداری مــی  در آنجــا دام هــا واکســن طاعــون در یافــت مــی کردنــد و ب
ــر روی گــوش اجــازه خــروج مــی یافتنــد . شــدند و بعــد از اطمینــان از ســالمت آنهــا و عالمــت گــذاری ب

در همیــن ســال هــا بیمــاری انگلــی در بیــن دام هــا افزایــش یافتــه بــود . از جملــه  بیمــاری انگلــی تریپانوزومــا 
اوانســی بــود کــه قبــال کــم و بیــش در اســب و شــتر دیــده مــی شــد .

ــار ایــن بیمــاری را در خــون گاوهــای ســاکن روســتای دوســت محمــد خــان دیــدم و بــه  مــن بــرای اولیــن ب
رییــس دامپزشــکی اســتان آقــای دکتــر صفــر پــور اطــالع دادم . ایشــان بــه زابــل آمدنــد و الم هایــی کــه از 
خــون گاوهــای مبتــال تهیــه شــده بــود را مشــاهده و بیمــاری را تاییــد نمودنــد . )هــم زمــان بیمــاری در چنــد 

روســتای دیگــر هــم دیــده شــده بــود  ( . 

بعــد از تاییــد دکتــر صفــر پــور ، موضــوع را بــه اطــالع آقــای دکتــر ارشــدی ریاســت وقــت ســازمان دامپزشــکی 
کشــور رســاندم . بــرای بررســی بیشــتر آقــای دکتــر مقامــی )انــگل شــناس ( از ســوی موسســه رازی بــه زابــل 
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آمدنــد و المهــای رنــگ شــده را دیدنــد و چنــد الم رنــگ نشــده را هــم بــا خــود بردنــد تــا در موسســه بیشــتر روی 
آن بررســی کننــد . ســپس از ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور آقــای دفتــر دکتــر فرهنگفــر بــه زابــل آمدنــد و 

اطالعــات الزم را جهــت تهیــه مقالــه جمــع آوری نمودنــد و در اختیــار ســازمان قــرار دادنــد .

زمانــی کــه آقــای دکتــر ارشــدی عــازم کنفرانــس ســازمان جهانــی بهداشــت دام بودنــد ، در آنجــا اعــالم نمودنــد 
دامپزشــکان مــا کــه در فــارم مشــغول بــه کار هســتند بیمــاری تریپانوزومــا اوانســی را در گاوهــای اســتان سیســتان 

و بلوچســتان دیــده انــد . بــه همیــن مناســبت تشــویق نامــه ای بــرای اینجانــب ارســال شــد.

کلینیــک دامپزشــکی زابــل نســبت بــه ســایر کلینیــک هــا ی اســتان مراجعــات بیشــتری داشــت و مــن عــالوه 
بــر کارهــای کلینیکــی و آزمایشــگاهی ، هــر روزه چندیــن اکیــپ بــه روســتاها ی اطــراف بــرای واکسیناســیون دام 
هــا بــر علیــه بیمــاری هــای مختلــف و رســیدگی بــه وضعیــت آنهــا،  اعــزام مــی شــد . عــالوه بــر ایــن از جملــه 
فعالیت هــای بنــده ، کار بــر روی تولیــد واکســن پلوروپنومونــی واگیــر بــز بــود و کســانی کــه ایــن کار را انجــام 

دادنــد میداننــد کــه چــه کار پــر زحمتــی اســت .

پس از چهار سال خدمت در زابل ، به استان چهارمحال و بختیاری به همراه همسرم منتقل شدیم .

از ســال 1351 تــا ســال 1356 در اســتان چهارمحــال و بختیــاری خدمــت کــردم . همســرم رییــس دامپزشــکی 
اســتان و مــن در کلینیــک و آزمایشــگاه بــودم . همســرم عــالوه بــر کارهــای دامپزشــکی در طــر ح هایــی کــه از 
طــرف اســتانداری بــه او محــول مــی شــد فعاالنــه شــرکت مــی کــرد .از جملــه ســاختن چهــل خانــه در روســتای 

چهــل گــرد بــرای اســکان عشــایر بــود .

دیگــر همــکاری در ســاختن جــاده ای بــود کــه اســتان چهــار محــال و بختیــاری را بــه اســتان خوزســتان وصــل 
مــی کــرد. ایــن جــاده عــالوه بــر ایــن کــه رفــت و آمدهــای دو اســتان را راحــت تــر مــی نمــود ، بــرای عشــایر 

و کارهــای دامپزشــکی بســیار مفیــد بــود .

ــدرک  ــن م ــرای گرفت ــال ب ــدت یکس ــه م ــا 1356 ب ــای 1355 ت ــال ه ــن س ــرم در بی ــه همس ــد ک ــه نمان ناگفت
ــود .  ــت نم ــوق را دریاف ــدرک ف ــت و م ــکا رف ــه آمری ــخصی ب ــه ش ــا هزین ــوژی ب اپیدمیول

دام هــای عشــایر وقتــی در ییــالق بــه اســتان چهــار محــال و بختیــاری مــی رســیدند بــا اکیــپ هــای دامپزشــکی 
کــه از قبــل آمــده و در ســر گردنــه مســتقر شــده بودنــد مواجــه و دام هــای آنــان واکســینه مــی شــدند و بعــد وارد 
اســتان شــده و اگــر دام هــای آنهــا در اثــر پیمــودن راه زیــاد ، زخــم و یــا جراحتــی پیــدا کــرده بودنــد ضدعفونــی 

شــده و کارهــای الزم برایشــان انجــام مــی شــد. 

 دوران خدمــت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــرای مــن از جهاتــی دیگــر هــم ارزشــمند بــود ؛ چــون عــالوه 
بــر کارهــای دامپزشــکی در چندیــن انجمــن خیریــه نیــز فعالیــت داشــتم . ایــن فعالیــت هــا خــارج از وقــت اداری 

، اغلــب در بعــد از ظهرهــا و شــب هنــگام انجــام مــی شــد . 

هزینــه ایــن خیریــه توســط مــن و بعضــی از کارکنــان اداره دامپزشــکی تامیــن مــی شــد. بــرای خانــواده هــای 
نیازمنــد و آبرومنــد آذوقــه ، وســایل منــزل و وســایل مــورد نیــاز فرزندانشــان تهیــه و تحویــل داده مــی شــد. اکثــر 
آن هــا در منــزل چنــد گوســفند و گاو هــم نگهــداری مــی کردنــد کــه کمــک خرجشــان باشــد ، کــه دام هــای آن 

هــا هــم تحــت رســیدگی و درمــان قــرار مــی گرفتنــد . 

انجمــن دیگــری هــم بــرای کــودکان بــی سرپرســت و کودکانــی کــه مادرانشــان کار مــی کردنــد بــود کــه مــن 
ــا از طــرف دادگســتری اســتان در جهــت  ــه مــی کــردم . ضمن ــره انجــام وظیف ــوان رییــس  هیئــت مدی ــه عن ب

تمــاس بــا زندانیــان و بیــان مشــکالت آنــان ، بــا دادگســتری اســتان همــکاری مــی کــردم .

تاثیر فعالیت های خود را در سازمان دامپزشکی کشور چگونه ارزیابی می کنید .
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ــده  ــارض ش ــن ع ــر م ــه ب ــاری ک ــروع بیم ــا ش ــاری  ب ــتان چهارمحــال و بختی ــن در اس ــت م ــان دوره خدم پای
ــتاد   ــتم و در س ــران بازگش ــه ای ــان ب ــه درم ــارج و ادام ــی در خ ــال زندگ ــک س ــس از ی ــود . پ ــراه ب ــود هم ب
ــه  ــا ب ــه کار شــدم. متعاقب ســازمان دامپزشــکی کشــور در ســمت کارشــناس ریشــه کنــی ســل گاوی مشــغول ب
ــدم  ــا بیماریهــای دام منصــوب گردی ــارزه ب ــت اداره کل مب ــه معاون ــا ســل و ســپس ب ــارزه ب ریاســت قســمت مب
ــتورالعمل های  ــه صــورت دس ــادی را ب ــاالت زی ــانده و مق ــام رس ــه اتم ــی را ب ــان دو طــرح تحقیقات ــن زم . در ای
راهبــردی تشــکیالت ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه رشــته تحریــر درآوردم ، کــه مــورد تقدیــر مســئوالن وقــت  
ــه افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــدم ولــی بــه صــورت مشــاور علمــی همچنــان در  قــرار گرفــت. در نهایــت ب

ــودم. ــه کار ب ــی مشــغول ب کمیســیون هــای فن

مشــکالت موجــود دامپزشــکی کشــور و نیــز راهکارهــای برطــرف شــدن ایــن مشــکالت را 
بیــان نماییــد؟

بــرای مبــارزه و پیشــگیری از بیمــاری هــا نیــاز بــه بودجــه کافــی ، نیــروی انســانی متخصــص و ورزیــده و پیــش 
ــی الزم و  ــات ضدعفون ــور و عملی ــای کش ــه در ورودی ه ــراری قرنطین ــد . برق ــی باش ــات م ــایر امکان ــی س بین

ضــروری اســت .

ــه  ــار و ب ــد همــواره در کن ــکات فــوق متوجــه مــی شــویم کــه دامپزشــکی و پزشــکی مــی بای ــه ن ــا عنایــت ب ب
ــه نتیجــه مطلــوب برســند . ــا ب ــد ت مــوازات هــم حرکــت کنن

ــوان  ــرای ســالمت انســان و حی ــه ب ــی ک ــوم اســت . بیشــتر کارهــای تحقیقات ــادر عل ــت م دامپزشــکی در حقیق
صــورت مــی گیــرد ، پایــه اولیــه آن توســط دامپزشــکان و تکنیســین هــای  ورزیــده در آزمایشــگاههای تحقیقاتــی 

انجــام مــی شــود .

اجــرای صحیــح برنامــه هــای دامپزشــکی نقــش کلیــدی در تولیــد پروتئیــن دارد کــه نیــاز اساســی کشــور اســت 
و مــارا از وابســتگی بــه کشــورهای دیگــر بــی نیــاز مــی کنــد .

توصیه شما به دامپزشکان جدیدی وارد عرصه ی کار در دامپزشکی می شود چیست؟

دامپزشــکانی و جوانانــی کــه جدیــدا وارد عرصــه کار دامپزشــکی مــی شــوند ، یکــی از وظایــف مهــم آنهــا معالجــه 
ــری  ــم دیگ ــف مه ــکان وظای ــن دامپزش ــر از ای ــه غی ــت . ب ــالمت انهاس ــه س ــیدگی ب ــات و رس ــان حیوان و درم
دارنــد کــه آن پیشــگیری از بــروز و شــیوع بیمــاری هــای قابــل انتقــال بیــن انســان و حیــوان اســت . در حقیقــت 

دامپزشــکان عــالج واقعــه قبــل از وقــوع را انجــام میدهنــد .

وطایــف دامپزشــکان فقــط بــه حیوانــات اهلــی محــدود نمــی شــود ، بلکــه حیوانــات بــاغ وحــش ، آبزیــان ، زنبــور 
عســل ، کــرم ابریشــم و .. را هــم شــامل میشــود .

ــی  ــنهاد م ــکی پیش ــازمان دامپزش ــت س ــش موفقی ــرای افزای ــی را ب ــه راهکارهای ــما چ ش
ــد؟ کنی

اول مدیــران خــوب  و توانــا داشــته باشــد دوم اســتادان دانشــکده هــای دامپزشــکی بــه دانشــجویان خــود آمــوزش 
دهنــد کــه دامپزشــکی فقــط معالجــه حیوانــات نیســت بلکــه دامپزشــکی خدمــت بــه بهداشــت عمومــی اســت. 
ایــن امــر موجــب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس دانشــجویان دامپزشــکی می شــود و در نهایــت بهتــر اســت کارهــای 
تحقیقاتــی را دنبــال کننــد . عــالوه بــر ایــن ســازمان دامپزشــکی بایــد بودجــه کافــی داشــته باشــد و اعتبــارات 
ــی  ــای دام ــم از بیماری ه ــا بتوانی ــود ت ــرف ش ــر مص ــای دیگ ــد در جاه ــکی نبای ــازمان دامپزش ــارات س و اختی
جلوگیــری کنیــم ؛ کــه ایــن امــر در نهایــت موجــب عــدم نیــاز مــا بــه واردات دام و رهایــی از وابســتگی می شــود.
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ــی دام را  ــت جهان ــازمان بهداش ــور و س ــکی کش ــازمان دامپزش ــن س ــکاری بی ــوه هم نح
ــد . ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون

دامپزشــکان بایــد بــه محــض دیــدن بیمــاری خفتــه کــه دوبــاره شــیوع پیــدا میکنــد و بیمــاری هــای نوظهــور ، 
موضــوع را بــه ســازمان دامپزشــکی گشــور اطــالع دهنــد و ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز ســازمان بهداشــت 
جهانــی دام را در جریــان بگــذارد و خــود نیــز اقدامــات الزم جهــت جلوگیــری از شــیوع بیشــتر بیمــاری انجــام 

دهــد .

کتب و مقاالت خانم دکتر ایراندخت خاوری خراسانی به شرح زیر می باشد :

کتاب پژوهشی در بیماری سل گاوی در ایران 

مایکوباکتریوم بوویس و خطرات آن ها در سالمت انسان ها 

بیماری مشمشه 

بیماری شبه سل )یون ( در نشخوار کنندگان 

بیماری مشترک بین انسان و اسب )برای اسب سواران و پرورش دهندگان اسب ( 

ترجمه نقش جانوران وحشی در انتقال بیماری سل به گاوها 

ترجمه وضعیت کنونی و تصویری از آتیه بیماری شبه سل )یون ( 

رابطه همزیستی میان دام و انسان )در قالب شعر (

کتاب سه نسل شعر خراسان 

کتاب سالمی ، پیامی ،کالمی در مورد محیط زیست 

فعالیتهای برجسته و لوح تقدیر  : 

جهار سال عضویت در هیئت مدیره جامعه دامپزشکان و عضویت در هیئت تحریریه فصل نامه جامعه 

داور و وراهنمای پایان نامه دانشجویان در ارتباط با بیماری سل 

دریافت سه لوح تقدیر از سازمان دامپزشکی کشور 

دریافت لوح تقدیر از جامعه دامپزشکان 

دریافــت لــوح تقدیــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان همــدان در ارتبــاط بــا تدریــس بیمــاری هــای مشــترک 
بیــن انســان ودام 
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ســازمان  در  حقوقــی  شــورای  تشــکیل 
ــس آن ــاب رئی ــور و انتص ــکی کش دامپزش
ریاســت ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا توجــه بــه تشــکیل 
ــی  ــدور حکم ــا ص ــازمان، ب ــن س ــی در ای ــورای حقوق ش
ــه ریاســت شــورای  ــاون امــور حقوقــی و قراردادهــا را ب مع

ــرد. ــی منصــوب ک حقوق

ــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور،  ــه گــزارش رواب ب
دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان بــا صــدور 
حکمــی دکتــر علــی آتشــی معــاون حقوقــی و قراردادهــا در 
ســازمان دامپزشــکی کشــور را بــه ســمت ریاســت شــورای 

حقوقــی ایــن ســازمان منصــوب کــرد.

ــی از او  ــم آتش ــی در حک ــر ماکنعل ــزارش، دکت ــن گ بنابرای
خواســته اســت تــا بــا پیگیــری اهــداف موردنظــر و تشــکیل 
ــود و  ــت موج ــب از ظرفی ــورت مرت ــه ص ــورا ب ــات ش جلس
خــرد جمعــی در جهــت صیانــت از حقــوق دولــت بــه نحــو 

موثــر اســتفاده کنــد.

هــدف از تشــکیل شــورای حقوقــی در ســازمان دامپزشــکی 
کشــور کــه  بعنــوان یکــی از برنامــه هــای دکتــر ماکنعلــی 
در مــورخ 15 شــهریور مــاه 99 بــرای نخســتین بــار در نــوع 
خــود  ایجــاد شــد، نظام منــد نمــودن راهــکار اســتفاده بهینــه 
از ظرفیــت کارشناســان حقوقــی ســازمان و هماهنگــی موثــر 
ــکی  ــتاد و ادارات کل دامپزش ــی س ــای حقوق ــن واحده بی
اســتان ها و استانداردســازی و تقویــت نقــش حقوقــی، 
ــور در  ــردش ام ــف و شــیوه گ ــن وظای ــگاه، تبیی ــاء جای ارتق
ــی  ــورای حقوق ــت. ش ــده اس ــوان ش ــور عن ــای مذک واحده
ــی  ــناس حقوق ــر کارش ــازمان دامپزشــکی کشــور از 7 نف س
ایــن ســازمان بعنــوان عضــو تشــکیل می گــردد کــه تعــداد 
اعضــای آن، بــر اســاس ضــرورت می توانــد افزایــش یابــد.

تودیــع و معارفــه مســئول نمایندگــی ولــی 
فقیــه در ســازمان دامپزشــکی کشــور

ــوزه  ــد ح ــابق و جدی ــئوالن س ــه مس ــع و معارف ــن تودی آیی
ــا  ــور ب ــازمان دامپزشــکی کش ــه در س ــی فقی ــی ول نمایندگ
ــه در  ــی فقی ــی  ول ــای نمایندگ ــوزه ه ــئولین ح ــور مس حض
ســازمان های تابعــه وزارت جهــاد کشــاورزی و مدیــران ایــن 

ســازمان برگــزار شــد.

ــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور،  ــه گــزارش رواب ب
ــن  ــازمان در آیی ــن س ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف دکت
تودیــع و معارفــه مســئوالن ســابق و جدیــد حــوزه نمایندگی 
ولــی فقیــه در ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه 
ایــن ســازمان ســازمانی فــوق تخصصــی اســت کــه فــارغ از 
ــر  ــا مســئولیت خطی ــه ســایر ســازمان های تخصصــی ب روی
بیماری هــای متعــدد نوپدیــد و نوظهــور مواجــه اســت، 

ــزای  ــروس آنفلوآن ــیوع وی ــه ش ــور نمون ــرد: »بط ــار ک اظه
فــوق حــاد پرنــدگان در ســال های 96 و 97 مخاطــرات 
ــی  ــای پروتئین ــی و نیازه ــت غذای ــرای امنی ــیاری را ب بس
ــه ای الزم  ــوق حرف ــای ف ــر طرح ه ــه اگ ــم زد ک ــردم رق م
اعمــال نشــده بــود، دردســرهای جــدی اقتصــادی، معیشــتی 
و اجتماعــی بــروز کــرده بــود. یــا رخــداد »میانکالــه« 
ــت  ــه دس ــه ای ب ــه بهان ــته ک ــتان گذش ــدران در زمس مازن
ــود  ــا نظــام جمهــوری اســالمی داده ب ــد ب رســانه های معان
تــا سیســتم نظــارت بهداشــتی کشــورمان را ناکارآمــد جلــوه 

ــد«. دهن

ــد 19  ــروس کووی ــروز هــم کــه وی ــان اینکــه ام ــا بی وی ب
ــه واکســن آن  ــر کــرده جهــت تهی ــی را درگی ــه جهان جامع
ــه  ــش و مداخل ــه نق ــی ب ــه متک ــه الزم 3 مرحل از 6 مرحل
ــش  ــروز بخ ــت: ام ــت گف ــور اس ــکی کش ــازمان دامپزش س
مهمــی از فراورده هــای خوراکــی مــردم متکــی بــه مراقبــت 
و نظــارت پیوســته و مســئوالنه ســازمان دامپزشــکی و 

همــکاران دامپزشــکی در بخــش خصوصــی اســت.

ــئول  ــری مس ــالم کالنت ــن، حجت االس ــن آیی ــه ای در ادام
ــر  ــد ب ــن تاکی ــز ضم ــه نی ــی ولی فقی ــوزه نمایندگ ــابق ح س
ــی  ــه گزارش ــه ارائ ــور، ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــت س اهمی
ــرد  ــوزه عملک ــه ح ــده در حیط ــام ش ــات انج ــم اقدام از اه
ــر اعــم از فعالیت هــای فرهنگــی، برگــزاری نمــاز  ایــن دفت
ــات  ــات عالی ــد از عتب ــی و بازدی ــات و مســابقات قرآن جماع
ــالت  ــه و رس ــه وظیف ــه ب ــا توج ــال ب ــت و در عین ح پرداخ
نظــارت شــرعی بــر فراینــد ذبــح دام و نظــارت بــر موضــوع 
ــت:  ــردم گف ــی م ــت مصرف ــی گوش ــت و پاک ــم حلّی مه
ــود  ــا وج ــتارگاه ها ب ــازمان در کش ــن س ــرعی ای ــران ش ناظ
ــه  ــتی و ... ب ــه معیش ــان در زمین ــاص خودش ــکالت خ مش
صــورت شــبانه روزی بــه فراینــد ذبــح شــرعی توجــه دارنــد 
ــا مســاعدت الزم دفتــر نمایندگــی ولــی  کــه امیــد اســت ب
فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی بــه تســهیل امــور خدمتــی 

ــردد. ــزان رســیدگی گ ــن عزی ای

آیــت اهلل ســیدرضا تقــوی نماینــده ولی فقیــه در وزارت 
ــکر از  ــن تش ــن ضم ــن آیی ــز در ای ــاورزی نی ــاد کش جه
دکتــر ماکنعلــی رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور و 
نمایندگــی  حــوزه  مســئول  کالنتــری  حجت االســالم 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــور، ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــه در س ولی فقی
ــاره  ــور در اش ــکی کش ــازمان دامپزش ــت س ــزارش ریاس گ
ــیار از  ــه بس ــزود: چ ــازمان اف ــن س ــدی ای ــش کلی ــه نق ب
ــازمان هایی  ــد س ــر بدانن ــه اگ ــه ک ــروز جامع ــان ام ناراضی
ــه  ماننــد دامپزشــکی چــه خدمــات مهــم و حساســی را ارائ
مــی دهنــد، نگاهشــان بــه نظــام تغییــر کنــد. کمــا اینکــه 
ــدن ایــن خدمــات مهــم، بســیاری از  ــه دلیــل پنهــان مان ب
ــی  ــت رفاهــی خوب ــه خودشــان در وضعی ــراد ناراضــی ک اف
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ــد و  ــه را بدانن هــم هســتند، قــدر تالش هــای صــورت گرفت
دســت از مخالفت خوانــی بردارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه ترویــج »فرهنــگ شــکرگذاری و 
ــی  ــر نمایندگ ــد دفت ــتورالعمل های جدی سپاســگزاری« از دس
ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی شــده اســت تصریــح 
ــا  ــانی اینج ــه آس ــا ب ــروز م ــر ام ــه اگ ــور نمون ــرد: بط ک
ــه  ــه مدرس ــر ب ــت خاط ــا امنی ــان ب ــته ایم و فرزندانم نشس
می رونــد و بــه منــزل بــر می گردنــد، ایــن دســتاورد را 
مرهــون نعمتــی هســتیم کــه جمهــوری اســالمی بــه مــردم 

مــا ارزانــی داشــته اســت.

ــده  ــه عم ــه ک ــن زمین ــود در ای ــث خ ــه بح ــوی در ادام تق
دقیقــه ســخنرانی اش  اظهــارات وی طــی 50  مطالــب 
در آییــن تودیــع و معارفــه را دربــر داشــت گفــت: در 
ــه  ــا دارد هم ــگزاری و شــکرگذاری ج ــت بحــث سپاس اهمی
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری، مجلــس و شــوراها، بجــای 
ــه  ــا حمل ــد جمــع کــردن آرا ب ــی مانن راهکارهــای غیراخالق
ــود،  ــتم موج ــه و سیس ــود در جامع ــایی های موج ــه نارس ب
ــردم رای  ــود از م ــای خ ــا و توانمندی ه ــه برنامه ه ــا ارائ ب
بگیرنــد تــا ذهنیــت مــردم نســبت بــه زحمتکشــان در نظــام 

ــود. ــفته نش ــدوش و آش ــالمی مخ ــوری اس جمه

ــاورزی  ــه در وزارت جهادکش ــده ولی فقی ــود نماین ــه خ و البت
نیــز وجــود مردمــان نازنینــی در کشــورمان را کــه بــا وجــود 
تخریــب دشــمنان و دوســتان نــادان در تقدیــم فرزندانشــان 
بــه عنــوان شــهید آن را شــکر می گوینــد و افتخــاری 
ــت آن شــکرگذاری  ــد ســتایش کــرد و باب ــز می دانن غرورآمی

کــرد.

ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــران س ــه از مدی ــوی در ادام تق
خواســت تــا بــا توجــه بــه تحــوالت محســوس دوران 
ــن  ــوزش و همچنی ــرایط آم ــر ش ــه تغیی ــاکرونا از جمل پس
ــا اّمــت  تغییــر وضعیــت دیدارهــای رهبــری معظــم نظــام ب
شــیفته مالقــات بــا ایشــان )که بــه صــورت ویدیوکنفرانســی 
و مجــازی شــده اســت(؛ نســبت بــه خالقیــت در ایــن زمینه و 
همچنیــن ســایر نوآوری هــای علمــی در عصــر جدیــد اقــدام 

کنــد.

حســینی مقدم  اســماعیل  ســید  دکتــر  حجت االســالم 
ــازمان  ــه در س ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ــد ح ــئول جدی مس
ــن تشــکر از حجــت االســالم  ــز ضم دامپزشــکی کشــور نی
ــر اینکــه  کالنتــری جهــت خدمــات انجــام شــده و تاکیــد ب
ســازمان دامپزشــکی کشــور ســازمانی فــوق تخصصــی 
ســازمان های  ســایر  مشــابه  بایــد  دولــت  کــه  اســت 
ــرد: از  ــح ک ــد، تصری ــه آن توجــه کن ــی و بهداشــتی ب نظارت
ــا ســایر  آنجــا کــه جنــس ماموریــت مــا در ایــن ســازمان ب
ــه  ــل توج ــه دلی ــت و ب ــاوت اس ــوری متف ــازمان های کش س

ــرای  ــاک ب ــالل و پ ــذای ح ــن غ ــرعی تامی ــه ش ــه مقول ب
ــه انجــام اقدامــات جهــادی و  ــاز ب ــارک اســت، نی مــردم مب

ــت. ــدان اس ــتگی ناپذیر دوچن خس

در پایــان ایــن آییــن نیــز متــن حکــم انتصــاب حســینی مقدم 
و لــوح ســپاس از کالنتــری قرائــت شــد و هدایایــی بــه رســم 
یادبــود بــه مســئول ســابق حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در 

ســازمان دامپزشــکی کشــور اهدا شــد.

الزم بــه ذکــر اســت حجــت االســالم دکتــر ســید اســماعیل 
ــاف  ــرکل اوق ــد، مدی ــش از مســئولیت جدی حســینی مقدم پی
ــی  ــده ول ــوزه نماین ــؤول ح ــم و مس ــتان ق ــه اس و امورخیری
فقیــه در ســازمان جهــاد کشــاورزی کرمانشــاه بــوده و دانــش 

آموختــه دکتــرای فقــه و حقــوق اســت.

و  غــذا  و ســازمان  دامپزشــکی  ســازمان 
ــا  ــترک امض ــی مش ــه اجرای ــم نام دارو تفاه

می کننــد
ــکاری  ــت هم ــنجی جه ــکان س ــات و ام ــادل اطالع ــور تب ــه منظ ب
ــم  ــذا و دارو تفاه ــازمان غ ــکی و س ــازمان دامپزش ــتر، س بیش

نامــه اجرایــی مشــترک امضــا می کننــد.

ــازمان دامپزشــکی کشــور،  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر دارو و  ــی سرپرســت دفت ــر پیران در نشســت مشــترک دکت
ــی  ــرکل داروی ــر محمــدی مدی ــن ســازمان و دکت ــان ای درم
ســازمان غــذا و داروی وزارت بهداشــت و پیــرو مذاکــرات و 
مباحــث بــه عمــل آمــده، مقــرر شــد تــا در خصــوص تبــادل 
ــاد  ــنجی و ایج ــن امکان س ــات و همچنی ــات، تجربی اطالع
زمینــه همــکاری بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای دو ســازمان 
ــی مشــترکی  ــی و اجرای ــه عملیات ــه دارو، تفاهــم نام در زمین
منعقــد و امضــا شــود.در ایــن جلســه، دکتــر محمــدی رئیــس 
اداره بازرســی فنــی معــاون مذکــور در وزارت بهداشــت نیــز 

حضــور داشــت.

ــا  ــدار ب ــه در دی ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس ــب رئی نای
ــرد: ــالم ک ــور اع ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی

مجلــس از اقدامــات ســازمان 
حمایــت  کشــور  دامپزشــکی 

می کنــد
ــا  ــدار ب ــه در دی ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس ــب رئی نای
ــردم  ــرد: م ــالم ک ــور اع ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــد و مــا در  ــه کار ســازمان دامپزشــکی کشــور اعتمــاد دارن ب
مجلــس شــورای اســالمی از اقدامــات ایــن ســازمان حمایــت 

. می کنیــم
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ماکنعلــی بــا بیــان اینکــه 2 گــروه نقــش مهمــی در جامعــه 
ــرای امنیــت جامعــه کار می کننــد  ــد گفــت: گروهــی ب دارن
ــه  ــد ک ــت می نماین ــردم فعالی ــرای ســالمت م و گروهــی ب
ســازمان دامپزشــکی کشــور جــزو گروهــی اســت کــه نقش 

مهمــی در تامیــن ســالمت مــردم بــر عهــده دارنــد. 

وی بــه  ارتباطــات بیــن المللــی ســازمان دامپزشــکی کشــور 
اشــاره کــرد و افــزود ایــن ســازمان یکــی از اعضــای مهــم 
ــگاه  ــه دارای جای ــت ک ــت دام اس ــی بهداش ــازمان جهان س

ویــژه ای در ایــن ســازمان اســت. 

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور امضــای پروتکل هــای 
و کســب  مختلــف جهــان  بــا کشــورهای  بهداشــتی 
دبیــر کلــی منطقــه آســیا، اقیانوســیه و خــاور دور را از 
موفقیت هــای بیــن المللــی ســازمان دامپزشــکی در 2 ســال 

ــر شــمرد. ــر ب اخی

ــر  ــه کنتــرل بیماری هــا ب ــی ب ــدار ماکنعل در ادامــه ایــن دی
ــور  ــب 5 مح ــه در قال ــرد ک ــاره ک ــی اش ــاس برنامه های اس
شــامل رصــد و پایــش، تشــخیص، اعمــال اقدامــات کنترلی، 
ــی و نظــارت اجــرا مــی گــردد و  ــج، ارزیاب ــوزش و تروی آم
افــزود: ایــن ســازمان در 2 ســال اخیــر موفقیت هــای خوبــی 
ــزای  ــای آنفلوان ــه بیماری ه ــا از جمل ــرل بیماری ه در کنت

فــوق حــاد پرنــدگان و لکــه ســفید میگــو داشــته اســت.

ــراورده هــای  ــور و ف ــد طی ــت تولی ــه وضعی ــه ب وی در ادام
آن اشــاره کــرد کــه بــا توجــه کنتــرل بیماری هــای طیــور 
در شــرایط مطلــوب قــرار دارد و زمینــه صــادرات آن فراهــم 
ــز  رتبــه 9 از نظــر  گردیــده اســت.. ماکنعلــی ایــران را حائ

تولیــد فــراورده هــای طیــور در دنیــا اعــالم نمــود.  

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در ادامــه بــه خدمــات 
دامپزشــکی بــرای عشــایر اشــاره و خاطرنشــان کــرد: ارائــه 
ــرل  ــی در کنت ــش مهم ــور، نق ــایر کش ــه عش ــات ب خدم
ــق  ــد و رون ــش تولی ــایر، افزای ــای عش ــاری در دام ه بیم

اقتصــاد عشــایر داشــته اســت.

در ایــن دیــدار حجــت االســالم میــر تــاج الدینــی،  ضمــن 
ــا  ــا خدمــات دامپزشــکی و ب ــان پرسشــهایی در رابطــه ب بی
ــس  ــات رئی ــده و توضیح ــه ش ــخ های ارائ ــه پاس ــه ب توج
ــکی در  ــات دامپزش ــور، از خدم ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــش  ــایری و نق ــتایی و عش ــق روس ــژه در مناط ــور بوی کش
ــکر  ــردم تش ــالمت م ــن س ــازمان در تامی ــن س ــم ای مه
ــگان  ــش آموخت ــه موضــوع اشــتغال دان ــه ب ــرد و در ادام ک
ــه ایــن امــر  دامپزشــکی اشــاره نمــود و افــزود:  بایســتی ب
ــداد  ــه تع ــه ب ــا توج ــردد و ب ــوف گ ــژه ای معط ــه وی توج
ــا فرصــت  ــود ت ــالش ش ــته ت ــن رش ــگان ای ــش آموخت دان

ــردد. ــم گ ــغلی فراه ــای مناســب ش ه

 تــاج الدینــی در ایــن رابطــه بــه فراهــم آوردن شــرایط الزم 
ــکی در  ــته دامپزش ــگان رش ــش آموخت ــور دان ــت حض جه
واحدهــای  پرورشــی، مراکــز فــراوری و خدمــات آموزشــی 
و ترویجــی بــه اهمیــت ارائــه خدمــات در جوامــع روســتایی 

و عشــایری اشــاره نمــود.

تــاج الدینــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بایســتی عظمــت کار 
دامپزشــکی در کشــور هنــوز بــرای کشــور مشــخص نشــده 
ــکی  ــم دامپزش ــش مه ــت و نق ــد اهمی ــزود: بای ــت اف اس
بــرای جامعــه نشــان داده شــود. کار دامپزشــکی در تامیــن 
و تضمیــن ســالمت و امنیــت غذائــی بســیار مهــم اســت و 
مــردم بــه ســالمت مــواد غذایــی بــا منشــا دامــی بواســطه 
اعتمــاد بــه مجموعــه دامپزشــکی اطمینــان دارنــد و مــا نیــز 

در مجلــس از اقدامــات دامپزشــکی حمایــت مــی کنیــم

ســازمان های  همکاری هــای 
دامپزشــکی و شــیالت گســترش 

ــد ــی یاب م
ــا رئیــس ســازمان  در دیــدار رئیــس ســازمان دامپزشــکی ب
ــترک 2  ــای مش ــترش همکاری ه ــر گس ــور ب ــیالت کش ش

ســازمان تاکید شــد.

دامپزشــکی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کشــور، در ایــن مالقــات کــه چهارشــنبه 19 شــهریور 
ــس  ــر رئی ــازمان در دفت ــر 2 س ــن ه ــور معاونی ــا حض 99 ب
ــر ماکنعلــی  ســازمان دامپزشــکی کشــور برگــزار شــد؛ دکت
ــترش  ــعه و گس ــا توس ــاط ب ــی در ارتب ــر خون میرزای و دکت
ــد  ــرر ش ــد و مق ــر کردن ــادل نظ ــترک تب ــای مش فعالیت ه
تــا پیگیری هــای الزم در ارتبــاط بــا ارتقــای ســاختار دفتــر 
ــان  دامپزشــکی  ــای آبزی ــاری ه ــت بیم بهداشــت و مدیری
کشــور و بویــژه در اســتان هایی کــه  آبزی پــروری در آنهــا 
طــی ســالیان اخیــر بــا گســترش قابــل توجهــی مواجــه بوده 

ــد. اســت، بعمل آی

همچنیــن در ایــن دیــدار بــر برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ــط،  ــرداران مرتب ــره ب ــرای به ــور ب ــاز کش ــا نی ــب ب متناس
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــرکت های تخصص ــکیل ش تش
ــون  ــاده 2 قان ــر اســاس م دامپزشــکی در حــوزه شــیالت ب
هم افزایــی  و  بخــش کشــاورزی  وری  بهــره  افزایــش 
ــران کل دامپزشــکی و شــیالت در اســتان ها  ــات مدی اقدام

ــد تاکید ش

تولیــد  ســاماندهی  کمیتــه 
محصــوالت پروبیوتیــک در کشــور 

تشــکیل شــد
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ــد محصــوالت  ــری ســاماندهی مشــکالت تولی ــه پیگی کمیت
پروبیوتیــک بــا محوریــت ســازمان دامپزشــکی کشــور 

تشــکیل شــد.

ــازمان دامپزشــکی کشــور،  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاون  ــترک مع ــه مش ــین در جلس ــرات پیش ــال مذاک ــه دنب ب
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری، رئیــس ســازمان 
دامپزشــکی کشــور و همچنیــن رئیــس انجمــن پروبیوتیــک 
در مــرداد مــاه 99، ســرانجام در جلســه مشــترک جدیــدی بــا 
حضــور مســئوالن مربوطــه ایــن معاونــت و همچنیــن رئیــس 
انجمــن پروبیوتیــک، تصمیماتــی جهــت پیگیــری مشــکالت 
و ســاماندهی مســائل تولیــد محصــوالت پروبیوتیــک اتخــاذ 
ــن مهــم ناشــی شــده اســت کــه در  ــد از ای ــن تاکی شــد. ای
ــانی بــه  ــع انس ــزون جوام ــر توجــه روز اف ــای اخی دهه ه
مصــرف غــذای ســالم و بــا کیفیــت؛ تولیدکننــدگان صنعــت 
ــه ســوی اســتفاده از افزودنی هــای  ــان را ب دام، طیــور و آبزی
ــود  ــبب بهب ــه س ــک ک ــه پروبیوتی ــی از جمل ــالم خوراک س
ــت محصــوالت می شــود ســوق داده اســت. ــت و کیفی کمی

ــه  ــه ای ب ــتا و در جلس ــن راس ــزارش؛ در همی ــن گ بنابرای
ایــن مناســبت مقــرر شــد تــا ضمــن تشــکیل کمیتــه ای بــا 
محوریــت ســازمان دامپزشــکی کشــور متشــکل از ســازمان 
ــت  ــتاد زیس ــک و س ــن پروبیوتی ــور، انجم ــکی کش دامپزش
ــوری؛  ــت جمه ــن آوری ریاس ــی- ف ــت علم ــاوری معاون فن
تدابیــر الزم جهــت بررســی کــد تعرفــه تعییــن شــده 
ــازمان  ــان س ــر دارو و درم ــت در دفت ــوی وزارت صم از س
ــه  ــک ب ــی پروبیوتی ــری جایگزین ــور؛ پیگی ــکی کش دامپزش
جــای آنتی بیوتیــک و همچنیــن تســریع در انجــام اقدامــات 
اداری درخواســت های ارجاعــی از طــرف شــرکت های دانــش 
ــه  ــد.الزم ب ــل آی ــه عم ــک ب ــده پروبیوتی ــان تولیدکنن بنی
ــان  ــاون تشــخیص و درم ــردی مع ــر خداوی ذکــر اســت دکت
ســازمان دامپزشــکی کشــور، دکتــر پیرانــی سرپرســت دفتــر 
دارو و درمــان ایــن ســازمان، خانــم دکتــر تــاج آبــادی رئیــس 
ــی  ــاون داروی ــر آزاد مع ــور و دکت ــک کش ــن پروبیوتی انجم
ــن  ــور در ای ــکی کش ــازمان دامپزش ــان س ــر دارو و درم دفت

ــتند. جلســه حضــور داش

ــای  ــا و مطب ه ــکل کلینیک ه ــت مش ــل موق ح
ــهری ــت ش ــکی در باف دامپزش

ــا وزارت بهداشــت  پــس از مذاکــرات ســازمان دامپزشــکی ب
ــازمان  ــا س ــد ت ــرر ش ــران مق ــهرداری ته ــن ش و همچنی
ــتگذار  ــع ذیصــالح و سیاس ــوان مرج دامپزشــکی کشــور بعن
ــهرداری  ــاری ش ــازی و معم ــت شهر س ــکاری معاون ــا هم ب
تهــران، ظــرف مــدت 3 مــاه دســتورالعمل چگونگــی اســتقرار 
ــهری را  ــت ش ــکی در باف ــای دامپزش ــا و مطب ه کلینیک ه
در قالــب دســتور العمل تدویــن و پــس از نهائــی شــدن 

ــد. ــالغ کنن جهــت اجــرا اب

ــازمان دامپزشــکی کشــور،  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــازمان  ــی ریاســت س ــر ماکنعل ــر علی صف ــره دکت ــرو مذاک پی
دامپزشــکی کشــور بــا مدیــرکل حــوزه وزارتــی وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در رابطــه بــا چگونگی 
ــج  ــکی در روز پن ــای دامپزش ــا و مطب ه ــتقرار کلینیک ه اس
ــن  ــه ای بدی ــز جلس ــنبه 99/6/15نی ــروز ش ــنبه، عصــر ام ش
منظــور بــا دکتــر گلپایگانــی معــاون شهرســازی و معمــاری 

شــهرداری تهــران برگــزار شــد.

در ایــن جلســه کــه دکتــر صفــری ریاســت ســازمان نظــام 
دامپزشــکی بــه اتفــاق دکتــر خداویــردی معــاون تشــخیص 
و مدیریــت درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور و مهنــدس 
ــازمان  ــن س ــع ای ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس ــی معاون مومن
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور را همراهــی می کردنــد، 
پــس از مذاکــرات و تبــادل نظــرات مقــرر شــد تــا ســازمان 
ــتگذار  ــع ذیصــالح و سیاس ــوان مرج دامپزشــکی کشــور بعن
ــهرداری  ــاری ش ــازی و معم ــت شهر س ــکاری معاون ــا هم ب
تهــران، ظــرف مــدت 3 مــاه دســتورالعمل چگونگــی اســتقرار 
کلینیک هــا و مطب هــای دامپزشــکی در بافــت شــهری را در 
قالــب دســتور العمل تدویــن و پــس از نهائــی شــدن جهــت 
ــکی  ــای دامپزش ــا و مطب ه ــد و کلینیک ه ــالغ کنن ــرا اب اج
ــه  ــابق ب ــا فی الس ــتورالعمل کم ــدن دس ــان نهائی ش ــا زم ت

فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.

انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری میــان شــرکت 
مــادر تخصصــی خدمــات کشــاورزی و ســازمان 

ــور ــکی کش دامپزش

بــه منظــور گســترش همــکاری میــان شــرکت مــادر 
تخصصــی خدمــات کشــاورزی و ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــوان و  ــی ت ــم افزای ــه و ه ــه جانب ــعه هم ــرورت توس و ض
امکانــات و بهــره منــدی از ظرفیت هــای در اختیــار طرفیــن 

ــد. ــد ش ــکاری منعق ــه هم تفاهم نام

ــازمان دامپزشــکی کشــور،  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــادر  ــرکت م ــات ش ــالن جلس ــل س ــه در مح ــن تفاهم نام ای
تخصصــی خدمــات کشــاورزی بــا حضــور دکتــر ســیدمحمد 
ــن  ــره و معاونی ــت مدی ــای هیئ ــل و اعض ــی مدیرعام مجاب
ــی رئیــس ســازمان  ــر ماکنعل ــر علی صف ــن شــرکت و دکت ای
دامپزشــکی و معاونیــن ایــن ســازمان تشــکیل و بــه امضــای 

طرفیــن رســید.

ــداف  ــوان اه ــه عن ــه ب ــن تفاهم نام ــه در ای ــاس آنچ ــر اس ب
مــورد نظــر طرفیــن مدنظــر قــرار گرفتــه، بناســت تــا ضمــن 
توســعه همکاری هــای الزم فنــی و آزمایشــگاهی بــرای 
ایجــاد فعالیــت شــهرک اســتارتاپی محصــوالت کشــاورزی؛ 
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ــای  ــکی در مکان ه ــازمان دامپزش ــدگان س ــتقرار نماین اس
مــورد توافــق طرفیــن بــه منظــور نظارت هــای موثــر 
بهداشــتی؛ همــکاری جهــت ایجــاد شــرایط مناســب بــرای 
تامیــن الزامــات صــادرات در مرکــز فــرآوری شــرکت 
در قالــب کدهــای AQ_EC_IR و همچنیــن اجــرای 
ــر اســاس  ــت ب ــن کیفی ــد و تضمی ــررات بهداشــتی تولی مق
ــی Haccp- Gmp و  ــد بین الملل ــورد تایی ــامانه های م س
ــار  ــرآوری خاوی ــرای ف ــی و آموزشــی ب ــای علم همکاری ه

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق م

ــر  ــی ب ــز مبن ــی نی ــه، بندهای ــن تفاهم نام ــن در ای همچنی
ــه کاری،  ــه برنام ــت تهی ــکاری جه ــه هم ــکیل کمیت تش
ــم  ــه تقوی ــن و تهی ــای طرفی ــا و اولویت ه ــایی نیازه شناس
جلســات منظــم فصلــی و شــش ماهــه و ســاالنه بــر حســب 

ــده شــده اســت. ــا گنجان ضــرورت و نیازه

ــردی  ــی راهب ــه مل ــات کمیت مصوب
بهداشــت و تولیــدات دامــی در 

زمینــه توزیــع نهاده هــا 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــی  ــه مل ــیدی کمیت ــهریور 99 خورش ــنبه 6 ش ــر پنجش ظه
بــه ریاســت دکتــر  تولیــد دام  راهبــردی بهداشــت و 
ــردی در  ــی راهب ــه مل ــس کمیت ــی رئی ــر ماکنعل علی صف
ــایر  ــور س ــا حض ــور و ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــل س مح
اعضــای ایــن کمیتــه تشــکیل جلســه داد و پــس از بحــث و 
ــورد  ــع نهاده هــای کشــاورزی م بررســی در خصــوص توزی
نیــاز مرغداری هــا، دامداری هــا و کارخانجــات خــوراک، 

ــرد: ــاذ ک ــل را اتخ ــرح ذی ــه ش ــی ب ــات مهم تصمیم

الــف - بنابرایــن گــزارش، پــس از بحــث و بررســی 
ــه  ــا ک ــع نهاده ه ــورد نحــوه توزی ــراوان در م ــی ف کارشناس
ــرکات«  ــروج از گم ــیوه خ ــه »ش ــور جداگان ــود در 2 مح خ
ــوق  ــد ف ــه مقاص ــات« ب ــروج از کارخانج ــن »خ و همچنی
صــورت گرفــت، مقــرر شــد تــا در زمینــه خــروج از 
گمــرکات، کاال صرفــا بــر اســاس اطالعــات »پنجــره واحــد 
ــا‹  ــنه ›یکت ــه دارای شناس ــدی ک ــه مقاص ــاورزی« ب کش
ــام  ــه تم ــا ک ــود و از آنج ــال ش ــتند، ارس ــاورزی هس کش
ــای  ــتند؛ دامداری ه ــا هس ــه یکت ــا دارای شناس مرغداری ه
ــه  ــن شناس ــذ ای ــرای اخ ــد ب ــز بای ــا نی ــه یکت ــد شناس فاق
ــکی  ــبکه های دامپزش ــا ش ــداران ی ــای دام ــه اتحادیه ه ب

شهرســتان ها مراجعــه کننــد.

ــز  ــات نی ــی از کارخانج ــوراک دام خروج ــورد خ ب - در م
مقــرر شــد تــا کنتــرل میــزان ورودی و خروجــی کارخانجات 
ــور  ــود ام ــت بهب ــه معاون ــره ای ک ــول جی ــاس فرم ــر اس ب

ــل  ــالک تحوی ــد و م ــد باش ــه می ده ــی ارائ ــدات دام تولی
ــه از  ــد ک ــه ای باش ــد تخلی ــز تایی ــدی نی ــای بع محموله ه
ــازارگاه‹ اعــالم و  ــه ›ب ــق  پنجــره واحــد کشــاورزی ب طری

ــود. ــد می ش تایی

ج - در خصــوص تامیــن نهــاده هــای مــورد نیــاز واحدهــای 
مرغــداری گوشــتی، تحویــل نهــاده هــا از ابتــدای مهرمــاه 
ســال جــاری بــر اســاس میــزان آمــار تاییــد تخلیــه 
ــات آن از  ــه اطالع ــود ک ــد ب ــور خواه ــتارگاه های طب کش
طریــق ســامانه ›ســماصط‹ بــه بــازارگاه اعــالم و بــر ایــن 
ــازارگاه در  اســاس ســهمیه نهــاده مــورد نظــر در ســامانه ب

ــرار خواهــد گرفــت. ــار مرغــدار ق اختی

ــوابق  ــر اســاس س ــز ب ــدی کارخانجــات نی ــهمیه بن د - س
ــام  ــع انج ــن و توزی ــال 1397 تعیی ــه در س ــت کارخان فعالی
می شــود. و- همچنیــن بــر اســاس مصوبــات جلســه کمیتــه 
ملــی راهبــردی بهداشــت و تولیــد دام، ســهمیه بندی بــرای 
ــه  ــود ک ــام می ش ــورت انج ــن ص ــه ای ــز ب ــا نی دامداری ه
نهاده هــای مــورد نیــاز ایــن واحدهــا بــر اســاس تعــداد دام 
ــذاری شــده  ــای پالک گ ــی دام ه ــع اطالعات ــود از مناب موج
ــل  ــهمیه بندی و تحوی ــژاد س ــالح ن ــز اص ــامانه مرک در س

ــروران خواهد شــد. دامپ

ــات  ــی کارخانج ــوص خروج ــه در خص ــن جلس ی - در ای
ــده  ــن کنن ــه تامی ــت ) ک ــه( و فول َف ــی ) کنجال روغن کش
ســویاي فــرآوری شــده بــه روش اکســترودر مرطــوب بــوده 
و داراي تأثیــر فــراوان در حــل مشــکالت تغذیــه اي طیــور 
اســت( مقــرر گردیــد توســط کمیتــه ای متشــکل از معاونــت 
بهبــود تولیــدات دامــی و ســازمان دامپزشــکی کشــور ظــرف 
ــی در  ــری مناســب نهای ــی و تصمیم گی ــده بررس ــه آین هفت

خصــوص آن صــورت گیــرد.

از  اســتفاده  نحــوه  زمینــه  در  گــزارش،  ایــن  برپایــه 
تســهیالت بانــک کشــاورزی نیــز کــه بــا حضــور نماینــده 
ــد  ــردی بهداشــت و تولی ــی راهب ــه مل ــک در کمیت ــن بان ای
دام مقــرر گردیــد تــا کمیتــه ای شــامل نماینــدگان ســازمان 
ــاورزی  ــک کش ــاورزی و بان ــاد کش ــکی، وزارت جه دامپزش
ــده دارو  ــدی شــرکت واردکنن ــر اســاس رتبه بن تشــکیل و ب
و بــر اســاس اولویــت کاالیــی بانــک کشــاورزی، تســهیالت 

ــرد. ــا شــرایط مناســب در نظــر بگی ــاز را ب ــورد نی م

جهــاد  خواهــران  بســیج  پایــگاه  دومیــن 
ــیس  ــکی تاس ــازمان دامپزش ــاورزی در س کش

ــد ش

پیــرو دســتورالعمل ســپاه و بســیج پایــگاه بســیج خواهــران 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا نــام حضــرت خدیجــه کبری 

)س( بــه فرماندهــی خانــم جــوادی ایجــاد شــد.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــا حضــور فرماندهــان بســیج وزارت جهــاد کشــاورزی در  ب
محــل ســالن اجتماعــات این ســازمان، ضمــن ایجــاد پایگاه 
ــام  ــه ن ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــران س ــیج خواه بس
حضــرت خدیجــه کبــری )س( کــه پــس از شــرکت مــادر 
تخصصــی کشــاورزی دومیــن پایــگاه بســیج خواهــران در 
مجموعــه جهــاد کشــاورزی اســت؛ خانــم جــوادی از ســوی 
دکتــر پیمــان فلســفی فرمانــده مرکــز مقاومت بســیج وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان فرمانــده ایــن پایــگاه معرفــی 

شد.

ــس  ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــزارش، دکت ــن گ ــر ای ــا ب بن
ســازمان دامپزشــکی کشــور در ابتــدای ایــن نشســت 
ــچ  ــا هی ــه ب ــی دارد ک ــیج ویژگی های ــه بس ــان اینک ــا بی ب
خدمتــی قابــل مقایســه نیســت، از برگــزاری ایــن نشســت 
ــت:  ــرد و گف ــنودی ک ــراز خش ــکی اب ــازمان دامپزش در س
ــن  ــه تامی ــه ب ــت توج ــم اس ــه مه ــیج آنچ ــتم بس در سیس
انتظــارات مــردم اســت تــا مشــکالت آنهــا را حــل کننــد.

ــازمان  ــس س ــارات رئی ــش از اظه ــزارش، پی ــن گ بنابرای
دامپزشــکی کشــور، دکتــر پیمــان فلســفی فرمانــده مرکــز 
ــن  ــز ضم ــاورزی نی ــاد کش ــیج وزارت جه ــت  بس مقاوم
ــن  ــین )ع( و همچنی ــام حس ــوگواری ام ــام س ــلیت ای تس
گرامیداشــت هفتــه دولــت بــه برخــی ایثارگری هــای 
شــهدا و همــکاران بســیجی در ادارات و تمــام عرضه هــای 
ممکــن اشــاره کــرد و افــزود: مرکــز مقاومــت بســیج جهــاد 
کشــاورزی بــا ظرفیــت خیلــی خــوب و گســترده در ســطح 
کشــور فعالیــت خــود را در 2 بخــش عمومــی و تخصصــی 
تعریــف کــرده کــه در کل کشــور 50 هــزار بســیجی عضــو 

ــتند. آن هس

ــمند  ــه ارزش ــک مجموع ــیج ی ــه بس ــان اینک ــا بی وی ب
ــیج  ــزود: بس ــت اف ــته اس ــیار داش ــات بس ــه خدم ــت ک اس
در مجموعــه جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان یــک مجموعــه 
ــع  مهــم در ادارات و همچنیــن در بســیج مهندســین و مناب

ــود. ــناخته می ش ــی ش طبیع

ــه  ــی از جمل ــث فرهنگ ــه در مباح ــان اینک ــا بی ــفی ب فلس
در حــوزه بســیج خواهــران برنامــه متعــدد داشــته و داریــم 
تصریــح کــرد: »یکــی از کارهایــی کــه مــن آمــدم دنبــال 
بــرای خواهــران  پایگاه هــای مســتقل  ایجــاد  کــردم 
ــپاه  ــتورالعمل های س ــه و دس ــب ابالغی ــه موج ــیجی ب بس
و بســیج بــوده کــه هــر مجموعــه دولتــی کــه حداقــل 70 
همــکار خانــم کارمنــد در مجموعــه داشــته باشــد بایــد بــه 
ایجــاد یــک پایــگاه مســتقل خواهــران اقــدام کنــد. یکــی از 
دســتگاه ها کــه ایــن شــرایط را داشــت ســازمان دامپزشــکی 

کشــور اســت« .

بــه گفتــه وی تــا کنــون مجــوز ایجــاد 11 پایــگاه خواهــران 
ــده و  ــه ش ــاورزی گرفت ــاد کش ــه جه ــیجی در مجموع بس
ســازمان دامپزشــکی کشــور دومیــن مجموعــه اســت کــه 
ــا  ــگاه ب ــک پای ــی دارای ی ــادر تخصص ــرکت م ــد از ش بع

فرمانــده ای فعــال شــده اســت.

فرمانــده مرکــز مقاومــت بســیج وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
بیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی یکــی از 5 وزارت بــا 
ماموریــت تخصصــی بــا کارکــرد ملــی اســت کــه در کنــار 
ــت  ــت و صم ــط زیس ــاع، محی ــرو، دف ــای نی وزارتخانه ه
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــال اس ــم فع ــی آن ه ــیج تخصص ، بس
ــم  ــاد کردی ــور ایج ــی در کل کش ــای تخصص ــا کانون ه م
ــون  ــد و کان ــه انجــام فعالیــت تخصصــی را دارن کــه وظیف
بســیج تخصصــی دامپزشــکی در ســطح ملــی نیــز یکــی از 

آنهاســت.

وی بــا اشــاره بــه 2 تــا 3 پــروژه کــه دو هفتــه پیــش ابــالغ 
ــیون  ــد واکسیناس ــی مانن ــات مل ــب اقدام ــا در قال ــد ت ش
طیــور در قالــب عملیــات ضربتــی و واکنــش ســریع اقــدام 
ــح کــرد:  ــدام شــود تصری ــداران اق ــردم و دام ــا کمــک م ب
پارســال وزارت بهداشــت عملیــات غربال گــری را در 2 مــاه 
ــا رویکــرد  ــا کمــک بســیج تخصصــی وزارت بهداشــت ب ب

بســیجی انجــام داد. 

فلســفی همچنیــن بــا اشــاره بــه تفاهــم نامه هــای پیشــین 
ــرای  ــازندگی ب ــیج س ــا بس ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــالم آمادگ ــا اع ــرای آنه ــه اج ــک ب کم
البتــه طــی یکســال اخیــر گــروه جهــادی ›حیدریــون‹ نیــز 
تاســیس شــده کــه در تمــام کشــور عضــو دارد و می توانــد 
ــریع  ــش س ــات واکن ــکالت عملی ــی مش ــه برخ ــبت ب نس
ــتان و  ــتان سیس ــیل اس ــه در س ــا اینک ــد. کم ــان ده نش
ــرعت وارد  ــه س ــون‹ ب ــادی ›حیدری ــروه جه ــتان گ بلوچس
ــی  ــای دسترس ــاد‹ جاده ه ــه ›زرآب ــد و در منطق ــل ش عم
ــه باغــات مــوز ایــن منطقــه را کــه قطــب تامیــن  شــده ب

ــد. ــون بازگشــایی کردن ــوز کشــور اســت را حیدری م

ــه پوشــش  ــه 4 جانب ــم نام امضــای تفاه
بیمــه اجبــاری تمــام آبزیــان پرورشــی از 

مبــادی تولیــد
تفاهم نامــه پوشــش بیمــه اجبــاری تمــام آبزیــان پرورشــی 
از مبــادی تولیــد بیــن صنــدوق بیمــه کشــاورزی، ســازمان 
ــری  ــای سراس ــیالت و اتحادیه ه ــازمان ش ــکی، س دامپزش

ــی( منعقــد شــد. ــروری) ســردآبی و گرم آب آبزی   پ

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــی، رئی ــر ماکنعل ــر علی صف دکت
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ــه  ــش بیم ــه پوش ــن تفاهم نام ــهریور 99 در آیی ــور 4 ش کش
اجبــاری تمــام آبزیــان پرورشــی از مبــادی تولیــد کــه بیــن 
ــازمان  ــازمان دامپزشــکی، س ــه کشــاورزی، س ــدوق بیم صن
 ( آبزی   پــروری  سراســری  اتحادیه هــای  و  شــیالت 
ســردآبی و گرم آبــی( انجــام شــد گفــت: ایــران کشــوری بــا 
اکوسیســتم خــاص در جهــان اســت، یکــی از ظرفیت هــای 

ــت. ــروری اس ــت آبزی پ ــورمان صنع کش

وی بــا بیــان اینکــه تولیــد و بیمــه زمانــی می توانــد 
ــد  ــرای تولی ــش ب ــد و پای ــتم رص ــه سیس ــد ک ــق باش موف
وجــود داشــته باشــد تصریــح کــرد: در واقــع اگــر مدیریــت 
ــه درســتی  ــد در هــر حلقــه ب ــره تولی ــن زنجی مخاطــرات ای
مدیریــت نشــود، حتمــا تولیــد بــا مخاطــرات و بحــران جــدی 

مواجــه خواهــد شــد.

ــی  ــالم طراح ــا اع ــور   ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
یکــی از جامع تریــن برنامه هــای عملیاتــی مقابلــه بــا 
بیماری هــای میگــو افــرود:  بــا اجــرای ایــن برنامــه و 
علیرغــم برخــی کاســتی ها، توانســتیم بیمــاری لکــه ســفید 
میگــو را کنتــرل کنیــم کــه ایــن امــر هزینــه تولیــد را بــرای 

ــدگان کاهــش داده اســت. ــرورش دهن پ

مدیــران  از  یکــی  گــزارش  بــه  اســتناد  بــا  ماکنعلــی 
مجموعــه صنــدوق بیمــه کشــاورزی کــه حــدود 98 درصــد 
ــه  ــاری لک ــه بیم ــو را ب ــات میگ ــی از تلف ــارت های ناش خس
ــز ایــن  ــان نی ســفید مرتبــط دانســت و در مــورد ســایر آبزی
ــا 48 درصــد گــزارش کــرد گفــت: در  ــن 43 ت درصــد را بی
ــد،  ــود نمی آی ــه وج ــود ب ــه خ ــود ب ــاری خ ــچ بیم ــع هی واق
ــف  ــرح وظای ــام ش ــه تم ــدی ب ــزارع تولی ــه در م ــر آنک مگ
ــد. ــده باش ــه نش ــد توج ــرای تولی ــده ب ــن ش ــف و تبیی تعری

وی از مدیــران اتحادیه هــای آبــزی پــروری حاضــر در 
ــه  ــوع ب ــن موض ــر ای ــال موث ــتار انتق ــن، خواس ــن آیی ای
ــا  ــد ت ــان ش ــوزه آبزی ــرداران ح ــدگان و بهره ب پرورش دهن
ــدام  ــه اق ــتی در مزرع ــط بهداش ــت ضواب ــه رعای ــبت ب نس
نماینــد تــا هــم خودشــان، هــم شــیالت و هــم دامپزشــکی 
در خدمــت بــه رونــق چرخــه تولیــد حداکثــری و بــا هزینــه 

ــد. ــتری یابن ــق بیش ــده توفی ــام ش تم

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا یــادآوری نمونــه ای از 
ایــن دســت مخاطــرات ماننــد بیمــاری  VHS افــزود: بطــور 
ــروز  ــا ام ــته ت ــه آن از گذش ــال ب ــی ابت ــیر کاهش ــع  س قط
بــرای خــود تولیدکننــدگان نیــز محــرز اســت؛ تــا جایــی کــه 
ــه  ــه بیمــاری VHS نســبت ب ــزان مــوارد ابتــال ب امــروز می
ــه  ــش یافت ــد کاه ــا 80 درص ــن 70 ت ــته بی ــال گذش 10 س

است.

ــده  ــت کنن ــناس قرائ ــزارش کارش ــد گ ــا تایی ــی ب ماکنعل

وضعیــت بیمــه آبزیــان در جهــان کــه بیمــه فراگیــر در حــال 
آغــاز در ایــران را منحصــر بــه فردتریــن نــوع بیمــه در جهان 
برشــمرد افــزود: در واقــع بــا وجــود پیچیدگی هــای فــراوان، 
دولــت 50 درصــد حــق بیمــه آن را نیــز تقبــل کــرده اســت 
و اگــر هــم چنیــن حــق بیمــه ای از ســوی دولت هــای ســایر 
ــای  ــواع تبصره ه ــا ان کشــورها پرداخــت شــده و می شــود ب

در حیــن اجــرا آن را بــه حداقــل رســانده اســت.

ــروری  ــزی پ ــای آب ــران اتحادیه ه ــن از مدی ــه 3 ت در ادام
ــه تشــریح برخــی مشــکالت در  ــن نشســت ب حاضــر در ای
بیمــه فراگیــر آبزیــان نســبت بــه ســایر دام هــا و همچنیــن 
ســهم حــق بیمــه دولــت پرداختنــد و ابهام هــا و دغدغه هــای 
انــدک باقــی مانــده را بــه مســئوالن صنــدوق بیمــه 
کشــاورزی، ســازمان شــیالت ایــران و ســازمان دامپزشــکی 
کشــور مطــرح و منعکــس کردنــد. پــس از انعــکاس آزادانــه 
ــه  ــز ب ــی نی ــون میرزای ــژاد و خ ــن ن ــادات، حس ــن انتق ای
ــا  ــران تشــکل ه ــه توســط مدی ــات مطروح ــن موضوع تبیی
ــن  ــان ای ــد. در پای ــوع آن پرداختن ــع و رج ــای رف و راهکاره
ــن  ــای طرفی ــه امض ــه ب ــه چهارجانب ــم نام ــت تفاه نشس

رســید.

ــن تفاهــم  ــی و امضــای ای ــر ماکنعل پیــش از اظهــارات دکت
نامــه، دکتــر ابراهیــم حســن نژاد قائــم مقــام صنــدوق 
ــر  ــه اینکــه بیمــه فراگی ــا اشــاره ب ــز  ب بیمــه کشــاورزی نی
ــی  ــت های اصول ــه سیاس ــاورزی از جمل ــوالت کش در محص
صنــدوق بیمــه کشــاورزی بــوده کــه طــی 2 ســال گذشــته 
ــت،  ــده اس ــروع ش ــدگان ش ــود تولیدکنن ــکاری خ ــا هم ب
ــتناد  ــه اس ــان ب ــر آبزی ــه فراگی ــع بیم ــرد: در واق ــح ک تصری
قانــون بودجــه 98 کــه در دولــت و مجلــس مصــوب شــده 
ــاز  ــود، آغ ــه ش ــه ای بیم ــادی قرنطین ــور از مب ــا دام و طی ت

می شــود.

ــبت  ــان نس ــر آبزی ــه فراگی ــاز بیم ــر آغ ــورد تاخی وی در م
ــون  ــان چ ــورد آبزی ــت: در م ــا گف ــایر دام ه ــه س ــه بیم ب
حلقه هــای زنجیــره آبزیــان از مبــادی تولیــد تخــم چشــم زده 
یــا تخــم چشــم زده وارداتــی و تکثیــر آن متعــدد هســتند، لــذا 
ــه  ــدور بیمه نام ــد ص ــورد فراین ــی الزم در م ــد هماهنگ بای
ــته  ــاه گذش ــی 4 م ــه ط ــد ک ــود می آم ــه وج ــا ب و تعرفه ه
تعامــل الزم بــه عمــل آمــد تــا عقــد تفاهــم نامــه آن امــروز 

ــد. اجرایی ش

بیمــه  رونــد  برخــالف  اینکــه  بیــان  بــا  حســن نژاد 
اختیــاری، در شــیوه بیمــه فراگیــر ریســک بیــن تعــداد زیــاد 
ــون اعــداد  ــر اســاس قان تولیدکننــدگان توزیــع می شــود و ب
ــیدن  ــات بخش ــه ثب ــر، ب ــب خط ــش ضری ــه کاه ــزرگ ب ب
ــد  ــک خواه ــه ای کم ــای قرنطین ــرل بیماری ه ــد و کنت تولی
ــاز  ــه و آغ ــن تفاهم نام ــا ای ــود ب ــدواری نم ــار امی ــرد اظه ک
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ــا پرداخــت حداقــل 50 درصــدی حــق  ــر کــه ب بیمــه فراگی
ــش از  ــکالت پی ــود، مش ــاز می ش ــت آغ ــط دول ــه توس بیم
ــن  ــد و همچنی ــده تولی ــام ش ــه تم ــوص هزین ــن در خص ای
ــطح  ــای س ــه ارتق ــه و ب ــش یافت ــتی کاه ــکالت بهداش مش

ــد. ــد بیانجام ــی تولی ــی و کیف کم

ــر  ــوص دیگ ــاورزی در خص ــه کش ــدوق بیم ــام صن قائم مق
ــه  ــان نســبت ب ــر آبزی ــه فراگی ــع تســریع در بیم ــل مان دالی
ــازمان  ــای س ــی از نگرانی ه ــت: یک ــا گف ــایر دام ه ــه س بیم
ــور  ــت طی ــابه صنع ــه مش ــود ک ــن ب ــور ای ــکی کش دامپزش
ــورد  ــه در م ــابه آنچ ــوده مش ــای آل ــذف کانون ه ــکان ح ام
ــروری  ــت آبزی پ ــورد صنع ــد در م ــور رخ می ده ــت طی صنع
وجــود نداشــت؛ کمــا اینکــه در مــورد محصولــی ماننــد میگــو 
حــذف کانــون آلودگــی، هزینه  هــای بســیار ســنگینی داشــت 
ــرد. ــاد می ک ــدی ایج ــده مشــکالت ج ــرای تولیدکنن ــه ب ک

حســن نــژاد با بیــان اینکــه رویکرد صنــدوق بیمه کشــاورزی 
هماهنگــی کامــل بــا تولیدکننــدگان و تشــکل های تولیــدی 
اســت تصریــح کــرد: خوشــبختانه در مــورد بیمــه آبزیــان از 
ــر حضــور داشــتند،  ــدای ام آنجــا کــه خــود تشــکل ها از ابت
مشــورت در خصــوص فراینــد صــدور بیمــه نامــه و همچنیــن 

تعرفه هــا از ابتــدا صــورت گرفــت.

قائــم مقــام صنــدوق بیمــه کشــاورزی بــا بیــان اینکــه هــدف 
ــع ریســک  ــر توزی ــدوق بیمــه کشــاورزی از بیمــه فراگی صن
مناســب بیــن تولیدکننــدگان اســت تصریــح کــرد: ایــن مهــم 
ــدگان  ــداد تولیدکنن ــه تع ــر آنک ــود، مگ ــق نمی ش ــز محق نی
بیمه گــذار پرتعــداد باشــد و فشــار کمتــری بــه تعــداد 
محــدودی از بیمه شــدگان بــا روش بیمــه اختیــاری وارد 

شــود.

بــه گفتــه وی هرچقــدر تعــداد بیمــه شــدگان بیشــتر باشــد، 
ــه  ــق بیم ــوص ح ــت در خص ــه دول ــتری از یاران ــهم بیش س
ــر  ــن ام ــود و ای ــدگان می ش ــود تولیدکنن ــد خ ــی عای پرداخت

ــد. ــک می کن ــز کم ــر ریســک نی ــع بهت ــه توزی ب

جهــاد  وزارت  جدیــد  نماینــده  معرفــی 
کشــاورزی در شــورای مرکــزی ســازمان 

کشــور دامپزشــکی  نظــام 
بعنــوان  شــرقی  آذربایجــان  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
مرکــزی  شــورای  در  جهادکشــاورزی  وزارت  نماینــده 
شــد. معرفــی  کشــور  دامپزشــکی  نظــام  ســازمان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، در 
راســتای تحقــق اهــداف جمهــوری اســالمی ایــران در بخش 
کشــاورزی و پــس از برگــزاری پنجمین دوره شــورای مرکزی 
ــون تأســیس  ــه اســتناد مــاده 5 قان ســازمان دامپزشــکی و ب

ســازمان دامپزشــکی کشــور، دکتــر امیر حســین بهــداد؛ مدیر 
ــاد  ــر جه ــم وزی ــا حک ــرقی ب ــکی آذربایجــان ش کل دامپزش
کشــاورزی بــه عنــوان نماینده دوم ایــن وزارتخانه در شــورای 
مرکــزی ســازمان نظــام دامپزشــکی معرفــی و منصوب شــد.

پیــش از ایــن، آرش فرهــودی بــه عنــوان نماینــده دوم 
وزارت جهــاد کشــاورزی در شــورای مرکــزی ســازمان نظــام 
دامپزشــکی معرفــی شــده بــود. امــا بــا اســتعفای وی و تقدیم 
آن در لحظــات پیــش از برگــزاری نخســتین جلســه پنجمیــن 
ــور،  ــکی کش ــام دامپزش ــازمان نظ ــزی س ــورای مرک دوره ش
ــران  ــداد؛ از مدی ــر حســین به ــه امی ــی ب مســؤولیت نمایندگ
ــد. ــّول ش ــکی مح ــازمان دامپزش ــد س ــر و توانمن خوش فک

آذربایجــان  دامپزشــکی  مدیــرکل  اکنــون،  هــم 
شــرقی، طــی حکــم وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن 
مســؤولیت در حــال خدمــت و اجــرای وظیفــه اســت.

ســابق  معاونــان  معارفــه  و  تکریــم 
مدیریــت  و  تشــخیص  جدیــد  و 
کشــور دامپزشــکی  ســازمان  درمــان 
معاونــان ســابق و جدیــد تشــخیص و مدیریــت درمــان 
ســازمان دامپزشــکی کشــور تکریــم و معارفــه شــدند.

ــازمان دامپزشــکی کشــور،  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
صبــح 20 مــرداد 99 در آییــن تکریــم و معارفــه که بــا حضور 
ــن ســازمان و شــورای  ــی رئیــس ای ــر ماکنعل ــر علی صف دکت
مدیــران ســازمان دامپزشــکی کشــور برگــزار شــد؛ دکتــر خالد 
خداویــردی بــه عنــوان معــاون جدیــد تشــخیص و مدیریــت 
درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور منصــوب و معارفــه شــد 
و از زحمــات دکتــر قاســم رضاییــان زاده معــاون ســابق 
تشــخیص و مدیریــت درمــان کــه بــه ســمت مشــاور رئیــس 
ســازمان دامپزشــکی کشــور منصــوب شــد قدردانــی گردیــد.

در ایــن مراســم، ماکنعلــی رئیــس ســازمان دامپزشــکی 
ــخیص و  ــت تش ــت معاون ــر اهمی ــد ب ــن تاکی ــور ضم کش
ــن  ــت کاری ای ــر 4 اولوی ــازمان، ب ــن س ــان ای ــت درم مدیری
ــد  ــاون جدی ــط مع ــتی توس ــه بایس ــرد ک ــد ک ــت تاکی معاون
ــاماندهی  ــا را س ــت ه ــن اولوی ــی ای ــردد. ماکنعل ــری گ پیگی
بخــش  آزمایشــگاه   114 در  آزمایشــگاهی  تجهیــزات 
دولتــی؛ ســاماندهی نیروهــای متخصــص آزمایشــگاهی؛ 
اعتبــار  ســاماندهی عملیــات آزمایشــگاهی و همچنیــن 
بیــن  مجامــع  همــکاری  بــا   آزمایشــگاه ها  بخشــی 
اســتاندارد  ISO 17025برشــمرد. اســاس  بــر  المللــی 

وی بــا بیــان اینکــه در خدمــت رســانی بــه اربــاب رجــوع باید 
ســرعت خدمت رســانی و تســهیل شــرایط کســب و کار فراهم 
گــردد اظهــار نمــود: بهبــود مســتمر در ارائــه خدمات بــه بهره 
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ــرداران و  و پیگیــری امــور ایشــان بایــد مــد نظــر همــه  ب
ــران ســازمان در ســطوح ملــی و اســتانی قــرار گیــرد. مدی

بیــان  ضمــن  زاده  رضائیــان  دکتــر  مراســم  ایــن  در 
مختصــری از اقدامــات انجــام شــده در مــدت زمــان 
تصــدی مســئولیت معاونــت تشــخیص و مدیریــت درمــان، 
از کلیــه همکاران ســازمان و ادارات کل دامپزشــکی اســتانها 
ــد تشــکر کــرد  ــت همــکاری داشــته ان ــن معاون ــا ای کــه ب
ــد تشــخیص و  ــاون جدی ــردی مع ــر خداوی ــه دکت و در ادام
مدیریــت درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز ضمــن 
تشــکر از حســن اعتمــاد رئیــس ســازمان دامپزشــکی 
ــوه  ــه نح ــازمان ب ــر س ــرد ه ــار عملک ــت: معی ــور گف کش
خدمات رســانی آن بســتگی دارد و بایــد تقاضــای ذی نفعــان 
ــرد. ــرار گی ــیدگی ق ــه و رس ــورد توج ــا م ــارات آنه و انتظ

بــه گفتــه وی، بایــد بــرای کمیــت و کیفیــت بهتــر 
مدیریــت  و  تشــخیص  معاونــت  رســانی  خدمــات 
ــن  ــه ای ــود ک ــدام نم ــوآوری اق ــازی و ن ــه نوس ــان، ب درم
موضــوع در برنامــه هــای کاری معاونــت تشــخیص و 
ــت. . ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــورد توج ــان م ــت درم مدیری

ــی  ــر ماکنعل ــم علی صف ــن حک ــزارش، در مت ــن گ بنابرای
ــا  ــا ب ــا ب ــده ت ــته ش ــردی از وی خواس ــه خداوی ــاب ب خط
بهره گیــری از تــوان علمــی و کارشناســی نیروهــای کارآمــد 
آن معاونــت بــا اجــرای برنامه هــای کالن و روش هــای نوین 
در جهــت ارتقــای قابلیت هــای تشــخیص بیماری هــا، 
غیردولتــی  بخــش  فعالیت هــای  تعمیــق  و  توســعه 
ــش، در  ــاالن بخ ــت فع ــتفاده از ظرفی ــا اس ــکی و ب دامپزش
تحقــق اهــداف و خوداتکایــی کشــور گام هــای موثر بــردارد.

»جهــان  وبینــار  برگــزاری 
در  واحــد»  رفــاه  واحــد 
کشــور دامپزشــکی  ســازمان 
ــوکال  ــا هماهنگــی ف ــاه واحــد‹ ب ــار ›جهــان واحــد رف وبین
پوینــت رفــاه حیوانــات در OIE و عضو کمیته مشــورتی رفاه 
حیوانــات در منطقه آســیا، اقیانوســیه و خاور دور برگزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور به 
ــررات  ــت مق ــازمان، رعای ــن س ــل ای ــور بین المل ــل از ام نق
ــی از  ــوان بخــش مهم ــه عن ــات ب ــاه حیوان ــه رف ــوط ب مرب
ــات ( OIE) از  ــت حیوان ــی بهداش ــازمان جهان ــط س ضواب
تعهــدات کشــورهای عضــو و مراجــع ذیصــالح دامپزشــکی 
اســت. بدیهــی اســت گام نخســت در ایــن مســیر، آمــوزش 
ــود. ــد ب ــوزه خواه ــن ح ــل در ای ــخاص ذی مدخ ــه اش کلی

ــع  ــوان مرج ــه عن ــکی ب ــازمان دامپزش ــتا س ــن راس در ای

ذیصــالح ســالمت و رفــاه حیوانــات در کشــور و بــر 
اســاس اســتراتژی جهانــی رفــاه حیوانــات،   OIEاقــدام بــه 
برگــزاری وبینار‹جهــان واحــد رفــاه واحــد‹  بــا حضــور کلیــه 
افــراد ذی مدخــل بخــش خصوصــی در حــوزه پــرورش دام و 
طیور و کشــتارگاه و ادارات کل  دامپزشــکی اســتان ها کرد.

ایــن وبینــار روز چهارشــنبه 8 مــرداد بــا هماهنگــی فــوکال 
پوینــت رفــاه حیوانــات در OIE و عضو کمیته مشــورتی رفاه 
حیوانــات در منطقه آســیا، اقیانوســیه و خاور دور برگزار شــد.

ــی  ــر ماکنعل ــر علی  صف ــا حضــور دکت ــار کــه ب ــن وبین در ای
نقیبــی  بهمــن  دکتــر  دامپزشــکی،  ســازمان  ریاســت 
معاونــت بهداشــتی و پیشــگیری و دکتــر رحمــان میرزایــی 
ــط عمومــی و  ــر ســازمانهای تخصصــی، رواب ــرکل دفت مدی
ــی از ادارات کل دامپزشــکی  ــل و نمایندگان ــن المل ــور بی ام
و  سیســتان  تهــران،  شــرقی،  آذربایجــان  اســتان های 
بلوچســتان، خراســان رضــوی، خوزســتان و هرمــزگان 
ــه  ــان تاریخچ ــن بی ــازمان ضم ــس س ــد، رئی ــزار ش برگ
ــات در ســازمان جهانــی  تدویــن اســتانداردهای رفــاه حیوان
ــات  ــاه حیوان ــت موضــوع رف ــر اهمی ــات، ب بهداشــت حیوان
در ســالمت حیوانــات و تجــارت بیــن المللــی تاکیــد کــرد.

ــاه  ــی رف ــط مل ــان، راب ــه دباغی ــر عطی ــن جلســه دکت در ای
ــات و عضــو  ــی بهداشــت حیوان ــات در ســازمان جهان حیوان
کمیتــه مشــورتی رفــاه حیوانــات در منطقه آســیا، اقیانوســیه 
ــاه  ــه رف ــد و رابط ــاه واح ــت رف ــاره ›رهیاف ــاور دور درب و خ
ــت‹،  ــط زیس ــت محی ــان و محافظ ــایش انس ــات، آس حیوان
دکتــر بــودا وثــوق احمــدی، اپیدمیولوژیســت اقتصــادی در 
ــاه  ــود رف ــرات اقتصــادی بهب ــا در خصــوص ›اث ــو ایتالی فائ
حیوانــات و اهمیــت ایــن موضــوع در دنیــای امــروز‹، دکتــر 
ناصــری کلینیســین دام بــزرگ در خصــوص ›وضعیــت رفــاه 
ــور،  ــر نبی پ ــران‹ و دکت ــیری در ای ــای گاو ش ــارم ه در ف
ــی مرغــداران مــرغ تخم گــذار  ــره تعاون ــات مدی رییــس هی
ــاه در فارم هــای  ــت رف اســتان تهــران در خصــوص ›وضعی
طیــور تخمگــذار در ایــران‹ مطالــب خــود را ارائــه کردنــد.

ــر  ــد دفت ــرکل جدی ــه مدی معارف
ــکی  ــازمان دامپزش ــت س حراس

ــور کش
ســابق  مدیــرکل  معارفــه  و  تودیــع  آییــن 
ســازمان  حراســت  مرکــزی  دفتــر  جدیــد  و 
شــد. برگــزار  ســازمان  ایــن  در  کشــور  دامپزشــکی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، با 
حضور مســووالن حراســت کل کشــور و مدیران کل سازمان 
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ــرکل  ــوان مدی ــه عن ــول زاده ب ــدس رس ــکی، مهن دامپزش
جدیــد دفتــر مرکــزی حراســت ایــن ســازمان معرفــی شــد.

در ایــن مراســم دکتــر علی صفــر ماکنعلــی ریاســت ســازمان 
ــا تشــریح وظایــف مهــم حراســت در  دامپزشــکی کشــور ب
ــت  ــود دارد؛ نخس ــتم دو راه وج ــت: در سیس ــتم ها گف سیس
شــفاف ســازی و دوم ایجاد فرایند رفلکســی بر مبنای قانون.

فرآیندهــای  در  شــفافیت  کــه  آنجــا  از  افــزود:  وی 
در  نیــز  مــا  اســت  اهمیــت  حایــز  مجموعــه  هــر 
و  مصداقــی  فرایندهــای  بکارگیــری  بــا  تالشــیم 
ــا  ــانیم ت ــل برس ــه حداق ــتباهات را ب ــا و اش ــد؛ خط کارآم
ــیم. ــته باش ــوع داش ــاب رج ــه ارب ــری ب ــانی بهت خدمت رس

رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــاء  ــرای ارتق ــخص ب ــف مش ــرح وظای ــت دارای ش حراس
و بهبــود شــرایط کشــور اســت اظهــار کــرد: از آنجــا 
ــکار  ــی خدمت ــودن یعن ــئول ب ــتیم و مس ــئول هس ــه مس ک
نظــام  ســربازان  همچــون  بایــد  لــذا  بــودن  مــردم 
کــه  کنیــم  عمــل  به گونــه ای  اســالمی   جمهــوری 
ــود. ــته نش ــام نوش ــاب نظ ــه حس ــران ب ــتباهات مدی اش

وی بــا بیــان اینکــه همــه مــا خدمتگــزار مــردم هســتیم و با 
همــه ظرفیــت در تــالش بــرای خدمــت بــه مــردم هســتیم 
ــارت  ــدگان و نظ ــالش تولیدکنن ــه لطــف ت ــرد: ب ــار ک اظه
همــکاران دامپزشــکی در امــر نظارت بــر تولیــد فراورده های 
پیچیــده،  تحریم هــای  وجــود  بــا  و  ســالم  بهداشــتی 
ــوده اســت. ــرغ ب ــرغ و تخــم م ــدگان م ــران از صادرکنن ای

ــرکل  ــی مدی ــم توکل ــر ابراهی ــان از زحمــات دکت وی در پای
ســابق حراســت ســازمان دامپزشــکی کشــور تشــکر کــرد 
و در ادامــه مهنــدس رســول زاده بــه عنــوان مدیــرکل 
جدیــد حراســت ســازمان دامپزشــکی کشــور معرفــی شــد.

بنابرایــن گــزارش، جلیــل رســول زاده مدیــرکل جدیــد 
دفتــر مرکــزی حراســت ســازمان دامپزشــکی کشــور 
اهــداف  تحقــق  بــرای  گفــت:  آئیــن  ایــن  در  نیــز 
ــاد و  ــرام، اعتم ــای احت ــم در فض ــا بتوانی ــم ت ــه داری برنام
همدلــی ایجــاد کــرده و در راســتای اعتــالی جایــگاه 
ــویم. ــراه ش ــگام و هم ــور هم ــکی کش ــازمان دامپزش س

ــرعی  ــی ش ــای قانون ــف در چارچوب ه ــام وظای  وی از انج
پاســخگو  مســئولیت پذیری  بــر  تاکیــد  اخالقــی،  و 
بــودن و تاثیرگــذاری ســازنده حراســت، تــالش بــرای 
ســازمانی  درون  واحدهــای  و  مدیــران  بــا  هم افزایــی 
ــپس  ــت و س ــدا در حراس ــالمت اداری ابت ــاء س ــرای ارتق ب
نقــش  یــک  ایفــای  و  ســازمان  واحدهــای  ســایر  در 
ــر و  ــراد تصمیم گی ــا اف ــی ب ــه کارشناس ــن بدن ــازنده بی س

تصمیم ســاز در ســطح کالن بــه عنــوان ســایر برنامــه 
ــرد. ــاد ک ــکی ی ــازمان دامپزش ــت س ــر حراس ــای دفت ه

در بخشــی از حکــم انتصــاب رئیــس ســازمان دامپزشــکی 
ــه  ــت ب ــا عنای ــت: ب ــده اس ــول زاده آم ــرای رس ــور ب کش
تجــارب، تعهــد و ســوابق جنابعالــی، ارتقــای عملکــرد 
حراســت ســازمان در پاســداری از ارزش هــا، مبانــی و 
اصــول مقــدس نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و اولویــت 
ــراردادن  ــرلوحه ق ــط کار و س ــازی محی ــالم س ــه س دادن ب
پیشــگیری از وقــوع تخلفــات احتمالــی مــورد انتظــار اســت. 
ــت  ــی دول ــور اخالق ــی و منش ــاف اله ــا الط ــت ب ــد اس امی
ــتعدادها و  ــه اس ــری از کلی ــره گی ــا به ــد و ب ــر و امی تدبی
همــکاری پرســنل زیرمجموعــه در خدمــت بــه نظــام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران موفــق و مویــد باشــید.

و  قرنطینــه  دفتــر  مدیــرکل 
ســازمان  زیســتی  امنیــت 
ــد ــوب ش ــور منص ــکی کش دامپزش
زیســتی  امنیــت  و  قرنطینــه  دفتــر  جدیــد  مدیــرکل 
ریاســت  حکــم  بــا  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان 
شــد. منصــوب  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
بــا حکــم »دکتــر علی صفــر ماکنعلــی« رئیــس ایــن 
ســازمان، دکتــر حمیــد نجــار بــه مدیرکلــی دفتــر قرنطینــه 
و امنیت زیســتی ســازمان دامپزشــکی کشــور منصوب شــد.

ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــزارش، رئی ــن گ  بنابرای
ــه  ــان اینک ــا بی ــار ب ــر نج ــه دکت ــاب ب ــش خط در حکم
برنامه هــای  ارکان  از  قرنطینــه ای  ضوابــط  اعمــال 
کنترلــی و پیشــگیری از بیماری هــای دامــی و حفــظ 
ســرمایه عظیــم دامــی کشــور اعــم از دام طیــور و آبزیــان 
اســتقرار  اســت:  داشــته  اظهــار  می شــود،  محســوب 
ــروز  ــیوع و ب ــق ش ــن مناط ــی از پرخطرتری ــور در یک کش
بیماری هــا نیــز ایــن اهمیــت را مضاعــف می ســازد.

 وی در توصیــف اهمیــت وظایــف دفتــر قرنطینــه و امنیــت 
زیســتی افــزوده اســت: رعایــت مقررات بهداشــتی بــه عنوان 
تنهــا معیــار الــزام آور در تبــادالت تجــاری بیــن کشــورها و 
وظیفه منــدی ســازمان دامپزشــکی کشــور به عنــوان »مرجع 
صالحیــت دار و نهــاد مــورد اعتمــاد« نــزد مراجــع ذیربط بین 
ــر را نشــان می دهــد. ــن دفت ــت مضاعــف ای ــی، اهمی الملل

 رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در بخــش دیگــری از 
ایــن حکــم بــا اشــاره بــه سیاســت دولــت در رونق صــادرات 
ــه و  ــر قرنطین ــد دفت ــرکل جدی ــه مدی ــاب ب ــی، خط غیرنفت
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امنیــت زیســتی ســازمان دامپزشــکی کشــور نوشــته اســت: 
بــا ایجــاد فضــای همدلــی و همــکاری بیــن پرســنل جهت 
ــا  اســتفاده از تمــام قابلیت هــا و ظرفیت هــای ایــن دفتــر ب
ــی  ــارت بین الملل ــا تج ــق ب ــب و منطب ــزی مناس برنامه ری
خدمات رســانی  تســریع  و  تســهیل  بــه  می تــوان 
صادرکننــدگان  ویــژه  بــه  مرتبــط  تجــار  بــرای 
کــرد. اقــدام  آبزیــان  و  طیــور  دام  فرآورده هــای 

ــر 99  ــورخ 9 تی ــن در م ــش از ای ــت پی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــن نقیب ــید بهم ــر س ــه دکت ــس از اینک و پ
معــاون بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان دامپزشــکی 
کشــور منصــوب گردیــد؛ آییــن معارفــه دکتــر نجــار 
ــود. ــده ب ــزار ش ــر برگ ــن دفت ــت ای ــوان سرپرس ــه عن ب

دفتــر  جدیــد  مدیــرکل  انتصــاب 
بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت 
کشــور دامپزشــکی  ســازمان  دامــی 
صــدور  بــا  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  ریاســت 
حکمــی مدیــرکل جدیــد دفتــر بهداشــت و مدیریــت 
بیماری هــای دامــی ایــن ســازمان را منصــوب کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
در جلســه ظهــر شــنبه 14 تیــر شــورای مدیــران بــا 
صــدور حکمــی از ســوی دکتــر علی صفــر ماکنعلــی 
ریاســت ایــن ســازمان، دکتــر علیرضــا اکبرشــاهی بعنــوان 
مدیــرکل جدیــد دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای 
دامــی ســازمان دامپزشــکی کشــور منصــوب و معرفی شــد.

بنابرایــن گــزارش، ماکنعلــی در حکــم علیرضــا اکبرشــاهی 
بــا اشــاره بــه اهمیــت دفتــر یادشــده و ضــرورت اســتفاده از 
ظرفیــت علمی کشــور، خواســتار این شــده اســت تا نســبت 
ــه  ــانی برنام ــزی و به روزرس ــتگذاری، برنامه ری ــه سیاس ب
ــای  ــه کنی بیماری ه ــگیری و ریش ــرل پیش ــردی کنت راهب
دامــی و قابــل انتقــال بیــن انســان و حیــوان اقــدام گــردد.

ــازمان  ــت س ــم ریاس ــری از حک ــش دیگ ــاس بخ ــر اس ب
ــت  ــر بهداشــت و مدیری ــد دفت ــرکل جدی ــه مدی خطــاب ب
تجزیــه  پــردازش،  گــردآوری،  دامــی؛  بیماری هــای 
انتخــاب  منظــور  بــه  مربوطــه  داده هــای  تحلیــل  و 
کنتــرل  و  پیشــگیری  روش  موثرتریــن  و  بهتریــن 
قابــل  دفتــری  بــه  دفتــر  آن  تبدیــل  و  بیماری هــا 
پیش بینــی و قابلیــت پیشــگیری و واکنــش ســریع از 
ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــر رئی ــد نظ ــارات م ــه انتظ جمل
کشــور از علیرضــا اکبرشــاهی عنــوان شــده اســت.

ــی  ــه بتازگ ــی ک ــن نقیب ــید بهم ــر س ــن دکت ــش از ای پی
بــه ســمت معــاون پیشــگیری و بهداشــتی ســازمان 
بــه  اســت،  شــده  منصــوب  کشــور  دامپزشــکی 

عنــوان مدیــرکل ایــن دفتــر در حــال خدمــت بــود.

انتصــاب مدیــرکل جدیــد دفتــر بهداشــت و 
ــور، زنبورعســل و  مدیریــت بیماری هــای طی
کــرم ابریشــم ســازمان دامپزشــکی کشــور
ــرکل  ــی مدی ــدور حکم ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــت س ریاس
طیــور،  بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  جدیــد 
زنبورعســل و کــرم ابریشــم ایــن ســازمان را منصــوب کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
در جلســه شــورای مدیــران شــنبه 14 تیــر 99، بــا صــدور 
حکمــی از ســوی دکتــر علی صفــر ماکنعلــی ریاســت ایــن 
ــرکل  ــه ســمت مدی ــر مقــدس ب ــر محمدباق ســازمان، دکت
ــور،  ــای طی ــت بیماری ه ــت و مدیری ــر بهداش ــد دفت جدی
ــد. ــی ش ــوب  و معرف ــم منص ــرم ابریش ــل و ک زنبورعس

ــوان  ــه عن ــاهی ب ــا اکبرش ــر علیرض ــن، دکت ــش از ای پی
بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  مدیــرکل 
طیــور، زنبورعســل و کــرم ابریشــم در حــال خدمــت بــود.

حــوزه  جدیــد  مدیــرکل  انتصــاب 
ارزیابــی  و  حقوقــی  ریاســت، 
کشــور دامپزشــکی  ســازمان  عملکــرد 
صــدور  بــا  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  ریاســت 
حکمــی مدیــرکل جدیــد حــوزه ریاســت، حقوقــی و 
کــرد. منصــوب  را  ایــن ســازمان  ارزیابــی عملکــرد 

دامپزشــکی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــا  ــر ب ــنبه 14 تی ــران ش ــورای مدی ــه ش ــور، در جلس کش
صــدور حکمــی از ســوی دکتــر علی صفــر ماکنعلــی 
ــان  ــاورز زمانی ــد کش ــر وحی ــازمان، دکت ــن س ــت ای ریاس
ــی  ــی و ارزیاب ــوزه ریاســت، حقوق ــرکل ح ــه ســمت مدی ب
عملکــرد ســازمان دامپزشــکی کشــور منصــوب شــد.

ــاورز  ــد کش ــم وحی ــی در حک ــزارش، ماکنعل ــن گ بنابرای
ــر  ــن دفت ــاص ای ــگاه خ ــیت و جای ــه حساس ــاره ب ــا اش ب
مفیــد،  ارتباطــات  برقــراری  در  آن  کلیــدی  نقــش  و 
ــرون  ــف درون و ب ــای مختل ــازنده در حوزه ه ــد و س کارآم
ــی الزم  ــا هماهنگ ــا ب ــت ت ــته اس ــازمانی، از وی خواس س
ــران،  ــان و مدی ــکاری معاون ــتفاده از همفکــری و هم و اس
تصمیم ســازی  رونــد  توســعه  بــرای  را  الزم  شــرایط 
ســازد. فراهــم  را  جــاری  فعالیت هــای  بهبــود  و 

ــر  ــد باق ــر محم ــن دکت ــش از ای ــت پی ــر اس ــه ذک الزم ب
مقــدس بــه عنــوان ریاســت، حقوقــی و ارزیابــی عملکــرد 
ســازمان دامپزشــکی کشــور در حــال خدمــت بــود.
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تشــریح اســتراتژی جدیــد ســازمان 
ــه  ــتگی ب ــش وابس ــکی در کاه دامپزش

واردات نهــاده هــای دامــی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــح  ــازمان صب ــن س ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف دکت
دوشــنبه 2 تیــر 99 در نخســتین نشســت خبــری بــا اصحاب 
ــزار شــد؛  ــکل بهداشــتی برگ ــت پروت ــا رعای ــه ب ــانه ک رس
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــئولیت س ــرد: کل مس ــار ک اظه
ــی  ــواد غذای ــالمت م ــا و س ــرل بیماری ه ــور کنت در 2 مح
ــا  ــه ب ــامل مقابل ــت ش ــور نخس ــه مح ــود ک ــف می ش تعری
ــای مشــترک  ــاری ه ــن بیم ــی و همچنی ــای دام بیماری ه
ــالمت  ــه س ــز ک ــور دوم نی ــت و مح ــوان اس ــان و حی انس
ــایی  ــه NRP )شناس ــب برنام ــت در قال ــی اس ــواد غذای م
ــرار  ــارت ق ــت نظ ــی( تح ــای داروی ــرل باقیمانده ه و کنت

می گیــرد.

ــازمان  ــی س ــن عملیات ــی از میادی ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــح کــرد:  ــور کشــور اســت تصری ــت طی دامپزشــکی، جمعی
ایــران در زمینــه تولیــد گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ دارای 
رتبــه تــک رقمــی در جهــان اســت تــا جایــی کــه در ســال 
98 بــه میــزان 2 میلیــون و 700 هــزار تــن گوشــت مــرغ 
ــورمان  ــت کش ــزان جمعی ــاس می ــر اس ــه ب ــد ک ــد ش تولی

مصــرف ســرانه گوشــت مــرغ 32 کیلوگــرم اســت

ــه تولیــد تخــم مــرغ در کشــور کــه  ــا اشــاره ب ماکنعلــی ب
بــا ثبــت رکــورد حــدود بیــش از یــک میلیــون تــن در بیــن 
73 میلیــون تــن تخم مــرغ تولیــدی در جهــان رتبــه نهــم 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــار ک ــا را دارد اظه دنی
ســال 96 هــر هفتــه 3500 تــن تخــم مــرغ بــه کشــور وارد 
ــن و  ــون ارزان تری ــن در حالیســت کــه اکن ــد. ای مــی گردی
ــت  ــور اس ــدی کش ــی تولی ــراورده پروتئین ــن ف فراوان تری
ــه ســایر کشــورها نیــز فراهــم  کــه امــکان صــادرات آن ب
گردیــده اســت کــه ایــن امــر بــا اعمــال نظــارت ســازمان 
ــرورش  ــد پ ــزار واح ــدود 30 ه ــر ح ــور ب ــکی کش دامپزش

ــرد.    ــام می گی ــته انج ــز وابس ــور و مراک طی

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــن  ــارد دز واکس ــدود 8 میلی ــور در ح ــدف طی ــت ه جمعی
در  همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  می گــردد  مدیریــت 
ــه  ــره و بزغال ــز، ب ــفند، ب ــامل گوس ــت دام ســبک ش جمعی
نیــز کــه تعــداد آن در کشــور بــه حــدود 70 میلیــون رأس 
می رســد نیــز مدیریــت بهداشــتی در 5 محــور انجــام 
ــارت  ــاص نظ ــای خ ــود پیچیدگی ه ــا وج ــه ب ــرد ک می گی
بــر فراینــد بهداشــت دام هــای ســبک در کشــور، تولیــدات 
ــه وی  ــت.به گفت ــه اس ــش یافت ــز افزای ــد نی آن 25 درص
از ایــن جمعیــت دام ســبک، حــدود 23 میلیــون رأس 
ــی  ــا جابجای ــه ب ــز عشــایر کشــور هســتند ک گوســفند و ب
ــود را  ــاص خ ــی خ ــد نظارت ــور فراین ــتانهای کش ــن اس بی

طــی می کننــد.

ــت اســب های تحــت  ــداد جمعی ــه کــرد: تع ــی اضاف ماکنعل
ــه 45  ــزار رأس ب ــز از 15 ه ــاری مشمشــه نی پوشــش بیم

هــزار رأس افزایــش یافتــه اســت.

ــازمان  ــس س ــارات رئی ــای اظه ــر از بخش ه ــی دیگ یک
ــه  ــاد کمیت ــا ایج ــه ب ــود ک ــواردی ب ــور م ــکی کش دامپزش
ــور  ــور و حض ــت دام کش ــد و بهداش ــردی تولی ــی راهب مل
چنــد دســتگاه  اجرایــی مرتبــط و تشــکل های متناظــر عضــو 
آن کلیــد خــورده اســت. ماکنعلــی در ایــن رابطــه بــه بهبــود 
ــا عملیاتی شــدن آن  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــد دام عشــایر اش تولی
میــزان وابســتگی کشــور بــه گوشــت گوســفند تــا 30 هــزار 

تــن کاهــش خواهــد یافــت.

رئیــس کمیتــه ملــی راهبــردی تولیــد و بهداشــت دام 
ــدارک  ــای ت ــب برنامه ه ــه در قال ــان اینک ــا بی ــور ب کش
ــون و  ــک میلی ــت ی ــر از جمعی ــزار نف ــده 23 ه ــده ش دی
200 هــزار نفــری عشــایر آمــوزش تخصصــی در خصــوص 
ــت  ــد آموخــت و کارت دریاف نحــوه گزارش دهــی را خواهن
خواهنــد کــرد گفــت: ایــن اقــدام موجــب کاهــش هزینــه 

ــد. ــد گردی ــز خواه ــایری نی ــدات عش ــده تولی ــام ش تم

ــای  ــر از برنامه ه ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی ــی ب ماکنعل
ــه واردات  ــور ب ــتگی کش ــش وابس ــده کاه ــه یادش کمیت
ــن  ــتراتژی تعیی ــا اس ــزود: ب ــت اف ــی اس ــای دام نهاده ه
ــی  ــن ذرت واردات ــون و 500 هــزار ت ــدار  9 میلی شــده، مق
در قالــب 3 محــور تــا 20 درصــد کاهــش خواهــد یافــت.

ــه  ــده در زمین ــی ش ــش بین ــای پی ــریح برنامه ه وی در تش
کاهــش وابســتگی به نهاده هــای وارداتــی افــزود: در اجرای 
ــی  ــوراک دام، خام فروش ــی خ ــای کیف ــی ارتق ــه مل برنام
ــورت  ــی و بص ــق ایجاب ــا از طری ــه مرغداری ه ــا ب نهاده ه
مرحلــه ای متوقــف و بــه 460 کارخانــه خــوراک دام 
تحویــل داده خواهــد شــد کــه ایــن امــر می توانــد کاهــش 
ضایعــات ایــن نهــاده از جملــه کاهــش 13 درصــدی پــرت 
ذرت را در بــر داشــته باشــد؛ بــا ایجــاد محدودیــت زمانــی 
بــرای کشــتار طیــور تــا 37 روزگــی )کــه حداکثــر ضریــب 
تبدیــل نهــاده بــه گوشــت تــا این ســن اســت کــه ایــن امر 
ســبب کاهــش قابــل مالحظــه خــوراک را بدنبــال خواهــد 
داشــت(. کــه بــا مجمــوع ایــن اقدامــات، کاهــش وابســتگی 
کشــور بــه نهاده هــای وارداتــی بــرای تولیــد گوشــت مــرغ 

محقــق خواهد شــد.

ــه  ــس کمیت ــس ســازمان دامپزشــکی و و رئی ــه رئی در ادام
ــورمان  ــور کش ــد و بهداشــت دام کش ــردی تولی ــی راهب مل
بــه تمــام پرســش های خبرنــگاران حاضــر پاســخ داد.

در ایــن نشســت خبــری، دکتــر ســید بهمــن نقیبــی 
دکتــر  همچنیــن  و  پیشــگیری  و  بهداشــتی  معــاون 
درمــان  و  تشــخیص  معــاون  رضاییــان زاده  قاســم 
ریاســت  نیــز  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  وفــت  
می کردنــد. همراهــی  را  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان 
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 محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد.

پذیرش اولیه مقاله ضرورتًا منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت است.

مقاالت رسیده به وسیله هیأت تحریریه مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت 
هیأت تحریریه فصلنامه سالم و سالمتی است.

    هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله )بدون تغییر محتوایی( آزاد  است.

در مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به عنوان نویسندة عهده دار 
مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندة عهده دار مکاتبات شناخته خواهد شد.

مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به  لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می باشد.

        آرا و نظرهای نویسندگان مقاالت لزوما دیدگاه فصلنامه نیست .

   فراخوان مقاالت فصلنامه در استان  از سوی اداره کل دامپزشکی استان و برابردستورالعملی که  از 
سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر گردیده است صورت می پذیرد .

    فصلنامه از هر گونه انتقاد و پیشنهاد استقبال نموده و پذیرای رهنمودهای خوانندگان ، صاحب     
نظران و دانش پژوهان عزیز در جهت ارتقا کیفی فصلنامه خواهد بود .  




