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قانون سازمان دامپزشکی کشور

  قانون سازمان دامپزشکی کشور
  مصوب 1350.3.24

 ماده 1 - به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با 
بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و 

 جایگزین اداره کل دامپزشکی می گردد.
 سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی است و 
وسیله یک نفر رییس از بین دامپزشکانی که دارای درجه دکتری باشند به انتخاب وزیر کشاورزی 

 اداره خواهد شد.
  تبصره - سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.

 ماده 2 - در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی - طیور - ماهی - زنبور عسل – کرم ابریشم 
- حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطالق می شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و 

اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام 
 الزم و ضروری می باشد.

  ماده 3 - وظائف سازمان به شرح زیر است:
  الف - بررسی بیماریهای دامی - شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.
 ب - تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه ای دام.

 ج - همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام.
 د - تأسیس پستهای قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای 

دامی همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی و نظارت در نقل و 
 انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده های خام دامی که به خارج صادر می شود.

ه - نظارت بهداشتی چراگاه ها - مراتع - آبشخورها - محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط 
 به پرورش دام همچنین نظارت بر کارخانه های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.

  و - نظارت بهداشتی کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی.
 ز - اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد 

 بیولوژیکی مخصوص دام.
ح - مشارکت در کنفرانسهای بین المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها در حدود 

اعتبارات مصوب و پس از تأیید وزیر کشاورزی همچنین مبادله اطالعات علمی با مراکز و مراجع 
 علمی دامپزشکی.

ط - تأسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری 
 کشور.

ی - سایر اموری که در اجرای هدفهای مندرج در ماده 1 از طرف وزارت کشاورزی تعیین و برای 
 اجرا به سازمان ابالغ می شود.

 ماده 4 - کلیه صاحبان و مسئوالن نگاهداری دام و کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز تهیه و آماده 
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کردن فرآورده های خام دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و یا دولتی یا وابسته 
به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاهداری دام و تهیه 

و آماده کردن فرآورده های خام دامی اشتغال دارند موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه ای 
 سازمان می باشند.

 ماده 5 - سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها 
 با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:

 الف - در هر نقطه از کشور که الزم بداند به تلقیحات و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی و 
 قرنطینه ای اقدام نماید.

ب - برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماریهای دامی در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور نقل و 
انتقال دام و فرآورده های خام دامی ممانعت به عمل آورد و مراتب را قباًل به نحوی که مقتضی بداند 

 به اطالع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطالع عموم برساند.
ج - دام بیمار یا مظنون به ابتالء بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم کند و اگر قابل مصرف 

تشخیص شد برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون 
 تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.

 در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان 
 غرامت مزبور کسر خواهد شد. 

 د - اماکن و اشیاء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و در صورتی که غیر 
قابل ضد عفونی تشخیص گردید به نحوی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد با 

 تأدیه غرامت خراب یا معدوم نماید.
 ماده 6 - اشخاصی که در مواقع بروز بیماریهای واگیر دامی و اعالم لزوم رعایت مقررات قرنطینه بر 
خالف دستور سازمان اقدامی نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند 

 و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده 5 این قانون شوند
به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت 

 جریمه نقدی آن پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
 ماده 7 - ورود و صدور هر نوع دام زنده - تخم مرغ نطفه دار - اسپرم دام - فرآورده های خام دامی 
- داروها و واکسنها و سرمها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی 

متراکم و مکملهای غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت 
 وزارت کشاورزی صورت گیرد.

 ماده 8 - هر گاه دام و فرآورده های خام دامی و مواد ذکر شده در ماده 7 به علت آلودگی به بیماریها 
یا فساد قابل ترخیص نباشد در صورتی که به تشخیص سازمان بتوان آلودگی را از بین برد اقدامات 

الزم به هزینه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخیص از طرف مأموران قرنطینه دامپزشکی داده 
خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث به وسیله صاحب آنها باید برگشت 

 داده شود و اال نسبت به اعدام یا
 امحاء آنها از طرف مأمورین سازمان اقدام خواهد شد.

 ماده 9 - اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده - مرکب - واکسنها سرمها - مواد 
بیولوژیکی - مواد ضد عفونی - سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی 
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 قرار می گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
 مؤسسات و شرکتها و کارگاه ها و کارخانه هایی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای 

باال تأسیس شده اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه الزم را تحصیل 
 نمایند.

 ماده 10 - تأسیس بیمارستانها و درمانگاه های دامپزشکی همچنین اشتغال به مایه کوبی و 
 درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

 درمانگاه ها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمول 
 این ماده نخواهند بود.

 بیمارستانها و درمانگاه های دامپزشکی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده اند و اشخاصی 
که اشتغال به مایه کوبی و درمان دام داشته اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون 

 پروانه الزم را تحصیل نمایند.
 ماده 11 - در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه کوبی و درمان دام اشتغال 

ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم 
 خواهند شد.

 ماده 12 - در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد 4 و6  
و 8 و 9 و 10 این قانون را رعایت ننمایند مأموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور 

اجرای مقررات مواد مذکور اقدام الزم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار 
 آنها جلوگیری کنند.

 ماده 13 - سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی - داروها - واکسنها- سرمها 
- مواد بیولوژیکی - سموم و مواد ضد عفونی مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی را از داخل و یا 

 رأسًا از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجانًا در اختیار
 متقاضیان مصرف کننده بگذارند.

 ماده 14 - سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات 
انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح 

 خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.
  تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

 ماده 15 - در صورت بروز بیماریهای واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود و هزینه آن 
در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت کشاورزی با استفاده از اختیارات خود موظف به 
مبارزه فوری است و دولت نیز مکلف است اعتبار الزم را تأمین و در اختیار وزارت کشاورزی 

 بگذارد.
 ماده 16 - وزارت دارایی مکلف است اعتبارات هزینه های مربوط به پیشگیری و مبارزه با 

بیماریهای دامی مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل 
 در اختیار سازمان بگذارد.

 ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال و کارمندان و وظایف و مسئولیت ها و 
 اختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می شود.

 ماده 18 - بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه های کشور از وظایف سازمان است و 
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شهرداریها و سازمانهای ذیربط مکلفند پرسنل بودجه و اعتبار الزم را طبق آیین نامه اجرایی این 
 قانون در اختیار سازمان بگذارند.

 ماده 19 - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات الزم 
 برای برقراری نظام دامداری کشور را طی آیین نامه ای تدوین نموده و به مجلس تقدیم دارد.

  آیین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
  ماده 20 - قانون تفتیش صحی حیوانات مصوب سال 1314 ملغی است.

 ماده 21 - آیین نامه های الزم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس 
 از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته می شود.

 قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در 
جلسه روز یکشنبه 1350.3.2 در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و 

 پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
  رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
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سخن مدیر مسئول )رییس سازمان دامپزشکی کشور (

ــت و  ــد اس ــق تولی ــراغ راه رون ــی چ ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
ــالغ دســتورالعمل های  ــا اصــالح و اب ســازمان دامپزشــکی کشــور ، ب
ــت. ــل اس ــد داخ ــع تولی ــه نف ــتگی ب ــع وابس ــال قط ــه دنب ــد، ب جدی
ســازمان دامپزشــکی کشــور ، بــا اســتفاده از نظــرات تشــکل ها 
و  دانــش  ازجملــه  مختلــف  حوزه هــای  در  تولیدکننــدگان  و 
اســت. وابســتگی  قطــع  و  خودکفایــی  دنبــال  بــه   فنــاوری، 

ــه گام  ــری در بیانی ــم رهب ــام معظ ــای مق ــتفاده از رهنموده ــا اس ب
دوم انقــالب و اتــکا بــه نیروهــای خــدوم دامپزشــکی، ســازمان 
گام  و خودکفایــی  بــه ســمت خوداتکایــی  دامپزشــکی کشــور  
 برداشــته و در زمینه هــای مختلــف موفــق عمــل کــرده اســت.
و جنــگ  تحریم هــای ظالمانــه  اوج  بــا وجــود  ســال گذشــته، 
کشــور  تولیدکننــدگان،  از  همه جانبــه  حمایــت  بــا  اقتصــادی، 
ایــران  بــرای  اقتصــادی  بود.جنــگ  تولیــد  رونــق  شــاهد 
بــود. داخــل  تولیــد  بــه  بیشــتر  توجــه  آن  و  داشــت   مزیــت 

ســازمان دامپزشــکی کشــور ، بــا اســتفاده از پتانســیل 40 هــزار نیــروی 
فعــال بخــش دولتــی و خصوصــی  در ایــن حــوزه، جلوتــر از بحــران 
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــته، س ــال گذش ــی دو س ــرار دارد، در ط ق
ــه، ســیل،  ــد زلزل ــف مانن ــز از بحران هــای مختل ــور موفقیت آمی ــا عب ب
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان ، تــب برفکی ، ایــن ادعــا را ثابت کرده 
و امســال نیــز کشــور جلوتــر از بحــران قــرار دارد، چــرا کــه بحران هــا 
 نمی تواننــد هزینه هــای غیرقابل جبــران بــه دامپزشــکی تحمیــل کننــد.
موفــق  المللــی  بیــن  عرصــه  کشــوردر  دامپزشــکی  ســازمان 
و  آســیا  منطقــه  کلــی  دبیــر  مهــم  کرســی  کســب  بــه 
. اســت  شــده  دام  بهداشــت  جهانــی  ســازمان   اقیانوســیه 
امضــای  خواســتار  زیــادی  کشــورهای  همچنــان 
هســتند. ایــران  بــا  دامــی  بهداشــت  زمینــه  در   پروتــکل 
علــم و تخصــص دامپزشــکی دز ســایر علــوم متفــاوت اســت و این علم 
ــکی  ــتاوردهای دامپزش ــت .دس ــی اس ــداف حاکمیت ــده اه تضمین کنن
در کشــور ، در زمینه هــای امنیــت غذایــی، بهداشــت و ســالمت، 
 الگوهــای اجرایــی خوبــی بــرای حــوزه دامپزشــکی در جهــان اســت  .

ماننــد  مختلفــی  بخش هــای  از  کشــور،  دامپزشــکی  ســازمان 
درمــان  بهداشــت،  وزارت   ، فنــاوری   و  تحقیقــات  علــوم  وزارت 
محیــط   حفاظــت  اســتاندارد،  ســازمان   ، پزشــکی  آمــوزش  و 
ارتبــاط  در  دامپزشــکی  بــا  کــه  ســازمان هایی  و  زیســت 
. اســت  بیشــتر  همراهــی  و  همــکاری  خواســتار  هســتند، 
ــر  ــال اخی ــک س ــه خصــوص در ی ــه ب ــای ظالمان ــود تحریم ه ــا وج ب
ــروران، مرغــداران  ــزی پ ــداران، آب ــاز دام ــورد نی ، تمــام نهاده هــای م
ــی و واکســن،  ــع داروی ــف دیگــر اعــم از صنای و در بخش هــای مختل
ــت. ــه نیس ــودی مواج ــچ کمب ــا هی ــتارگاهها ب ــدی و کش ــته بن بس

ــی  ــر روی فرآورده هــای دام ــه ب ــی و بهداشــتی ک ــات نظارت ــا اقدام ب
ــو گــرم  ــون کیل ــرد، ســال گذشــته حــدود هفــت میلی صــورت می گی
ــا  ــن نظارت ه ــه ای ــد ک ــازی ش ــدوم س ــی مع ــف دام ــراورده مختل ف
ســالمت و امنیــت غذایــی مــردم از مزرعــه تا ســفره را تأمیــن می کند.

ــت و بهداشــتی در کشــور  ــا کیفی ــرآورده ســالم، ب ــن ف ــون ت  15میلی
تولیدشــده کــه ایــن فرآورده هــا نظیــر عســل، ماهــی، گوشــت 
مــرغ، گوشــت قرمــز، شــیر، تخم مــرغ هســتند کــه تنهــا ســه 
میلیــون تــن از ایــن تولیــدات بــه کشــورهای دنیــا صادرشــده 
ــود. ــارج وارد می ش ــی از خ ــز داخل ــت قرم ــد گوش ــا 10 درص و تنه
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طیــور  دام،  اقتصــادی  ســرمایه  تومــان  میلیــارد  هــزار   143
و آبزیــان کشــور اســت و ایــن میــزان ســرمایه بــا درآمــد 
نفتــی مــا برابــری می کنــد . حفــظ و حراســت ایــن  منابــع 
ــه عــالوه حفــظ جــان مــردم بســیار مهــم اســت . اقتصــادی و ب

از  اعــم  دام  توزیــع  و  تولیــد  مراحــل  تمــام  دامپزشــکی 
مــواد غذایــی، دان، کنجالــه مــورد مصرفــی دام را کنتــرل 
می کنــد. تضمیــن  را  دامــی  ســفره  ســالمت  و  می کنــد 

ــزار  ــتقیم 10 ه ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــران بص ــه ای ــا ک از آنج
ــه  ــور منطق ــا 14 کش ــی ب ــی و هوای ــی، زمین ــرز آب ــر م کیلومت
آســیایی، آفریقایــی و اروپایــی دارد، لــذا اهمیــت تقویــت خدمــات 
ــور و  ــوزه دام، طی ــرداران ح ــره ب ــه به ــن کشــور ب دامپزشــکی ای
ــت. ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــی دارد و ب ــت دو چندان ــان اهمی آبزی

 در همیــن راســتا بــا همــکاری و مســاعدت همه دســتگاه های دولتــی و غیر 
دولتــی، در حال حاضــر همه جمعیت دامی ایران چه صنعتی و چه عشــایری، 
امــکان دریافــت خدمــات دولتــی و خصوصی پیشــگیرانه و درمانــی را دارند.

در همیـن راسـتا 41 هزار نفر عشـایری و روسـتایی در زمینه های 
مختلف حوزه مراقبت و بهداشـتی آموزش دیده اند و فقط برای 
مقابلـه بـا بیمـاری آنفلوآنزای فوق حـاد پرندگان بـه 16 هزار نفر 
از جمعیتـی کـه بـه نوعی در ایـن زمینه فعالیت دارنـد آموزش داده 
شـده اسـت . در سـایر زمینه هـا از جملـه کنتـرل بیماری های 
تـب برفکی، بروسـلوز، نیوکاسـل و سـالمونال ، به عنوان 
برنامه هـای ملـی در دسـتور کار قـرار گرفته کـه با وجود 
برخـی محدودیـت هـای اعتبـاری متاثـر از تحریم هـا، 
چشـم انداز نویـد بخشـی را جهـت پیشـگیری از بـروز 
هرگونـه بحـران ایجـاد کرده اسـت٪ علیرغم مشـکالت 
و تهدیدهـای بسـیار داخلـی و خارجـی اعـم از کانـون 
بیماری ها، تحریم ها و... طی دو سـال گذشـته سـازمان 
دامپزشـکی کشور جزء  موفق ترین سازمان ها بوده است.

ــا  ــاری ه ــرل بیم ــا کنت ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش س
بیشــترین خدمــت را بــه بهــره بــرداران کــرده اســت و با 
ایــن مهــم توانســته اســت هزینه تولیــد را کاهــش دهد.

ســازمان دامپزشــکی کشــور آمادگــی دارد تــا بــا اســتفاده از 
نظریــات کارشناســان و اندیشــمندان در حــوزه دامپزشــکی و 
ســایر ذینفعــان اعــم از بخــش خصوصــی و دولتــی ، ســالمت 
و امنیــت غذایــی مــردم از مزرعــه تــا ســفره را تأمیــن نمایــد.

دکتر علیرضا رفیعی پور

مدیــر مســئول فصلنامــه ســام و 
ســامتی
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معرفی اداره کل دامپزشکی 
استان کرمان

 

اداره کل دامپزشکی استان کرمان در اوایل دهه هفتاد با ارتقای 
شبکه دامپزشکی شکل گرفت و در همین دهه، دامپزشکی جیرفت 

و کهنوج، دامپزشکی عشایری و بهداشت و بیماری های آبزیان 
در اداره شیالت که بطور مستقل عمل می کردند به اداره کل 

دامپزشکی استان کرمان ملحق شدند تا مدیریت بهداشت دام در 
تمام حوزه ها یکپارچه گردد. در سال 1388 دامپزشکی کرمان، 

افتتاح شبکه های دامپزشکی در شهرستان های تازه تاسیس 
نرماشیر، فهرج، ریگان، انار،کوهبنان، ارزوییه، رابر و راور را انجام 

داد و پهناوری استان سبب انتزاع دامپزشکی منطقه جیرفت 
وکهنوج از اداره کل دامپزشکی استان گردید.  

در حال حاضراداره کل دامپزشکی استان کرمان با رویکرد حفاظت 
از سرمایه دامی، کمک به ارتقای سالمت جامعه، تضمین توسعه 

پایدار و تامین امنیت غذایی از مزرعه تا سفره به فعالیت ها و 
خدمات خود توسعه و ارتقا بخشیده است.

محل ستاد مرکزی استان در کیلومتر 4 بلوار جمهوری اسالمی می 
باشد.

 روند رو به رشد توسعه دامپزشکی در سالهاي متمادي ادامه داشته 
که در حال حاضر این اداره کل با مدیریت دکتر حسین رشیدی،  با 
دارابودن بیش از 250 نفر پرسنل شامل دو معاونت، 10 اداره فنی 

وستادی) اداره تشخیص و درمان، اداره نظارت بر بهداشت عمومی 
و مواد غذایی، اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی، اداره 

بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم، 
اداره قرنطینه و امنیت زیستی، آزمایشگاه مرجع و مرکز تشخیص، 

اداره برنامه و بودجه، اداره فن آوری اطالعات و ارتباطات و 
تحول اداری، اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی، اداره امور مالی( و 
واحد های زیر نظر مدیر کل دامپزشکی استان کرمان) واحدهای 

ارزیابی و عملکرد، حراست، روابط عمومی و واحد حقوقی(   و 
نیز 16 شبکه دامپزشکی شهرستان ) انار، نرماشیر، فهرج، ریگان، 

سیرجان،کوهبنان، ارزوییه، رابر، راور، کرمان، رفسنجان، زرند، 
بافت، بردسیر، بم، شهربابک( فعالیت می نماید.

بخشی از توانمندی ها و امکانات این اداره کل به اختصار به شرح 
ذیل ایفاد می گردد:

ارتقای سطح بهداشت عمومی از طریق نظارت بهداشتی بر 
کشتارگاه ها، مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی 

از طریق تجهیز تمامی کشتارگاه های دام در سطح استان به پیش 
سرد کن به منظور ارتقای کیفیت و تضمین سالمت گوشت تولیدی 

و کنترل مطمئن تر بیماریهای قابل انتقال به انسان مثل تب 
کریمه کنگو، تعطیلی کشتارگاه های سنتی دام و نیز بهره برداری 

از کشتارگاه های اختصاصی بوقلمون، کبک و بلدرچین و ... .
-تاسیس و راه اندازی پست های قرنطینه ثابت و سیار در سطح 
استان در راستای تشدید امور قرنطینه، کنترل و نظارت بر تردد 
و نقل و انتقال دام و فرآورده های دامی و نیز تشدید اقدامات 

پدافندی و جلوگیری از ورود عوامل زیستی تهدید کننده بهداشت 
دام، بهداشت عمومی و امنیت غذایی به استان و جلوگیری از ایجاد 

مخاطرات بهداشتی. 
-تشکیل کمیته های فنی- تخصصی در اداره کل درخصوص 

موضوعات مختلفی از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام 
و بیماری های دامی و طیور، امنیت زیستی و موارد چالش های 

بهداشتی و تصمیم گیری جمعی تخصصی جهت آنها.
-تشکیل کمیته ها و تیم های رصد و پایش دارو، واکسن، مواد 

بیولوژیک و نهاده ها در صنعت پرورش دام و طیور برای مدیریت 
اقالم وارداتی با ارز دولتی و تامین نیاز دامداران و صنایع مرتبط 

استان ) کنترل و نظارت بر روند توزیع و قیمت در داروخانه های 
دامپزشکی، شرکت های پخش دارو، کارخانجات خوراک و اتحادیه 

تعاونی مرغداران و دامداران (.
-ارتقای موضوع آموزش و ترویج در زمینه های مختلف بهداشتی 
جهت بهره برداران و ذینفعان با مشارکت سازمان محیط زیست و 

دانشگاه علوم پزشکی. 
-مشارکت فعال در کلیه بحران های طبیعی و تهیه دستورالعمل 

مدیریت بحران دامپزشکی و تعیین وظایف و مسوولیت ها در 
خصوص تمامی بیماری های مشترک بین انسان و دام و بیماری 

های دامی و طیور.
- توسعه توانمندی مرکز تشخیص و آزمایشگاه مرجع منطقه ای، 
برای تشخیص بیماریها و پایش مواد غذایی با منشاء دامی با راه 
اندازی شیوه های نوین تشخیص آزمایشگاهی با دستگاه های با 

تکنولوژی باال مثل جذب اتمی، HPLC و مولکولی و  معرفی برخی 
بخشهای آزمایشگاه بعنوان مرجع منطقه ای بین استان های جنوب 

.PCR(( شرق از جمله بخش مولکولی
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اداره کل دامپزشکی استان کرمان با داشتن این توانمندی ها وکارشناسان مجرب موفق به کسب رتبه برتر در 
محور شاخص های اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی شرکت کننده در  بیست و یکمین یادواره شهید 

رجایی در سال 89 گردید.رشد و شناسایی بیماری های دام، طیور وشیات، درصد کاهش دوره 
زمانی)شناسایی تا مهار بیماری(، درصد کاهش تعداد کانون های آلوده و رشد نسبت خرید 
خدمت سازمان به اعتبارات دولتی مباحث مورد سنجش در محور شاخص های اختصاصی 

در این جشنواره بود که به دلیل عملکرد مناسب این اداره کل، مورد توجه و تایید کارشناسان 
ارزیاب این جشنواره قرار گرفت.رشد و شناسایی بیماری های دام، طیور وشیالت، درصد کاهش دوره 
زمانی)شناسایی تا مهار بیماری(، درصد کاهش تعداد کانون های آلوده و رشد نسبت خرید خدمت سازمان به 

اعتبارات دولتی مباحث مورد سنجش در محور شاخص های اختصاصی در این جشنواره بود که به دلیل عملکرد 
مناسب این اداره کل، مورد توجه و تایید کارشناسان ارزیاب این جشنواره قرار گرفت.
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به بهانه قاب عکس ، تلنگری برای مطالعه بیشتر   
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نمایی از آزمایشگاه دامپزشکی سطح 4  ایمنی زیستی

شیگال باکتری عفونی ومعضلی پیچیده در 
جهان که ساالنه  صد میلیون انسان را آلوده کرده 
به کام مرگ می کشاند  را  نفر  و ششصد هزار 
٪این باکتری از طریق  مصرف مواد غذایی آلوده 
به باقیمانده دارویی به انسان منتقل شده و از خود 

مقاومت نشان می دهد 
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 The most important skill in the

 future will be the ability to “connect

the dots” in your own way!
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اهم فعالیتهای 
صورت گرفته در 

حوزه معاونت توسعه 
و مدیریت منابع 

سازمان دامپزشکی 
کشور در سال 

 1398
ــات  ــوژی اطالع ــروز تکنول ــان ام در جه
کارآمــدی  و  ســودمندی  امــکان   ،
اســت.  ســاخته  ممکــن  را  اطالعــات 
اطالعــات  تکنولــوژی  بکارگیــری 
)فنــاوری اطالعــات(، تحــول گســترده 
سیســتم های  و  اداری  امــور  در  را  ای 
بــه  اســت  شــده  باعــث  اطالعاتــی 
ــی  ــال الکترونیک ــکان انتق ــه ام ــوری ک ط
داده هــا ، مــدارک، اســناد و مکاتبــات 
ــوط  ــر و خط ــق کامپیوت ــف از طری مختل
ــت. ــده اس ــی فراهم ش ــات مخابرات  ارتباط

ــد  ــی ده ــان م ــات نش ــات و تحقیق مطالع
ــاوری  ــذاری در فن ــرمایه گ ــن س ــه بی ک
اطالعــات و بــازده موسســات و بهــره وری 
ســویه  دو  ارتبــاط  انســانی  نیــروی 
ــن آوری  ــن ف ــود دارد. همچنی ــی وج مثبت
ــش  ــازمانها را افزای ــی س ــات توانای اطالع
می دهــد و ایــن در نتیجــه افزایــش تنــوع 
محصــوالت و بهبــود کیفیــت و جلــب 
رضایــت مشــتری اســت و نیــز ســبب 
تســهیل رونــد اداری و افزایــش بــازده 
نیــروی انســانی و مدیریــت می شــود. 
یکــی از نتایــج عمــده فنــاوری اطالعــات 
تمرکــز زدایــی در عیــن تمرکزگرایــی 
می تــوان  کــه  معنــی  بدیــن   . اســت 
کارهــا را از راه دور انجــام داد بــدون آنکــه 
الزم باشــد تــا در محــل حضــور فیزیکــی 

و مســتمر داشــته باشــیم کــه ایــن ویژگــی 
بــر کوتــاه شــدن فواصــل زمانــی و مکانــی 
 بــه عنــوان یــک ابــر شــاهراه تاکیــد دارد.
دیگــر  اطالعــات  آوری  فــن  امــروزه 
سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت را در 
ــب  ــب قط ــن ترتی ــه و بدی ــار گرفت اختی
اطالعاتــی مســتقر در مرکــز را قــادر مــی 
ــر  ــود ب ــرل خ ــش کنت ــه افزای ــا ب ــازد ت س
مناطــق و انجــام عملیــات تمرکــزی اقــدام 
نمایــد. بنابرایــن امــکان افزایــش ســرعت 
و کیفیــت تصمیم گیــری و مدیریــت را 
ــات  ــن آ وری اطالع ــد. ف ــم می نمای فراه
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابــزار 
 جهــت مشــارکت در بــازار جهانــی اســت.
اساســی عصــر حاضــر،  ویژگیهــای  از 
دانــش  بــه  آن  تبدیــل  و  اطالعــات 
اســت . چنیــن ویژگــی تاثیــر زیــادی 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  نهادهــای  روی 
ونهادهــای  گذاشــت   خواهــد  جوامــع 
آن  اســاس  بــر  بایــد  اجتماعــی 
 تجدیــد بنــا و تغییــر ســاختار دهنــد.
گفتــه مــی شــود کــه فــن آوری اطالعــات 
توانایــی ســازمان را افزایــش مــی دهــد بــا 
ــب  ــرفتهایی اغل ــن پیش ــود چنی ــن وج ای
ــازمانها  ــی س ــرد مال ــود عملک ــبب بهب س
برنامه هــای  و  وکار  ســاز  شــود.  نمــی 
ــه  ــا ب ــت ت ــاز اس ــی نی ــتراتژیکی خاص اس
ایــن اهــداف اساســی در بــکار گیــری 
ــن آ وری اطالعــات در ســازمان دســت  ف

ــت.  یاف

اهــم فعالیتهــای صــورت گرفتــه در حــوزه 
ــه  ــع ب ــت مناب ــعه و مدیری ــت توس معاون

ــی باشــند : ــر م شــرح زی
هــای  ســامانه  توســعه  و  پشــتیبانی 
ــکی)پرداخت  ــازمان دامپزش ــی س تخصص
آنالیــن در ســامانه هــای الکترونیکــی 
دارویــی، قرنطینــه، ردیابــی، اســب، صــدور 

و...(  GIS پروانــه، 
جایگزینــی ،  اســتقرار و پشــتیبانی ســامانه 

اتوماســیون اداری
ســازمان  پرتــال  توســعه  و  مپزشــکیپشــتیبانی  ا د
ســامانه  توســعه  و  طراحــی  شــروع 
کشــور دامپزشــکی  جامــع  الکترونیکــی 
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ــدی  ــدل فرآین ــن م ــروژه تدوی ــروع پ ش
و مــدل داده ای ســامانه  الکترونیکــی 

ــکی ــازمان دامپزش ــع س جام
ــرای ارتباطــات  ــد ب ــدازی دکل جدی راه ان
ــز  ــد مرک ــز مانن ــایر مراک ــا س ــی ب رادیوی
ملــی تشــخیص ، آزمایشــگاههای مرجــع 
و مطالعــات کاربــردی ، ســاختمان شــماره 

2 ســازمان دامپزشــکی کشــور 
لینــک هــای  بانــد  پهنــای  افزایــش 

موجــود رادیویــی 
بــروز رســانی ســرورهای مــورد نیــاز 
جهــت   IP Telephony ســرویس 
ــانترال  ــا س ــاط ب ــی و ارتب ــرویس ده س

ســازمان
 برقــراری ارتبــاط بیــن تلفــن هــای 
هــا  IP Phone و  ســازمان  معمولــی 
ــا خطــوط  ــی ب ــاط تصلفن ــدازی ارتب راه ان
داخلــی ســازمان دامپزشــکی، مرکــز ملــی 
آزمایشــگاههای مرجــع و   ، تشــخیص 
ــردی و ســاختمان شــماره  ــات کارب مطالع
2 ســازمان دامپزشــکی کشــور بــدون نیــاز 

بــه گرفتــن کــد
ــی  ــاس ویدیوی ــرویس تم ــتفاده از س  اس
جهــت برقــرای ویدیــو کنفرانــس بــا 

ــا ــتان ه اس
اتصــال و نصــب دســتگاه پــوز بــرای 

پرداخــت هــای بخــش مالــی
طــرح جایگزینــی MPLS اســتان هــا بــا 
ــراری  ــت ) برق ــری اینتران ــبکه سراس ش
ــرای  ــت ب ــتر اینتران ــر روی بس ــاط ب ارتب
ــا در  ــتان ه ــا و شهرس ــتان ه ــز اس مراک

ــور( ــر  کش سراس
ــت  ــد جه ــای جدی ــر ه ــدازی روت راه ان
و  هــا  اســتان  بــا  ارتبــاط  برقــراری 
افزونگــی  حالــت  رعایــت  همینطــور 

(Redundancy)

ــز  ــد مرک ــرور جدی ــاق س ــدازی ات راه ان
تشــخیص

اتصــال بــه ســامانه هــای اســتعالم بیــن 
دســتگاهی »EPL گمــرگ«، »کارپوشــه 
ملــی ایرانیــان«، »شــاهکار«، »اتبــاع 
خارجــی« و »رصــد« ریاســت جمهــوری 

»111.ir«  ،
ــا  ــدازی sip trunk ب ــری و راه ان پیگی

ــا شــماره  مخابــرات بــه منظــور تمــاس ب
ــازمان  ــی )45693( اختصاصــی س 5 رقم

طراحی و پیاده سازی رایانش ابری

سیســتم  اســتقرار  و  انــدازی  راه 
شــبکه مانیتورینــگ 

ارتقــا و تجهیــز کامپیوتــر هــای کاربــران 
ملــی  مرکــز   ، دامپزشــکی  ســازمان 
آزمایشــگاههای مرجــع و   ، تشــخیص 
ــردی و ســاختمان شــماره  ــات کارب مطالع

2 ســازمان دامپزشــکی کشــور

ــرای  ــوط E1 ب ــت خط ــری و دریاف پیگی
ــان  ــش همزم ــور افزای ــه منظ ــازمان ب س
تمــاس هــای ورودی بــه شــماره 5 رقمــی 

ســازمان

برقــرای ارتبــاط الکترونیکــی اداره کل 
دامپزشــکی اســتان تهــران بــا بانــک 

مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 

دسترســی ســطح ادمیــن بــه مســول 
فنــی بهداشــتی مســتقر در مراکــز بخــش 
خصوصــی  اســتان جهت مدیریــت آدرس 
ــران هــر اســتان ــک کارب پســت الکترونی

تعمیــر و نگهــداری از تجهیــزات )شــبکه، 
ــره  ــای ذخی ــتگاه ه ــزار، دس ــخت اف س

ــازی و ...( س

ــده  ــه دهن ــرکت ارائ ــی ش ــه جای ــا ب ج
اینترنــت و افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت 
کاربــران جهــت صرفــه جویــی در هزینــه 

ــت اینترن

برقــراری دو کالس IP پابلیــک 
بــرای   AS Number و 
ســازمان دامپزشــکی بــه منظــور   
در دســترس بــودن ســرویس 
هــای ســازمان در مواقــع قطعی 
ISP لینــک اینترنــت و یــا تغییر
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گزارش آزمایشگاه 
های دامپزشکی غیر 

دولتی کشور
مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاههای 

مرجع و مطالعات کاربردی 

امــروزه بــا افزایــش جمعیــت و نیــاز روز افزون دسترســی 
بــه منابــع غذایــی ، اهمیــت و ضــرورت نظــارت ، 
کنتــرل و تضمیــن ســالمت جوامــع کــه مرهــون تــالش 
ــه  ــور از جمل ــن ام ــل در ای ــای دخی ــازمان ه ــای س ه
ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت بیــش از پیــش حــس 
ــی تشــخیص،  ــز مل ــن خصــوص مرک ــردد. درای ــی گ م
ــه  ــردی ب ــات کارب ــع و مطالع ــای مرج ــگاه ه آزمایش
عنــوان بازوی کنترلی و تشــخیصی ســازمان دامپزشــکی 
ــای دام،  ــاری ه ــخیص بیم ــای تش ــوزه ه ــور در ح کش
ــی  ــای داروی ــی و باقیمانده ــواد غذای ــرل دارو و م کنت
ــان  ــالش کارشناس ــه ت ــروز و صــد البت ــزات ب ــا تجهی ب
خبــره و تجــارب ارزنــده در طــی ســالهای گذشــته 
توانســته اســت بــه رســالت خــود در ایــن حــوزه عمــل 
ــازمان  ــات س ــه ضروری ــه ب ــا توج ــن مرکزب ــد. ای نمای
ــی  ــه ای و جهان ــرات منطق دامپزشــکی کشــور و مخاط
ــن و  ــای نوی ــتقرار روش ه ــایی و اس ــر شناس ــالوه ب ،ع
انجــام آزمایــش هــای متعــدد ، وظیفــه توســعه خدمــات 
آزمایشــگاهی و هدایــت آزمایشــگاه هــای ادارت کل و در 
بخــش خصوصــی و افزایــش بهــره وری و مشــارکت در 
منابــع انســانی و تجهیزاتــی را در ســرلوحه اهــداف خــود 
دارد. بــا ایــن حــال عــدم اطــالع کافــی از زیــر مجموعــه 
ــی   ــرت ، پراکندگ ــت کث ــی بعل ــر دولت ــگاهی غی آزمایش
ــن  ــط ای ــتغال توس ــای اش ــه ه ــدور پروان ــدم ص و ع
ــگاه  ــیس آزمایش ــن تاس ــط و قوانی ــاوت ضواب مرکز،تف
ــزی  ــه ری ــکان برنام ــالها، ام ــول س ــکی در ط دامپزش
صحیــح و بهینــه را میســر نمــی ســاخت از اینــرو بــرای 
نخســتین بــار در ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه همــت 
ــتانی  ــکاران اس ــالش هم ــخیص و ت ــی تش ــز مل مرک

ــه در  ــر 6500 داده ک ــغ ب ــی بال ــی جامع ــک اطالعات بان
قالــب پرسشــنامهدریافت و پــس از بررســي، نتایــج ذیــل 
ــای  ــگاه ه ــاری آزمایش ــرایط ج ــریح ش ــتای تش در راس
بخــش غیــر دولتــی دامپزشــکی در خدمــت مســئولین و 

سیاســت گــذاران ســازمان قــرار مــی گیــرد.

در  آزمایشــگاه  فراوانــی  توزیــع 
اســتانها 

انجــام شــده 222  بررســی هــای  طبــق 
 1302 هــای  ســال  طــی  آزمایشــگاه 
یــا  و  دامپزشــکی  ســازمان  از   1398 تــا 
ــت  ــه فعالی ــکی، پروان ــام دامپزش ــازمان نظ س
آزمایشــگاه  نخســتین  انــد.  کــرده  اخــذ 
ــه  ــق ب ــب متعل ــه ترتی ــکی ب ــای دامپزش ه
اســتان   ،)1302 )نزاجــا  تهــران  اســتان 
)فخرزادگان1362،اســتان  اصفهــان 
صصتهران)آزمایشــگاه مرکــزی1363( مــی 
مشــاهده  نمــودار  در  کــه  باشــد.همانطور 
هــای  آزمایشــگاه  بیشــترین  میشــود 
غیردولتــی دامپزشــکی بــه ترتیــب در تهــران، 
غربــی  آذربایجــان  و  رضــوی  خراســان 
ــای سیســتان و  ــتان ه ــن اس اســت و همچنی
بلوچســتان، کهکیلویــه و بویراحمــد، زنجــان و 
خراســان شــمالی واجــد فقط یــک آزمایشــگاه 
دامپزشــکی غیــر دولتــي مــی باشــد الزم بــه 
توضیــح کــه در منطقــه کرمــان جنوبــی 
آزمایشــگاه دامپزشــکی فعالیــت نــدارد  و 
*طبــق داده هــای دریافتی از اســتان هرمزگان 

هــر ســه آزمایشــگاه فعــال آن اســتان پروانــه 
ــل اداره  ــی از قبی ــازمان های ــان از س فعالیتش
کل اســتاندارد و وزارت بهداشــت دریافــت 
1000نفــر  حــدود  همچنیــن  انــد.  کــره 
بصــورت کادر فنــي فعــال در 222آزمایشــگاه 
ــه  ــغول ب ــور مش ــي کش ــکي غیردولت دامپزش

فعالیــت هســتند.

ــا در  ــگاه ه ــی آزمایش ــع فراوان توزی
ــتان ــک اس ــه تفکی ــا ب ــتان ه شهرس
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ــق  نســبت پراکندگــی آزمایشــگاه هــا دراســتان هامطاب
ــای  ــتان ه ــه در اس ــه نحــوي اســت ک ــودار پایین،ب نم
ایــالم، چهــار محــال و بختیــاری ،قــم، خراســان 
جنوبــی، یــزد ، خراســان شــمالی، زنجــان ، سیســتان و 
بلوچســتان و کهکیلویــه و بویراحمــد تمامــی آزمایشــگاه 
هــا در مرکــز اســتان مســتقر هســتند و در اســتان هــای 
ــتان،  ــتان، خوزس ــان، کردس ــوی ، اصفه ــان رض خراس
ســمنان، کرمانشــاه و مرکــزی تعــداد آزمایشــگاه هــای 
شهرســتاني از مرکــز اســتان بیشــتر شــده و در اســتان 
بوشــهر هــر دو آزمایشــگاه در شهرســتان دشســتان قــرار 
دارد و مرکــز اســتان فاقــد آزمایشــگاه دامپزشــکی اســت.
کــه بــه صــورت معنــي داري در اســتان هاي مــرزي نوار 
شــمالي کشــور ویــا اســتان هایــي کــه دانشــگاه هــاي 
فعــال دامپزشــکي دارنــد تراکــم بیشــتري دیــده میشــود.
ــداد 6  ــده تع ــت ش ــای ثب ــگاه ه ــداد کل آزمایش از تع
آزمایشــگاه در وضعیــت غیــر فعال بــوده که2 آزمایشــگاه 
ــگاه  ــوی و 4 آزمایش ــان رض ــتان خراس ــه اس ــق ب متعل
باقــی متعلــق بــه اســتان هــای تهران،همدان،گلســتان و 
البــرز مــی باشــند. همچنیــن در بررســی تاریــخ اعتبــار 
ــادل 11  ــورد مع ــا، 24م ــگاه ه ــتغال آزمایش ــه اش پروان

درصــد منقضــي گردیــده اســت.

ــا در  ــگاه ه ــیس آزمایش ــد تاس رون
ــته  ــالهای گذش ــول س ط

بــا توجــه بــه تاریــخ صــدور پروانــه تاســیس آزمایشــگاه 
ــالهای1362  ــن س ــا 1362 و بی ــالهای 1302 ت ــن س بی
ــر  ــیس آزمایشــگاه دامپزشــکی غی ــد تاس ــا 1372 رون ت
دولتــی متوقــف و بیشــترین تاســیس در ســالهای 

1390،1394 و 1396 بــوده اســت.

بررســی مــدارک تحصیلی موسســین 
ــگاه ها آزمایش

در بررســی مــدارک تحصیلــی موسســین آزمایشــگاه هــا 
ــه  ــری حرف ــا مــدرک دکت ــر ب ــد 165نف مشــخص گردی
ــری  ــدرک دکت ــا م ــر ب ای دامپزشــکی)75درصد(،18 نف
ــه  ــه ب ــت ک ــکی اس ــای دامپزش ــش ه ــی گرای تخصص
ــران، 4  ــتان ته ــای اس ــر در آزمایشــگاه ه ــب 7 نف ترتی

ــان  ــر در آذربایج ــان رضوی،3نف ــتان خراس ــر در اس نف
ــدام  ــان اق ــر در اصفه ــاه و 2نف ــر در کرمانش غربی،2نف
بــه تاســیس آزمایشــگاه کــرده انــد و همچنیــن 37نفــر 
بــا مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد کــه عمومــا 
ــی،  ــع غذای ــوم آزمایشــگاهی، صنای ــای عل ــته ه در رش

ــی باشــند. ــگل شناســی م ــوژی و ان میکروبیول

ــت  ــابقه فعالی ــتغال و س ــی اش بررس
ــا ــگاه ه ــین آزمایش موسس

در 83 درصــد مــوارد، خــود موســس آزمایشــگاه بعنــوان 
مســئول فنــي در آزمایشــگاه مشــغول بــه فعالیــت 
ــي  اســت و در 17درصــد)38 آزمایشــگاه( از مســئول فن
ــکی  ــه ای دامپزش ــرای حرف ــی دکت ــدرک تحصیل ــا م ب
اســتفاده میگــردد و از ایــن 38 آزمایشــگاه، 12 مــورد در 
اســتان خراســان رضــوی ، 4مــورد در مازنــدران و3مــورد 
ــد  ــه در 14درص ــوری ک ــند. ط ــی باش ــان م در اصفه
ــت  ــزو هیئ ــي ج ــئولین فن ــگاه( مس ــوارد)31 آزمایش م
ــا حــق التدریــس مراکــز دانشــگاهي،  علمــي ثابــت و ی
پژوهشــي و آموزشــي، یــا کارمنــد شــاغل و یا بازنشســته 
ــن مســئولین  ــي باشــند.پر ســابقه تری ــي م ــز دولت مراک
فنــي آزمایشــگاه بــا 48 ســال متعلــق بــه خانــم دکتــر 
فخــرزادگان از اصفهــان ،39 ســال خانــم دکترجمالــي از 
آزمایشــگاه پاســتور اســتان مرکــزي و 31 ســال  خانــم 
ــرز و  ــتان الب ــن اس ــت روش ــیني از رای ــاه حس ــر ش دکت
ــي  ــران م ــتور ته ــري از پاس ــه نصی ــر خواج ــم دکت خان

باشــد.

وضعیت همکاری فعلی آزمایشگاه

ــکي  ــگاه دامپزش ــوع 222آزمایش ــگاه از مجم 45آزمایش
ــا ســازمان دامپزشــکي مــي  واجــد گواهــي همــکاري ب
ــاي  ــگاه ه ــه آزمایش ــت ک ــر اس ــه ذک ــند، الزم ب باش
غیردامپزشــکي کــه مجــوز فعالیتشــان از ســازمان هــاي 
دیگــر از قبیــل اداره اســتاندارد و وزارت بهداشــت را 
دارنــد و همــکار ایــن ســازمان نیــز مــي باشــند،در ایــن 

ــده نشــده اســت. ــار گنجان آم
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فعالیت و تجهیزات 

خاص آزمایشگاه ها

عمــده آزمــون هــاي  در حــال فعالیــت در آزمایشــگاه 
هــاي دامپزشــکي شــامل کنتــرل کیفــي شــیمي 
و  غذایــي  مــواد  شناســي  انــگل   ، میکــروب  و 
ــرولوژي  ــاي س ــون ه ــاب آزم ــوراک دام، آب ، پس خ
ــگل شناســي تشــخیصي  ــروب و ان ــور- میک دام و طی
ــده هاي  ــموم و باقیمان ــتگاهي س ــز دس ــي- آنالی مرض
دارویــي- آزمــون هــاي برپایــه تشــخیص مولکولــي و 
آنالیــز فلــزات ســنگین و کنتــرل کیفــی دارو و مکمــل 
ــاص  ــزات خ ــور تجهی ــر حض ــند.از نظ ــي باش ــا م ه
،تعــداد 55آزمایشــگاه مجهــز بــه دســتگاه هــاي 
 GCMSMS،Atom absorption  ،HPLC
  Cell ،ICP  ،Real Time PCR  ،PCR،GCMS،
  AutoAnalyzer و   LCMSMS ،Counter
اســت کــه عمدتــا در آزمایشــگاه اســتان تهــران 

ــتند. ــتقر هس ــدران مس ــوي، مازن ــان رض وخراس

 ، ارگانهــا  ســایر  بــا  همــکاری 
سیســتم تضمیــن کیفیــت و فضــای 

آزمایشــگاهی

ــا  ــکي ب ــازمان دامپزش ــر س ــالوه ب ــگاه ع 52آزمایش
ســایر ارگان هــاي نظارتــي از قبیــل ســازمان اســتاندارد 
ــط زیســت، وزارت بهداشــت بصــورت  ، ســازمان محی
رســمي همــکاري مــي کنند.تنهــا در 15 مــورد )حــدود 
ــي  ــکي غیردولت ــاي دامپزش ــگاه ه ــد (از آزمایش 6 رص
سیســتم تضمیــن کیفیــت )ISO17025( مســتقر شــده 
اســت کــه اســتان هــاي تهــران ، خراســان رضــوي و 
اصفهــان در صــدر ایــن آزمایشــگاه هــا قــرار دارنــد. از 
ــه اعــدادي  نظــر متــراژ مفیــد فضــاي آزمایشــگاهي ب
بیــن 10 تــا 7000 متــر مربــع بــر میخوریــم کــه اکثــر 
آزمایشــگاه هــاي زیــر 100 متــر مربــع بخشــي از یــک 
مجتمــع درمانگاهــي ،پژوهشــي و یاشــرکت هایــي بــا 

فعالیــت هــاي   مرتبــط در حیطه دامپزشــکي هســتند و 

میانگیــن فضــاي آزمایشــگاهي غیردولتــي حــدود 125 

متــر مربــع در کشــور اســت کــه تعــداد ایــن آزمایشــگاه 

هــاي غیــر مســتقل حــدود 44 مــورد و 20 درصــد کل 

ــي کشــور را شــامل مــي  ــر دولت آزمایشــگاه هــاي غی

شــود. همچنیــن از مجمــوع آزمایشــگاه هــاي کشــور 

ــغول  ــت مش ــاره وق ــورت پ ــگاه بص ــدود 15 آزمایش ح

فعالیــت هســتند.

پیشنهادات

ــر  ــکان اتصــال آزمایشــگاه هــاي بخــش غی ــف( ام ال
دولتــي مــورد تاییــد بــه سیســتم لیمــز جهــت ارجــاع 

ــد فعالیــت ــري رون ــه هــا و ســهولت پیگی نمون

ــر  ــش غی ــتاني و بخ ــاي اس ــگاه ه ــف آزمایش ب(تعری
دولتــي بصــورت کانــون هــاي اپیدمیولوژیــک در 

ــج  ــاهده نتای ــکان مش ــتم GIS  و ام سیس

ج( تحلیــل ماهیانــه یــا فصلــي نتایــج حاصلــه جهــت 
بررســي روندکاهشــي و یــا افزایشــي مخاطــرات و 

ــر ــل موث ــن عوام همچنی

د( امــکان واگــذاري آزمــون هــا بــا توجــه بــه مزیــت 
ــتان  ــر اس ــي ه ــي و صادرات ــه اي ، اقلیم ــاي منطق ه
ــه اســتقرار روش هــاي  ــت آزمایشــگاه هــاي ب و هدای

مــورد نیــاز

ه( تســهیل اســتفاده از منابــع مالــي اســتاني یــا ملــي در 
جهــت تجهیــز هــر چــه بیشــتر وآمــوزش هــاي هــدف 
ــا محوریــت مرکــز ملــي تشــخیص و  منــد و مــدون ب
ــاز  ــي و نی ــطح آموزش ــاء س ــت ارتق ادارات کل در جه

هــاي منطقــه اي
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استفاده از مولدین SPF )عاری 
از پاتوژن خاص(، SPR )مقاوم 
 SPT در برابر پاتوژن خاص(و
)گونه های با تحمل  در برابر 

پاتوژن خاص( به عنوان بخشی 
از استراتژی امنیت زیستی در 

میگوی پا سفید

ــزی  ــروه آب ــنده : V. ALDAY-SANZ -  گ نویس
پــروری ملــی-  جــده، عربســتان ســعودی 

 مترجمان : دکتر امراله قاجاری

amrellah.ghajari@ivo.ir
بیماریهــای  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  مدیــرکل 

کشــور دامپزشــکی  ســازمان  آبزیــان 
دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی

ــت و  ــر بهداش ــی- دفت ــی طالب ــم بن ــر اعظ ، دکت
مدیریــت بیماریهــای آبزیــان ســازمان دامپزشــکی 

کشــور

   دکتــر امیــن قنواتــی، مهنــدس ســیامک روحانــی 
-  اداره کل دامپزشــکی اســتان خوزســتان

چکیده:

شــرایط بهداشــتی و ژنتیکــی مــزارع میگــوی 
ــل  ــر دو اص ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــده نیازمن پنائی
ــات و  ــرورش و اقدام ــتم پ ــوع سیس ــود: ن ــا ش بن

اســتراتژهای امنیــت زیســتی.

ــم  ــه مفاهی ــت ک ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال در ای
ــاوم  ــه مق ــوژن )SPF (، گون ــاری از پات ــه ع گون
بــه پاتــوژن)SPR(، گونــه بــا تحمــل پاتــوژن 
ــن  ــز رویکــرد اســتفاده از مولدی خــاص)SPT( و نی

ــفید  ــه س ــاری لک ــوص بیم SPT و SPR در خص

میگــو جهــت اســتفاده در مــزارع بــا شــرایط امنیــت 
زیســتی پاییــن توضیــح داده شــود.

ــد کــه  ــات گردی ــن رویکــرد وقتــی اثب موفقیــت ای
ایــن مولدیــن بــه عربســتان ســعودی صــادر و بــه 
عنــوان تنهــا منبــع ذخیــره ســازی میگــو در مــزارع 
بیمــاری لکــه  اثــر  پرورشــی آن کشــورکه در 
ــتفاده  ــورد اس ــد، م ــده بودن ــود ش ــو ناب ــفید میگ س
ــرورش  ــی در پ ــد مل ــورد تولی ــد. رک ــرار گرفتن ق
میگــوی آن کشــور از زمــان معرفــی ایــن مولدیــن 
بــه صنعــت میگــو اتفــاق افتــاد وحتــی منجــر بــه 
ریشــه کنــی بیمــاری لکــه ســفید در جمعیــت گونــه 

ــد. ــای وحشــی گردی ه

پیشــنهاد میشــود کــه ایــن مولدیــن )مولدیــن 
ــن  ــوژن بیمــاری لکــه ســفید و مولدی عــاری از پات
بــا تحمــل پاتــوژن بیمــاری لکــه ســفید( میتواننــد 
بــه عنــوان جایگزیــن مولدیــن در کشــورهایی کــه 
ــاری لکــه ســفید هســتند و  ــرض بیم ــوز در مع هن
ــا  ــه ب تکنیــک هــای فنــی الزم در خصــوص مقابل
ــا عــدم توانایــی در  ــا ب ــد و ی ایــن بیمــاری را ندارن
ــرورش  ــت پ ــل صنع ــذاری جهــت تبدی ســرمایه گ
میگــو بــه اســتخرهای کوچــک بــا تراکــم بــاال کــه 
ــا  ــروس را در آنه ــذف وی ــتراتژیهای ح ــد اس بتوانن

ــوند. ــتفاده ش ــرو هستند،اس ــد روب ــرا کنن اج

کلمات کلیدی:

امنیــت زیســتی، کنتــرل بیمــاری، پنئــوس وانامــی، 
گونــه عــاری از پاتــوژن خــاص)SPF(، گونــه 
مقــاوم بــه پاتــوژن خــاص)SPR(، گونــه بــا 
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ــندروم  ــروس س ــاص)SPT(، وی ــوژن خ ــل پات تحم
 )WSSV(ــفید ــه س لک

معرفی

بیماریهــا در صنعــت پــرورش میگــو پایــداری و 
ــد  ــرار میدهن ــر ق ــت را تحــت تاثی ــن صنع ــات ای ثب
ــتقرار  ــف و اس ــد تعری ــا نیازمن ــگیری از آنه و پیش
اســتراتژی امنیــت زیســتی خــاص بــرای هــر مرکــز 
، سیســتم پــرورش، زون یــا منطقــه پرورشــی اســت. 

ــیع  ــف وس ــا طی ــالح ب ــک اصط ــتی ی ــت زیس امنی
وگســترده اســت کــه غالبــا درک کمــی در مــورد آن 
وجــود دارد. فائــو در ســال 2003 امنیــت زیســتی را 

بــه شــرح زیــر تعریــف کــرده اســت:

امنیت زیســتی یــک رویکــرد اســتراتژیک و یکپارچه 
اســت کــه شــامل سیاســت هــا و چهارچــوب هــای 
ــه  ــوه فعالیت(ک ــای کار و نح ــت )ابزاره ــی اس قانون
ــف ســالمتی  ــای مختل ــل خطــر در بخــش ه عوام
ــان از  ــات وگیاه ــالمت حیوان ــی وس ــی، زندگ غذای
ــه عوامــل تهدیدکننــده محیــط پــرورش آنهــا،  جمل
ــل و  ــا را تحلی ــوده و آنه ــه آن ب ــوط ب ــوارد مرب م

ــد. ــت میکن مدیری

ــات  ــات گیاهــی، آف ــی آف ــه معرف امنیــت زیســتی ب
حیوانــی و بیماریهــا، زئونوزهــا، معرفــی و رهاســازی 
موجــودات تراریختــه و محصــوالت تولیــدی آنهــا و 
ــپ هــای مهاجــم  ــه هــا و ژنوتی ــت گون ــز مدیری نی

میپــردازد.

در سیســتم پــرورش، امنیــت زیســتی شــامل کلیــه 
فعالیتهــا از جملــه پیشــگیری از بیماریها،کنتــرل 
ــاری  ــه بیم ــال ب ــک ابت ــت ریس ــا، مدیری بیماریه
ــازده  ــش ب ــا در افزای ــش بیماریه ــر کاه ــز تاثی و نی
اقتصــادی فعالیــت پــرورش اســت بــه عبــارت دیگــر 
امنیــت زیســتی یــک ابــزار بــرای ایجــاد پایــداری در 

ــد. ــرورش میباش سیســتم پ

ــت زیســتی را  ــه امنی ــه اســاس و پای ــی ک فعالیتهای
تشــکیل میدهنــد شــامل موافقــت نامــه هــای بیــن 
المللــی و نیــز موافقــت نامــه هــای بیــن دولتهــا تــا 
ــا و  ــی آنه ــای اجرای ــرم ه ــز اه ــی و نی ــن مل قوانی
نیــز تحقیقــات علمــی کــه دانــش مــورد نیــاز بــرای 
ــگیرانه را  ــات پیش ــتی و اقدام ــت زیس ــعه امنی توس
ــن  ــازی ای ــی س ــت اجرای ــد و در نهای ــم میکن فراه
ــرورش میگــو اســت. ــد و پ ــد تولی ــات در رون اقدام

ــر پایــه اصــول امنیــت زیســتی دارای ســه  تولیــد ب
محــور اســت:

فعالیتهایی که در ارتباط با محیط - 
پــرورش و مدیریــت شــرایط پــرورش 

اســت.

فعالیتهایی که در ارتباط با پاتوژن - 
ــورد  ــوی م ــتی میگ ــرایط بهداش و ش

پــرورش اســت.

ویژگیهــای میگــو و ژنتیــک آن - 
ــکیل  ــه را تش ــن مقال ــاس ای ــه اس ک

میدهــد.
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ویژگیهای بهداشتی و ژنتیکی میگو

ــه کار رفتــه در  ــوع میگــوی ب ــا در نظــر گرفتــن ن ب
ــتی الزم  ــت زیس ــات امنی ــرورش و اقدام ــتم پ سیس
ــات  ــتی و خصوصی ــت بهداش ــد وضعی ــرای آن، بای ب

ــرد. ــرار گی ــز مــورد توجــه و دقــت ق ژنتیکــی نی

بــا در نظرگرفتــن وضعیــت بهداشــتی میگــو، مولدین 
در چنــد رده طبقــه بندی میشــوند :

1-مولدیــن عــاری از پاتــوژن خاصبــه معنــی اینکــه 
عــاری از عوامــل بیماریــزای خاصــی هســتند و 
ــا  ــه پاتوژنه ــودن از هم ــاری ب ــی ع ــه معن ــا ب الزام

ــد. ــی باش نم

ــاری  ــی ع ــه معن ــزا، ب ــل بیماری ــاری از عوام 2-ع
ــن  ــات ای ــل بیماریزاســت )اثب ــه  عوام ــودن از کلی ب

ــت.( ــختی اس ــان از آن،کارس ــر و اطمین ام

3-تمامــی عوامــل بیماریــزا در معــرض قــرار گرفتــه 
ــوه در  ــورت بالق ــه ص ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــد، ب ان
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــزا ق ــل بیماری ــه عوام ــرض هم مع
)شــامل مولدینــی اســت که از اســتخرها جمــع آوری 

شــده انــد.(

4-مولدیــن بــا ســالمتی بــاال، ایــن یــک اصطــالح 
ــوص  ــات در خص ــر توضیح ــت و از نظ ــاری اس تج

ــن، مبهــم اســت. مولدی

ــی،  ــای ژنتیک ــن ویژگیه ــر گرفت ــا در نظ ب
ــوند: ــدی میش ــه بن ــد رده طبق ــن در چن مولدی

حساس به عفونتها و بیماریها- 
مقــاوم بــه پاتوژنهای خــاص، به - 

در  عفونــت  بــه  مقاومــت  معنــای 
یــک  خاص)ایــن  پاتــوژن  مقابــل 
ویژگــی کیفــی اســت و میتواننــد 

ــه( ــا ن ــوند ی ــوده ش آل
مولدین با تحمــل پاتوژن خاص، - 

بــه معنــی تحمــل نســبت بــه بیمــاری 
ــود  ــوده ش ــد آل ــو میتوان ــاص. میگ خ
ــر  ــا اگ ــردد و ی ــی گ ــار نم ــی بیم ول
بیمــار شــود بــا حــدت پاییــن عالئــم 

ــد. ــی ده ــاری را نشــان م بیم
مولدین فاقد پاتوژنهای خاص:

ــه اشــتباه  اصطــالح SPF اغلــب اوقــات ب
اســتفاده میشــود و درک مناســبی از آن در 

صنعــت پــرورش میگــو وجــود نــدارد.
زمانــی میتــوان یــک میگــو را SPF تلقــی 
نمــود کــه از محلــی انتخــاب شــده باشــد 
ــر  ــال از نظ ــدت 2 س ــه م ــل ب ــه حداق ک
یــک پاتــوژن خــاص مــورد آزمایــش 
ــن  ــرای ای ــد )ب ــی باش ــه و منف ــرار گرفت ق
ــق  ــارت دقی ــه نظ ــک برنام ــد ی ــر بای ام
موجــود باشــد.( ایــن امــر بایــد در محیــط 
پــرورش بــا شــرایط اقدامــات امنیــت 
زیســتی بــاال )ســالم ســازی مناســب آب و 
محیــط پــرورش بســته( انجــام و در ادامــه 
اقدامــات امنیــت زیســتی و تغذیــه  بــا 

ــرد. ــورت پذی ــن ص ــای ایم غذاه
ــی  ــور اختصاص ــه ط ــن واژه SPF ب بنابرای
ــو  ــالمتی میگ ــت س ــه وضعی ــه تاریخچ ب
ــه در آن  ــرورش ک ــرایط پ ــات و ش و امکان
ــت، اشــاره  ــداری شــده اس ــد و نگه رش
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میکند.ادعا در خصوص تولید میگوی SPF مستلزم بازرسی های منظم و شفاف است.
میگــوی SPF الزامــا حســاس تــر یــا مقــاوم تــر بــه پاتوژنهــا نیســت و نیــز الزامــا عملکــرد رشــد بهتــر 
یــا بدتــر و نیــز تنــوع ژنتیکــی کمتــری نــدارد.SPF  بــودن اشــاره بــه وضعیــت بهداشــتی میگــو دارد کــه 
ایــن وضعیــت ارثــی نمیباشــد.به محــض اینکــه یــک موجــود SPF در معــرض پاتوژنهــای بالقــوه قــرار 
گیــرد بــه عنــوان مثــال بــه مزارعــی بــرده شــود کــه از نظــر اقدامــات امنیــت زیســتی در ســطح پایینــی 

قــرار دارنــد، ویژگــی SPF بــودن از بیــن میــرود و بعــد از آن بــه اینهــا موجــودات HH گفتــه میشــود.
همــان طــور کــه قبــال نیــز اشــاره شــد،SPFبودن فقــط بــه عــاری بــودن از عوامــل بیماریــزای خــاص 

اشــاره میکنــد نــه عــاری بــودن از همــه عوامــل بیماریــزا. 
ــد از آن عــاری باشــد، اجمــاع عمومــی وجــود  در خصــوص لیســت بیماریهایــی کــه میگــوی SPF بای
نــدارد. در برخــی مــوارد، فقــط بیماریهایــی کــه توســطOIEمعرفی میشــوند در نظــر گرفتــه میشــود،ولی 
توصیــه میشــود کــه میگــوی  SPF بایــد از نظــر کلیــه عوامــل پاتــوژن شــناخته شــده میگــوی پنائیــده 
ــزا در  ــه روز نیســت  و همــه عوامــل بیماری ــه خاطــر اینکــه لیســت بیمارهــای  OIE ب عــاری باشــد ب

پــرورش میگــو را در بــر نمیگیــرد.
بــه عنــوان یــک اصــل، ذخیــره ســازی و پــرورش حیوانــات بیمــار از دیــد دامپزشــکی بســیار مشــکل و 
ــژاد  ســخت اســت و از طرفــی اســتفاده از حیوانــات  SPF شــروع خوبــی در انجــام کارهــای اصــالح ن
میباشــد. از ســوی دیگــر اســتفاده از مولدیــن  SPF ســبب کاهــش شــدت مراقبــت هــای بهداشــتی و 
 SPF ــات ــتفاده از حیوان ــن اس ــر ای ــالوه ب ــد شــد. ع ــای ناشــی از آن خواه ــه ه ــع کاهــش هزین بالطب
ــردد. ــف میگ ــاط مختل ــن نق ــا بی ــال پاتوژنه ــع از انتق ــته و مان ــر گذاش ــی تاثی ــن الملل ــارت بی ــر تج ب

شکل شماره 1- تولید میگوی کشور تایلند)برحسب تن(،سال 1985 تا 2012
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:WSSV رویکرد صنعت به اپیدمی
در طــی چنــد دهــه گذشــته، رخدادهــای بیمــاری لکــه ســفید کــه توســط WSSV ایجــاد شــد 
ــن شــده  ــکای التی ــیا و آمری ــرورش میگــو در آس ــت پ ــه صنع ــادی ب ســبب ایجــاد خســارات زی
اســت.در هــر قــاره رویکردهــا و روشــهای متفاوتــی بــرای مدیریــت بیمــاری ارائــه گردیــده اســت 
.در آســیا اســتفاده از مولدیــن  SPF و پیــاده ســازی اقدامــات امنیــت زیســتی بــاال در طــول دوره 
پــرورش بــرای مدیریــت بیمــاری اســتفاده شــده اســت ولــی در آمریــکای التیــن تصمیــم بــر ایــن 
گرفتــه شــد کــه پــرورش همــراه بــا بیمــاری انجــام شــود و تالشــی بــرای خــارج کــردن ویــروس 

از سیســتم پــرورش انجــام نشــد.
ــه یــک کشــور  ــوان نمون ــه عن ــد ب ــه کــه در جــدول شــماره 1 مشــخص اســت در تایلن همانگون
ــا WSSV بــه ســرعت نســبت بــه تغییــر اســتخرها  پــرورش میگــو در آســیا، پــس از مواجهــه ب
بــه اســتخرهای بــا ســایز کوچکتــر جهــت کنتــرل بهتــر شــرایط پــرورش اقــدام گردیــد.از دیگــر 
کارهــای انجــام شــده اســتفاده از مولدیــن SPF و پیــاده ســازی اقدامــات امنیــت زیســتی بــر پایــه 
خــارج کــردن حاملیــن ویــروس بود.درحقیقــت  توســعه موفقیــت آمیــز برنامــه هــای اصــالح نــژاد 
و اســتفاه از مولدیــن SPF ســبب ایجــاد تغییراتــی در صنعــت پــرورش میگــوی آن کشــورگردید 

کــه ســبب شــد تولیــد بــه نقطــه ای برســد کــه تــا کنــون نرســیده بــود .

کشــور اکــووادور رویکــردی متفــاوت از کشــور تایلنــد را در پیــش گرفــت )شــکل شــماره 2(. بــا 
وجــود همــه پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از بیمــاری لکــه ســفید، بازســازی صنعــت 
ــا  ــرورش همــراه ب ــاد. پ ــاق افت ــی اتف ــی طوالن ــازه زمان ــن کشــور دریــک ب ــرورش میگــو در ای پ
بیمــاری ســبب توســعه خوبخــودی مقاومــت میگــو نســبت بــه بیمــاری لکــه ســفید در طــی یــک 
دوره زمانــی از زمــان در معــرض قــرار گرفتــن میگــو بــا ویــروس بیمــاری لکــه ســفید شــد و بــه 

ایــن ترتیــب باعــث ایجــاد آنچــه کــه گونــه SPT نســبت بــه  WSD مــی نامیــم، گردیــد.

شکل شماره 2- تولید میگوی کشور اکووادور)برحسب هزار تن(،سال 1990 تا 2012

تجزیــه و تحلیــل گذشــته نگــر هــر دو روش ســبب توســعه نظریــه ایجــاد گونــه هــای SPF از 
ــد. ــورد بیمــاری WSD گردی میگوهــای  SPT در م

ــا ســال 2010، درجــات  ــن در ســال 1999 ت ــکای التی ــن رخــداد بیمــاری WSD در آمری از اولی
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میگوهــای  در  قبولــی  قابــل  تحمــل 
ــاری  ــروس بیم ــه وی ــبت ب ــی نس پرورش
لکــه ســفید در مــزارع بــه دســت آمــد کــه 
ســبب افزایــش بقــا در طــی ســالها علــی 
ــد. ــزارع گردی ــروس در م ــور وی ــم حض رغ

 SPT+SPR میگوهــای  از  اســتفاده  در 
بــرای بیمــاری لکــه ســفید، احتمــال 
رخــداد بیمــاری کمتــر و بهــره وری و 
تولیــد بیشــترخواهد بــود و بنابرایــن دیگــر 
نیــازی بــه اجــرای اقدامــات شــدید امنیــت 
زیســتی در خصــوص WSD و تحمــل 
ــود. ــد ب ــی از آن نخواه ــای ناش ــه ه هزین

ــه  ــغ ب ــای بال ــن میگوه ــکای التی در آمری
عنــوان مولــد از اســتخرها جمــع آوری 
ــه  ــن کاری اشــاره ب ــام چنی ــدند. انج ش
ــا  ــن میگوه ــتر ای ــه بیش ــر دارد ک ــن ام ای
ــوع  ــر ن ــه ه ــوده ب ــاد آل ــال زی ــه احتم ب
پاتوژنــی هســتند کــه در اســتخرها وجــود 
دارد و اثــر هــر بیمــاری بــه احتمــال زیــاد 
ــه صــورت عمــودی منتقــل  ــی کــه ب زمان
ــبت  ــود نس ــد ب ــر خواه ــخص ت ــود مش ش
ــی کــه انتقــال افقــی بیمــاری در  ــه زمان ب

ــرد. ــورت پذی ــتخرها ص اس
حــاد  نکــروز  بیمــاری  خصــوص  در 
هپاتوپانکــراس چــون آســیا را آلــوده کــرده 
ــال  ــه احتم ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
گســترش آن بــه نقــاط جغرافیایــی جدیــد 
وجــود خواهــد داشــت، برنامــه تولیــد 
میگــوی SPF در خصــوص ایــن بیمــاری 
قبــل از رخــداد یــک اپیدمــی جدیــد  ایجاد 

ــد. ش
ــی  ــل باالی ــه تحم ــی ک ــاب مولدین انتخ
ــد  ــند بای ــته باش ــا داش ــه بیماریه نســبت ب
در مقیــاس تحقیقاتــی انجــام شــود نــه در 
مقیــاس صنعتــی کــه قبــال انجــام میشــد 
وســبب تحمیــل هزینــه هــای گزافــی بــه 

ــد. ــدگان میگردی ــرورش دهن پ

ــدSPT+SPF در مقابل  ــعه تولی توس
 : WSSV

 SPT در دو پــروژه اســتفاده از مولدیــن
ــن SPF در  ــد مولدی ــرای تولی WSSV ب

اکــووادور و نیکاراگوئــه آغــاز گردید.پــروژه 
هــا در ســال 2010 شــروع و در ســال 
ــا  ــروژه ه ــیدند.این پ ــان رس ــه پای 2012 ب
شــناخته شــده تریــن پاتوژنهــای میگــوی 
ــرار  ــه و بررســی ق ــورد مطالع ــده را م پنائی
 OIE ــوژن آن در لیســت ــه 6 پات ــد ک دارن
و 3 پاتــوژن آن در لیســت  OIE وجــود 

ــدارد. ن
 )2010(OIE پاتوژنهــای موجــود در لیســت
ســفید  لکــه  ســندروم   1-ویــروس 

)WSSV (
YHV(2-ویروس کله زردی

)IMV(ویروس مایکونکروز عفونی-)۳
هپاتوپانکراتیــت  ۴-ویــروس 

)N H P ( ن ا ز و نکــر
)TSV(۵-ویروس سندروم تورا

۶-ویــروس نکروزکننــده بافتهــای خونســاز 
)IHHNV(و هیپودرمــال عفونــی
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  ســایر عوامــل بیماریزایــی کــه در لیســت 
برنامــه  در  ولــی  ندارنــد  OIE وجــود 

ــد : ــود د ارن ــری وج غربالگ
 EHP-1

وانمــی  پنئــوس  ویــروس  ۲-نــودا 
)  PVNV(

3-گونه های استرپتوکوکوس

ــراز  ــره ای پلیم ــش زنجی ــخیصی واکن ــزار تش از اب
 )   IQ2000کیــت( )PCR  (ــی شــده ــه گزین الن
و روشــهای بافــت شناســی در ایــن پــروژه اســتفاده 
شد.آزمایشــگاههای تشــخیصی بــا موفقیــت در 
کردند.ایــن  آریزوناشــرکت  ای  حلقــه  آزمایــش 
ــا نظــارت ملــی در خصــوص عوامــل  پــروژه هــا ب
بیماریــزای اولیــه و مشــاوره بــا مراکــز تحقیقاتــی و 
مراکــز تشــخیصی رســمی بــرای کســب اطالعــات 

ــک انجــام شــد. ــورد پاتوژنهــای انزئوتی در م

 ،IHHNV ــده ــت ش ــی یاف ــای اصل ــا پاتوژنه تنه
ــد. بعــد از آن ایــن پاتوژنهــا  WSSV وNHP بودن

ــدند و  ــه ش ــر گرفت ــک در نظ ــوان انزئوتی ــه عن ب
ــن  ــدام از ای ــرای هرک ــده ب ــای انتخــاب ش میگوه
بیماریهــا بــه صــورت جداگانــه و تــک تــک مــورد 
بررســی قــرار گرفتنــد در حالــی کــه در مــورد ســایر 
بیماریهــا، 10 میگــو بــا هــم بــه عنــوان یــک نمونه 
مــورد بررســی قــرار گرفتند.)بیمــاری غیرآندمیــک(

ــی  ــایی میگوهای ــدف اول شناس ــروژه ه ــن پ در ای
از اســتخرها بــود کــه در معــرض عوامــل بیماریــزا 
قــرار گرفتــه بودنــد)APE( ولــی خودشــان عــاری 

ــد. از بیمــاری بودن

ســایز نمونــه 30-23 گــرم بــود و فرضیــه اینگونــه 
بــود کــه اگــر میگــو بتوانــد بــه ایــن ســایز برســد و 
بیمــار نشــود پــس آنهــا دارای ویژگیهــای خاصــی 
از تحمــل )SPT( و یــا مقاومــت )SPR( نســبت بــه 

عوامــل بیماریــزا هســتند.

از دیگــر شــرایط انتخــاب درایــن پــروژه ایــن بــود 
کــه میگــو بایــد از حوضچــه هایــی باشــد کــه بهره 
ــی  ــن پراکندگ ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی دارن وری باالی
جغرافیایــی کــه نمونــه هــا از آن انتخــاب میشــوند 
گســترده باشــد تــا تنــوع ژنتیکــی را افزایــش دهــد.

انتقــال عمــودی پاتوژنهــا از دو مســیر اتفــاق 
میافتــد:

عامل بیماریزا در داخل تخم انتقال می یابد

ــد. عامــل بیمــاری  روی ســطح تخــم انتقــال میاب
ــوده  ــن آل ــوع مولدی ــق مدف ــوژن از طری ــل پات عام

ــماره 1 ( ــدول ش ــال میابد.)ج انتق

ــه  ــوان اینگون ــتی، میت ــت بهداش ــر مدیری از منظ
فــرض نمــود کــه همــه ویروســهای ایجــاد کننــده 
ــال  ــی از انتق ــتمیک دارای درجات ــای سیس بیماریه
عمــودی هســتند و بنابرایــن میگوهــای آلــوده 
شــده و عفونــی نمــی تواننــد در پــروژه هــای 
ــد.  ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه SPF م ــه گون تهی
ــاذ  ــه اتخ ــاز ب ــای روده ای نی در خصــوص پاتوژنه
اقدامــات مدیریتــی خاصــی میباشــد تــا از آلودگــی 

ــد. ــری کن ــا جلوگی ــی ه ناپل

ویروســی،  انزئوتیــک  بیماریــزای  عوامــل  از 
انتقــال  ویروســهای WSSV و IHHNV دارای 
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ــه معنــای آن اســت کــه میگوهایــی کــه از نظــر ایــن ویروســها  عمــودی داخــل تخــم هســتند و ایــن ب
ــود. ــوده خواهنــد ب ــرا نتــاج حاصــل از آنهــا آل ــد بایــد معــدوم شــوند زی عفونــی گردیدن

در خصوصNHPکــه توســط باکتریــوم هــا ایجــاد میشــود، درمــان انتخابــی بــا اکســی تتراســایکلین بــه 
روش خوراکــی و نیــز شستشــوی تخــم هــا بــا همــان آنتــی بیوتیــک منجــر بــه ریشــه کنــی NHP مــی 

شــود.

جدول شماره 1 – لیست پاتوژنهای میگو، اثر اقتصادی آنها، موضع درگیری، روش انتقال عمودی و برنامه 
پیشنهادی در خصوص مولدین درگیر این پاتوژنها

روش انتقال عمودیموضع درگیریاثر اقتصادیپاتوژن
برنامه پیشنهادی 

در خصوص مولدین 
درگیر

WSSV)حذفداخل تخمسیستمیکباال)بسیار شایع
TSV)حذفسطح تخمسیستمیکباال )انفرادی
YHV)حذفسطح تخمسیستمیکباال )انفرادی

IHHNVحذفداخل تخمسیستمیکمتوسط
YHV/GAV)حذفسطح تخمسیستمیکباال)منطقه ای

IMNV)حذفسطح تخمسیستمیکباال)منطقه ای
مدیریتسطح تخم/مدفوع/دهانسیستمیکباال)منطقه ای(استرپتوکوکوس

NHPمدیریتسطح تخم/مدفوع/دهاندستگاه گوارشمتوسط
BP,MBV,HPVمدیریتمدفوع/دهاندستگاه گوارشکم

EAPمدیریتمدفوع/دهاندستگاه گوارشباال

AHPNDمدفوع/سطح داخلی و خارجی باال
کوتیکول

کلونیزه شدن سطحی/
مدیریتمدفوع/دهانی

AHPND = acute hepatopancreatic necrosis disease, BP = Baculovirus pe-

naei, EHP = Enterocytozoon

hepatopenaei, GAV = gill-associated virus, HPV = hepatopancreatic par-

vo-like virus, IHHNV = infectious

 hypodermal and haematopoietic necrosis virus, IMNV = infectious

myonecrosis virus, MBV = Monodon

 baculovirus, NHP = necrotising hepatopancreatitis, TSV = Taura syndrome

virus, WSSV = white-spot

syndrome virus

.
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ــتن  ــا، داش ــروژه ه ــن پ ــام ای ــرای انج ب
یکســری زیرســاخت هــای اضافــی از 
جملــه قرنطینــه 1و 2، مراکــز تکثیــر 
الزم  الرو  پــرورش  ومراکــز  مولدیــن 
ــر ایــن یکســری اقدامــات  اســت.عالوه ب
ــد  ــام میش ــا انج ــروژه ه ــن پ ــد در ای بای
تاسیســات  آب،  ســازی  ســالم  نظیــر 
انجــام  سرپوشــیده،  بیوفــالک  تهیــه 
آزمایــش PCR بــرای غذاهــای تــازه 
ــه  پاتوژنهــای شــناخته شــده،  ــرای کلی ب
ــکل هــای امنیــت زیســتی  طراحــی پروت
ــوان  ــه عن ــنل ب ــه پرس ــوزش آن ب و آم
امــری حیاتــی در پیــاده ســازی تمهیــدات 

ــتی . ــت زیس امنی
در زمــان انتخاب اســتخرها بــرای انتخاب 
ــه در خصــوص  ــری اولی ــا، غربالگ میگوه
IHHNV,WS- )پاتوژنهــای انزئوتیــک 
ــد  ــام ش ــو انج SV,NHP( روی 75 میگ

و فقــط نمونــه هــای اســتخرهایی انتخاب 
شــدند کــه از نظرآلودگــی شــیوع پائیــن و 
از نظــر بهــره وری ،تولیــد باالیی داشــتند. 
ــل  ــه داخ ــورت جداگان ــه ص ــا ب میگوه
ــه محــل وارد و در  ســطل هــای مجــزا ب
ــه صــورت  ــرما ب ــترس س ــک اس ــدا ی ابت
-24( شــده  وارد  آنهــا  بــه  جداگانــه 

22 درجــه ســانتی گــراد( و بعــد از 48 
ــر  ــه روی ه ــورت جداگان ــه ص ــاعت ب س
کــدام از میگوهــا آزمایشــاتی در خصــوص 
WSSV)روی  IHHNV و  بیماریهــای  
 (NHP        ــوص ــنا( و در خص ــای ش پ

ــات  ــن آزمایش ــام و ای ــوع( انج روی مدف
ــن  ــاره در خصــوص مولدی ــد از آن دوب بع
ــد. ــام گردی ــزی انج ــس از تخمری ــاده پ م

ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــد از آن میگوهای بع
ــه  ــرار گرفت ــش ق ــورد آزمای ــک م ــک ت ت
شــده  مخلــوط  صــورت  بــه  بودنــد 
عوامــل  ردیابــی  بــرای  )10تایــی( 
TSV,IMNV,YGV/ بیماریــزای 

مــورد   GAV,PVNV,BP,EHP

آزمایــش قــرار گرفتند.مخلوطهــای پســت 
الرو )n=120( )pl( مجــددا در خصوص

 WSSV,IHHNV  پــس از اســترس 

ســرمایی مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد.در 
نهایــت انجــام آزمایشــات هیســتولوژی در 
ــناخته  ــزای ناش ــل بیماری ــوص عوام خص

ــد. ــام ش ــن انج روی مولدی
در  جداگانــه،  بــه صــورت  آزمایشــات 
خصــوص میگوهــای نــر 2 بــار، در مــورد 
میگوهــای مــاده 3 بــار و بــرای هــر 
نمونــه مخلــوط شــده آزمایشــات حداقــل 
2 بــار انجــام شــدند و ایــن پروســه انجــام 
آزمایــش بایــد ســه بار تکــرار و میبایســت 
ــی میشــدند. ــج منف ــی نتای ــار متوال ســه ب

بیــن  اســتانداردهای  بــه  اســتناد  بــا 
المللــی)OIE و اتحایــه اروپــا ( بــرای 
اعــالم عــاری بــودن از بیمــاری الزم 
اســت کــه آزمایشــات بــه مــدت 2 ســال 
انجــام و از نظــر بیمــاری مــورد نظــر 
ــت را ــوان آن جمعی ــا بت ــوند ت ــی ش منف

ــان از  ــرای اطمین ــود. ب ــالم نم  SPFاع
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ــایر  ــی، س ــای مخف ــود آلودگیه ــدم وج ع
اقدامــات تشــخیصی از جملــه اســتفاده 
آبشــش،  )همولنــف،  بافتهــا  ســایر  از 
ارگانهــای لنفــی( بــه عنــوان انــدام هــدف 
نمونــه بــرداری و نیــز بــه کارگیــری ســایر 
استرســورها ماننــد تغییــر PH یــا اســیدی 
و قلیایــی کــردن آب انجــام شــد و در 
هیــچ کــدام از ایــن کارآزماییهــا، پاتوژنــی 
ــد. ــاهده نش ــده مش ــاک ش ــای پ در جمعیته

ــل  ــه دلی ــه ب ــروژه در نیکاراگوئ ــن پ در ای
شــیوع بــاالی بیمــاری IHHNV تصمیــم 
ــن  ــروس ای ــه وی ــه شــد ک ــن گرفت ــر ای ب
بیمــاری از مــزارع خــارج نشــود و پــرورش 
ــی  ــرد ول ــورت گی ــاری ص ــا بیم ــراه ب هم
اکــووادور همــه پاتوژنهــای اصلــی را حذف 
ــداد  ــود. تع ــد نم ــای  SPFتولی ــه ه و گون
ــال  ــی 2 س ــش PCR در ط 64000 آزمای
ــه  ــار در نیکاراگوئ ــن آم ــووادور  وای در اک
ــه در  ــی ک ــد مولدین ــود. درص 100000 ب
درصــد  و  اکــووادور حــذف شــدند 74 

ــود. ــه ب ــد در نیکاراگوئ 47درص
مراقبــت در خصــوص جمعیــت هــای 
ســال   2 مــدت  بــه  شــده  انتخــاب 
متوالــی  انجــام و طــی ایــن مــدت نتایــج 

آزمایشــگاهی منفــی شــد.
ــی  ــای عفون ــش بیماریه ــان بخ متخصص
طــرف  )اســپانیا(از  زاراگــوزا  دانشــگاه 
اتحایــه اروپــا جهــت اعــالم عــاری بــودن 
ــزی  ــاری، ممی ــه از بیم ــت و منطق جمعی
برنامــه و نیــز اعطــای SPF در پــروژه 
ــی  ــن ارزیاب اکــووادور انتخــاب شــدند و ای

ــه دارد. ــاالنه ادام ــورت س ــه ص ب
ــره  ــای  SPF ، به ــت ه اســتفاده از جمعی
وری بهتــری در هــر یــک از مراحــل رشــد 
اعــم از بلــوغ و پــرورش الرو را نشــان 

میدهــد :
بلوغ :

مــرگ و میــر در قرنطینــه از 24درصــد  بــه 
0.5درصــد کاهــش یافت.

مــرگ و میــر پــس از قطــع پایــه چشــمی 
بــه 0.3درصــد  کاهــش  از 15درصــد 

ــت. یاف
ــاده در  ــن م ــر مولدی ــرگ و می ــزان م می
ــد   ــه 0.1درص ــد  ب ــد از 5درص ــی تولی ط

ــت. ــش یاف کاه
پرورش الرو :

روزهــای منتهــی بــه pl12 از 21-20 روز بــه 18-
17 روز کاهــش یافــت.

ــه 200  ــرم از 350 ب ــر گ ــه ازای ه ــبت PL ب نس
ــت. ــش یاف کاه

بقــا از 50-40درصــد   بــه 75-70درصــد  افزایــش 
یافــت.

ــه  ــد ب ــا از 15درص ــکلی ه ــایز وبدش ــالف س اخت
ــت. ــش یاف ــد  کاه 12درص

رشد :
ــه  ــرم ،6 هفت ــه وزن 15 گ ــیدن ب ــان رس ــدت زم م

ــت . کاهــش یاف
  WSSV SPT+ SPF ــن ــن، مولدی ــر ای ــالوه ب ع
تحــت شــرایط متراکــم، متناســب بــا همــان مــدت 
ــه  ــکا ک ــای وارد شــده از آمری ــه SPF ه ــی ک زمان
ــی  ــه WSSV هســتند ول گفتــه میشــود حســاس ب

ــد. ــد، رشــد کردن ســرعت رشــد باالیــی دارن
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ــتی  ــت زیس ــم، امنی ــرورش متراک ــا پ ــزارع ب در م
باالیــی اجــرا شــد بــا ایــن حــال 2 اســتخر مبتــال 
ــه ســرعت برداشــت در  ــه WSSV شــدند کــه ب ب

ــا انجــام شــد. خصــوص آنه

 %35 حــد  در  بقایــی  حســاس   SPFمولدیــن
ــن SPT+SPF در  ــا مولدی ــی کــه بق ــد در حال دارن
حــدود 70%  اســت . ایــن نتایــج اثبــات کــرد کــه 
ــای  ــا ویژگیه ــی ب ــه های ــتفاده از گون ــان اس همزم
ــب  ــتی در قال ــات بهداش ــاص و اقدام ــی خ ژنتیک
اقدامــات امنیــت زیســتی نتایــج بهتــری بــه دنبــال 
ــوع  ــن ن ــرای ای ــام پیشــنهادی ب خواهــد داشــت. ن
مولدیــن،%SPF معکــوس اســت و بــرای پــرورش 

ــاز اســت. ــا پروســه معکــوس نی آنه

ــد  ــی منشــا میگیرن ــن SPFمرجــع، از مناطق مولدی
کــه حداقــل مواجهــه بــا عوامــل پاتــوژن را دارنــد 
در حالــی کــه مولدیــن  SPFمعکــوس از مناطقــی 
کــه بــه فراوانــی در معــرض عوامــل پاتــوژن 

ــد. ــا میگیرن ــتند، منش هس
: WSSV SPT+SPF کاربرد میگوهای

ــادر  ــتان ص ــه عربس ــووادور ب ــوی اک ــن میگ مولدی
شــد، جایــی کــه صنعــت میگــوی آن در اثــر 
ــود. ــه ب ــن رفت ــال از بی ــفید کام ــه س ــاری لک بیم

ــود  ــتان ب ــه در عربس ــی ک ــای پرورش ــتم ه سیس
شــبیه سیســتم هــای پرورشــی بــود کــه در 
ــا  ــتمها ب ــن سیس ــد.در ای ــتفاده میش ــووادور اس اک
ــروس  ــزرگ اجــازه خــارج شــدن وی اســتخرهای ب
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ــدارد  ــت زیســتی وجــود ن ــات امنی ــا اجــرای اقدام ب
ــرل  ــت کنت ــرورش تح ــرایط پ ــال ش ــن ح و در عی

ــت . نیس

بــا وجــود شــرایط آب و هوایــی خــاص در عربســتان 
ــاالی 10  ــه ب ــه ب ــی آب روزان ــانات دمای ــه نوس ک
درجــه ســانتیگراد و شــوری آب اغلــب اوقــات 
بــاالی  55ppt میرســد، میگــوی پنئــوس وانامــی) 
ــرورش داده  ــی در عربســتان پ ــه خوب ــون 1931(ب ب
ــن  ــث گردید.ای ــی را باع ــد مل ــورد تولی ــد و رک ش
گونــه در حــال حاضــر تنهــا گونــه ای اســت کــه در 
عربســتان ســعودی  پــرورش داده میشــود و دولــت 
اجــازه اســتفاده از گونــه دیگــری را جهــت پــرورش 
نمــی دهــد، زیــرا ســایر گونــه هــا یــا SPF حســاس 
هســتند یــا WSSV SPT ولــی SPF نیســتند.
یکــی از کلیدهــای موفقیــت برنامــه امنیــت زیســتی 
عربســتان، اســتفاده انحصــاری از ایــن مولدیــن 
اســت و عــالوه بــر برنامــه هــای نظــارت و مراقبــت 
شــرکت هــای خصوصــی، دولــت نیــز مراقبــت هــا 
و نظــارت هــای ماهانــه خــود را در ایــن خصــوص 
 WSSV ــار دارد .از ســال 2014 تاکنــون تنهــا دو ب
گــزارش شــده اســت )2015 و 2016 ( کــه در ایــن 
مــوارد میــزان کمــی تلفــات مشــاهده شــدو بعــد از 

ــد. ــا 70 درصــد  باقــی مان آن میــزان بقــا ت

 WSSV  SPFهمــان طــور کــه تجربــه اســتفاده از
 +SPTدر عربســتان نشــان داده اســت، ســایر 

کشــورهای درگیــر WSSV کــه دانــش یــا ظرفیــت 
ســرمایه گــذاری بــرای توســعه اســتخرهای کوچــک 
را ندارنــد و اقدامــات امنیــت زیســتی را نمــی تواننــد 

ــن  ــد از ای ــی توانن ــز م ــد نی ــرا کنن ــی اج ــه خوب ب
ــن  ــد. اســتفاده از ایــن مولدی راهــکار اســتفاده نماین
ــای  ــه ه ــش هزین ــبب کاه ــد س ــن میتوان همچنی
ناشــی از اجــرای اقدامــات امنیت زیســتی در شــرایط 
پــرورش متراکــم شــود ولــی الزمــه کار ایــن اســت 
کــه در ابتــدا بــا اســتفاده از روشــهای اصــالح نــژاد 
بتوانیــم رشــد مولدیــن SPF را بــه حــد رشــد 
ســایر مولدیــن SPFکــه در بــازار ارائــه مــی شــود، 

ــانیم. برس

ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــه م ــن تجرب از ای
اســتفاده از مولدیــن SPF، یــک کار بنیــادی در 
ــیع  ــزارع وس ــورد م ــو در م ــرورش میگ ــت پ صنع
یــا نســبتا وســیع بــوده کــه دارای حداقــل اقدامــات 
امنیــت زیســتی بــوده یــا فاقــد آن هســتند .زمانــی 
ــرورش  ــتم پ ــوژن از سیس ــل پات ــذف عام ــه ح ک
  SPFامــکان پذیــر نیســت، نیــاز اســت کــه مولدیــن
ــزای  ــرای عوامــل بیماری ــا مولدیــن SPT/SPR ب ب

ــود. ــن ش ــه جایگزی منطق

ــالمتی را  ــت س ــط وضعی ــودن فق ــای SPF ب ادع
ــتباه از  ــم اش ــری مفاهی ــی یکس ــد ول ــان میکن بی
ــود  ــور میش ــه تص ــال اینک ــود مث ــت میش آن برداش
مولدیــن SPF نســبت بــه بیماریهــا تحمــل باالتری 
دارنــد  )ایــن تصــور غلــط بیشــتر در آســیا رواج دارد( 
ــا  ــه بیماریه ــبت ب ــن SPF نس ــه مولدی ــا اینک وی
ــکای  ــه در آمری ــی ک ــور غلط ــد )تص ــاس ترن حس

ــود دارد(. ــن وج التی

ــره  ــورد ذخی ــد در م ــه دار بای ــوان مزرع ــه عن ــا ب م
ــا در  ــه م ــرا ک ــرده چ ــل ک ــت عم ــا دق ــازی ب س
مــورد حیواناتــی ســرمایه گــذاری مــی کنیــم کــه در 
هنــگام ذخیــره ســازی ممکــن اســتَ آلــوده باشــند.
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ــوان اســتراتژیهای  ــدام زد. همچنیــن میت ــن اق ــه ای ــا لیســتی از بیماریهــا، دســت ب در خصــوص یــک ی
نظیــر SPF + SPR, SPF + SPT و یــا SPF + SPR + SPT را بــرای کمــک بــه پــرورش  دهنــدگان 
جهــت جلوگیــری از رخــداد بیمــاری در اســتخرهای پرورشــی بــه کار بــرد. موفقیــت ایــن راهبردهــا بــه 
اســتراتژی امنیــت زیســتی تعریــف شــده بــرای هــر مجموعــه و تاسیســات بســتگی دارد. مزرعــه  داران 
ــه  ــد ب ــر اینهــا را کــه میتوان ــر رشــد، بازماندگــی و نظای ــد را نظی ــه هــای عملکــرد مول ــد ســایر جنب بای
وضــع ســالمت و یــا ژنتیــک میگوهــا ارتبــاط داشــته باشــد ، در نظــر داشــته باشــند. مــا توصیــه میکنیــم 
مزرعــه  داران در ارزیابــی مولدیــن عرضــه شــده توســط تامیــن کننــدگان تجــاری ، بــا یکدیگــر همــکاری 
داشــته باشــند. ایــن همــکاری میتوانــد بــه ســادگی از طریــق تکنیــک هــای اپیدمیولوژیــک کــه در آن 
ارتبــاط بیــن منبــع تامیــن پســت الرو مزرعــه و عملکــرد آنهــا در طــول دوره پرورشــی )ماننــد پاســخ بــه 
بیمــاری، رشــد، بازماندگــی  و ...(، را نشــان می دهــد، صــورت گیــرد. بــا گــذر زمــان ایــن رونــد ارزیابــی  
ــا  ــه م ــی پســت الروها، ب ــه عملکــرد کل ــا توجــه ب ــل اعتمــاد پســت الرو را ب ــدگان قاب ــد تامیــن کنن میتوان

معرفــی کنــد.

۳۳



۳۴

گزارش بیماری مارک در گله تخمگذار واکسینه 

) مرغداری پولت با سابقه مرغداری گوشتی(
دکتر سیداحمدرضا فاطمیfatemi@ivo.ir  1، دکتر سیدرسول مدنی2، دکتر مهدی رفیعی محمدی3، 
دکتر محمدجواد امیدواریان4، دکتر محمدابراهیم داداشی5، دکتر علی حیدری6، دکتر محمد جمشیدی7، 

دکتر پروانه صیفوری8

1- کارشناس متخصص بهداشت و بیماریهای طیور 2- کارشناس مسئول مطالعات اپیدمیولوژیک و آمار 
حیاتی طیور 3- مدیرکل 4- کارشناس مسئول مطالعات اپیدمیولوژیک و آمار حیاتی و معاونت سابق 
سالمت 5- معاونت سالمت 6- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم 

ابریشم 7- کارشناس مبارزه با بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم، اداره کل دامپزشکی استان قم؛ 
8- کارشناس متخصص پاتولوژی مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

کلمــات کلیــدی: بیمــاری مــارک، گلــه تخمگــذار واکســینه، مرغــداری پولــت بــا ســابقه 
مرغــداری گوشــتی

مقدمه: 
ویــروس بیمــاری مــارک در تمــام دنیــا منتشــر اســت. در کنتــرل ایــن بیمــاری، عــالوه 
ــه حاضــر،  ــد، ضــرورت دارد. در مقال ــی کارآم ــه ضدعفون ــرای برنام ــر واکسیناســیون، اج ب
گزارشــی از وقــوع بیمــاری مــارک در گلــه تخمگــذار واکســینه علیــه مــارک در مرغــداری 
گوشــتی تغییــر کاربــری داده شــده بــه مرغــداری پولــت ارائــه شــده اســت؛ بــه گونــه ای 

کــه دوره قبلــی پــرورش در ایــن مرغــداری پــرورش گوشــتی بــوده اســت.

مواد و روش کار: 
ــه  ــت 30000 قطع ــه ای دارای ظرفی ــذار 28 هفت ــت تخمگ ــرورش پول ــه پ ــزارش گل گ
پــرورش پولــت تخمگــذار بــا میــزان ابتــال و تلفــات بــه ترتیــب 60 و 10 درصــد بــه اداره 
ــی  ــه بیمــاری هــای معمــول عفون ــه علی ــد. گل دامپزشــکی شهرســتان قــم گــزارش گردی
ــاهده  ــه ، مش ــذ تاریخچ ــس از اخ ــذا پ ــود. ل ــده ب ــینه ش ــارک، واکس ــاری م ــه بیم از جمل
عالئــم بالینــی و کالبدگشــایی انجــام گردیــد. ســپس نمونــه بافتــی از ارگان هــای مشــکوک 
ــخیص،  ــی تش ــز مل ــه مرک ــذ و ب ــتوپاتولوژیک اخ ــی هیس ــت بررس ــه جه و دارای عارض
ــد. ــال ش ــور ارس ــازمان دامپزشــکی کش ــردی س ــات کارب ــع و مطالع آزمایشــگاه های مرج

نتایج: 
ــال،  ــان تخمگــذار مبت ــود. ماکی ــه مشــهود ب ــادل و راه رفتــن ســرگردان در گل عــدم تع
فلجــی اسپاســتیک یــک یــا دو طرفــه در انــدام هــای انتهایــی داشــتند. در برخــی پرنــدگان 
نمــود بالینــی فلجــی یکطرفــه کــه منجــر بــه نگهداشــتن یــک پــا جلــو و یــک پــا عقــب 
مــی گردیــد ، مشــاهده شــد .عــدم تعــادل و ســرگردانی در راه رفتــن نیــز در گلــه بــه چشــم  
مــی خــورد و درصــدی از گلــه نیــز فلجــی گــردن را نشــان مــی دادنــد. عالئمــی از قبیــل 

وضعیــت بدنــی ضعیــف خصوصــا در مــرغ هــای مبتــال دیــده مــی شــد.  
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در الشــه هــا نیــز کالبدگشــایی و ارزیابــی ماکروســکوپیک ارگان هــا انجام شــد. ضایعــات توموری در 

تخمــدان هــا، بــورس فابریســیوس )علــی رغــم انتظــار تحلیــل بصــورت توموریــک مشــهود بــود(، پیــش 

معــده، روده هــا، چشــم، عضــالت اســکلتی و پوســت بــه همــراه اســپلنومگالی مشــاهده شــد. لمفومــای 

احشــایی (Viscera lymphomas)  بصــورت تــورم منتشــر در پیــش معــده تــا ســه برابــر انــدازه 

طبیعــی ارزیابی شــد. درگیــری اریتماتــوز (Erythematous involvement)، پوســت خصوصا در 

نواحــی پشــتی گــردن بــه چشــم می خــورد. تــورم یــک طرفه اعصــاب شــبکه ســیاتیک نیز ثبــت گردید. 

تصویر 1 الغری شدید، وضعیت بدنی ضعیف در بیماری مارک.  

  تصویر 2 حضور تومور پوستی روی گردن مرغ مبتال به بیماری مارک
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تصویر شماره 3 ضایعات توموری در تخمدان ها و سایر امعا و احشا

جهــت معاینــات میکروســکوپیک و بررســی هیســتوپاتولوژیک ارگان هــای مبتــال، 

ــه شــد.  ــده و پوســت تهی ــش مع ــا 61 مقطــع از طحــال، چشــم، عصــب ســیاتیک، پی جمع

طحــال تعــداد فراوانــی کانــون هــای نکــروزه (splenic focal necrosis) ، پرخونــی 

(hyperemia)، ارتشــاح ســلول هــای لمفــاوی (infiltration of lymphotic cells) از قبیــل 

 (plasmacells) ــل ــت (lymphoblasts) ، پالسماس ــیت (lymphocytes(  و لمفوبالس لمفوس

ــد شــد.  ــارک (Marek cells) تائی ــر (reticular cells( و ســلولهای شــاخص م ، ســلولهای رتیکول

ــی  ــاوی و پرخون ــای لمف ــلول ه ــکلی (pleomorphic proliferation) س ــد ش ــیون چن پرولیفراس

اجســام مژگانــی (ciliary bodies) و بافــت هــای پیرامونــی چشــم (periorbital tissues) نیــز 

مشــاهده شــد. مقاطــع میکروســکوپیک غــالف عصبــی (nerves sheet) و پوســت نیــز پرولیفراســیون 

ــد شــکلی ســلولهای لمفــاوی و پالسماســل هــا را نشــان داد. در قســمت موکوســی (mucosal) و  چن

ــد شــکلی ســلول هــای لمفــاوی  ــز پرولیفراســیون چن غــدد  (glandular portion( پیــش معــده نی

بــا انــدازه کوچــک تــا متوســط، پالسماســل هــا و ســلول هــای شــاخص مــارک (Marek cells) تائیــد 

شــد. 
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تصویر شماره 4 رشته عصبی )بزرگنمایی 400برابر( نفوذ قابل توجه سلولهای لنفوسیتیک و 
Marek cells در اطراف عروق

تصویر شماره 5 بافتهای اطرافی چشم )بزرگنمایی 400برابر( نفوذ قابل توجه سلولهای 
Marek cells لنفوسیتیک و
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تصویر شماره 6 پیش معده )بزرگنمایی 400برابر( نفوذ قابل توجه سلولهای لنفوسیتیک و 
Marek cells در بین غدد پیش معده

بحث و نتیجه گیری:

ــی  ــی ضعیف ــه مدیریت ــز از برنام ــتی نی ــرورش گوش ــای پ ــور در دوره ه ــداری مذک مرغ
ــود . در زمــان  ــه بیمــاری هــای متنوعیگــزارش گردیــده ب ــا ابتــال ب ــوده و عمدت برخــوردار ب
ــور  ــز در طی ــته نی ــای گذش ــاری در دوره ه ــن بیم ــم ای ــود عالئ ــدار وج ــابقه از مرغ ــذ س اخ
گوشــتی بیــان گردیــد. کارت جوجــه یــک روزه پولــت واحــد مذکــور نیــز داللــت بــر انجــام 
واکسیناســیون علیــه ایــن بیمــاری داشــت و ســایر فــارم هایــی کــه در همــان مقطــع زمانــی 
و از همــان کارخانــه جوجــه کشــی اقــدام بــه تهیــه جوجــه نمودنــد، چنیــن گزارشــی از بیماری 
نداشــتند. لــذا امــکان عــدم انجــام واکسیناســیون در کارخانــه جوجــه کشــی ضعیــف بــه نظــر 
ــم  ــر اســاس اخــذ ســابقه، عالئ مــی رســید. وجــود بیمــاری مــارک در مرغــداری مذکــور ب
بالینــی و کالبدگشــایی و انجــام آزمایشــات هیســتوپاتولوژیک تائیــد و معــدوم ســازی صــورت 
گرفــت. یکــی از عوامــل دخیــل در بــروز بیمــاری در گلــه یــاد شــده مــی توانــد عــدم توجــه 

ناکافــی بــه مراحــل ضدعفونــی مزرعــه و عــدم اســتفاده از مــواد ضدعفونــی موثــر باشــد .
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چکیده
ــدی  ــر شــاخص های عملکــرد تولی ــچ ب ــس از ه ــوراک پ ــه خ ــان دسترســی ب ــر زم ــه منظــور بررســی اث ب
ــب  ــه جوجــه خــروس گوشــتی راس 308 در قال ــداد 225 قطع ــا تع ــای گوشــتی آزمایشــی ب ــه  ه در جوج
ــر واحــد آزمایشــی انجــام  ــده در ه ــه پرن ــا 5 تکــرار و 15 قطع ــار ب ــی شــامل 3 تیم ــاًل تصادف طــرح کام
شــد. تیمارهــا شــامل 3 زمــان دسترســی بــه خــوراک )6، 12 و 18 ســاعت پــس از هــچ( بودنــد. تمامــی 
پرنــدگان پــس از ســپری شــدن دوره  محرومیــت بــه خــوراک دسترســی آزاد داشــتند. تأخیــر در دسترســی 
بــه خــوراک پــس از هــچ باعــث کاهــش میانگیــن وزن در ســن 11 و 24 روزگــی، رشــد روزانــه در دوره 
آغازیــن )10-0 روزگــی(، دوره رشــد )24-11 روزگــی( و افزایــش ضریــب تبدیــل غذایــی در دوره آغازیــن 
ــه   ــکان تغذی ــتی حتی االم ــه بایس ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای ــد )0P</05(. نتای ــی دار ش ــور معن ــه ط ب

جوجــه  هــای گوشــتی بالفاصلــه پــس از هــچ آغــاز شــود.
واژه  هاي کلیدي: جوجه  های گوشتی، گرسنگی پس از هچ، عملکرد

مقدمه
زمــان دسترســی جوجــه  هــای گوشــتی بــه خــوراک پــس از هــچ بــه منظــور تأمیــن مــواد مغــذی مــورد 
ــوی و  ــت )2 (. ن ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــی و ایمن ــوارش، عضالن ــتم های گ ــو سیس ــد و نم ــرای رش ــاز ب نی
ــای  ــه  ه ــا و جوج ــون  ه ــه ســریع تر بوقلم ــد دسترســی هرچ ــزارش کردن اســکالن )1 ( و اســکالن )5 ( گ
گوشــتی بــه خــوراک منجــر بــه افزایــش رشــد اولیــه می شــود بــه طــوری کــه ایــن اثــر بــر روی وزن گیــری 
نهایــی پرنــدگان مــورد پــرورش نیــز موثــر اســت. ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی اثــر زمــان دسترســی 
بــه خــوراک پــس از هــچ در جوجــه  هــای گوشــتی بــر شــاخص  هــای عملکــرد تولیــدی و رشــد و نمــو 

دســتگاه گــوارش انجــام شــد.

مواد و روش ها
پرنــدگان، جایــگاه و شــرایط پــرورش-  آزمایــش بــا اســتفاده از 225 قطعــه جوجــه  خــروس 
گوشــتی تــازه هــچ شــده در ســن  42-0  روزگــی انجــام شــد. پرنــدگان مــورد آزمایــش از یــک موسســه  
ــی(  ــای آزمایش ــن )واحده ــن 15 پ ــی بی ــور تصادف ــه ط ــه و ب ــی تهی ــان جنوب ــتان خراس ــی اس جوجه کش
ــر واحــد  ــه در ه ــه  ای ک ــه گون ــرورش روی بســتر، دارای آب خــوری و دان خــوری دســتی تقســیم شــد ب پ
آزمایشــی 15 قطعــه پرنــده مســتقر و میانگیــن وزنــی پــن  هــا حتی االمــکان مســاوی باشــند. میانگیــن وزن 
جوجــه  هــا در شــروع آزمایــش 3/65- 37/56 گــرم بــود. هــر پــن توســط مانــع تــوری بــه ارتفــاع یــک 
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متــر محصــور، داراي یــک مترمربــع مســاحت، دان خــوری و آب خــوري دســتی بــود. دمــاي محــل اســتقرار 
پرنــدگان در بــدو ورود جوجــه  هــا بــه ســالن در دامنــه  35-32 درجــه  ســانتی گراد تنظیــم، پــس از 72 
ســاعت بــه تدریــج )روزانــه 0/5 درجــه( تــا رســیدن دمــای ســالن بــه دامنــه  22-20 درجــه  ســانتی گراد 
کاهــش داده شــد. در طــول دوره  آزمایــش رطوبــت نســبی ســالن در دامنــه  60-50 درصــد و برنامــه  
نــوری 23 ســاعت روشــنایی و 1 ســاعت خاموشــي اعمــال شــد. در کل دوره  آزمایــش، پــس از ســپری 
شــدن دوره  محرومیــت جوجه هــا بــه خــوراک دسترســي مــداوم داشــتند. دسترســی بــه آب از بــدو ورود 

پرنــدگان بــه ســالن ممکــن شــد. 
تیمارهــا و جیــره  هــای آزمایشــی- اعمــال تیمارهــاي آزمایشــي شــامل 3 زمــان دسترســی 
ــی  ــت دسترس ــچ محدودی ــس از ه ــاعت پ ــاهد، 12 و 18 س ــچ ش ــس از ه ــاعت پ ــوراک )6 س ــه خ ب
بــه خــوراک( در قالــب طــرح کامــاًل تصادفــي،3 تیمــار بــا 5 تکــرار و 15 قطعــه پرنــده در هــر واحــد 
ــواد مغــذي توصیه شــده   ــر م ــل مقادی ــر اســاس حداق ــره هــاي آزمایشــي ب آزمایشــي انجــام شــد. جی

ــدند. ــم ش ــزار UFFDA تنظی ــتفاده از نرم اف ــا اس ــای راس 308، 2007 ب راهنم
پارامترهــای مــورد اندازه گیــری- وزن جوجــه  هــاي هــر واحــد آزمایشــی در شــروع و پایــان 
دوره   هــای ســنی آغازیــن )10-0 روزگــی(، رشــد )24-11 روزگــی( و پایانــی )42-25 روزگــی( تعییــن، 
ــوراک  ــد و خ ــد. رش ــری ش ــوق اندازه گی ــنی ف ــای س ــول دوره   ه ــی در ط ــوراک مصرف ــن خ همچنی
مصرفــي روزانــه بــه صــورت گــرم در روز بــه ازای هــر قطعــه و ضریــب تبدیــل غذایــي بــه صــورت 
گــرم خــوراک مصرفــي بــه گــرم رشــد روزانــه محاســبه شــد. تلفــات هــر روز ضمــن ثبــت تاریــخ و 
شــماره  پــن وزن شــده و محاســبه  خــوراک مصرفــي روزانــه بــر اســاس تعــداد جوجــه  زنــده در هــر روز 

)روز جوجــه( تصحیح شــد٪.
آنالیــز آمــاري داده  هــا- داده  هــای بــه دســت آمــده از آزمایــش در قالــب طــرح کامــاًل تصادفي، 
ــا اســتفاده از نرم افــزار آمــاري SAS و رویــه مــدل عمومــي خطــي GLM مــورد تجزیــه  آمــاري  ب
 )0P</05( مقایســه  میانگیــن  هــا بــا اســتفاده از آزمــون دانکــن در ســطح احتمــال .) قــرار گرفتنــد )3

انجــام شــد. مــدل ریاضــی طــرح آمــاری بــه شــرح زیــر بــود. 
Yij = µ + αi + εij

کــه:  Yij= مقــدار هــر مشــاهده، µ = میانگیــن جامعــه آمــاری،  αi = زمــان دسترســی بــه خــوراک 
و εij = اثــر خطــای آزمایــش.

نتایج و بحث
ــده در پایــان دوره   هــای ســنی آغازیــن،   شــاخص های عملکــرد تولیــدی شــامل: میانگیــن وزن زن
رشــد و پایانــی، رشــد و خــوراک مصرفــی روزانــه  هــر قطعــه و ضریــب تبدیــل غذایــی در طــول دوره -

هــای ســنی فــوق در پرنــدگان تحــت تیمارهــای مختلــف در جــدول 1 و 2 گــزارش شــده اســت. 
تأخیــر در دسترســی بــه خــوراک پــس از هــچ باعــث کاهــش میانگیــن وزن در ســن 11 و 24 روزگی، 
ــل  ــب تبدی ــش ضری ــی( و افزای ــی( و رشــد )24-11 روزگ ــن )10-0 روزگ ــه در دوره آغازی رشــد روزان
غذایــی در دوره آغازیــن بــه طــور معنــی دار شــد )0P</05(.  باالتریــن میانگیــن وزن و رشــد روزانــه و 
پایین تریــن ضریــب تبدیــل غذایــی را پرندگانــی کــه ســریعًا پــس از هــچ بــه خــوراک دسترســی یافتنــد 

)6 ســاعت( نشــان دادنــد.
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق بــا گــزارش اســکالن و نــوی )4  و 5 ( مطابقــت دارد ایشــان 
گــزارش کردنــد دسترســی زود هنــگام جوحــه  هــای گوشــتی پــس از هــچ بــه خــوراک باعــث تأمیــن 
متعــادل  تــر نیازهــای مغــذی بــدن و لــذا رشــد و نمــو ســریع تر سیســتم گــوارش، سیســتم عضالنــی 
ــر روی نحــوه   ــه خــوراک پــس از هــچ ب ــدن و تکامــل سیســتم ایمنــی می شــود. زمــان دسترســی ب ب
ــن وزن  ــر دارد، همچنی ــدی تأثی ــرد تولی ــود عملک ــرو آن بهب ــوارش و پی ــتگاه گ ــل دس ــعه و تکام توس
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ــه  ــن مطالع ــج ای ــدن همبســتگی خطــی دارد. نتای ــا وزن ب ــز وزن کل روده ب ــف روده و نی ــهای مختل بخش 
نشــان داد کــه بایســتی حتی االمــکان تغذیــه  جوجــه  هــای گوشــتی بالفاصلــه پــس از هــچ آغــاز شــود.

جــدول 1  :اثــر زمــان دسترســی بــه خــوراک پــس از هــچ بــر میانگیــن وزن و رشــد جوجه هــای گوشــتی 
در دامنــه ســنی 42-0 روزگــی

زمان تاخیر در 
دسترسی

وزن بــدن )گــرم( در ســن 
)روز(

رشد روزانه )پرنده/ گرم( در دامنه سنی )روز(

42-420-2425-1011-1124420به خوراک پس از هچ
.........................  )روز/ پرنده / گرم( ...................  )گرم(  ...................ساعت

.........................
6271/a641093/a612527/8521/a2863/a2379/6859/29
12240/b621015/b762415/6418/b4759/ab6377/7756/62
18249/ab861004/b222459/7319/ab2958/b0380/8657/67

8/9423/4052/470/811/373/311/24خطاي استاندارد
ns**nsns**سطح معنی داری

)0P</05( میانگین های هر ستون برای هر اثر  که حرف مشترک ندارند دارای اختالف معنی دار هستند -a…b
)0P</01( -** ،)0P</05( -* ،اختالف معنی دار نیست -ns

جــدول 2  :اثــر زمــان دسترســی بــه خــوراک پــس از هــچ بــر میانگیــن خــوراک مصرفــی و ضریــب تبدیــل 
غذایــی جوجه هــای گوشــتی در دامنــه ســنی 42-0 روزگــی 

ضریب تبدیل غذاییخوراک مصرفی روزانه در دامنه سنی )روزگی(زمان تاخیر در دسترسی
42-420-2425-1011-420-420-2425-1011-0به خوراک پس از هچ

.........................  )روز/ پرنده / گرم( .........................ساعت
619/0574/16200/41102/580/901/182/551/73
1219/2471/37185/8898/141/051/202/401/73
1818/2669/44193/3098/540/951/202/411/72

0/552/865/221/740/040/060/150/05خطاي استاندارد
nsnsnsnsnsnsnsnsسطح معنی داری

)0P</05( میانگین های هر ستون برای هر اثر  که حرف مشترک ندارند دارای اختالف معنی دار هستند -a…b
)0P</01( -** ،)0P</05( -* ،اختالف معنی دار نیست -ns
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خالصــه: تیالپیــا  یکــی از جنســهای 
اســت.  ســیچلیده  خانــواده  بــزرگ 
ــن  ــا یکــی از مهمتری ــز تیالپی ــروزه نی ام
ــا اســت.  ــان خوراکــی در تمــام دنی ماهی
از آنجایــی کــه تیالپیــا یــک ماهــی 
ــدان  ــی عالقمن ــر غذای ــه از نظ ــت ک اس
از  خیلــی  بــه  امــروزه  دارد  زیــادی 
مناطــق مختلــف دنیــا وارد شــده اســت. 
ــکیل  ــزای تش ــرب از اج ــیدهای چ اس
دهنــده چربی هــا هســتند کــه بــدن 
انســان قــادر بــه تولیــد برخــی از انــواع 
ضــروری آنهــا نیســت. لــذا بایــد از 
طریــق مــاده غذایــی تأمیــن گــردد کــه از 
آن جملــه امــگا-3 و امــگا-6 می باشــند. 
ــم  ــن در تنظی امــگا-3 و امــگا-6 همچنی
تمامــی عملکردهــای زیســت شــناختی، 
ــل،  ــی، تولیدمث ــی و عروق ــتگاه قلب دس
دســتگاه ایمنــی و عصبــی حضــور دارند. 
ــگا- ــن ام ــم تامی ــای مه ــی از راه ه یک

ــدن  ــادل ش ــدن و متع ــد ب ــای مفی 3 ه
ــم  ــگا-3 در رژی ــه ام ــگا-6 ب ــبت ام نس
غذایــی انســان، اســتفاده از ماهی هــا 
ــات  ــرور مطالع ــه م ــا ب ــت. در اینج اس
ــگا- ــزان ام ــه می ــه در زمین ــام گرفت انج
ــا  ــی تیالپی ــگا-6 موجــود در ماه 3 و ام
ــا  ــز ب ــه می شــود و مقایســه ای نی پرداخت

ــره شــده  دیگــر غذاهــای معمــول روزم
اســت.

ماهی تیالپیا

تیالپیــا )Tilapia( یکی از جنســهای 
 )Cichlidae( بــزرگ خانواده ســیچلیده
اســت. آن ماهیانــی کــه در محــاوره 
ــی  ــوند م ــه می ش ــا گفت ــام تیالپی ــه ن ب
ــد در یکــی از جنس هــای مجــزای  توانن
 ،)Oreochromis( اورئوکرومیــس 
و   )Sarotherodon( ســاروترودون 
تیالپیــا )Tilapia( قرار گیرنــد. از نمونه 
هــای پرورشــی مهــم آنهــا نیــز تیالپیــای 
نیــل )Oreochromis niloticus( و 
 Oreochromis( ــک ــای موزامبی تیالپی
mossambicus( هســتند کــه رشــد 
ســریع دارنــد و تــا ســنین قــدرت 
ــی  ــای آب ــد. تیالپی ــل را دارن ــد مث تولی
بــه  نیــز   )Oreochromis aureus(
علــت مقاومــت بیشــتر بــه آب و هــوای 
دمــای هــوای  بــا  مناطــق  ســرد در 
کمتــر کشــت داده مــی شــود. تیالپیــای 
 Oreochromis urolepis( وامــی 
hornorum( نیــز یک انتخاب مناســب 
بــرای کشــت دادن در مناطــق بــا آبهــای 
لــب شــور اســت زیــرا تحمــل شــوری 
را بــه میــزان بیشــتری دارد. تیالپیــا یکــی 
از مشــهورترین ماهیــان خوراکــی اســت 
و بســیاری از گونــه هــای آن را می تــوان 
ــرورش  ــا پ ــه ه ــانی در حوضچ ــه آس ب
داد. ایــن ماهیــان یکــی از مهمتریــن 
منابــع پروتئینــی آفریقــا و مشــرق زمیــن 
ــان  ــوده و مصری از هــزاران ســال قبــل ب
باســتان ایــن ماهــی را در حوضچــه هایی 
در امتــداد رود نیــل پــرورش مــی دادنــد. 
ــن  ــا یکــی از مهمتری ــز تیالپی ــروزه نی ام
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ماهیــان خوراکــی در تمــام دنیــا اســت و 
ــود  ــی ش ــداری م ــز نگه ــوم نی در آکواری

.)8(

ــی  ــک ماه ــا ی ــه تیالپی ــی ک از آنجای
ــدان  ــی عالقمن ــر غذای ــه از نظ ــت ک اس
زیــادی دارد امــروزه بــه خیلــی از مناطــق 
ــن  ــت. ای ــده اس ــا وارد ش ــف دنی مختل
ماهیــان بســیار ســازگارپذیر هســتند و بــه 
راحتــی بــه مــکان جدیــد خــود ســازگار 
ــل  ــات در مح ــی اوق ــوند و گاه ــی ش م
جدیــد مشــکالتی ناشــی از هجــوم آنهــا 
ــه اکوسیســتم منطقــه دیــده مــی شــود.  ب
ــوان از  ــی ت ــا م ــی تیالپی ــره غذای در جی
پروتئیــن گیاهــی بــه مقــدار بــاال اســتفاده 
ــام  ــت تم ــر قیم ــن خاط ــه همی ــرد ب ک
ــایر  ــر از س ــد ارزان ت ــی توان ــده آن م ش

ــود)8(. ــام ش ــی تم ــای پرورش گونه ه

تیالپیــا دومیــن آبــزي پرورشــی جهان 
پــس از کپورها اســت و تولیــد آن از970  
تــن در 2002 بــه9 / 4میلیون تن در2014  
ــت  ــی صنع ــد جهان ــت. رش ــیده اس رس
پــرورش تیالپیــا طــی ســال هــاي اخیــر 
ــترین  ــت. بیش ــوده اس ــد ب 12/2-6 درص
تولیــد در آســیا ) 79 درصــد کل جهــان( 
صــورت می گیــرد. چیــن )50 درصــد 
ــزي،  ــس از آن اندون ــان( و پ ــد جه تولی
ــرار  ــوادور، مصــر، ق ــد، اک ــن، تایلن فیلیپی
دارنــد. بزرگتریــن وارد کننــده ایــن ماهی 
امریــکا )در کنــار تولیــد در ایــن کشــور( 
اســت. در بازارهــای جهانــی قیمــت 
ــال  ــل از س ــای کام ــرم تیالپی ــر کیلوگ ه
1992 تــا 2011 برابــر 1/3-1 دالر و فیلــه 
فــرآوری شــده 5-3 برابــر در همیــن 

ــوده اســت)8(. مــدت ب

 Oreochromis( نیــل  تیالپیــای 

niloticus( یکــی از گونــه هــای بــا 
رشــد بســیار ســریع اســت کــه مــی 
از  آبهــا  انــواع  از  بســیاری  توانــد در 
دریاچــه هــا و رودخانــه هــا تــا کانالهــای 
ــاق  ــیار انطب ــد. بس ــی کن ــآب زندگ پس
پذیــر بــوده و می توانــد از منابــع غذایــی 
مختلــف )بیشــتر شــامل گیاهان( اســتفاده 
ــا و  ــه فیتوپالنکتونه ــتر ب ــی بیش ــد ول کن
جلبکهــای بنتیــک عالقــه دارد. ایــن ماهی 
بعنــوان یــک ماهــی آب شــیرین شــناخته 
ــبت  ــی نس ــت باالی ــی مقاوم ــود ول می ش
بــه شــوری دارد بطوریکــه در آبهــای لب 
شــور نیــز تــوان زندگــی دارد. در محیــط 
  13/5-33 ċ ــی طبیعــی در محــدوده دمای

ــت )8(. ــاکن اس س

امگا-3 و امگا-6 در تیالپیا
اســیدهای چــرب از اجــزای تشــکیل 
دهنــده چربی هــا هســتند کــه بــدن انســان 
قــادر بــه تولیــد برخــی از انــواع ضروری 
ــاده  ــق م ــد از طری ــذا بای ــت. ل ــا نیس آنه
ــه  ــه از آن جمل ــردد ک ــن گ ــی تأمی غذای
ــیدهای  ــتند. اس ــگا-6 هس ــگا-3 و ام ام
حضــور  دلیــل  بــه  امــگا-3  چــرب 
فعالیت هــای  در  ســلولی  غشــای  در 
فیزیولوژیــک بــدن نقــش حیاتــی دارنــد. 
ــم  ــن در تنظی ــگا-6 همچنی ــگا-3 و ام ام
ــناختی،  ــای زیســت ش ــی عملکرده تمام
ــل،  ــد مث ــی، تولی ــی و عروق ــتگاه قلب دس
دســتگاه ایمنــی و عصبــی حضــور دارند.

ــواده ای از  اســید چــرب امــگا-3  خان
 PUFAs( اســیدهای چرب اشــباع نشــده
 )Polyunsaturated Fatty Acids=
هســتند کــه اولیــن پیونــد دوگانــه آن هــا 
بیــن ســومین و چهارمیــن کربــن در 
زنجیــره کربنــی قــرار گرفتــه  اســت 
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)26(.  ســه نــوع اســید چــرب امــگا-
3 کــه در فیزیولــوژی انســان نقــش 
از :آلفا-لینولنیــک  عبارتنــد  دارنــد، 
اســید(ALA) ، ایکــوزا پنتانوئیــک 
اســید (EPA) و دوکوزاهگزانوئیــک 
ــک اســید  اســید(DHA) . آلفا-لینولنی
در گــردو، برخــی از انــواع لوبیــا، 
ســبزیجات و در روغــن ســویا، روغــن  
ــون  ــن زیت ــان و روغ ــذر کت ــوال، ب کان
اســید چــرب  دو  می شــود.  یافــت 
پنتانوئیــک  ایکــوزا  یعنــی  دیگــر، 
ــک  ــید (EPA) و دوکوزاهگزائنوئی اس
ماهی هایــی  اســید (DHA) در 
همچــون ســالمون، در روغــن ماهــی و 
ــود دارد )18(.  ــی وج ــای ماه مکمل ه

دو  بــه  تــوان  مــی  را  ماهی هــا 
ماهی هــای  کــرد:  تقســیم  دســته 
ماهی هــای روغنــی. در  معمولــی و 
در  امــگا-3  ا  روغنــی،  ماهی هــای 
ــدام  ــت و ان ــمت های گوش ــام قس تم
ــا در  ــت، ام ــده اس ــش ش ــی پخ ماه
ســایر ماهی هــا، امــگا-3 اغلــب در کبد 
)جگــر( ماهــی تجمــع یافتــه و بــه این 
ــی  ــای روغن ــه ماهی ه ــت ک ــل اس دلی
می کننــد.  پیــدا  بیشــتری  اهمیــت 
حــاوی EPA و  منبــع  بیشــترین 
ــتند.  ــی هس ــای روغن  DHA، ماهی ه
روغنــی  ماهی هــای  مشــهورترین 
عبارتنــد از ســالمون، هرینــگ، ماکــرل، 
ــای  ــاردین ها.  در ماهیه ــوی و س آنچ
روغنــی دیگــر نظیــر ماهیــان تــن 
ــه میــزان کمتــر امــگا-3 وجــود  نیــز ب
ــزان  ــا می ــن ماهی ه ــن ای دارد. در روغ
امــگا-3 بیشــتری در مقایســه بــا امــگا-
ــر( وجــود دارد.  6 )حــدود هفــت براب
مصــرف کننــدگان ماهی هــای روغنــی 
فلــزات  وجــود  احتمــال  از  بایــد 
ــول در  ــای محل ــی ه ــنگین و آلودگ س

چربــی ماننــد PCB و دیوکســین آگاه 
باشــند. اگــر چــه ماهی هــا اصلــی 
ــن امــگا-3 در  ــرای تأمی ــع ب ــن منب تری
بــدن انســان هســتند، امــا بایــد دانســت 
ــا  ــه آنه ــتند ک ــا نیس ــن ماهی ه ــه ای ک
ــگا- ــا ام ــه ماهی ه ــازند، بلک را می س
3 را از جلبکهــا )جلبکهــای ریــز در 
ــان  ــم هایش ــون در رژی ــا پالنکت کل( ی

ــد )10(. ــت می آورن ــه دس ب

ــم  ــته، در رژی ــرن گذش ــی ق در ط
ــخصی  ــرات مش ــانها تغیی ــی انس غذای
بطوریکــه  اســت  گرفتــه  صــورت 
اشــباع  اســیدهای چــرب  مصــرف 
شــده و اســیدهای چــرب غیــر اشــباع 
ــه و  ــش یافت ــگا-PUFAs 6  افزای ام
ــت اســیدهای چــرب غیر اشــباع  دریاف
ــت.  ــده اس ــم ش ــگا-PUFAs 3 ک ام
ــی از راه  ــه یک ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
هــای مهــم تامیــن امــگا-3 هــای مفیــد 
ــادل  ــد DHA ،EPA و متع ــدن مانن ب
ــگا-3  ــه ام ــگا-6 ب ــبت ام ــدن نس ش
ــتفاده از  ــان، اس ــی انس ــم غذای در رژی

باشــد )32(.  ماهی هــا 

Weaver و همــکاران )2008( در 
یــک بررســی گــه بــر روی میــزان 
اســیدهای چــرب غیــر اشــباع مناســب 
و نامناســب در ماهــی هــای خوراکــی 
دادنــد  انجــام  امریــکا  در  معمــول 
دریافتنــد کــه در بیــن آنهــا ماهــی 
ــی  ــالمون )ماه ــک س ــزل آال و آتالنتی ق
آزاد اقیانــوس اطلــس( در بیــن ماهیــان 
پرورشــی دارای مقادیــر بــاالی امــگا-
3 و نســبت پاییــن امــگا-6 بــه امــگا-3 
)کمتــر از یــک( بودنــد. درحالیکــه در 
ــه  ــی ک ــه ماه ــا و گرب ــای تیالپی ماهیه
از دیگــر ماهیــان پرورشــی بودنــد، 
ــگا- ــن ام ــزان پایی برعکــس، دارای می
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ــه  ــگا-6 ب ــبت ام ــاالی نس ــزان ب 3 و می
امــگا-3 )بــاالی دو( بودنــد. )32(.

Alam و همــکاران )2014( میــزان 
تیالپیــای  در  را  امــگا-3  و  امــگا-6 
ــه  ــگالدش ک ــوب بن ــی جن ــل پرورش نی
از لحــاظ تغذیــه ای متفــاوت بودنــد، 
بررســی کردنــد. در ابتــدا میــزان امــگا-3 
ــی  ــی مصرف ــواد غذای ــگا-6 را در م و ام
آنهــا آنالیــز کردنــد و متوجــه شــدند 
کــه در تمــام مــواد غذایــی ماننــد ســویا، 
ــزان امــگا-6 بیشــتر  ــوال و... می ذرت، کان
ــذر  ــود و فقــط در روغــن ب از امــگا-3 ب
کتــان امــگا-3  بیشــتر بــود. پــس از 
تغذیــه ماهیــان و دوره پــرورش مشــخص 
شــد کــه تیالپیاهایــی کــه بیشــتر از ذرت 
و پنبــه دانــه و پالــم و بــادام زمینــی 
اســتفاده کــرده بودنــد، میــزان امــگا-
6 خیلــی بیشــتری داشــتند درحالیکــه 
آنهایــی کــه از روغــن بــذر کتــان بیشــتر 
ــگا-3  ــس ام ــد باالن ــرده بودن مصــرف ک
ــا  ــا ب ــتند. آنه ــری داش ــگا- 6 بهت ــه ام ب
ــی  ــم غذای ــر رژی ــه تاثی ــی ب ــن بررس ای
ماهیــان تیالپیــای نیــل در نســبت امــگا-
3 بــه امــگا- 6 فیلــه آنهــا دســت یافتنــد  

 .)2(

دو   )2015( همــکاران  و   Zanqui
رژیــم  بــا  تیالپیــا  ماهیــان  از  گــروه 
غذایــی مختلــف را از نظــر میــزان امــگا-
3 مقایســه کردنــد. در یــک گــروه کــه از 
ــود، نســبت  ــتفاده شــده ب ــان اس ــذر کت ب
ــزان  ــد می ــه گروهــی کــه فاقــد آن بودن ب
ــتند. )35(. ــری داش EPA و DHA باالت

 )2012( همــکاران  و   Molnar
مکمل هــای  بــا  را  نیــل  تیالپیاهــای 
روغنــی متفــاوت )روغــن ســویا، روغــن 
ــدت  ــه م ــان و روغــن ماهــی( ب ــذر کت ب

42 روز پــرورش دادنــد و ســپس میــزان 
ــه امــگا-3 را در فیلــه،  نســبت امــگا-6 ب
ــا بررســی  ــک آنه ــی مزانتری ــد و چرب کب
کــه  داد  نشــان  آنهــا  نتایــج  کردنــد. 
ــادی بیــن ســه گــروه دیــده  اختــالف زی
ــگا-6 را  ــه ام ــگا-3 ب ــبت ام ــد و نس نش
ــره روغــن ســویا،  ــرای جی ــب ب ــه ترتی ب
جیــره روغــن بــذر کتــان و روغــن ماهــی 
 ،1/31±0/12 برابــر  ماهیــان  فیلــه  در 
بدســت   0/75±0/16 و   0/96±0/08
آوردنــد. بیــن نســبت بدســت آمــده 
ــویا  ــن س ــی و روغ ــن ماه ــره روغ جی
ــد  ــت آوردن ــی داری بدس ــالف معن اخت

 .)19( )p≤0.05(

 )2013( همــکاران  و   Watters
اســیدهای چــرب امــگا-3 زنجیــره بلنــد 
ــا  ــی تیالپی ــف ماه ــای مختل را در جیره ه
نیــل بررســی کردنــد. آنهــا تاثیــر روغــن 
 Schizochtrium جلبــک  ذرت، 
)حــاوی مقادیــر بــاالی DHA( و روغــن 
کردنــد.  مقایســه  را در جیــره  ماهــی 
ــان دارای  ــزان EPA+DHA در ماهی می
جیــره جلبــک Schizochtrium بیشــتر 

ــود. )31(. ــه ب از بقی

 )2012( همــکاران  و   Watters
ــی  ــرب را در برخ ــیدهای چ ــزان اس می
ماهیــان  از  حاصــل  محصــوالت  از 
تیالپیــا(  جملــه  )از  هاوایــی  منطقــه 
ــزان  ــد. در مطالعــه آنهــا می بررســی کردن
EPA+DHA در ماهــی تیالپیــا 98/1  
میلی گــرم در 100 گــرم بدســت آمــد 
کــه محتــوای DHA ماهیــان تیالپیــا 
)90/8 میلــی گــرم در 100 گــرم( نســبت 
بــه EPA خیلــی بیشــتر بــود. ایــن میــزان 
بــرای گربــه ماهــی 577، بــرای خاویــاری 
روســی 563/1 و بــرای خاویاری ســیبری 
256/6 بدســت آمــده بــود. همیــن طــور 
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ــزان در  ــن می ــت ای ــخص اس ــه مش ک
ــان  ــر از دیگــر ماهی ــی کمت ــا خیل تیالپی

ــود. )30(. ــه ب ــورد مطالع م

ــورد اینکــه  Hossain )2011( در م
یــا  پرورشــی  ماهیــان  از  کدامیــک 
وحشــی بــه عنــوان منبــع بهتــری بــرای 
PUFAs هســتند، تحقیــق کرده اســت. 
در بیشــتر ماهیــان پرورشــی مــورد 
ــری  ــی باالت ــطح چرب ــا س ــق آنه تحقی
ــود  ــی وج ــان وحش ــه ماهی ــبت ب نس
ایــن مطالعــه همچنیــن  داشــت. در 
ــان شــده اســت کــه مصــرف ماهــی  بی
 n-3 بــه امیــد اینکــه اســیدهای چــرب
افزایــش  انســان  بــرای  را   PUFAs
ــردد  ــب گ ــت موج ــن اس ــد ممک ده
ــرب n-6 را  ــیدهای چ ــزان اس ــه می ک
ــه نســبت  ــد ب ــرد و بای ــاال بب ــدن ب در ب
امــگا-6 بــه امــگا-3 در ماهی هــا دقــت 

ــود )13(. ش

 Arachidonic( ــیدونیک اسید آراش
تیالپیا acid(در 

یکــی از مــوارد دیگــری کــه در 
مــورد تیالپیــا مطــرح اســت، بــاال 
بــودن اســید چــرب آراشــیدونیک و 
مضــرات  دربــاره  نظریاتــی  وجــود 
ناشــی از آن بــرای مصــرف انســانی 
اســت )19،27 ، 1(. از ایــن رو در ذیــل 
بــه بررســی خصوصیــات، فوائــد و 
مضــرات احتمالــی اســید آراشــیدونیک 
و همچنیــن وضعیــت ایــن اســید چرب 
ــه  ــا در مقــاالت پرداخت در ماهــی تیالپی

می شــود.

ــک  ــیدونیک )ARA( ی ــید آراش اس
ــا  ــگا-6 ب ــر اشــباع ام اســید چــرب غی
اســید  اســت.   20:4(ω-6) فرمــول 
آراشــیدونیک در فســفولیپید غشــای 

کبــد  و  عضــالت  مغــز،  ســلولی، 
ــیدونیک  ــید آراش ــود. اس ــت می ش یاف
عمدتــًا از اســید لینولنیــک موجــود 
بــدن  در  می آیــد.  بدســت  غــذا  در 
ــوان  ــه عن ــتریفیه، ب ــکل اس ــه ش ــا ب تنه
ــا  ــفولیپیدهای غش ــی از فس ــک جزئ ی
ســلول هســت. اســید آراشــیدونیک 
پیش ســاز اصلــی ســنتز پروســتانوئیدها 
ــش  ــود پی ــه خ ــه نوب ــه ب ــد. ک می باش
ــد.  ــی می باش ــای مهم ــاز هورمون ه س
ــام  ــه ن ــوان ب ــا را می ت ــن هورمون ه ای
ــت،  ــاه دانس ــر کوت ــا اث ــای ب هورمون ه
کــه در محــل فــرآوری خــود بــه گونــه 
موضعــی اثــر می کننــد و بــا شــتاب بــه 
گونــه خودبه خــود یــا بــا آنزیم هــا 
ــه  ــی ک ــوند. فراورده های ــه می ش تجزی
از سوخت وســاز اســید آراشــیدونیک 
ــر  ــد تأثیــرات متنوعــی ب بدســت می آین
ــاب  ــه الته ــتی از جمل ــای زیس فراینده
ــرب  ــید چ ــن اس ــد. ای ــتاز دارن هموس
ضــروری  چــرب  اســیدهای  جــزء 
ــر  ــد اگ ــر چن ــود، ه ــوب نمی ش محس
بــدن بــا کمبــود اســید لینولئیــک روبــرو 
باشــد یــا بــه هــر دلیلــی امــکان تبدیــل 
اســید لینولئیــک بــه اســید آراشــیدونیک 
احتیــاج  مــورد  باشــد  نداشــته  را 

.)17( می باشــد 

اســید آراشــیدونیک باعــث افزایــش 
اســکلتی  ترمیــم عضــالت  رشــد و 
بوســیله تبدیــل شــدن بــه PGF2-α در 
حیــن و بعــد از ورزش می گــردد )18(. 
یکــی از فراوانتریــن اســیدهای چرب در 
مغــز اســت کــه بــه میــزان مســاوی بــا 
ــردد )7(.  ــت می گ ــز یاف DHA در مغ
ایــن اســید در مغــز بــه ســیالیت غشــای 
ســلولی هیپوکامپــوس کمــک می کنــد و 
ــر  ــز در براب ــت مغ ــن در محافظ همچنی
استرســهای اکســیداتیو موثــر اســت 
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)28و29(.

و  توســعه  در  آراشــیدونیک  اســید 
رشــد نورولوژیــکال نــوزادان موثر اســت 
هــوش  افزایــش  باعــث  می توانــد  و 
ــتفاده  ــا اس ــر ب ــن اث ــود. ای ــا ش در آنه
ــید  ــیدونیک اس ــاوی آراش ــل ح از مکم
خواهــد  بیشــتری  افزایــش   DHA و 
داشــت )5(. در بزرگســاالن، آســیب وارده 
ــث  ــد باع ــم ARA می توان ــه متابولیس ب
اختــالالت نورولوژیــکال ماننــد آلزایمر و 
ــی )Bipolar( گــردد  اختــالالت دو قطب
)22(. البتــه مطالعــات بــر روی ARA و 
ــاوت  ــر متف ــاری آلزایم ــر بیم ــر آن ب تاثی
هســتند. Amtul و همــکاران )2012( 
بیــان کرده انــد کــه ARA و متابولیتهــای 
آن می تواننــد بــا شــروع بیمــاری آلزایمــر 
مرتبــط باشــند )3( درحالیکــه بــر اســاس 
همــکاران  و   Schaeffer بررســی های 
ــل  ــد در مراح ــی توان )ARA ،)2009 م
اولیــه آلزایمــر در کاهــش عالئــم و کنــد 
ــد  ــر باش ــاری موث ــرفت بیم ــدن پیش ش
)24(. بــه نظــر می رســد کــه در ایــن 
ــام  ــتری انج ــات بیش ــد مطالع ــه بای زمین

ــرد. گی

اســید  مصــرف  بــودن  بــاال 
ــاب  آراشــیدونیک )ARA( موجــب الته
در مواقعــی کــه متابولیســم بــدن طبیعــی 
اینکــه  مگــر  شــد  نخواهــد  اســت 
ــا  ــده ب ــدی پراکســید ش محصــوالت لیپی
آن مخلــوط شــده باشــند. ARA بــه هــر 
ــی  دو محصــول ایکوزانوئیــد پیــش التهاب
و ضــد التهابــی بــه ترتیــب قبــل و بعــد از 
ــل اســت.  ــل تبدی ــی قاب پاســخهای التهاب
ARA همچنیــن قابلیــت متاولیــزه شــدن 
ــن  ــی در حی ــای التهاب ــه ایکوزانوئیده ب
و بعــد از فعالیتهــای فیزیکــی را دارد 
)12(. در تعــدادی از مطالعــات انجــام 

گرفتــه بیــن mg 2000-840 روزانــه 
ــدت  ــه م ــه ب ــیدونیک روزان ــید آراش اس
50 روز بــه افــراد ســالم داده شــده اســت 
و مشــاهده شــده اســت کــه افزایشــی در 
فعالیتهــای التهابــی و متابولیتهــای وابســته 
بــه آنهــا دیــده نشــده اســت )12، 20، 21 
ــده  ــر مشــخص ش ــرف دیگ و 34(. از ط
ــی  ــش مهم ــیدونیک نق ــید آراش ــه اس ک
ــیبها  ــوارد آس ــادی در م ــاب ایج در الته
ــد  ــه بای ــد. البت ــاد می کن ــا ایج و بیماریه
ــن از  ــی محققی ــه برخ ــت ک ــه داش توج
بیــان  جملــه Li و همــکاران )1994( 
داشــته اند کــه مصــرف بــاالی اســید 
ــه ســابقه  ــرادی ک ــرای اف آراشــیدونیک ب
ــا کســانی که  ــد ی ــی را دارن بیمــاری التهاب
ــر  ــق در خط ــن طری ــا از ای ــالمت آنه س
می افتــد ممکــن اســت مشــکالتی را 
داشــته باشــد )16(. ایــن در حالــی اســت 
ــخص  ــات مش ــیاری از مطالع ــه در بس ک
شــده کــه مکملهــای اســید آراشــیدونیک 
ــالم،  ــراد س ــی اف ــره غذای موجــود در جی
ــرای  ــری ب ــا خط ــمیت ی ــه س ــچ گون هی
ســالمتی آنهــا نداشــته اســت )9، 14، 
انجــام  بررســی  یــک  در   .)34 و   20
ــج توســط  شــده توســط دانشــگاه کمبری
 )2014( همــکاران  و   Chowdhury
ــرده  ــخص ک ــت مش ــه اس ــام گرفت انج
قلبــی  بیماریهــای  کــه خطــر  اســت 
بطــور معنــی داری بــا ســطح باالتــر 
آراشــیدونیک  اســید  و   DHA  ،EPA
ــه اســت )6(. انجمــن قلــب  کاهــش یافت
امریــکا پیشــنهاد کــرده اســت کــه افــراد 
ــل 5-10  ــود حداق ــی خ ــم غذای در رژی
ــگا6  ــای ام ــری را از چربیه ــد کال درص
کــه شــامل اســید آراشــیدونیک هــم 
باشــد تامیــن کننــد. آنهــا همچنیــن اعــالم 
ــید  ــزان اس ــن می ــه وجــود ای ــد ک کرده ان
فاکتــور  ریســک  یــک  آراشــیدونیک 
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ــرای بیماریهــای قلبــی محســوب نمی شــود و حتــی ممکــن اســت در نگهــداری  ب
ــی نقــش داشــته باشــد.  ــای قلب ــه متابولیســم و کاهــش خطــر بیماریه ــت بهین حال
ــید  ــه اس ــت ک ــده اس ــخص ش ــن مش ــط محققی ــده توس ــام ش ــات انج در مطالع
آراشــیدونیک کارســینوژن )ســرطان زا( محســوب نمی شــود و میــزان معمــول آن در 
رژیــم غذایــی هیــچ ارتباطــی بــا ایجــاد ســرطان یــا جلوگیــری از ســرطان ندارنــد 

)4، 15، 25 و 33(.

ــی و  ــواد غذای ــی م ــا برخ ــا ب ــی تیالپی ــه ای ماه ــات تغذی ــه خصوصی مقایس
ــول ــی معم ــان مصرف آبزی

در اینجــا بــه مقایســه برخــی از خصوصیــات تغذیــه ای ماهــی تیالپیــا بــا بعضــی 
ــی  ــان مصرف ــر( و آبزی ــت گاو و همبرگ ــی، گوش ــه کباب ــی )جوج ــواد غذای از م
معمــول در کشــور )قــزل آال، کپــور و میگــو( پرداختــه می شــود. بــر طبــق جــداول، 
میــزان چربــی کل موجــود در تیالپیــا در مقایســه بــا گوشــت گاو و همبرگــر بســیار 
ــی  ــا جوجــه کباب ــر ب ــًا براب ــر( درحالیکــه تقریب ــر کمت ــًا 5 براب ــر اســت )تقریب کمت
اســت. میــزان چربــی اشــباع شــده تیالپیــا تقریبــًا 6 برابــر کمتــر از گوشــت گاو و 
همبرگــر اســت ولــی 1/6 برابــر بیشــتر از جوجــه کبابــی اســت. میــزان کلســترول 
تیالپیــا کمتــر از جوجــه کبابــی و گوشــت گاو اســت درحالیکــه از همبرگــر بیشــتر 
ــا اینکــه مقــدار PUFA در تیالپیــا کمتــر از هــر ســه غــذای دیگــر بــود  اســت. ب
ــن اســیدهای چــرب ضــروری هســتند  ــزان DHA+EPA کــه از مهمتری ــی می ول
ــر  ــی از نظ ــیار خوب ــع بس ــا منب ــت. تیالپی ــر اس ــذای دیگ ــه غ ــتر از س ــیار بیش بس
ــی می باشــد.  ــل قبول ــی نیــز در حــد قاب ســلنیم اســت و از نظــر دیگــر مــواد معدن
میــزان چربــی کل تیالپیــا کمتــر از قــزل آال و کپــور اســت )حــدود 3/6-3/2 برابــر 
ــده  ــباع ش ــای اش ــزان چربیه ــر(. می ــو بیشــتر اســت )3/3 براب ــی از میگ ــر( ول کمت
تیالپیــا نیــز کمتــر از قــزل آال و کپــور اســت )حــدود 2/4-1/8 برابــر کمتــر( ولــی 

از میگــو بیشــتر اســت )3/3 برابــر(. 
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جوجه کبابی

)100 گرم(

همبرگر

100) گرم(

گوشت گاو

)100 گرم(

میگو

)100 گرم(

قزل آالی 
رنگین کمان 
)100 گرم(

کپور

)100 گرم(

تیالپیا 

)100 گرم(

ماده غذایی

مشخصات تغذیه ای

109 264 190 85 141  127 96 کالری )کیلو کالری(
1/63 10/09 9/36  0/51 6/18  5/60 1/70 چربی کل )گرم(
0/370 3/504 3/751 0/101 1/383   1/083 0/585 چربی اشباع )گرم(

57 27 84  161 59  66 50 کلسترول )میلی گرم(
0 30/28 0 0 0 0 0 کربوهیدرات )گرم(

22/2 12/92 26/41  20/1 19/94 17/83 20/08 پروتئین )گرم(
0/400 1/42 0/431  0/152 1/507 1/431 0/363 PUFA )گرم(

- 0/134 0/017  0/002 0/059 - 0/033 ALA )گرم(

0 0/002 0/002  0/030 0/217  0/238 0/005 EPA )گرم(

0/020 0 0/001  0/031 0/516  0/082 0/086 DHA )گرم(

0/89 2/87 2/52  0/52 0/31  1/24 0/56 آهن )میلی گرم(
 11 127 18  64 25  41 10 کلسیم )میلی گرم(
25 21 22  35 25  29 27 منیزیم )میلی گرم(
51 494 79  119 51  49 52 سدیم )میلی گرم(
223 107 211  214 226  415 170 فسفر )میلی گرم(
252 192 339  264 377  333 302 پتاسیم )میلی گرم(
17/8 26/2 27 - 23/6  12/6 41/8 سلنیم )میلی گرم(
0/017 0/322 0/014  0/033 0/011  0/042 0/037 منگنز )میلی گرم(

جدول 1- مقایسه خصوصیات تغذیه ای ماهی تیالپیا با برخی مواد غذایی و آبزیان 
مصرفی معمول. اطالعات از سایت مربوط به دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده 

)USDA = United States Department of Agricultur( بر اساس 100 
گرم از ماده غذایی مورد نظر بدست آمده است.

کلســترول تیالپیــا در مقایســه بــا قــزل آال و کپــور کمتــر اســت ولــی ایــن اختــالف 
کــم اســت ولــی میــزان کلســترول در میگــو حــدود 3 برابــر آنهــا می باشــد. مقــدار 
ــی  ــر( ول ــر کمت ــًا 5 براب ــر اســت )تقریب ــا از دو ماهــی دیگــر کمت PUFA در تیالپی
بیشــتر از میگــو اســت )2/4 برابــر(. DHA+EPA در ماهــی تیالپیــا اختــالف نســبتًا 
زیــادی بــا دو ماهــی دیگــر دارد )از ایــن نظــر بــه ترتیــب قــزل آال بــا 0/733 گــرم، 
کپــور بــا 0/320 گــرم و تیالپیــا بــا 0/091 گــرم قــرار دارنــد( ولــی از میگــو کمــی 
ــتر  ــر بیش ــزی دیگ ــا از 3 آب ــلنیم تیالپی ــزان س ــو 0/061(. می ــت )در میگ ــتر اس بیش

اســت ولــی از لحــاظ کلســیم و فســفر کمتــر اســت.

نتیجه گیری نهایی 

ممکــن اســت یکــی از معایــب ماهــی تیالپیــا نســبت بــه برخــی دیگــر از ماهیــان 
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ــر  ــن و ...( باالت ــالمون، ت ــزل آال، س )ق
بــودن امــگا-6 نســبت بــه امــگا-3 
ــه  ــد در نظــر داشــت ک ــی بای باشــد، ول
ــی  ــا چرب ــان ب ــا جــزء ماهی ماهــی تیالپی
ــت و  ــن اس ــباع پایی ــای اش کل و چربیه
ــرای  ــت ب ــن یــک مزی ــن لحــاظ ای از ای
ــی  ــردد. ماه ــوب گ ــد محس آن می توان
ــی  ــواد معدن ــن دارای م ــا همچنی تیالپی
ــت و  ــوب اس ــد مطل ــاز در ح ــورد نی م
در برخــی مــوارد از بســیاری از ماهیــان 
دیگــر بهتر اســت. میــزان پروتئیــن ماهی 
ــد  ــه می توان ــت ک ــدی اس ــا در ح تیالپی
بســیار مفیــد واقــع گــردد. همانطــور کــه 
ــن  ــه ای ــد ب ــت در کل بای ــخص اس مش
ــا  ــی تیالپی ــه ماه ــرد ک ــه ک ــه توج نکت
می توانــد یــک وعــده غذایــی مفیدتــر و 
بــا کالــری و چربــی کل و چربــی اشــباع 
ــت  ــای فس ــه غذاه ــبت ب ــری نس کمت
ــن  ــد. همچنی ــر باش ــل همبرگ ــودی مث ف
میــزان  گاو  گوشــت  بــا  مقایســه  در 
چربیهــای  و  کل  چربــی  از  کمتــری 
اشــباع و کلســترول را دارد کــه ایــن 
ــت  ــک مزی ــوان ی ــد بعن ــوارد می توانن م
در مصــرف از ماهــی تیالپیــا بخصــوص 
ــترول  ــی و کلس ــراد دارای چرب ــرای اف ب
ــت گاو  ــرف گوش ــه مص ــبت ب ــاال نس ب
ــان  ــی از ماهی ــا یک ــی تیالپی ــند. ماه باش
ــزه  ــر م ــه بخاط ــت ک ــذ اس ــیار لذی بس
خوبــی کــه دارد می توانــد تشــویق کننــده 
ــرای اســتفاده از  ــرای جامعــه ب ــی ب خوب
گوشــت ماهیهــا باشــد. بطوریکــه دیــده 
ــیاری از  ــورمان بس ــه در کش ــود ک می ش
ــتفاده از  ــرای اس ــی ب ــه تمایل ــرادی ک اف
آبزیــان را نداشــته اند بــا ورود فیلــه 
ایــن ماهــی بــه کشــور بــه اســتفاده 
از آبزیــان بیشــتر عالقمنــد شــده اند. 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــرادی ک ــیاری از اف بس
ــت  ــتند عل ــف هس ــا مخال ــی تیالپی ماه
ــگا- ــودن نســبت ام ــاال ب ــر را ب ــن ام ای
ــودن  ــاد ب ــن زی ــگا-3 و همچنی ــه ام 6 ب
میــزان اســید آراشــیدونیک بــاالی آن 

ــیاری  ــه در بس ــد درحالیک ــان می کنن بی
از مقــاالت معتبــر، همانطــور کــه در 
مطالــب قبــل گفتــه شــد، اســتفاده از این 
ــیدونیک  ــید آراش ــگا-6 و اس ــر ام مقادی
در افــراد ســالم خطــرات خاصــی را 
ــی از  ــار برخ ــراد دچ ــط اف ــدارد و فق ن
بیماریهــا ماننــد بیماریهــای التهابــی بایــد 
ــرف  ــا را مص ــتری آنه ــاط بیش ــا احتی ب
آنهــا  از  اســتفاده  عــوض  در  کننــد. 
می توانــد مزایــای زیــادی را هــم داشــته 
باشــد. ماهــی تیالپیــا ماهــی بــا ســرعت 
رشــد باالســت کــه از مــواد بــا پروتئیــن 
ــزان  ــتند می ــم هس ــر ه ــه ارزان ت ــم ک ک
ــن  ــد. ای ــاد می کن ــن ایج ــاالی پروتئی ب
باعــث می شــود کــه قیمــت تمــام شــده 
ــاد،  ــن باشــد و بخاطــر رشــد زی آن پایی
منبــع پروتئینــی مناســب و در دسترســی 
ــدگان باشــد. وجــود  ــرای مصــرف کنن ب
ایــن ماهــی ارزان قیمــت در بــازار بــرای 
اقشــار پاییــن تــر جامعــه می توانــد تنهــا 
منبــع قابــل خریــد پروتئینــی باشــد. البته 
ایــن را هــم بایــد در اینجــا متذکــر شــد 
ــی  ــن ماه ــی ای ــه واردات ــت فیل ــه قیم ک
ــن  ــت همی ــر از قیم ــا باالت ــور م در کش
فیلــه وارداتــی در کشــورهای دیگــر 
مثــاًل امریــکا اســت )2-3 برابــر( کــه بــا 
ــازار  برداشــتن واســطه های موجــود در ب
ــری  ــت پایین ت ــد قیم ــن کاال می توان ای
هــم داشــته باشــد. در مطالعــات بررســی 
شــده کــه در قبــل بــه آنهــا پرداخته شــد، 
ــی و  ــزان چرب ــه می ــد ک مشــخص گردی
ترکیــب اســیدهای چــرب در عضلــه 
ماهــی بــه عوامــل مختلفــی ماننــد گونــه 
ــی،  ــی ماه ــم غذای ــره و رژی ــی، جی ماه
ــی،  ــرایط محیط ــی و ش ــه جغرافیای منطق
 ... انــدازه، ســن، عوامــل ژنتیکــی و 
ــن  ــد. ای ــته باش ــتگی داش ــد بس می توان
ــه  ــه فیل ــت ک ــن اس ــر ای ــئله بیانگ مس
ماهــی می توانــد در شــرایط مختلــف 
دارای خصوصیــات متفاوتــی باشــد و 
ــا بهتــر کــردن کیفیــت رژیــم  می تــوان ب
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ــر  ــه را باالت ــت فیل ــه کیفی ــوادی ک ــتفاده از م ــرورش و اس ــی در دوره پ ــی ماه غذای
می برنــد ماهــی بهتــری را ایجــاد کــرد.  در نهایــت بــا توجــه بــه تمــام مطالــب گفتــه 
ــل  ــک عام ــا ی ــه مصــرف ماهــی تیالپی ــرد ک ــن طــور برداشــت ک ــوان ای شــده می ت
ــر  ــد بخاط ــز نبای ــود و هرگ ــوب نمی ش ــه محس ــالمتی جامع ــده س ــر اندازن ــه خط ب
ــی حــذف شــود.  داشــتن اشــکاالتی کــه ممکــن اســت داشــته باشــد از ســبد غذای
 3ω بلکــه اســتفاده از ایــن ماهــی در کنــار ماهیــان دیگــری کــه منبــع مناســب تری از
هســتند می توانــد بســیار مفیــد باشــد و کمبــود ایــن اســیدهای چــرب را هــم بــرای 

آن جبــران کــرد.
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شهرکرد 

ــع- متشــکل از بیــش از    عســل -طــالی مای
70 مــاده نظیــر قندهــای ســاده، آنزیــم هــا، ویتامیــن 
هــا و مــواد معدنــی اســت کــه دســته ای از ایــن مواد 
از طریــق شــهد گل تأمیــن و مابقــی توســط زنبــور 
ــد  ــا فراین ــه میشــود. ب ــه آن اضاف ــد و ب عســل تولی
گرچــه  عســل،  پاستوریزاســیون  و  حرارت دهــی 
محتــوای میکروبــی آن کاهــش مییابــد اّمــا برخــی از 
مــواد ماننــد آنزیــم هــای مفیــد درون آن غیــر فعــال 
میشــوند. از دیربــاز تاکنــون خــواص دارویی بســیاری 
از جملــه: خــواص آنتــی اکســیدانی، ترمیــم و بهبــود 
ــر:  ــن نظی ــود ایم ــای خ ــکین بیماری ه ــم، تس زخ
اگزمــا و پســوریازیس، خــواص ضدمیکروبی، تســکین 
زخــم معــده باکتریایــی، بهبــود عملکــرد مغــز؛ حافظه 
ــاده  ــن م ــرای ای ــودرد و... ب ــکین گل ــواب، تس و خ
ــل داشــتن خــواص  ــه دلی برشــمرده شــده اســت. ب
ــی  ــذا-دارو م ــًا غ ــی آن را اصطالح ــرات داروی و اث
نامنــد. ســاالنه حجــم باالیــی از آن جهــت مصــارف 
ــن  ــرد. بنابرای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــون م گوناگ
تشــخیص اصالــت ایــن محصــول، مهــم بــوده و راه  

قطعــی ســنجش کیفیــت آن 20 آزمایــش تشــخیص 
کیفیــت عســل اســت کــه در آزمایشــگاههای مرتبط 

انجــام میشــود. 

حرارت دهــی،  عســل،  واژه:  کلیــد   
عســل کیفیــت  غــذا-دارو،  پاستوریزاســیون، 

مقدمه

ــوه(،  ــد می ــوز )قن ــای: فروکت ــل از قنده  عس
ــاخته  ــا س ــایر قنده ــاکاروز و س ــوز، س ــز، مالت گلوک
شــده اســت. عســل یــا طــالی مایــع حــاوي بیــش 
از 70مــاده مفیــد بــراي بــدن انســان اســت. همچنین 
عســل داراي آنزیمهــاي مفیــدي از جملــه: 
 ،(Invertase)اینورتــاز  ،(Diastase)دیاســتاز
گلوکــز اکســیداز، اســید فســفاتاز و پروتئاز و ... اســت 
کــه برخــی در شــهد و گــردۀ گل هــا وجــود دارنــد 
و برخــی توســط خــود زنبــور تولیــد و بــه آن اضافــه 
می شــوند. عســل، در رده بنــدي غذاهــاي سرشــار از 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــت را ب ــام نخس ــم، مق آنزی
اســت. ضمنــًا مــواد معدنــي مختلفــي ماننــد کلســیم، 
ســدیم، پتاســیم، منیزیــم، آهــن، کلــر، فســفر، گوگرد 
ــل  ــوند)11(. عس ــت میش ــل یاف ــز در عس ــد نی و ی
ــواع  ــي داراي ان ــادۀ کامــل غذای ــوان یــک م ــه عن ب
 B1, B2, B3, B5, B6, C, ــه ــا از جمل ویتامین ه
ــک،  ــید مالی ــي )اس ــیدهاي آل ــن اس E, K همچنی
ــید الکتیــک و  ــیتریک، اس ــید س ــک، اس اســید وینی
اســید اگزالیــک( و پروتئیــن هــا بــوده و میتوانــد315  
تــا 335 کیلوکالــري انــرژي بــه ازاي هــر 100 گــرم 

ــد)11(. ــد کن تولی

 اصطــالح »غــذا-دارو« بــه مواد یــا محصوالتی 
ــی دارای  ــر ارزش غذای ــه میشــود کــه عــالوه ب گفت
خــواص دارویــی، اثرات پیشــگیری کننــده از بیماریها 
یــا اثرات درمانی هســتند. عســل بــا داشــتن ترکیبات 
و ویژگیهــای منحصــر بهفــرد، عــالوه بــر آنکــه بــه 
عنــوان یــک مادۀ غذایی ارزشــمند و مغذی محســوب 
میشــود، دارای اثرات دارویی اســت و یک غذا-داروی 
شــفابخش اســت )10(. همچنیــن عســل دارای 
خــواص ضــد عفونــي کنندگــي و حفاظــت مــواد آلــي 
ــینا در  ــن س ــد. اب ــاد میباش ــه و فس ــل تجزی در مقاب
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کتــاب قانــون در خصــوص عســل چنیــن میگویــد: 
هنــگام زیــاد شــدن بلغــم، انــدرون را تقویــت، نیــرو 
را زیــاد، اشــتها را بــاز میکنــد، عســل خوراکي اســت 
ــرو  ــدان میســازد، حافظــه را نی کــه جوانــي را جاوی
مــي بخشــد و گذشــته را در خاطــره زنــده میکنــد، 

اندیشــه را پــاک و زبــان را میگشــاید)5(. 

مراحل تولید عسل 

زنبورهــای عســل دو شــکم دارنــد. یــک 
ــتفاده  ــهد اس ــره ش ــرای ذخی ــه از آن ب ــکم ک ش
میکننــد و دیگــری کــه بــرای هضــم غــذای 
ــیله  ــه وس ــر ب ــای کارگ ــت. زنبوره ــان اس خودش
زبــان خرطــوم ماننــد خــود، شــهد را از درون گلهــا 
میمکنــد و در کیســۀ عســلی خــود -کــه در واقــع 
شــکم دوم زنبورعســل اســت- ذخیــره میکننــد. در 
ایــن کیســه، شــهد بــا آنزیمهــا و بــزاق زنبورعســل 
ــد  ــل میتوان ــکم دوم زنبورعس ــود. ش ــوط میش مخل
ــی  ــد. یعن ــره کن ــهد ذخی ــرم ش ــدود 70 میلیگ ح
ــرای اینکــه شــکم  ــور!!! و ب ــادل وزن خــود زنب مع
ــا  ــدود 100 ت ــد از ح ــد بای ــهد کن ــر از ش دوم را پ

ــد)22(. ــد کن 150 گل بازدی

وقتــی زنبــور عســل بــه کنــدو میرســد شــهد 
جمــع آوری شــده را بــه زنبورهــای کارگــر داخــل 
ــارس آن  ــه صــورت ن ــا ب ــد ی ــل میکن ــدو منتق کن
ــهد  ــع آوری ش ــه جم ــدداً ب ــد و مج ــا میکن را ره
می پــردازد. زنبورهــای داخــل کنــدو شــهد موجــود 
ــور  ــه ط ــد و ب ــر را میمکن ــور دیگ ــکم زنب در ش
مرتــب ایــن شــهد را دهــان بــه دهــان میکننــد و 
آن را بــا آنزیمهــای خاصــی کــه در بدنشــان ترشــح 
ــد  ــن فرآین ــی ای ــد و ط ــوط میکنن ــود مخل میش
ــای  ــه قنده ــهد ب ــود در ش ــب موج ــای مرک قنده
ســاده تبدیــل میشــوند. بیشــتر قنــد مرکــب 
ــا  ــل ب ــت. زنبورعس ــاکارز اس ــهد س ــود در ش موج
ــه  ــل ب ــاکارز را تبدی ــاص س ــای خ ــح آنزیمه ترش

ــل  ــن کار زنبورعس ــد. ای ــز میکن ــوز و گلوک فروکت
باعــث میشــود کــه مصــرف شــهد بــرای زنبورهــا 
راحتتــر شــده و عســل در مقابــل فســاد باکتریایــی 

ــاوم شــود)22(. مق

 تصــور اشــتباهی وجــود دارد کــه برخــی 
ــد.  ــل میدانن ــور عس ــوع زنب ــل را مدف ــراد، عس اف
ایــن در حالــی اســت کــه سیســتم گــوارش زنبــور 
ــت.  ــاًل مجزاس ــل آن کام ــد عس ــتم تولی ــا سیس ب
ــرآمد  ــل، س ــور عس ــازد، زنب ــان می س ــر نش خاط
همــۀ حشــرات اســت و هرگــز داخــل کنــدو 

نمیکنــد)18،19،23(. مدفــوع 

تغلیظ عسل 

 بــال زدن ســریع زنبورهــا، آب اضافــی موجــود 
در عســل را تبخیــر میکنــد و بــه حــدود 18درصــد 
ــای  ــه زنبوره ــم ک ــت بدانی ــوب اس ــاند. خ میرس
ــن  ــب، بی ــر در ش ــد و اگ ــز نمیخوابن ــل هرگ عس
کندوهــا قــدم بزنیــم صــدای وزوز زنبورهایــی 
را می شــنویم کــه مشــغول تبخیــر آب عســل 
ــس از  ــتند. پ ــردن آن هس ــان ک ــه ده ــان ب و ده
ــه  ــکر( را ب ــِد ش ــاکارز )قن ــل س ــور عس ــه زنب اینک
فروکتــوز و گلوکــز تبدیــل و عســل را تغلیــظ کــرد؛ 
آن را در خانــه هــای شــش ضلعــی ذخیــره میکنــد 
ــک  ــه آن پول ــه ب ــازک ک ــوم ن ــه ای از م ــا الی و ب
میگوینــد درب اســتوانه را -تــا زمانی کــه خــود 
زنبورهــا عســل را بخورنــد و یــا زنبــوردار عســل را 
ــی  ــد)23(. در مناطق ــد- پلمــب می کن برداشــت کن
ــاال و  ــوا ب ــود در ه ــت موج ــه رطوب ــور ک از کش
نزدیــک دریــا هســتند، زنبورهــا نمیتواند میــزان آب 
موجــود در عســل را بــه مقــدار مطلــوب برســانند و 
بــه همیــن دلیــل ایــن عســل هــا رقیقتــر هســتند. 
ــه  ــور ب ــا در مناطــق کوهســتانی و خشــک، زنب ام

ــد)14(. ــظ میکن ــی عســل را تغلی راحت
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موم عسل:

ــع در  ــاز واق ــوم س ــدۀ م ــت غ ــوم از هش   م
ــر  ــای کارگ ــد شــکمی زنبوره ــن بن قســمت زیری
ــا  ــه مــرور زمــان و ب ــد میشــود کــه ب جــوان تولی
ــد  افزایــش ســن زنبورهــای کارگــر، توانایــی تولی
ــح  ــای ترش ــد. مومه ــش مییاب ــا کاه ــوم در آنه م
ــک  ــهای کوچ ــورت فلس ــه ص ــدا ب ــده در ابت ش
و نامنظــم بیضــی شــکل هســتند کــه در آب 
ــال  ــا در ح ــه زنبوره ــی ک ــرم هنگام ــوای گ و ه
ــادی  ــمت زی ــود. قس ــح میش ــتند ترش ــه هس تغذی
ــط  ــوم توس ــح م ــان ترش ــهد در زم از عســل و ش
زنبورهــای کارگــر مصــرف میشــود. زنبورهــا 
بــرای تولیــد حــدود نیــم کیلــو مــوم، تقریبــا 3/2 
کیلوگــرم عســل را مصــرف میکننــد. برای ســاخت 
شــانههای کنــدو، مــوم تولیــد شــده توســط زنبــور 
ــه آن  ــی ب ــای مختلف ــم ه ــده میشــود و آنزی جوی

ــود)14(. ــه میش اضاف

ظاهر عسل

ــه  ــزی ک ــن چی ــل اولی ــد عس ــگام خری  هن
ــگ عســل اســت.  ــود، رن ــده و قضــاوت می ش دی
اگــر چــه از روی رنــگ عســل میتــوان اطالعاتــی 
در مــورد عســل بــه دســت آورد امــا بــه هیچ وجــه 
ــی  ــودن آن را تعییــن کــرد. خیل ــوان اصــل ب نمیت
از افــراد تیــره بــودن عســل را نشــانۀ کیفیــت آن 
میداننــد، درحالی کــه عســل میتوانــد تقلبــی بــوده 
ــره شــده باشــد.  ــا حــرارت دادن، تی ــگ آن ب و رن
ــات نشــان  ــه تحقیق ــه داشــت ک ــد توج ــه بای البت
داده کــه عســلی کــه رنــگ آن بــه صــورت 
طبیعــی تیــره اســت، مقــدار آنتی اکســیدان و 

ــتری دارد.  ــی بیش ــواد معدن م

رنــگ عســل چــه تیــره و چــه روشــن نشــان 

ــب  ــهد غال ــان ش ــا هم ــی ی ــأ گیاه ــدۀ منش دهن
ــی و  ــواد معدن ــه م ــه ب ــا توج ــت و ب ــل اس عس
ــل  ــگ عس ــهد، رن ــود در ش ــر موج ــزای دیگ اج
مشــخص میشــود. البتــه شــرایط نگهــداری و 
ــر میگــذارد.  ــگ عســل تاثی حــرارت هــم روی رن
ــت  ــاد و گذش ــرارت زی ــه ح ــورت ک ــن ص ــه ای ب
زمــان، باعــث تیــره شــدن عســل میشــود. میــزان 
 ،(pH) ــیدیته ــه اس ــل ب ــگ عس ــدن رن ــره ش تی
میــزان نیتــروژن و گلوکــز موجــود در عســل 
ــش  ــا افزای ــتقیم ب ــۀ مس ــته و رابط ــتگی داش بس
دمــا دارد و در دماهــای باالتــر ســریعتر رخ میدهــد. 
بــه طــور کلــی عســل هــای روشــن طعــم مالیــم 
ــا  ــد. اّم ــری دارن ــم تندت ــره طع ــای تی و عســل ه

ــدارد)21(.  ــت ن ــوع عمومی ــن موض ای

حرارت  دهی عسل 

ــرارت داده  ــل ح ــگاهها، عس ــی فروش در برخ
ــرارت  ــود. ح ــع میش ــتوریزه توزی ــا پاس ــده و ی ش
بــاال بــا اینکــه موجــب از بیــن بــردن مخمرهــای 
مضــر درون عســل و بهبــود رنــگ و قــوام عســل، 
ــه  ــا ب ــردن ی ــش ُرس ک ــث کاه ــن باع همچنی
ــن  ــا ای ــود ب ــکرک زدن عســل می ش ــالح ش اصط
ــد درون  ــذی و مفی ــواد مغ ــیاری از م ــود بس وج
عســل ماننــد آنزیــم هــای مفیــد و ضــد میکروبــی 
درون عســل را از بیــن میبــرد یــا غیرفعــال میکند!!

اصطــالح  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم    
ــه  ــردن عســل، ربطــی ب ــا ُرس ک ــکرک زدن ی ش
شــکر و حضــور آن در عســل نــدارد و ایــن پدیــده 
یــک فراینــد شــیمیایی، ناشــی از تبلــور قندهــای 
مختلف درون عســل اســت و در عســل 100درصد 
ــد و از شــاخصهای عســل  ــی هــم رخ میده طبیع
حــرارت ندیــده، پدیــدۀ ُرس کــردن یــا اصطالحــًا 

ــت!!)8(. ــکرک زدن اس ش
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تصویر شماره 2. تفاوت ظاهری عسل حرارت 
داده شده و عسل خام

)حــرارت  محاســن عســل خــام 
ندیــده( 

1- خواص آنتی اکسیدانی:

نظیــر  مفیــدی  مــواد  دارای  گیاهــان   
از گزنــد  را  آنهــا  آنتی اکســیدانها هســتند کــه 
خورشــید  فرابنفــش  نــور  اثــرات  و  حشــرات 
محافظــت میکنــد. عســل خــام حــاوی مقادیــری از 
ایــن آنتــی اکســیدان هــای گیاهــی اســت. برخــی 
عســلها مشــابه میــوه هــا و ســبزیجات دارای میزان 
باالیــی آنتی اکســیدا ن هســتند و بــا حــرارت دادن، 
ایــن دســته از مــواد مفیــد عســل از بیــن می رونــد. 
ــواد  ــی اکســیدانها م ــه آنت ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــر  ــدن را در براب ــلولهای ب ــه س ــدی هســتند ک مفی
ــای  ــرطان ها و بیماریه ــی س ــری، برخ ــد پی فرآین

ــد)13(. ــظ میکن ــی محاف قلبی-عروق

ــی  ــد قارچ ــری و ض ــد باکت ــواص ض 2- خ
ــل: عس

ــی کــه دارد  ــل آنزیمهای ــه دلی  عســل خــام ب
ــی اســت)11،17(. ــواص ضــد باکتریای ــد خ واج

3-خواص ضد التهابی عسل:

ــات نشــان میدهــد کــه عســل عــالوه  مطالع
بــر خــواص ضــد میکــروب و آنتی اکســیدانی، 

دارای خاصیــت ضــد التهابــی نیــز هســت و منجــر 
ــوختگی و  ــم، س ــام زخ ــرعت التی ــش س ــه افزای ب

ــود)7(. ــی میش ــای دیابت زخمه

4- بهبود عملکرد مغز و حافظه:

ــد  ــیداتیو و تولی ــترس اکس ــش اس ــا کاه   ب
فاکتورهــای عصبــی دخیــل در عملکــرد مغــز، بــه 

ــد)21( ــک می کن ــرد آن کم ــود عملک بهب

5- کمک به فرایند گوارش و هضم غذا:

بیماریهــای  برخــی  در  عســل  مصــرف 
گوارشــی و اســهال توصیــه میشــود. مطالعــات 
ــود زخــم معــدۀ  نشــان میدهــد کــه عســل در بهب
ناشــی از بیمــاری باکتریایــی هلیکوباکتــر پیلــوری 
اســت.  مؤثــر   (Helicobacter pylori)
ــده  ــن موجــب کاهــش برگشــت اســید مع همچنی

ــود. ــس (Reflux) میش ــا رفالک ــری ی ــه م ب

عســل دارای مــواد مغــذی اســت کــه باعــث 
تکثیــر باکتریهــای مفید درون روده انســان میشــود. 
ایــن باکتریهــا نــه تنهــا بــرای هضــم غــذا، بلکــه 

بــرای ســالمتی نیــز مفیــد هســتند)18(.

6- تسکین گلو درد و آسم:

ــرای  ــان ب ــی و آس ــای قدیم ــی از درمانه یک
گلــو درد در ســرماخوردگی هــا اســتفاده از ترکیــب 
ــوده اســت. همچنیــن  آب، عســل و لیمــو تــرش ب
ــه بهبــود عالیــم آســم و  مصــرف عســل منجــر ب
ــات  ــده اســت. مطالع ــاران ش ــس در بیم ــی نف تنگ
داروی  انــدازه  بــه  عســل  کــه  داده  نشــان 
 (Dextromethorphan)دکســترومتورفان
ســرفه را کاهــش میدهــد و کافــی اســت یــک یــا 
ــرفه  ــو درد و س ــگام گل ــل را در هن ــق عس دو قاش

ــد!)18(. ــان کنی امتح

7- کاهش بی خوابی:

یکــی دیگــر از محاســن مصــرف عســل، 
بهبــود کیفیــت خــواب اســت. عســل بــا بــاال نگــه 
ــر  ــرف ذخای ــش مص ــون و کاه ــد خ ــتن قن داش
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بــه  منجــر  کبــدی   )Glycogen( گلیکــوژن 
ایجــاد خــواب عمیــق در انســان میشــود)6(.

8- جایگزین مناسب شکر سفید:

بــه طــور متوســط هــر 100 گــرم عســل 304 
کیلوکالــری و هــر 100 گــرم شــکر 380 کیلوکالری 
انــرژی آزاد میکنــد. از طرفــی مصــرف شــکر صرفــًا 
قنــد خــون را ســریع بــاال میبــرد، درحالی کــه 
ــی  ــش تدریج ــر افزای ــالوه ب ــل، ع ــرف عس مص
ــون  ــولین خ ــداری انس ــه پای ــر ب ــون، منج ــد خ قن
ــاکارز  ــد س ــاوی قن ــط ح ــکر فق ــود. ش ــز میش نی
ــر،  ــادۀ دیگ ــای س ــل دارای قنده ــی عس ــت ول اس
آنزیمهــای مفیــد، مــواد معدنــی و ویتامینهــای 
فــراوان اســت. بــه عــالوه مصــرف همزمــان عســل 
بــا دارچیــن موجــب افزایــش ســطح انســولین خون 
و ســبب تســریع ورود قنــد از خــون بــه ســلولهای 
ــه میشــود  ــل توصی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــدن میش ب
جهــت کاهــش وزن و در افــراد دیابتــی )تحــت نظر 
ــه جــای  ــن ب ــه همــراه دارچی پزشــک( از عســل ب

ــد اســتفاده شــود.)6،18،21( ــا قن شــکر ســفید ی

خطر مصرف عسل خام

عســل خــام در شــرایط خاصــی میتوانــد حامل 
ســم بوتولینــوم (Botulinum toxin) باشــد. بــه 
همیــن دلیــل مصــرف آن در کــودکان کمتــر از 12 

مــاه، بایــد محتاطانــه باشــد!!)14(.

و  کیفیــت  نظــر  از  عســل  انــواع 
خلــوص:

ــازار  ــدی عرضــه شــده در ب عســل های تولی
را از نظــر کیفیــت و خلــوص بــه ســه دســته میتوان 

تقســیم کــرد:

عسل کاماًل طبیعی:

عســلی اســت کــه زنبــور عســل پــس از 
ــل آوری،  ــا عم ــف، آن را ب ــان مختل ــه از گیاه تغذی
ــد. ایــن مــاده شــیرین و  ــه می کن ســاخته و پرداخت
غلیــظ توســط زنبــوران عســل، پــس از جمــع آوری 
شــهد گلهــا بــا تغییــر در بــدن زنبورهــا و در داخــل 

ــود)1،2،3،4،9،15(. ــره میش ــد و ذخی ــدو، تولی کن
عسل تغذیه ای:

ــل در  ــور عس ــه زنب ــت ک ــیرینی اس ــادۀ ش م
ــا و  ــهد گله ــتفاده از ش ــر اس ــالوه ب ــد آن ع تولی
گیاهــان، از شــربت، شــکر و یــا ســایر مــواد قنــدی، 
اســتفاده کــرده باشــد. بــا انجــام آزمایشــات متعــدد 
ــِد  ــاکارز )قن ــری س ــدازه گی ــا ان ــی از آنه ــه یک ک
شــکر( در عســل اســت، میتــوان بــه ایــن موضــوع 
پــی بــرد. میــزان ســاکارز در عســل طبیعــی نبایــد 

ــج درصــد باشــد. بیشــتر از پن

ــواًل  ــربت معم ــا ش ــکر ی ــا ش ــور ب ــۀ زنب تغذی
در فصــل پاییــز و پــس از برداشــت عســل، جهــت 
تأمیــن ذخیــرۀ غذایــی زنبورهــا و در زمســتان امــر 
ــی  ــه گاه ــن تغذی ــود. ای ــوب میش ــادی محس ع
ــد  ــه رش ــک ب ــت کم ــار جه ــل به ــدای فص در ابت
کلنــی نیــز انجــام می شــود. در ایــن مــوارد، 
ــود و  ــرف میش ــور مص ــط زنب ــکر توس ــربت ش ش
وارد عســل نمیشــود. امــا در هــر صــورت اینگونــه 
را  طبیعــی  عســل  خــواص  و  کیفیــت  عســل 

نــدارد)1،2،3،4،9،15(.

عسل تقلبی

ــت  ــدون دخال ــز ب ــب نی ــراد متقل ــی اف بعض
زنبــور، بــا مــواد قنــدی، آب، اســانس، اســید 
ــا،  ــی چــون خرم ــوه های ــا شــیره می ســیتریک و ی
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تــوت و مــواد نشاســته ای اقــدام بــه تولید عســلهای 
تقلبــی و عرضــه آن بــه بــازار مینماینــد. ایــن 
عســلهای مصنوعــی تهیــه شــده از شــیرۀ میــوه هــا 
ــی و  ــت درمان ــز تجــاری، هســتند و خاصی ــا گلوگ ی
غذایــی نداشــته و بــرای ســالمتی انســان نیــز مضــر 

میباشــند.

راحتــی  بــه  تقلبــی  نــوع عســلهای  ایــن 
در آزمایشــگاه و حتــی انجــام بعضــی تســتهای 
فیزیکــی قابــل تشــخیص هســتند. در نــوع دیگــری 
از ایــن عســلهای تقلبــی افــراد ســودجو با افــزودن و 
مخلــوط کــردن ترکیبــات ذکــر شــده و بــه خصوص 
گلوگــز مایــع تجــاری )بــادکا( بــه عســل تولید شــده 
در کندوهــا اقــدام بــه تولیــد عســل ناخالــص تقلبــی 
مینماینــد تــا حجــم محصــول تولیــدی خــود را بــاال 

ــد)1،2،3،4،9،15(. ببرن

راههای تشخیص عسل با کیفیت:

جهت شناســایی کیفیت عســل در آزمایشــگاه 
اداره اســتاندارد و آزمایشــگاههای دیگــر 20 آزمــون 

زیر، قابــل انجــام اجراســت)1،2،3،4،9،15(.

1-ساکاراز

2-ساکارز

3-پرولین

(HMF)4-هیدروکسی متیل فورفورال

5-دیاستاز

6-رطوبت

7-خاکستر

8-هدایت الکتریکی

9-مواد نامحلول در آب

10-اتانول

11-نسبت فروکتوز به گلوکز

12-قند احیا کننده

13-اسیدیتۀ آزاد  

pH-14

15-قندکل

16-گلیسرول 

17-سنجش قندها

18-شمارش کپکها

19-شــمارش مخمرهــای اُســموتیک )ســاکارو 
مایســز روکســی(

کلســتریدیومهای  اســپورهای  20-شــمارش 
ــولفیت ــدۀ س ــا کنن احی
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     رنــگ عســل بــا توجــه بــه اینکــه زنبــور عســل بیشــتر از شــهد چــه گلــی اســتفاده کــرده اســت 
ــه هفــت رنــگ تقســیم کــرده کــه عبارتنــد از کهربایــی  متفــاوت اســت. ادارۀ کشــاورزی آمریــکا آن را ب
تیــره، کهربایــی، کهربایــی روشــن، کهربایــی خیلــی روشــن، ســفید، ســفید روشــن و ســفید آبکــی، دامنــه 

ایــن رنگهــا را میتوانیــد در شــکل زیــر مشــاهده کنیــد)21(
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چکیده

برنامــه بومــی کــردن میگــو و بهبــود ژنتیــک 
ایــاالت  در  اواخــر دهــه 1980 میــالدی  در  آن 
ــوی  ــرورش میگ ــه پ ــت برنام ــکا تح ــده آمری متح
 United/USMSFP( ــده ــاالت متح ــی ای دریائ
 States Marine Shrimp Farming
پاســفید  میگــوی  از  اســتفاده  بــا   )Program
غربــی            )Penaeus vannamei( شــروع 
شــد. USMSFP بــر مبنــای مفاهیــم اثبــات 
ــه  ــروع ب ــود و ش ــور ب ــت دام و طی ــده در صنع ش
ایجــاد مولدیــن )Stock ( میگــوی عــاری از عامــل 
 Specific Pathogen/SPF ( زا  بیمــاری 
ــا  ــه میگــو، ب ــره اولی ــا ذخی ــد ی Free (  نمــود. مول
ــد  ــای صی ــختگیرانه میگوه ــش س ــتفاده از پای اس
ــه  ــی ک ــات وحــش و انتخــاب میگوهای شــده از حی
ــاری زا  ــل بیم ــاری از عام ــی ع ــورت طبیع ــه ص ب
ــه  ــد. اگرچ ــه دســت آم ــد، ب ــم بودن ــای مه بیماریه
کــه مفهــوم حیــوان SPF دربــاره حیوانــات خشــکی 

ــبت  ــه نس ــت، ب ــده اس ــن ش ــی تبیی ــه خوب زی ب
ــد و  ــد می باش ــروری جدی ــزی پ ــت آب ــرای صنع ب
بــرای پذیــرش آن در جامعــه آبــزی پــروران نیــاز بــه 
ــه مــوازات برنامــه  زمــان اســت. در اوایــل 1990، ب
ــاالت متحــده، برنامــه  ــرورش میگــوی دریایــی ای پ
ــی  ــود ژنتیک ــر روی بهب ــری ب ــدد دیگ ــای متع ه
ــه  ــد. در نتیج ــاز ش ــن آغ ــکای التی ــو در آمری میگ
چندیــن اصطــالح و محصــول جدیــد ماننــد میگــوی 
 Pathogen( زا   بیمــاری  عامــل  بــه  مقــاوم 
میگــوی   ،  ) SPR/Specific  Resistance
 Specific( تحمــل پذیــر در مقابــل بیماری هــا
حتــی  و   )   SPT/  Pathogen Tolerant
ــا تمــام عوامــل بیمــاری  میگــوی تمــاس داشــته ب
وارد   )   APE/  All Pathogen Exposed(
واژگان صنعــت میگــو و تجــاری شــد. ایــن موضــوع 
ــاره  ــو درب ــت میگ ــردرگمی در صنع ــه س ــر ب منج
معنــا، رابطــه و اهمیــت ایــن اصطالحــات جدیــد بــا 
توجــه بــه SPF شــد. مقالــه حاضــر تــالش میکنــد 
تــا ایــن مفاهیــم را روشــن کــرده و تعریــف علمــی 
ــن  ــندگان ای ــن نویس ــد، همچنی ــه ده ــا ارائ از آنه
ــدازی، نگهــداری  ــه مجــددا روی اهمیــت راه ان مقال
و اســتفاده از میگــوی SPF بومــی شــده )کــه خــود 
میتوانــد بــه حالــت SPR و/یــا SPT باشــد( تاکیــد 
دارنــد. هــدف از ایــن تاکیــد کاهــش ریســک رخــداد 
بیمــاری و افزایــش تولیــد و ســودآوری اســت. بــرای 
ــای  ــه  ه ــایر گون ــد SPF س ــت آوردن مول ــه دس ب
ــروری اصــول یکســانی  ــزی  پ ــورد اســتفاده در آب م
ــه همچنیــن در خصــوص  ــه کار می ــرود. ایــن مقال ب
مشــکالت تاییــد و احــراز حالــت SPF که ناشــی از 
 Endogenous( وجــود عناصر ویروســی درونــزاد
ــی کــه  EVE/ Viral Elements ( و تقاضاهای
بــرای ایجــاد دســتورالعملهای بیــن  المللــی علمــی و 
تکنیکــی مبتنــی بــر شــواهد بــرای تولیــد میگــوی 

ســالم؛ بحــث خواهــد کــرد.

مقدمه

 )SPF( ــاری زا ــل بیم ــاری از عام ــد ع ــوم مول مفه
و تکنولــوژی کــه بــرای ایجــاد و مدیریــت آن الزم 
اســت در ابتــدا در نیمکــره غربــی )ایــاالت متحــده 
و اروپــا( بــه وجــود آمــد. منشــا آن بــه اوایــل 1940 
ــگاهی  ــات آزمایش ــب حیوان ــه ط ــالدی و حیط می
ــد  ــرای تولی ــه ب ــای SPF ک ــه  ه ــا جوج مخصوص
ــس از  ــردد. پ ــر میگ ــتند؛ ب ــروری هس ــن ض واکس
 SPF ــوژی آن و طــی 30-40 ســال بعــدی، تکنول
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ــور  ــت طی ــترده در صنع ــور گس ــه ط ــه و ب پذیرفت
ــه  ــوع ب ــن موض ــد. در 1960 ای ــه ش ــه کار گرفت ب
خــوک و ســایر سیســتمهای تولیــد حیوانــات اهلــی 
ــد  ــرای تولی ــوژی ب ــن تکنول ــدا کــرد. ای ــز راه پی نی
ــص  ــتاندارد و خال ــای اس ــد ه ــداری از مول و نگه
ژنتیکــی از حیوانــات موســوم بــه مــوش ســفید، در 
ــن  ــت؛ از ای ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس دامپزشــکی م
حیوانــات در تحقیقــات پزشــکی و دامپزشــکی 

اســتفاده می شــود. 

برنامــه USMSFP دپارتمــان کشــاورزی ایاالت 
متحــده در ســال 1984 ایجــاد شــد، در نتیجــه آن 
ــا  ــف ب ــاالت مختل ــه در ای ــادی موسس ــداد زی تع
هــدف افزایــش تولیــد میگــوی دریایــی و کاهــش 
وابســتگی بــه واردات، تاســیس شــدند. بعــد از 
ــژاد،  ــالح ن ــه اص ــاری در برنام ــداد بیم ــن رخ اولی
پاســخ USMSFP تغییــر در اهــداف بــود، پــس 
ــه  ــری برنام ــه کارگی ــعه و ب ــی، توس از آن طراح
ســالمت مولــد SPF و مدیریــت بیمــاری عفونــی 
ــت  ــرار گرف ــتور کار ق ــان در دس ــورت توام ــه ص ب
ــی  کــه در تمــام انســتیتوهای USMSFP اجرای
شــد و در نهایــت بــه صــورت تجــاری در صنعــت 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــاالت متح ــوی ای میگ
ــی  ــت بوم ــه جه ــن برنام ــه اولی ــت.در نتیج گرف
ــده تحــت  ــود ژنتیکــی میگــوی پنائی کــردن و بهب
ــوی  ــتفاده از میگ ــا اس ــه USMSFP و ب برنام
ــی )Penaeus vannamei (  در  ــفید غرب پاس
1989 آغــاز شــد. هــدف اولیــه ایــن برنامــه تولیــد 
مولدیــن عــاری از عامــل بیمــاری زا بــود کــه بتوان 
آنــرا تکثیــر کــرده و پســت الروی تولیــد شــود کــه 
ــا  ــن ، ب ــای ام ــتم ه ــات و سیس ــرا در تاسیس آن
ــد،  ــش تولی ــر و افزای ــرگ و می ــش م ــدف کاه ه

ــرورش داد. پ

در ابتــدای راه، برنامــه USMSFP ، مفهــوم 
ــذ  ــور اخ ــت دام و طی ــاب را از صنع ــر و انتخ تکثی
  SPF ــوی ــد میگ ــاد مول ــرای ایج ــرد و از آن ب ک
جهــت تهیــه پســت الرو بهینــه شــده ژنتیکــی و بــا 
ــرد.  ــاال )High Health( اســتفاده ک ســالمت ب
در ادامــه بــه کمــک پایــش ســختگیرانه میگوهــای 
وحشــی صیــد شــده مولدینــی بــه دســت آمــد کــه 
ــه صــورت  ــه ب ــرادی ک ــرای انتخــاب اف ــا ب از آنه
طبیعــی عــاری از عامــل بیمــاری زاهــای شــناخته 
شــده و قابــل تشــخیص آســان، اســتفاده شــد. در 

طــی ایــن فرآینــد، میگــوی مشــکوک و یــا آلــوده 
تحــت شــرایط ســخت قرنطینــه  ای در مرکــز تکثیر 
 /Nucleus Breeding Center( اصلــی  
ــز  ــن مرک ــه ســرعت حــذف میشــد. ای NBC ( ب
ــواده هــای  ــادی از خان محــل نگهــداری تعــداد زی
اصلــی میگوهــای پایــش شــده بــود. از ایــن مولــد 
ــود  ــردن و بهب ــی ک ــه بوم ــت در برنام ــا در نهای ه
ژنتیــک اســتفاده شــد. خانــواده هایــی کــه عملکرد 
ــان  ــت الروش ــتند، پس ــل داش ــر نس ــری در ه بهت
بــرای ایجــاد مولــد SPF در مراکــز تکثیــر مولــد 
 Broodstock Multiplication Center(
/BMC ( بــا بیوســکوریتی کافــی، برگزیده شــدند.  
ــرای  ــاری ب ــای تج ــه هچــری ه ــن ب ــن مولدی ای

ــدند. ــال می ش ــزارع ارس ــت الرو م ــد پس تولی

برنامــه  زیــادی  تعــداد  مــوازی،  بــه صــورت 
ــفید در  ــا س ــوی پ ــا میگ ــازی ب ــی و مولدس انتخاب
ــه  ــال برنام ــد. در ونزوئ ــرا ش ــن اج ــکای التی آمری
تولیــد  در 1990 جهــت  انتخابــی گســترده ای 
ــی،  ــی محل ــرایط پرورش ــا ش ــازگار ب ــوی س میگ
شــروع شــد. بــه صــورت مشــابه، در کلمبیــا 
انتخــاب  بــه  دســت  تجــاری  تولیدکننــدگان 
گســترده میگوهــای مقــاوم بــه بیمــاری ویروســی 
ــد.  ــل 1990 زدن ــورا )TSV ( در اوای ــندروم ت س
ایــن تالشــهای اولیــه در ادامــه تبدیــل بــه برنامــه 
ــد.  ــل ش ــن تبدی ــای گســتردگی انتخــاب مولدی ه
ایــن امــر منجــر بــه تولیــد جمعیــت بهبــود یافتــه 
از میگــو بــرای اســتفاده در صنعــت میگــوی منطقه 
شــد. برنامــه هــا در آمریــکای التیــن بــر پایــه ایــن 
ــا  ــا میبایســت ب ــه جمعیته ــود ک ــتوار ب ــوم اس مفه
شــرایط محیطــی ســازگار بــوده و بایــد نســبت بــه 
بیماریهــای مهــم اندمیــک منطقــه مقــاوم بــوده یــا 
آنهــا را تــاب بیاورنــد. در نتیجــه انشــعاب مهمــی در 
اســتراژیهای مولدســازی در دهــه 1990 بــه وجــود 
 USMSFP ــه ــت برنام ــو تح ــک س ــد، از ی آم
ــت در شــرایط  ــر جمعی انتخــاب، نگهــداری و تکثی
ــکل  ــت پروت ــا رعای ــاری ب ــاری از بیم ــا ع ضرورت
ــایر  ــر س ــوی دیگ ــتیم و از س ــای SPF را داش ه
برنامــه هــا دســت بــه انتخــاب جمعیــت در شــرایط 
حضــور و فشــار چنــد عامــل بیماریزای مهــم منطقه 

ــد. ــد، میزدن ــایع بودن ــد تجــاری ش ــه در تولی ک

اگرچــه مفهــوم حیوانــات SPF بــه خوبــی در 
حیوانــات خشــکی زی کــه میتواننــد در تاسیســات 
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ایزولــه رشــد داده شــوند، تعریــف شــده؛ بــه نســبت 
در آبــزی پــروری کــه ایزولــه نگهداشــتن حیــوان در 
شــرایط آبی مشــکل اســت، موضــوع جدیدی اســت. 
ــوم  ــترده مفه ــرش گس ــرای پذی ــی ب ــرک اصل مح
ــه  ــاری لک ــترش بیم ــروز و گس ــوی SPF، ب میگ
ــه  ــاری لک ــروس بیم ــط وی ــفید )WSD( توس س
ســفید )WSSV( در میانــه دهــه 1990 بــود. در آن 
 P. monodon( زمــان میگــوی پنئــوس مونــودون
ــی زود  ــود. خیل ــیا ب ــی پرورشــی در آس ــه اصل ( گون
مشــخص شــد کــه منبع اصلــی ویــروس لکه ســفید 
در اســتخرهای پرورشــی، پســت الروهــای آلــوده  ای 
بودنــد کــه از مولدیــن آلــوده صیــد شــده بــه دســت 
ــرای  ــن مشــخص شــد کــه ب ــد، همچنی ــده بودن آم
ــک  ــه کم ــاری ب ــش بیم ــو، پای ــدار میگ ــد پای تولی
تکنیــک PCR بــرای بــه حداقــل رســاندن میــزان 
ــه  ــول، ب ــل قب ــه حــد قاب ــروس در پســت الروها ب وی
انــدازه کافــی موثــر نمی باشــد. همچنــان کــه توســط 
ــی  ــد، آگاه ــاره ش ــد )Briggd - 2005( اش بریگ
همگانــی از عملکــرد ضعیــف، رشــد کم و حساســیت 
بــه بیمــاری در گونــه هــای پرورشــی بومــی نظیــر 
ــن  ــیس )P. chinensis ( در چی ــوس چاینس پنئ
ــور  ــه ط ــودون )P. monodon ( ب ــوس مون و پنئ
عــام در بقیــه جاهــا،  دلیــل اصلــی ورود میگــوی پــا 
ســفید غربــی  بــه آســیا بــود. اینهــا نتیجــه اســتفاده 
از مولدیــن آلــوده کــه قابلیــت انتقــال بیمــاری را بــه 
ــترس  ــود. در دس ــتند، ب ــود را داش ــد از خ ــل بع نس
بــودن مولــد هــای SPF از همــراه بــا بــه کارگیــری 
اســتراتژی هــای موثــر بیوســکوریتی حــذف عامــل 
بیمــاری زا، بــه ســرعت باعــث شــد کــه میگــوی پــا 
ســفید غربــی   تبدیــل بــه گونــه غالــب پرورشــی در 

آســیا گــردد.

بــه خاطــر مزایــای اســتفاده از میگــوی بومــی شــده 
و بهبــود ژنتیــک یافتــه SPF از میگــوی پــا ســفید 
غربــی  بــرای تولیــد پســت الروهــای ســالم و 
اســتفاده مزرعــه داران از آنهــا جهــت ذخیــره ســازی 
در اســتخرهای خــود، اصطــالح SPF در آســیا 
ــا  ــری ی ــا تاب پذی ــراه ب ــازی هم ــره  س ــا ذخی ــم ب ه
مقاومــت بــه بیمــاری معنــا شــد. شــرایطی بالعکــس 
 SPF در آمریــکای التیــن رخ داد،جاییکــه میگــوی
ــدون بیوســکوریتی حــذف کننــده  در اســتخرهایی ب

ــن موضــوع  ــره می شــدند. ای عامــل بیمــاری زا، ذخی
ــد  ــث ش ــد و باع ــی ش ــترده منته ــات گس ــه تلف ب
ــه  ــد ک ــن باش ــه داران ای ــت مزرع ــور و برداش تص
حالــت SPF باعــث حساســیت بیشــتر بــه بیمــاری 
 SPF اســت.  نادرســت  تصــور  ایــن  می گــردد. 
تنهــا وضــع بهداشــتی مولدهــا را مشــخص میکنــد 
ــه  ــبت ب ــاب  آوری نس ــا ت ــت ی ــیت، مقاوم و حساس

ــد. ــان نمی ده ــاری را نش ــت و بیم عفون

ایــن رهیافــت دوگانــه منجــر بــه ایجــاد اصطالحــات 
ــاری و  ــه بیم ــاوم ب ــای مق ــر مولده ــدی نظی جدی
ــا،  ــد. معن ــاری گردی ــده بیم ــل کنن ــای تحم مولده
ــا  ــن اصطالحــات در مقایســه ب رابطــه و اهمیــت ای
مفهــوم SPF باعــث ایجــاد ســردرگمی در صنعــت 
 SPR و SPF میگــو شــد. علیرغــم  تصــور غلــط از
ــتفاده از  ــود، اس ــناخته شــده ب ــه ش ــا ک ــرای مدته ب
ــتفاده  ــده SPF و اس ــی ش ــوی بوم ــای میگ مولد ه
ــه  ــکاری و رو ب ــوژی ابت ــوان تکنول ــه عن از SPF ب
گســترش بــرای حمایــت از پــرورش میگــوی پایــدار 
در کنفرانــس آبــزی پــروری 2010، بــه عنــوان یــک 

نیــاز اصلــی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.

ــه، شــفاف کــردن ایــن مفاهیــم و  هــدف ایــن مقال
اصطالحــات و تاکیــد دوبــاره بــر اهمیــت و مزایــای 
گســترش و نگهــداری از مولــد هــای میگــوی ســالم 
و بومــی شــده کــه عــاری از عامــل بیمــاری زاهــای 
ــر و  ــو را پربازده ت ــرورش میگ ــتند و پ ــی هس اصل
ــی  ــه ای تخصص ــد. جلس ــد، می باش ــر میکنن پایدارت
ــی 2016  ــا 28 م ــخ 26 ت ــد تاری ــوک تایلن در بانک
توســط FAO برگــزار گردیــد. ایــن مقالــه خروجــی 
ــی  ــد و نتایج ــرح ش ــه مط ــی ک ــه، بحثهای آن جلس

ــد.  ــکاس می ده ــد را انع ــه ش ــه گرفت ک

تعاریف اصلی

بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت عامــل بیمــاری زا، تنها 
اصــالح فنــی کــه میتــوان بــرای حیوانــات خشــکی 
 SPF انتخــاب کــرد بیعــاری از عامــل بیمــاری زا یــا
می باشــدکه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد. ایــن 
تعریــف میتوانــد بــرای تمــام حیوانــات خشــکی زی 
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ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــتفاده ش ــز اس ــر از آن نی و غی
ــن  ــو چندی ــت میگ ــته در صنع ــه گذش طــی دو ده
اصطــالح بــدون تعریــف مــورد توافقــی وارد شــده 
اســت. در نتیجــه، ایــن مقالــه تعریــف دقیــق علمــی 
بــرای ایــن اصطالحــات جدیــد را بــرای اســتفاده در 

صنعــت میگــو و ســایر آبزیــان پیشــنهاد میکنــد. 

بایــد توجــه داشــت کــه تعامــل و واکنــش میگــو به 
ــه صــورت  ــاری زاهــای ویروســی ب ــل بیم ــا عام ب
کامــل مطالعــه و مشــخص نشــده اســت. برخــالف 
ــی- ــد نم ــادی تولی ــی  ب ــا آنت ــره  داران، میگوه مه

ــر همــگان مشــخص شــده کــه  کنــد، همچنیــن ب
بازمانــدگان رخــداد بیمــاری حاصــل از ویروســهای 
کشــنده، کــه تلفــات ســنگینی هــم ممکــن اســت 
ــی  ــول زندگ ــام ط ــد در تم ــد، میتوانن ــته باش داش
ــان  ــخص را نش ــی مش ــه عالیم ــدون اینک ــود ب خ
ــند.  ــوده باش ــروس آل ــم آن وی ــه دوز ک ــد، ب بدهن
ایــن میگوهــا می تواننــد ایــن صفــت را را بــه 
نتــاج خــود انتقــال بدهنــد. ایــن میگوهــا  میتواننــد 
بیمــاری را در شــرایط نامناســب محیطــی یــا 
ــوم  ــد.  مفه ــروز دهن ــترس زا ب ــل اس ــایر عوام س
تحمــل عفونــت ویروســی بــدون نشــان دادن 
ــل  ــی تحم ــدت طوالن ــرای م ــاری، ب ــانه بیم نش
  )Viral Accommodation(          ویروســی
نامیــده میشــد امــا مکانیســم نحــوه  انجــام آن هنــوز 
ناشــناخته اســت. مولــد هــای میگــو کــه نســبت بــه 
ــوده نشــده اند،  ــا آن آل ــد امــا ب TSV تحمــل دارن
توســط انتخــاب ژنتیکــی توســعه داده شــدند. وقتــی 
 TSV ــنده ــای کش ــه  ه ــا ایزول ــا ب ــن مولد ه ای
ــانه و  ــا نش ــدند ام ــوده ش ــدند، آل ــه داده ش مواجه
ــا  ــد. ب ــان ندادن ــاری را نش ــی از بیم ــت بالین عالم
ایــن حــال، آنهــا ویــروس کشــنده را بــا خــود حمــل 
می کردنــد و توانایــی انتقــال آن را بــه میگــوی 
ــای  ــد ه ــه مول ــتند. در نتیج ــاس داش ــی حس بوم
ــل  ــاری زا را تحم ــل بیم ــل عام ــه عام ــو ک میگ
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ممک ــل میکنن ــرا حم ــرده و آن ک
فاقــد عالئــم کلــی بیمــاری )شــامل عارضــه هــای 
هیســتوپاتولوژیک( باشــند و بــا روشــهای تشــخیص 
ــی را  ــه منف ــم، نتیج ــیت ک ــا حساس ــی ب مولکول
بــروز دهنــد. ایــن موضــوع یــک خطــر ویــژه را در 
خصــوص جابجایــی  هــای بیــن مــرزی میگوهــا را 
ــه راهــکار  ــادآور میشــود و الزم اســت ک ــا ی ــه م ب

حفاظتــی جهــت مقابلــه بــا  آن ایحــاد شــود. ایــن 
مســئله )جابجایــی هــا( بــرای مولــد هایــی کــه بــا 
اصطالحــات زیــر نامگــذاری میشــوند تبعاتــی دارد. 
تبییــن شــفاف و فهــم کامــل ایــن اصالحــات بــرای 
جلوگیــری از ســردرگمی مزرعــه داران الزم اســت. 
گاهــی ایــن مــورد زمینــه ســاز ســودجویی برخــی 

ــردد. ــه داران می گ ــراد از مزرع اف

ــاری زا  ــل بیم ــاری از عام ــای ع ــد ه مول
 Pathogen Free – )اصطــاح جدیــد(

(PF) Stocks

ــه عامــل بیمــاری  ــد هــا عــاری از هرگون ایــن مول
ــی  ــتند. از آنجای ــناخته هس ــده و ناش ــناخته ش زا ش
ــای  ــاری زاه ــل بیم ــامل عام ــف ش ــن تعری ــه ای ک
 PF ــه ــت ک ــح اس ــود؛ واض ــز میش ــناخته نی ناش
ــه  ــا ب ــودی دردنی ــه موج ــاره ب ــرای اش ــد ب نمیتوان
ــرد  ــوری کارب ــای تئ ــث ه ــا در بح کار رود و تنه
ــداق  ــو مص ــوص میگ ــوع در خص ــن موض دارد. ای
بیشــتری دارد از آنجایــی کــه میگــو توانایــی حمــل 
ویــروس بــرای مــدت زمــان طوالنــی بــدون نشــان 

ــاری را دارد . ــم بیم ــه عالئ دادن هیچگون

ــاری زا  ــل بیم ــاری از عام ــای ع ــد ه مول
ــود(  ــده وموج ــف ش ــاح تعری )اصط

ــه  ــند ک ــی باش ــد از جمعیت ــای SPF، بای ــد ه مول
بــرای عامــل بیمــاری زا خاصــی حداقــل بــه مــدت 
دو ســال متوالــی نتایــج تشــخیصی آن منفــی بــوده 
ــاال و  ــتی ب ــت زیس ــا امنی ــاتی ب ــد، در تاسیس باش
مدیریــت ســختگیرانه آن رشــد داده شــده باشــند و 
بــا غــذای ســالم تغذیــه شــده باشــند. بــرای اینکــه 
بتــوان ادعــا کــرد کــه دارای وضعیت SPF هســتیم 
ــد برنامــه پایشــی مناســب  ــم، بای ــرا نگــه داری و آن
ــامل  ــه ش ــاص ک ــای خ ــل بیماری زاه ــرای عام ب
ــی و هیســتوپاتولوژی میباشــد، را  روشــهای مولکول

ــه کار بگیریــم. داشــته و ب

 SPF ــد ــد؛ مول ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــور ک همانط
ــا عــاری از تمــام عامــل بیمــاری زاهــا نمــی   لزوم
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باشــد. در نتیجــه لیســتی از عامــل بیمــاری زاهای 
ــا عــاری از آن اســت  ــوان م ــم حی کــه ادعــا داری
بایــد در ادامــه ادعــای عــاری بــودن بیایــد. )عاری 
ــالح  ــم(. اصط ــفید ،TSV و ... مترج ــه س از لک
ــای  ــه لیســت بیماریه ــا ب ــه تنه ــد ن SPF میتوان
ــاره آنهــا  مــورد نظــر OIE اشــاره داشــته و در ب
ــد  ــی باش ــاره بیماریهای ــد درب ــه میتوان ــد، بلک باش
ــودن  ــاری ب ــدگانSPF، ع ــر تولیدکنن ــه از نظ ک
میگــو از آنهــا الزم اســت. هــر مولــدی کــه ادعــا 
میشــود SPF اســت، میبایســت حداقــل از یکــی 
از بیماریهــای لیســت شــده در دســتورالعمل و کــد 
OIE Code and Manual( OIE ( عــاری 
 AHPND, NHP, :ــد ــی مانن باشــد؛ بیماریهای
و   IHHNV, IMNV, TSV, WSSV

.YHD

تــا امــروز، ســایر عامــل بیمــاری زاهــای شــناخته 
 SPF شــده  ای کــه ممکــن اســت بــرای برنامــه
 MBV, BP, :مــورد اســتفاده قرار گیرنــد شــامل
 HPV, EHP, PvNv, LSNV, MSGS,
گرگارینهــا؛  و  عضالنــی  میکروســپوریدیای 

ــند. میباش

ــد داینامیــک باشــد  لیســت بیماریهــای SPF بای
ــرا کشــف  ــی کــه اخی ــا عامــل بیمــاری زاهای و ب
شــده انــد بــه  روزرســانی شــود. بایــد توجه داشــت 
کــه حیوانــات SPF )از جملــه میگــو( لزومــا بــه 
یــک بیمــاری یــا هــر نــوع عامــل بیمــاری زای، 
مقاومتر،تحمــل کننــده  تــر یــا حســاس تــر نمــی-
باشــند. SPF بــه طــور خــاص تنهــا بــه وضعیــت 

ســالمتی مولــد اشــاره دارد.

دو روش بــرای تولیــد میگــوی SPF وجــود دارد 
کــه مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. در روش اول 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــه توســط USMSFP م )ک
ــدون عامــل بیمــاری  ــی را ب ــه اســت(، مکان گرفت
ــدا  ــن پی ــیوع پایی ــا ش ــا ب ــو ی ــم میگ ــای مه زاه
ــد  ــکان صی ــی از آن م ــوی وحش ــد، میگ میکنن
ــش  ــو پای ــم میگ ــای مه ــرای بیماریه ــده و ب ش
نظــر  از  کــه  میگوهایــی  ادامــه  در  میگــردد. 
ــی  ــی در ط ــور طبیع ــه ط ــر ب ــورد نظ ــاری م بیم
دوره 2 ســال متوالــی عــاری بوده انــد، بــه عنــوان 

ــه از  ــدی ک ــوند. مول ــاب می ش ــد SPF انتخ مول
ــوان  ــد را می ت ــه دســت می آی ــن ب ــن والدی ــاج ای نت
ــد  ــرای تولی ــر ب ــد. روش دیگ ــی نامی SPF طبیع
میگــوی SPF، انتخــاب میگــو از مزارع پرورشــی 
ــد  ــو مانن ــم میگ ــای مه ــاری زاه ــل بیم ــه عام ک
ــد،  ــور دارن WSSV, TSV و IHHNV حض
می باشــد. در ایــن روش طــی پایــش مســتمر، 
افــرادی کــه عــاری از لیســتی از عامــل بیمــاری 
ــی  ــال متوال ــل 2 س ــرای حداق ــاص ب ــای خ زاه
ــه  ــدی ک ــد. مول ــاب می گردن ــند انتخ ــوده باش ب
ــاک  ــد SPF پ ــه دســت می آی ــق ب ــن طری ــه ای ب
شــده نامیــده می شــود. مولــد SPF از میگــوی پــا 
ســفید غربــی پرورشــی بــا موفقیــت تولیــد شــده 
اســت )Alday-Sanz, 2018(. واضــح اســت 
کــه تولیــد SPF طبیعــی آســانتر اســت، امــا عــدم 
تمــاس بــا عامــل بیمــاری زاهــای اصلــی، تــوان 
ــر عامــل  ــا تاب ــآوری در براب آنهــا را در مقاومــت ی
ــی در گزینشــهای ژنتیکــی  بیمــاری زا هــای اصل
بعــدی کاهــش می دهــد. در نقطــه مقابــل بــا وجود 
ســخت تــر بــودن تولیــد مولــد SPF پــاک شــده، 
تــالش و انــرژی مصــرف شــده احتمــال موفقیــت 
در برنامــه هــای گزینــش مولدیــن مقــاوم یــا تــاب 
ــزا را  ــای بیماری ــاری زاه ــل بیم ــر عام آور در براب

افزایــش میدهــد. 

تــاب   و   )  Resistance( مقاومــت  مفهــوم 
و  ژنتیکــی  ازدیــدگاه   )Tolerance( آوری 
بهداشــتی، دارای معنــای متفاوتــی هســتند. بــرای 
متخصصــان ژنتیــک، مقاومــت بــه معنــای توانایی 
محــدود کــردن بــار عفونــی عامــل بیمــاری زا در 
ــه  ــاب  آوری ب ــه ت ــت درحالیک ــوده اس ــوان آل حی
معنــای توانایــی جانــور در محــدود کــردن حــدت 
ــوح  ــال وض ــن ح ــا ای ــد. ب ــاری می باش ــک بیم ی
ایــن تعاریــف در دیــدگاه بهداشــتی از بیــن مــی-

رود، چراکــه خروجــی و نتیجــه بیمــاری بــه 
طــور خــاص بــه صفــات ژنتیکــی حیــوان وابســته 
 )Snieszko 1974( گذشــته  از  نمی باشــد. 
ــاری  ــت بیم ــه  وضعی ــت ک ــده اس ــخص ش مش
)ژنتیــک(،  میزبــان  بیــن  تداخــالت  حاصــل 
عامــل بیمــاری زا و فاکتورهــای محیطــی اســت. 
بنابرایــن، از دیــدگاه بهداشــتی، مقاومــت بــه 
معنــای توانایــی مقاومــت بــه آلــوده شــدن )صفت 
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کیفــی( میباشــد در حالیکــه تــاب  آوری بــه صــورت 
توانایــی کاهــش گســترش بیمــاری )صفــت کمــی( 

ــف می شــود. توصی

مولد هــای مقــاوم بــه عامــل بیمــاری زا– 
ــاح جدید اصط

ایــن افــراد، نســبت بــه آلــوده شــدن بــه یــک یــا 
ــدون  ــد عامــل بیمــاری زا کشــنده مشــخص ب چن
نشــان دادن عالیــم ظاهــری بیمــاری یــا عفونــت 
ــاری زا  ــای بیم ــا دوزه ــه ب ــس از مواجه ــی پ حت
مقاومــت نشــان میدهنــد،. مقاومــت ممکــن اســت 
ــا  ــاص ی ــاری زا خ ــل بیم ــک عام ــه ی ــدود ب مح
ــن حــال برخــی  ــا ای ــی از آن، باشــد. ب ســویه  های
ــه  ــن اینکــه مقاومــت ب ــد در عی ــا میتوانن ــد ه مول
ــد،  بیــش از یــک عامــل بیمــاری زا را نشــان دهن
نســبت بــه ســایر آنهــا حســاس باشــند. برخــالف 
SPF، اصطــالح SPR بــه وضــع بهداشــتی مولــد 
ــرا  ــد بلکــه وضــع ژنتیکــی آن میگــو اشــاره نمیکن
  Pathogen Resistance( توضیــح میدهــد
اشــاره  زنــده  موجــود  ژنتیکــی  بــه وضعیــت 
میکنــد ماننــد عــدم حضــور گیرنــده هــای ســطح 
ــا  ــودن آنه ــال ب ــر فع ــروس، غی ــرای وی ــلولی ب س
ــاری زا  ــل بیم ــداد عام ــه تع ــازکارهایی ک ــا س ی
ورودی را کاهــش میدهنــد. م (. در حقیقــت ممکــن 
ــاری زا  ــل بیم ــرای عام ــه ب ــد ک ــک مول ــت ی اس
خاصــی SPR شــده اســت بــه عامــل بیمــاری زا 
ــوده باشــد.  ــا عامــل بیمــاری زاهــای دیگــری آل ی
امــروزه مولــد SPR از میگــوی پنئــوس مونــودون 
بــر علیــه عامــل بیمــاری زا لکــه ســفید ویروســی 

ــده اســت.  ــه دســت آم ــت ب میگــو از طبیع

مولــد هــای تــاب  آور بیمــاری– اصطــاح 
جدیــد

ایــن مولــد هــا نســبت بــه آلــوده شــدن بــا عامــل 
ــه  ــا ب ــتند ام ــاس هس ــاص حس ــاری زای خ بیم
طــور معمــول عالیــم واضــح بیمــاری ناشــی 
ــان  ــه بی ــبت ب ــا نس ــد، آنه ــکار نمیکنن ــرا آش از آن
بیمــاری بــه شــیوه کمــی و وابســته بــه ژنتیکشــان، 

ســویه عامــل بیمــاری زا و شــرایط محیطــی کــه 
ــل  ــد؛ تحم ــرار میده ــر ق ــت تاثی ــاری را تح بیم
دارنــد. تــاب  آوری ممکــن اســت نســبت بــه یــک 
ــل  ــی از عام ــا گروه ــاص ی ــاری زا خ ــل بیم عام
 Pathogen Tolerance( بیمــاری زاهــا باشــد
ــاره  ــی اش ــه حالت ــا  Disease resilience ب ی
ــدن  ــات ژنتیکــی در ب ــه در آن خصوصی ــد ک میکن
ــل  ــار عوام ــه در کن ــود دارد ک ــده وج ــود زن موج
محیطــی و نــوع و حــدت عامــل بیمــاری زا، توانایی 
ــدود  ــی مح ــرای بیماریزای ــاری زا را ب ــل بیم عام
ــد  ــده، نمیتوان ــاری زا وارد ش ــل بیم ــد و عام میکن
حداکثــر عملکــرد بیماریزایــی خــود را نشــان دهــد. 
ــه  ــر SPF ک ــای غی ــال، مولد ه ــن ح ــا ای م(. ب
ــده  ــاس ش ــد حس ــد میتوانن ــی SPT را دارن ویژگ
ــده و  ــوده ش ــا آل ــاری زاه ــل بیم ــایر عام ــه س و ب
ــه عــالوه  ــد. ب ــا را نشــان دهن ــی آنه ــم بالین عالی
آنهــا نســبت بــه عامــل بیمــاری زای کــه تحملــش 
می کننــد حالــت SPF ندارنــد؛ ممکــن اســت ناقــل 
آن عامــل بیمــاری زا شــده و آنهــا را بــه جمعیــت 
میگوهــای بومــی منتقــل نماینــد. همچنــان کــه در 
 SPT ،در بــاال توضیــح داده شــد SPR خصــوص
ــد  ــت مول ــالمت و بهداش ــع س ــوص وض در خص
توضیحــی نمی دهــد، تنهــا در خصــوص وضــع 

ژنتیکــی آن می باشــد. 

ــا  ــا SPT ی ــی SPF ب ــای ترکیب ــد ه مول
 Combined SPF and SPR or( SPR

SPT (– اصطــاح جدیــد

ــه وضــع بهداشــت و ســالمت  ــه SPF ب درحالیک
ــی  ــه اســتناد   2ســال تاریخچــه مولد های ــد )ب مول
ــتی و  ــاالی بهداش ــطح ب ــا س ــزی ب ــه در مرک ک
عــاری از عامــل بیمــاری زا خــاص نگهــداری 
شــده اند( اشــاره میکنــد، ممکــن و منطقــی اســت 
ــا وضــع ژنتیکــی  کــه وضــع بهداشــتی SPF را ب
 SPF+SPR, ترکیــب کنیــم و مولــد هــای
ــه  ــا  SPF+SPR+SPT را ب SPF+SPT ی
وجــود آوریــم. بــه عبــارت دیگــر مولــدی کــه بــه 
ــوان SPF را  اســتناد ســوابق بهداشــتی خــود، عن
ــاب  ــای انتخ ــه ه ــت  برنام ــد جه ــرد، میتوان میگی
ــردن و  ــخص ک ــایی، مش ــت شناس ــی جه ژنتیک
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انتخــاب صفــات ژنتیکــی در جمعیــت اســتفاده شــود 
ــا  ــه یــک ی ــا تــاب  آور نســبت ب ــا افــراد مقــاوم ی ت
چنــد عامــل بیمــاری زا خــاص شناســایی گــردد. بــه 
ــه  ــی، ب ــت ترکیب ــن حال ــه ای ــیدن ب ــال رس ــر ح ه
صــورت اساســی نیازمنــد اجــرای اســتراتژی امنیــت 
ــات،  ــد در تاسیس ــه مول ــتن تاریخچ ــتی و داش زیس
 SPT و SPR همانطــور کــه در بــاال بــرای حالــت

توضیــح داده شــد؛ میباشــد.

مولــد هــای بازمانــده هــای انتخابــی غیــر 
اختصاصــی – اصطــاح جدیــد :

  Uncharacterized, Selected(  
)Survivor–USS–New Term

ــاب  ــیله انتخ ــه وس ــه ب ــتند ک ــی هس ــد های مول
ــر  ــایز و ظاه ــاس س ــر اس ــا )ب ــده ه ــن بازمان از بی
کلــی ســالمت آنهــا( از چندیــن نســل متوالــی کــه 
در مزارعــی در منطقــه  بــا شــرایط امنیــت زیســتی 
پائیــن کــه در آنهــا چندیــن عامــل بیمــاری زا 
ــد؛  تولیــد شــده- شــناخته و ناشــناخته حضــور دارن
انــد. در گذشــته بــه ایــن مولــد هــا تمــاس داشــته 
بــا تمــام عوامــل بیمــاری زا؛ گفتــه میشــد. بــا ایــن 
ــر منطقــه  ــاری زا در ه ــل بیم ــال همــه عوام ح
ــد و تمــام عامــل بیمــاری  جغرافیایــی حضــور ندارن
زاهــای شــناخته شــده و نشــده یــک منطقــه 
ــک  ــان در ی ــه صــورت همزم مشــخص همیشــه ب
ــدی  ــد مول ــه تولی ــد. در نتیج ــور ندارن ــتخر حض اس
کــه در معــرض تمــام عامــل بیمــاری زاهــای 
ــر  ــد، غی ــه باش ــرار گرفت ــده ق ــده و نش ــناخته ش ش
ــر  ــد APE از نظ ــالح مول ــت و اصط ــن اس ممک
تکنیکــی و علمــی صحیــح نیســت. بنــا بــه دالیــل 
ــد  ــم اصطــالح مول ــا پیشــنهاد میکنی ذکــر شــده، م
APE دیگــر توســط صنعــت میگــو اســتفاده نشــده 
ــه در  ــد USS ک ــالح مول ــای آن از اصط ــه ج و ب
ــه  ــد ب ــود. بای ــتفاده ش ــده اس ــرح داده ش ــا ش اینج
ــد هــای میگــوی  ــه توجــه شــود کــه مول ــن نکت ای
ــتند و  ــالم هس ــری س ــر ظاه ــه از نظ USS، اگرچ
مشــکلی را نشــان نمی دهنــد، امــا ممکــن اســت کــه 
ــوده  ــوده ب ــی آل ــای مختلف ــاری زاه ــل بیم ــه عام ب
کــه میتواننــد بــه صــورت عمــودی و یــا افقــی بــه 
ــر  ــوند، مگ ــل ش ــی منتق ــی و محل ــای بوم میگوه
ــه  ــا انجــام تســتهای تشــخیصی حداقــل ب اینکــه ب
ــودن از  ــاری ب ــر ع ــی، از نظ ــال متوال ــدت دو س م

عامــل بیمــاری زا خــاص، وضعیتشــان مشــخص و 
 SPF ــت ــه وضعی ــال ب ــرای مث ــود ) ب ــی ش گواه
پــاک شــده کــه در بــاال توضیــح داده شــد، تبدیــل 
ــه  ــت ک ــح اس ــاال واض ــف ب ــق تعاری ــوند( مطاب ش
میگــوی USS بــرای جابجایــی بیــن مرزهــا، 
ریســک باالتــری نســبت بــه میگــوی SPF دارنــد.

 High( بــاال  ســامت  بــا  مولدهــای 
Health or HH Stocks ( – اصطــاح 

ــد جدی

ایــن اصطالحــی تجــاری اســت کــه اغلــب اســتفاده 
میشــود امــا بــه خوبــی توصیــف نشــده اســت. اغلب 
 SPF ــای ــد ه ــتقات مول ــی از مش ــوان یک ــه عن ب
مــورد نظــر و اشــاره قــرار می گیــرد. امــا از آنجایــی 
ایــن اصطــالح شــرایط و وضعیــت بهداشــتی، 
ــداری  ــرایط نگه ــا ش ــی و ی ــی  ژنتیک ــی، اپ ژنتیک
مولــد هــای High Health را مشــخص نمیکنــد، 
ــاب گــردد  ــارت می بایســت اجتن ــن عب از اســتفاده ای
و بــه جایــش از عبــارات توضیــح داده شــده در بــاال 
ــل  ــه عام ــخ ب ــه پاس ــتی، طریق ــع بهداش ــه وض ک
ــف  ــرای توصی ــد ب ــخص میکنن ــاری زا را مش بیم

ــد اســتفاده کــرد. مول

ویژگیهــای  دادن  نشــان  بــرای  تعاریــف  ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــالمت مول ــع س ــی و وض ژنتیک
عامــل بیمــاری زاهــا، مــورد اســتفاده اســت. بــه هــر 
حــال بایــد توجــه داشــت کــه اینهــا، هیچ مشــخصه 
 ای بــرای توصیــف ســایر خصوصیــات مولــد ماننــد 
نــرخ رشــد و یــا چگونگــی پاســخ مولــد بــه تغییــرات 
ژنتیکــی در عامــل بیمــاری زا و یــا تغییــر در شــرایط 
محیطــی خــارج از حــدودی کــه مولــد در آن تســت 

ــد. ــت؛ نمی باش ــده اس ــعه داده ش ــده و توس ش

ــاری زا و  ــل بیم ــخیص عام ــت تش اهمی
ــش آن پای

ــز  ــی، ج ــاس و اختصاص ــخیصی حس ــتهای تش تس
اساســی و ضــروری بــرای کنتــرل، مدیریــت و 
از بــروز بیمــاری می باشــند. قبــل و  جلوگیــری 
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ــل  ــایی عام ــالدی، شناس ــه 1980 می ــی ده در ط
بیمــاری زا هــای میگــو متکــی بــه مــواردی 
ــی  ــی در بازرس ــرات فیزیک ــاهده تغیی ــد: مش مانن
ظاهــری، بررســی میکروســکوپی الم مرطــوب، 
هیســتوپاتولوژی، کشــت  و تشــخیص عوامــل 
ــی کــه توانایــی رشــد کــردن روی محیــط  میکروب
ــازی و  ــتثنای جداس ــه اس ــود. ب ــد؛ ب ــت را دارن کش
کشــت روی محیــط کشــت  مصنوعــی کــه بــرای 
ــه  ــی ب ــی و قارچ ــای باکتریای ــاری زاه ــل بیم عام
ــط کشــت   ــچ سیســتم محی ــد، هی ــی کار میکن خوب
ســلولی قابــل اســتفاده ای، در آن زمــان )و همچنان 
در حــال حاضــر( بــرای تشــخیص عامــل بیمــاری 
زاهــای ویروســی وجــود نداشــته و نــدارد. همــراه بــا 
پیشــرفت در برنامــه تولیــد میگــوی SPF میگــوی 
ــه USMSFP در  ــت برنام ــی تح ــفید غرب ــا س پ
ــریعی در  ــرفت س ــل و پیش ــکا، تکام ــور آمری کش
ــودن تســتهای تشــخیصی،  روشــها و اختصاصــی ب
تســتهای تشــخیص ســریع کــه بــر پایــه تشــخیص 
ــل  ــک اختصاصــی عام ــیدهای نوکلئی ــکانس اس س
بیمــاری زا بودنــد، رخ داد. بــرای اولیــن بــار در 
 )OIE( دام  بهداشــت  جهانــی  ســازمان   ،1995
لیســتی از عامــل بیمــاری زاهــای میگــو و روش هــا  
ــا را  ــرای آنه ــنهادی ب ــخیصی پیش ــتهای تش و تس
در دســتورالعملهای خــود منتشــر کــرد؛ از آن زمــان 
تــا کنــون بــه صــورت پیوســته لیســت و روشــهای 

ــوند. ــه روز می ش ــنهادی ب ــخیصی پیش تش

SPF اعتبارسنجی و نگهداری حالت

ــار ســنجی و نگهــداری حالــت SPF رونــدی  اعتب
ــهای  ــات، روش ــت. تاسیس ــه اس ــر و پرهزین زمانب
ــتی و  ــت زیس ــتاندارد )SOPs(  ، امنی ــی اس اجرای
میگوهــای داخــل تاسیســات بایــد از اســتانداردهای 
ــا  ــد، ت ــروی کنن ــکان تاسیســات پی ــا م متناســب ب
ــان حاصــل شــود کــه میگــوی داخــل  ــن اطمین ای
تاسیســات بــه صــورت SPF باقــی خواهــد مانــد. 
ــا  ــد میگوه ــنجی همانن ــر اعتبارس ــان دیگ ــه زب ب
ــات  ــرای تاسیس ــت. ب ــز هس ــات نی ــرای تاسیس ب
SPF کــه در نواحــی ســاحلی مســتقر هســتند 
ــی از  ــاری زا ناش ــل بیم ــا عام ــی ب ــال آلودگ احتم
فعالیــت یــا پســآب هچریهــا، مــزارع میگــو و ســایر 
ــه  ــان ب ــی تولیدش ــته ول ــو داش ــه میگ ــای ک ابنیه 

ــه  ــود دارد. در نقط ــر SPF اســت؛ وج صــورت غی
مقابــل، خطرآلودگــی بــا عامــل بیمــاری زا خارجــی 
در نواحــی کــه تاسیســات تولیــد میگــوی SPF در 
ــد  ــرار دارن ــاحل، ق ــی و دور از س ســرزمینهای داخل
ــده  ــن ش ــته تامی ــدار بس ــتم م ــا از سیس و آب آنه
و پروتــکل هــای مناســب امنیــت زیســتی را اجــرا 
میکننــد؛ بــه طــور قابــل  مالحظــه  ای کاهــش پیــدا 
می کند.نمونــه بــرداری ادواری از بافــت میگــو و 
ــد در  ــب، بای ــخیصی متناس ــای تش ــام آزمونه انج
تاسیســات انجــام شــود، همچنیــن تعــداد نمونــه هــا 
بایــد بــه صــورت علمــی متناســب بــا ســایز جمعیت 
باشــد. اطالعــات میگــوی وارد شــده بــه تاسیســات 
تولیــد میگــوی SPF، بایــد اخــذ شــود، همچنیــن 
قبــل از ورود محمولــه جدیــد میگــو، قرنطینــه اولیــه 
و ثانویــه، رونــد و دســتورالعمل هــای بهداشــتی باید 
ــده  ــوزش دی ــر آم ــروی کار ماه ــود. نی ــی ش اجرای
ــط  ــی مرتب ــاد دولت ــا نه ــر و ی ــی معتب ودارای گواه
و یــا آزمایشــگاه شــخص ســوم میبایســت زنجیــره 
ــج را  ــه نتای ــش و ارائ ــرداری، انجــام آزمای ــه ب نمون
ــان  ــدت زم ــر م ــال حاض ــند. در ح ــدار باش عهده 
 SPF ــرای تســت تاسیســات ــی اســتاندارد ب تقریب
 ،SPF ــات ــه تاسیس ــر اینک ــد، مگ ــال می باش دو س
ــده  ــازی ش ــد SPF ذخیره س ــوی مول ــط میگ توس
باشــند کــه خــود نیــز از والدیــن SPF بــه دســت 
ــرده  ــه را طــی ک ــده و پروســه تســتها و قرنطین آم
باشــند. تحــت ایــن شــرایط مــدت زمــان 6 تــا یــک 

ــان اســتاندارد قلمــداد شــود. ــد زم ســال میتوان

 SPF چگونگــی بررســی و اعتبارســنجی اســتاندارد
بــرای عامــل بیمــاری زاهــای لیســت شــده توســط 
ــی شــده اســت.  ــی تشــریح و اجرای ــه خوب OIE ب
ــد  ــور بای ــزای  نوظه ــل بیماری  ــال عوام ــن ح ــا ای ب
بــه محــض شناســایی در پروســه پایــش و مراقبــت 
ــو  ــه میگ ــا تجرب ــتری آگاه و ب ــد. مش ــرار گیرن ق
SPF میبایســت احتیــاط را چاشــنی کار کــرده 
ــاری  ــل بیم ــت عام ــر لیس ــه ب ــتهای اضاف و تس
ــه  ــاز قرنطین ــد، ف ــت کن ــای  OIE را درخواس زاه
بــرای میگوهــای خریــداری شــده را در زمــان ورود 
ــد، آزمونهــای  ــه کشــور مقصــد اجــرا نمای میگــو ب
هیســتوپاتولوژی اضافــی، کشــت  میکروبی و شــاید 
 Bioassay( پروتکلهــای چالــش زیست ســنجی
عنــوان  بــه  را   )  Challenge Protocols
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ــر و  ــش خط ــت کاه ــگیرانه جه ــای پیش ــدام ه اق
حفاظــت از خــود انجــام دهــد. ایــن الیــه اقدامــات 
ــوده و  ــی نب ــی، الزام ــر اضاف ــش خط ــرل کاه کنت
ــه  ــه مجموع ــی ک ــا در صورت ــتند ام ــی هس انتخاب
ــژاد  ــالح ن ــو اص ــی از میگ ــا ارزش ــره ب دارای ذخی
شــده باشــد کــه روی آن طــی نســلهای متوالــی کار 
شــده و بهبودهــای ژنتیکــی مناســبی روی آن انجام 
شــده اســت و از دســت دادن حالــت SPF باعــث 
ــه  ــرای آن مجموع ــر اقتصــادی ب ــارات ویرانگ خس
می گــردد، میتوانــد مناســب و اطمینــان بخــش 

باشــد.

SPF مشکات تایید وضعیت

ــه  ــی ک ــن  الملل ــول بی ــورد قب ــهای م ــه روش اگرچ
در حــال حاضــر بــه کار میرونــد، بــرای تشــخیص 
ــر عامــل بیمــاری زاهــای مهــم میگــو، مــی- اکث
بایســت در برنامــه SPF گنجانــده شــوند؛ مســئله 
 Endogenous  ( انــدوژن  ویروســی  عناصــر 
Viral Elements – EVE  ( در ایــن مقالــه، 
ــوم  ــی هایــی از کل ژن ــه عنــوان توال EVE هــا ب
یــا قطعاتــی از ژنــوم ویروســهای DNA یــا 
ــان  ــا DNA میزب ــه ب ــوند ک ــی میش RNA تلق
آمیختــه شــده باشــند. اگــر داخــل ژنــوم ســلولهای 
زایــا شــوند، بــه نســل بعــدی نیــز منتقــل خواهنــد 
ــدار  ــت و پای ــت ثاب ــت در جمعی ــن اس ــد و ممک ش
ــد  ــرای تایی ــی ب ــی علم ــه چالش ــل ب ــوند.( تبدی ش
ــت.  ــده اس ــو ش ــد میگ ــرای مول ــت SPF ب حال
ــا  ــها منش ــا از رتروویروس ــر EVE ه ــه اکث اگرچ
میگیرنــد، امــا EVE هــای غیــر رتروویروســی نیز 
 EVE وجــود دارنــد. بــرای اولیــن بــار در میگــو دو
مربــوط بــه بیمــاری IHHNV  توســط تانــگ و 
الیتنــر )Tang & Lightner(  در ســال 2006 
گــزارش شــد. بــا ایــن حــال در آن زمــان اصطــالح 
EVE هنــوز وجــود نداشــت، ایــن اصطــالح 
ــی در  ــر رتروویروس ــای غی ــف EVE ه ــا کش ب
ــد و  ــناخته بودن ــته ناش ــا در گذش ــداران )آنه مهره 
ــود.(  ــر منتظــره ب ــرای محققیــن غی ایــن مســئله ب
ــره  داران رخ  ــه در مه ــف ک ــن کش ــد. ای ــداع ش اب
ــه  ــی را ب ــه علم ــه جامع ــدت توج ــه ش ــود ب داده ب
 EVE خــود جلــب کــرد. در ادامــه تعــداد بیشــتری
بــرای IHHNV در  پنئــوس مونــودون و میگــوی 
ــادی از  ــداد زی ــی  گــزارش شــد. تع ــا ســفید غرب پ

آنهــا در تســتهای تشــخیصی توصیــه شــده توســط 
ــرای بیمــاری IHHNV ، باعــث مثبــت  OIE ب
ــه  ــدند، در صورتیک ــت ش ــه تس ــدن نتیج کاذب ش
ــود.  ــوده نب ــاری زا آل ــل بیم ــن عام ــا ای ــو ب میگ
چنیــن نتایــج مثبــت کاذبــی بــرای یــک ویــروس 
عفونــی، میتوانــد تاثیــرات جــدی در تجــارت بیــن-

المللــی مولدســازان )Breeder( میگــو داشــته 
ــی  ــواده  میگوی ــا خان ــت ی ــه عــالوه جمعی باشــد. ب
کــه قبــال در تســتهای توصیــه شــده OIE منفــی 
ــورت  ــه ص ــب ب ــا اغل ــاج آنه ــده اند، نت ــالم ش اع
Pop-( ناگهانــی بــه عنــوان مثبــت کاذب جهنــده

Up, PUPs ( از طریــق بازترکیبــی ژنتیکــی بیــن 
EVE هایــی کــه قطعــات ناقــص امــا جامعــی از 
ــرای متدهــای OIE را حمــل  توالیهــای هــدف  ب
 ،IHNNV میکننــد؛ ظاهــر میشــود. هماننــد
ــوس  ــی در پنئ ــم EVE های ــرای WSSV ه ب
مونــودون یافــت شــده اســت. ایــن قطعــات بســته 
ــده،  ــت ش ــوی تس ــر میگ ــداد در ه ــوع و تع ــه ت ب
 .)Utari et al. 2017( رفتــار تصادفــی داشــتند
میگــو  در  هــا   EVE شــایع  تقریبــا  رخــداد 
ســخت  پوســتان  ســایر  و   )Felegel,2009(
)Theze et al 2014( جــای تردیــد نــدارد و 
ــت  ــد باعــث مشــکالتی در اخــذ نتیجــه مثب میتوان
ــر  ــن ام ــردد. ای ــی گ ــروس عفون ــرای وی کاذب ب
میتوانــد منجــر بــه محــدود شــدن تجــارت میگــوی 
SPF گــردد و منبــع میگــوی SPF را بــرای 
ــاب  ــق انتخ ــد. از طری ــدود کن ــه داران مح مزرع
یــک توالــی هــدف ثابــت و اســتاندارد در ژنــوم هــر 
عامــل بیمــاری زا ویروســی، کــه مــورد توافــق همه 
ــت کاذب را  ــه مثب ــکالت نتیج ــوان مش ــت میت اس
حــذف کــرد. رونــد ایــن توافــق میتوانــد درجلســات 
و  تکثیــر  مراکــز  همراهــی  بــا   FAO/OIE
ــت  ــگ و مدیری ــو، هماهن ــدگان میگ ــرورش دهن پ
 SPF ــد هــای ــدگان مول ــه تولیدکنن ــن ب شــود. ای
ــوم  ــدف ژن ــه ه ــا از منطق ــرای حــذف EVE ه ب
ــن  ــد از ای ــد. بع ــد میگــوی خــود کمــک میکن مول
ــی هــدف  ــه نتیجــه مثبتــی از توال توافــق هــر گون
ــور  ــاندهنده حض ــی، نش ــورد بررس ــد م ــوم مول ژن
عامــل بیمــاری زا ویروســی اســت درحالیکــه نتایــج 
منفــی از همــان توالــی نشــان دهنــده عــدم حضــور 
ــر  ــی اگ ــد؛ حت ــی می باش ــاری زا ویروس ــل بیم عام
آن مولــد بــرای توالــی دیگــری از همــان ویــروس 

ــد. ــان ده ــون PCR نش ــت در آزم ــج مثب نتای
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SPF اهمیت و مزایای میگوی

میگوهــای SPF کــه در هاوایــی و از طبیعــت بــه دســت آمــده بودنــد بــرای اولیــن بــار در ســال 2002 وارد 
تایلنــد شــدند. بــه دنبــال آن، در تولیــد میگــوی آســیا )مخصوصــا جنــوب شــرق آســیا( انقالبــی رخ داد و 
میگــوی  پنئــوس مونــودون بــه طــور کامــل بــا میگــوی پــا ســفید غربــی  در مناطــق پرورشــی طــی یــک 
دهــه جایگزیــن شــد. در 2003 شــرکت Charoen Pokphand Foods) CPF ( در تایلنــد برنامــه 
مولدســازی SPF خــود را همــراه بــا دســتورالعمل هــای امنیــت زیســتی بــاال شــروع کردنــد. ایــن برنامــه 
بــه رشــد خارق العــاده صنعــت در جنــوب آســیا طــی یــک دهــه کمــک انــکار ناپذیــری کــرد. رشــدی کــه 
توســط رخــداد بیمــاری AHPND در ســال 2009 متوقــف شــد.این عامــل بیمــاری زا جدیــد توانســت 
از ســد ابــزار و روشــهای امنیــت زیســتی کــه قبــال بــرای عامــل بیمــاری زا هــای ویروســی اســتفاده مــی-
شــدند، عبــور کنــد. بــه طریــق مشــابه، بهبــود تولیــد بعــد از رخــداد بیمــاری لکــه ســفید در عربســتان، بــا 
رشــد ســریع در تولیــد بعــد از معرفــی میگــوی SPF پــاک شــده کــه نســبت یــه عامــل لکــه ســفید SPT/SPR هــم 
بــود، بــه دســت آمــد. در ایــن مــورد، اقدامــات امنیــت زیســتی بــرای اجــرا در شــرایط مــزارع پرورشــی )اکثــرا 10 هکتــاری( 
بازتعریــف شــدند؛ نظیــر ممانعــت از ورود ویــروس بــه محــل نگهــداری پســت الروها و فیلتراســیون آب اســتخرها بــه کمــک 

توریهــای 250 تــا 1000 میکــرون.

تاثیــری کــه مولــد SPF بــرای پــرورش  میگــو داشــته در مناطــق مختلــف پرورشــی متفــاوت اســت، امــا توانســته بــه صورت 
واضحــی صنعــت را از راههــای مختلفــی رو بــه جلــو حرکــت دهــد. ایــن راههــا شــامل مــوارد زیــر اســت:

باعــث کاهــش برخــورد بــا عامل بیمــاری زا و بروز مــوارد بیماری درمزرعه شــده و در نتیجــه افزایش ناگهانی 	 
و خــارق  العــاده  ای در کارایــی پــرورش  و تولیــد میگــو داشــته اســت )شــکل 2(

راهــی مطمئــن بــرای معرفــی میگــوی وانامــی بــه دنیــا فراهــم کــرد، تــا جاییکــه تبدیل بــه گونــه انتخابی و 	 
غالــب پرورشــی شــده اســت.

زمینــه و پلتفرمــی را بــرای اجــرای انتخــاب ژنتیکــی بــه وســیله حــذف تفاوتهای عفونــت عامل بیمــاری زا از 	 
فــردی بــه فــرد دیگــر و از نســلی بــه نســل دیگــر؛ را فراهــم میکنــد. 

رشــد مثــال خوبــی اســت، در حالیکــه میــزان رشــد در مولد هــای SPF بــه میــزان 15 درصــد در هــر نســل 	 
ــود در رشــد  ــزان 5-3 درصــد بهب ــه می ــه ســختی توانســته ب ــود داشــته اســت، اســتفاده از شــیوه  USS ب بهب

داشــته باشــد. 

در دســترس بــودن و قابلیــت اســتفاده از میگــوی SPF ، یــک قابلیــت ارزشــمند در مطالعــات علمــی نظیــر 	 
ــا بیمــاری، تحقیقــات فیزیولوژیــک، تغذیه ــای و بیوشــیمیایی می باشــد. ایــن مزیــت مهمــی درمقیــاس  چالــش ب
آزمایشــگاهی و یــا طرحهــای آزمایشــی کــه بــه حداقــل رســاندن متغیرهــای غیــر قابــل کنتــرل، یــک جنبــه مهــم 

ــد. ــت، می باش ــان اس در موفقیتش
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SPF شکل 1- تولید میگوی تایلند، اثر بیماری و تاثیر میگوی وحشی و

شکل 2- بهبود تولید میگو در عربستان سعودی بعد از محو شدن پنئوس ایندیکوس )P. Indicus ( به واسطه معرفی میگوی 
وانامی SPF + WSSV/SPT، منبع: جامعه آبزی پروری سعودی

نتیجه  گیری

SPF وضعیــت بهداشــتی میگوهــا را مشــخص میکنــد، در حالیکــه SPT و SPR بــه ویژگیهــای ژنتیکــی 
 SPF ــای ــت بیماریه ــد. لیس ــاره میکنن ــاری اش ــاری زا و بیم ــل بیم ــه عام ــخ ب ــه و پاس ــو در مواجه میگ
بــرای گونــه خاصــی از میگوهــا ممکــن اســت شــامل عوامــل بیمــاری زائــی باشــد کــه روی همــان گونــه 
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اثــری ندارنــد یــا اثــر کمــی دارنــد؛ امــا ممکــن اســت توســط آن گونــه حمــل شــده و بــه ســایر گونــه هــای 
حســاس بــه آن بیمــاری منتقــل شــوند. هــدف از ایــن لیســت، اجتنــاب از تبعــات منفــی روی تولیــد میگــو، 
انتقــال بیــن گونــه  ای بیماریهــا و یــا هرگونــه موانــع و ســدهای تجــاری کــه ممکــن اســت در اثــر تشــخیص 
ــوی  ــاب میگ ــد. انتخ ــود؛ می باش ــاد ش ــل از آن ایج ــوالت حاص ــا محص ــو و ی ــاری زا در میگ ــل بیم عام
ــت ژنتیکــی آن  ــا وضعی ــت ســالمت ی ــچ شــاخصه و نشــانی در خصــوص وضعی ــی، هی ــه تنهای USS% ب
مولــد میگــو را در تعامــل بــا عامــل بیمــاری زا  و یــا پاســخش بــه بیمــاری  را نشــان نمیدهــد. بــا ایــن حــال 
میگــوی USS بــرای تبدیــل بــه میگــوی SPF مناســب اســت، میتــوان بــا پایــش متوالــی ایــن میگوهــا 
بــه مــدت 2 ســال در خصــوص یــک یــا لیســتی از بیماریهــا، دســت بــه ایــن اقــدام زد. همچنیــن میتــوان 
اســتراتژی هــای نظیــر SPF + SPR, SPF + SPT و یــا SPF + SPR + SPT را بــرای کمــک 
بــه پــرورش  دهنــدگان جهــت جلوگیــری از رخــداد بیمــاری در اســتخرهای پرورشــی بــه کار بــرد. موفقیــت 
ــه و تاسیســات بســتگی  ــر مجموع ــرای ه ــف شــده ب ــت زیســتی تعری ــه اســتراتژی امنی ــا ب ــن راهبرده ای
دارد. مزرعــه  داران بایــد ســایر جنبــه هــای عملکــرد مولــد را نظیــر رشــد، بازماندگــی و نظایــر اینهــا را کــه 
میتوانــد بــه وضــع ســالمت و یــا ژنتیــک میگوهــا ارتبــاط داشــته باشــد ، در نظرگرفتــه شــود . مــا توصیــه 
مــی شــود مزرعــه  داران در ارزیابــی مولدیــن عرضــه شــده توســط تامیــن کننــدگان تجــاری ، بــا یکدیگــر 
همــکاری داشــته باشــند. ایــن همــکاری میتوانــد بــه ســادگی از طریــق تکنیکهــای اپیدمیولوژیــک کــه در 
آن ارتبــاط بیــن منبــع تامیــن پســت الرو مزرعــه و عملکــرد آنهــا در طــول دوره پرورشــی )ماننــد پاســخ بــه 
ــی   ــد ارزیاب ــن رون ــان ای ــذر زم ــا گ ــرد. ب ــد، صــورت گی ــی  و ...(، را نشــان می ده ــاری، رشــد، بازماندگ بیم
ــا  ــه م ــت الروها، ب ــی پس ــرد کل ــه عملک ــه ب ــا توج ــت الرو را ب ــاد پس ــل اعتم ــدگان قاب ــن کنن ــد تامی میتوان
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چکیده

در گذشــته بیشــتر مــردم فعالیتهــای دامپزشــکی را 

ــان  ــا کاهــش درد و درم ــت ی در پیشــگیری، مراقب

ــی  ــات اهل ــژه حیوان ــه وی ــات، ب ــات در حیوان جراح

مــی دانســتند. اگرچــه ایــن نقــش هــا بســیار مهــم 

ــی دامپزشــکی،  ــه فعل ــا نقــش مجموع هســتند، ام

فراتــر و بارزتــر از ایــن وظایــف بــوده و بــه همیــن 

ــه افزایــش آگاهــی در جامعــه وجــود  دلیــل نیــاز ب

دارد. از طرفــی بایــد دانســت کــه هــر چــه جهــان 

بــه هــم پیوســته و پیچیــده تــر مــی شــود، وظایــف 

و مســئولیتهایی کــه متخصصــان دامپزشــکی بایــد 

بــه عهــده گیرنــد نیز بیشــتر خواهد شــد. با گذشــت 

ــان، متخصصــان دامپزشــکی نقــش مهمــی در  زم

ــات  ــانها، تحقیق ــات و انس ــاه حیوان ــالمت و رف س

ــواد  ــی م ــی، ایمن ــواد غذای ــت م ــک، کیفی بیولوژی

ــوژی،  ــوژی، اپیدمیول ــی، اکول ــی، امنیــت غذای غذای

ــیب شناســی،  ــگل شناســی، آس ــوژی، ان میکروبیول

فیزیولــوژی، روانشناســی، رادیولــوژی، تحقیــق 

ــی،  ــم شناس ــن و س ــازی، واکس ــعه داروس و توس

ــذار و  ــی، پژوهشــگر و سیاســت گ ــوان مرب ــه عن ب

همچنیــن تــالش در راســتای حفــظ حیــات وحــش 

و حفاظــت از محیــط زیســت و تنــوع زیســتی ایفــا 

مــی کننــد. در ایــن میــان دفــاع غذایــی عنصــری 

مهــم در حفاظــت از تجــارت و همچنیــن مصــرف 

ــی  ــی و خارج ــدات داخل ــر تهدی ــدگان در براب کنن

ــذا از  ــت غ ــور حفاظ ــه منظ ــده و ب ــوب ش محس

ــازمانهای  ــط س ــه توس ــدی ک ــای عم ــی ه آلودگ

ــرای  ــراد ب ــط اف ــا توس ــان و ی ــتی، مجرم تروریس

ــای  ــه ه ــش هزین ــا کاه ــود ی ــت آوردن س بدس

ــردد.  ــی گ ــی م ــرد، طراح ــی پذی ــام م ــد انج تولی

ــن  ــره تأمی ــکی در زنجی ــه دامپزش ــش مجموع نق

مــواد غذایــی از مزرعــه تــا چنــگال و دفــاع غذایــی 

مشــهود مــی باشــد.

ــی،  ــاع غذای ــکی، دف ــدی: دامپزش ــات کلی کلم

ــاورزی. ــم کش ــی، تروریس ــم غذای تروریس
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دامپزشکی و زنجیره تامین مواد غذایی

 Food Supply Veterinary Medicine 
)(FSVM))

زنجیــره تأمیــن مــواد غذایــی از مزرعــه تــا چنــگال 
شــامل ایمنــی غذایــی، امنیــت غذایــی، دفــاع 
ــول  ــنجی، اص ــار س ــی، اعتب ــت ردیاب ــی، قابلی غذای
اخالقــی و اطالعــات مربــوط بــه محصــول از جملــه 
ــی مــی باشــد و دامپزشــکی مســئولیت  برچســب زن
ــر  ــفره را ب ــا س ــه ت ــی از مزرع ــواد غذای ــت م حفاظ
ــره  ــر در زنجی ــه دامپزشــکی درگی ــده دارد. جامع عه
ــی  ــاه حیوانات ــی از ســالمت و رف ــواد غذای ــن م تأمی
ــایر  ــم و س ــت، پش ــیر، گوش ــرغ، ش ــم م ــه تخ ک
محصــوالت پروتئینــی تولیــد مــی کننــد، محافظــت 

 .)Prince et al., 2006(مــی کنــد

تهدیدات زنجیره تأمین مواد غذایی

(Food adulteration) تقلبات غذایی

ــه  ــه ب ــدی ک ــا عم ــی ی ــی، تصادف ــدی طبیع فرآین
موجــب آن هــر مــاده خارجــی بــا پیامدهــای 
احتمالــی تهدیــد کننــده بــرای ســالمت انســان وارد 

.)BRC, 2015(غــذا مــی شــود

 (Product دســتکاری محصوالت  غذایــی
tampering)

ــدی  ــر عم ــوان تغیی ــه عن ــوالت ب ــتکاری محص دس
ــا هــدف ایجــاد  ــا برچســب زدن ب یــک محصــول ی

.)CFIA, 2014(ــود ــی ش ــف م ــیب تعری آس

اصطاحات مهم

(Food crime) جنایت غذایی

جنایــت غذایــی بــه عنــوان فعالیتــی ســازمان یافتــه 
ــا  ــب ی ــدف فری ــا ه ــزرگ ب ــای ب ــط گروهه توس
آســیب دیــدن مصــرف کننــده از طریــق محصــوالت 
ــا  ــت ه ــن فعالی ــت. ای ــده اس ــف ش ــی تعری غذای
ــواد  ــن م ــره تأمی ــایی در زنجی ــت ه ــامل فعالی ش

ــراد  ــا اف ــا ی ــروه ه ــط گ ــه توس ــت ک ــی اس غذای
ــد  ــی توان ــای آن م ــزه ه ــود و انگی ــی ش ــام م انج
ــوده  ــاوت ب ــی متف ــود مال ــا س ــخصی ت ــام ش از انتق
و از طریــق وارد کــردن غیــر مســتقیم خســارت بــه 
یــک شــرکت غذایــی یــا محصــول از طریــق فریــب 
ــرای  ــا اخــاذی باشــد. ب ــا صدمــه رســاندن ی دادن ی
مثــال، آلودگــی بــا انگیــزه اقتصــادی در ایــن دســته 
قــرار مــی گیــرد. تروریســم غذایــی نوعــی جنایــت 
غذایــی اســت، امــا انگیــزه آن ایدئولوژیــک  اســت و 
 Manning and Soon,(نــه مالــی یــا شــخصی

.)2016

 (Food غذایــی   مــواد  کاهبــرداری 
Fraud)

کالهبــرداری مــواد غذایــی شــیوهای اســت کــه بــا 
قصــد فریــب و همچنیــن منافــع اقتصــادی صــورت 
مــی پذیــرد. کالهبــرداری مــواد غذایــی را مــی توان 
ــه  ــرداری ک ــات کالهب ــی از اقدام ــواع مختلف ــه ان ب
ــی  ــدگان صــورت م ــب مصــرف کنن ــا هــدف فری ب
ــی،  ــت مصنوع ــض، تقوی ــود: تعوی ــرد تقســیم نم گی
ــی  ــواد غذای ــازی م ــق س ــردن و رقی ــتکاری ک دس
کــه اغلــب بــا هــم در گــروه آلودگــی هــای عمــدی 
ــن  ــد. همچنی ــی گیرن ــرار م ــزه اقتصــادی ق ــا انگی ب
ــد از برچســب  ــی توان ــه م ــط ک ــه اطالعــات غل ارائ
زدن نادرســت مــواد تشــکیل دهنــده غــذا تــا شــبیه 
ســازی محصــول و جعــل محصــول باشــد متفــاوت 

.)Manning and Soon, 2016(باشــد

(Food Terrorism) تروریسم غذایی

ــواد  ــی م ــدی از آلودگ ــد عم ــا تهدی ــل ی ــک عم ی
ــا مــواد شــیمیایی،  ــرای مصــرف انســان ب ــی ب غذای
بیولوژیکــی، رادیولوژیکــی یــا هســته ای بــه منظــور 
ــی و  ــت غیرنظام ــوت در جمعی ــا ف ــیب ی ــاد آس ایج
ــادی  ــی، اقتص ــات اجتماع ــالل در ثب ــاد اخت ــا ایج ی
ــزه  ــش از انگی ــب، بی ــد. مرتک ــی باش ــی م و سیاس
هــای شــخصی یــا مالــی، انگیــزه هــای عقیدتــی یــا 
سیاســی در پشــت حملــه یــا تهدیــد بــه حملــه خــود 

.)Manning et al., 2005(دارد
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(Agro- کشــاورزی   تروریســم 
t e r r o r i s m )

اقدامــی عمــدی کــه قصــد معرفــی و ایجــاد 
ــی  ــد آلودگ ــان مانن ــا گیاه ــات ی ــاری در حیوان بیم
دام و گیاهــان بــا میکروارگانیســم هــای بیمــاری زا 
ــوده کــردن خــوراک دام و کودهــای گیاهــی  ــا آل ی
ــی  ــا رادیولوژیک ــی ی ــیمیایی، بیولوژیک ــواد ش ــا م ب
ــا  ــه منظــور ایجــاد تــرس، ضــرر اقتصــادی و ی را ب
 Caldas and Perz,(آشــفتگی اجتماعــی دارد

.)2013

(Food Security)  امنیت غذایی

تضمیــن دسترســی و توزیــع عادالنــه مــواد غذایــی 
ــرای داشــتن  ــا ب ــراد در همــه زمانه ــه اف ــرای هم ب
یــک زندگــی ســالم تعریــف شــده اســت. ایــن بــدان 
معنــی اســت کــه در ســطح منطقــه ای و ملــی مــواد 
غذایــی کافــی وجــود داشــته و خانــواده هــا بــه ایــن 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــی مق ــد )یعن ــی دارن ــذا دسترس غ
ــی  ــراورده م ــز ب ــه ای را نی ــت تغذی ــت( و کفای اس

.)EU, 2008( ــد نمای

(Food Safety)  ایمنی مواد غذایی

اطمینــان بخشــی ایمنــی مــواد غذایــی بــرای 
مصــرف و عــاری بــودن غــذا از ســطوح خطرنــاک 
عوامــل عفونــی و ســمی مضــر )آلودگــی طبیعــی و 

  .(EU, 2002))تصادفــی

   (Food Defense)دفاع غذایی

منابــع آبــی و غذایــی کــه زیرســاخت هــای اساســی 
اجتماعــی بــه حســاب می آیــد الزم اســت از آلودگی 
هــای طبیعــی، تصادفــی و عمــدی کــه در زنجیــره 
ــد، محافظــت  ــاق مــی افت ــی اتف ــواد غذای ــن م تأمی
گردنــد. آلودگــی هــای عمــدی مــواد غذایــی 
ــا  ــان و ی توســط ســازمان هــای تروریســتی، مجرم
توســط افــراد بــرای بدســت آوردن ســود یــا کاهــش 
هزینــه هــای تولیــد، یــک واقعیــت ناگــوار اســت و 
ــواد  ــت م ــل توجهــی در صنع ــر قاب ــد تأثی ــی توان م
ــاع  ــد.  دف ــته باش ــه داش ــالمت جامع ــی و س غذای
ــارت و  ــت از تج ــم در حفاظ ــری مه ــی عنص غذای

ــدات  ــر تهدی ــدگان در براب ــرف کنن ــن مص همچنی
ــف  ــه طی ــن مجموع ــت.  ای ــی اس ــی و خارج داخل
ــوخی  ــک ش ــی را از ی ــدات احتمال ــیعی از تهدی وس
ــی  ــر م ــا حمــالت تروریســتی در ب ــه ت ســاده گرفت
گیــرد. غالبــًا راهکارهایــی بــرای کاهــش تهدیــدات 
ــی وجــود دارد.  ــواد غذای ــد م ــن و تولی ــره تامی زنجی
برنامــه هــای دفــاع غذایــی بایســتی بــرای کاهــش 
خطــرات ناشــی از تهدیــدات داخلــی و خارجــی بــه 
ــعه  ــدگان توس ــرف کنن ــت از مص ــور محافظ منظ
ــای  ــتم ه ــدگان، سیس ــم کنن ــع و تنظی ــد. صنای یاب
مدیریــت ایمنــی مــواد غذایــی را بــر اســاس اصــول 
ــی  ــاط بحران ــرل نق ــر و کنت ــل خط ــه و تحلی تجزی
ــه  ــت شــده ک ــد و ثاب )HACCP( توســعه داده ان
ایــن سیســتم در برابــر خطــرات ایمنــی مــواد غذایی 
ناخواســته نیــز مؤثــر اســت. بــا ایــن حــال، اصــول 
HACCP بطــور معمــول بــه منظــور تشــخیص و 
از بیــن بــردن حمــالت عمــدی مــورد اســتفاده قــرار 
ــی  ــاع غذای ــا دف ــه ب ــن رو در رابط ــه و از ای نگرفت
ــاع  ــورد دف ــی در م ــف مختلف ــدارد. تعاری ــی ن اهمیت
غذایــی وجــود دارد کــه بســیار مشــابه هســتند 
ــده توســط  ــه ش ــف ارائ ــا تعری ــی ب ــی حت ــه برخ ک
دســتورالعمل دفــاع غذایــی (GFSI) در تضــاد 
ــندگان  ــی از نویس ــتند)GFSI, 2014(. برخ هس
دفــاع غذایــی را بــرای نشــان دادن حــوادث ناشــی از 
ایدئولــوژی تجــاوز بــه مــواد غذایــی، اســتفاده مــی 
کننــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر تعریــف گســترده 
تــری بــرای ســایر فعالیــت هــای محافظتــی دارنــد 

.)BRC, 2015(

از  غذایــی  دفــاع  دســتورالعمل  کــه  تعریفــی 
ــه نمــوده  ــی ارائ ــواد غذای ــرداری در حــوزه م کالهب
ــت  ــن امنی ــد تضمی ــت از: فراین ــارت اس ــت عب اس
غــذا و نوشــیدنی هــا از انــواع حملــه هــای مخــرب 
عمــدی از جملــه حملــه بــا انگیــزه ایدئولوژیــک کــه 
ــه  ــی ب ــاع غذای ــه آلودگــی مــی گــردد. دف منجــر ب
ــده  ــام ش ــل انج ــات متقاب ــها و اقدام ــوان روش عن
بــرای جلوگیــری و کاهــش اثــرات حــوادث عمــدی 
و تهدیــدات مربــوط بــه زنجیــره غذایــی نیــز تعریف 
ــا  ــوان ب ــی ت ــه م ــدی ک ــوع تهدی ــت. ن ــده اس ش
اســتفاده از شــیوه هــای دفــاع غذایــی بــا آن مقابلــه 



۸۰

 GFSI,(کرد شامل تهدید و کالهبرداری های غذایی، دستکاری و تروریسم غذایی می باشد

پیاده سازی الزامات دفاع غذایی

ــرای اجــرای الزامــات دفــاع غذایــی FSSC 22000، یــک رویکــرد منطقــی، سیســتماتیک و مبتنــی  ب
 FSSC بــر ریســک بایســتی دنبــال گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه رویکردهــای زیــادی وجــود دارد و
ــن  ــال، یکــی از گســترده تری ــن ح ــا ای ــد. ب ــی کن ــذار م ــده واگ ــرا کنن ــای اج ــه ســازمان ه انتخــاب را ب
روشــها، TACCP )ارزیابــی تهدیــدات و نقــاط کنتــرل بحرانــی( مــی باشــد کــه برنامــه آن توســط دفــاع 

.)FSSC22000, 2018(ــده اســت ــه گردی ــکا (FDA) ارائ ــذا و داروی آمری ــی ســازمان غ غذای

نتیجه گیری

ــده  ــر عه ــز ب ــت زیســتی را نی ــای امنی ــذاری فعالیته ــتراک گ ــه اش ــن دامپزشــکی مســئولیت ب متخصصی
دارنــد کــه ایــن تالشــی مشــترک بــوده و بایــد بــا همــه کســانی کــه نســبت بــه حیوانــات و یــا محصــوالت 
دامــی، چــه حیوانــات مزرعــه و چــه حیوانــات همــراه تعهــد دارنــد، در میــان گذاشــته شــود. از ایــن نظــر، 
مجموعــه دامپزشــکی عاملــی اصلــی بــرای تشــخیص و پاســخ زود هنــگام، تصادفــی و عامدانــه بیمــاری 
هــای بیگانــه مــی باشــد. متخصصیــن دامپزشــکی در حقیقــت یــک عامــل اصلــی دفــاع از جامعــه در برابــر 
ــن دامپزشــکی نقــش  ــد. درمجمــوع، متخصصی ــی آین ــه حســاب م بیوتروریســم و تروریســم کشــاورزی ب
اصلــی در زمینــه دفــاع زیســتی بــرای امنیــت ملــی، ایمنــی زنجیــره غذایــی و رفــاه حیوانــات و انســان هــا 

را ایفــا مــی کننــد.
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مقدمه و هدف:
ــواده  ــن خان ــي از بزرگتری ــودیده یک ــواده ایکس خان
کنه هــاي حیوانــات اهلــي محســوب مي شــوند 
کــه تاکنــون 13 جنــس و 650 گونــه در پنــج 
زیرخانــواده از آنهــا گــزارش شــده اســت. کنــه هــا 
بــه عنــوان یکــی از ناقلیــن مهــم عوامــل بیماریــزا 
ــن  ــتند.کنه ها مهمتری ــرح هس ــان و دام مط در انس
انگل هــاي خارجــی مــی باشــند کــه باعــث ایجــاد 
خســارات اقتصــادي شــدید در نشــخوارکنندگان 
ــی ،  ــل ویروس ــال عوام ــن در انتق ــده و همچنی ش
نقــش  ریکتزیایــی، باکتریایــی و تک یاختــه اي 

ــد.  دارن

نهبنــدان  شهرســتان  مختلــف  نقــاط  در 
نشــخوارکنندگان عمدتــا بــه دو روش ســنتی و 
نیمــه صنعتــی در دامداری هــا و روســتاها نگهــداری 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوند. ب ــرورش داده می ش و پ
ــی  ــی جامع ــدان بررس ــتان نهبن ــون در شهرس تاکن
ــه  ــف کن ــای مختل ــش گونه ه ــوص پراکن در خص
ــن  ــده در ای ــر ش ــات منتش ــده و اطالع ــام نش انج

منطقــه بســیار محــدود می باشــد. لــذا هــدف از ایــن 
ــت آلودگــی  ــه یــک گــزارش از وضعی ــق ارائ تحقی
نشــخوارکنندگان )شــتر، گوســفند و بــز( بــه کنه هــا 
ــه ای  ــوع گون ــن تن ــن تعیی از نظــر کمــی و همچنی
ــن  ــخوارکنندگان ای ــده در نش ــت ش ــای یاف کنه ه

ــد. ــه می باش منطق

مواد و روش کار:
جغرافیایــی  موقعیــت  در  نهبنــدان  شهرســتان 
ــرض  ــرقی و ع ــول ش ــه ط ــه و 32 دقیق 58 درج
عــرض  دقیقــه   28 و  درجــه   30 جغرافیایــی 
جنوبی نصــف النهــار گرینویــچ قــرار گرفتــه اســت 
و بــا وســعت 26094 کیلومتــر مربــع جنوبــی تریــن 
شــهر اســتان خراســان جنوبــی اســت و در ارتفــاع 
ــرار دارد.  ــای آزاد ق ــطح دریاه ــری از س 1100 مت
بیــش از 60  درصــد  ســاکنان شهرســتان نهبنــدان 
ــه کشــاورزی و  ــم خشــک و نیمه خشــک ب ــا اقلی ب
دامــداری اشــتغال دارنــد . در آمــار جمعیتــی دارای 
ــش  ــز و  بی ــزار راس گوســفند و ب ــش از 180 ه بی

ــتر اســت. ــر ش ــزار نف از10 ه

در ایــن مطالعــه تحقیقــی توصیفــی در ســال 1395 
ــر شــتر، 181 راس گوســفند و 279 راس  از  69 نف
ــدان  ــداری هــای شهرســتان نهبن ــع در دام ــز واق ب

نمونــه بــرداری تصادفــی انجــام گرفــت. 

ــی  ــتجوی نواح ــردن دام و جس ــد ک ــس از مقی پ
ــردم،  ــروگردن، زی ــامل س ــا ش ــدن آنه ــف ب مختل
اطــراف مقعــد، پرینــه، کشــاله ران، کارتیه هــای 
پســتانی و کیســه بیضــه  کلیــه کنــه هــای موجــود 
ــا  ــه ه ــل کن ــداد و مح ــع آوری و تع ــدن جم در ب
ــیله  ــه وس ــور ب ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــت گردی یاداش
یــک پنــس مناســب قســمت قدامــی کنــه در محل 
اتصــال بــه میزبــان را گرفتــه بــا کمــی تــکان کنــه 
را حــول محــور پنــس چرخانیــده یــا وارونــه نمــوده 
ــه  ــت ب ــم از پوس ــی محک ــاط ول ــا احتی ــه ب و کن
طــور مســتقیم بیــرون کشــیده می شــود. در برخــی 
مــوارد ابتــدا کنــه بــا مــوادی نظیــر اتــر یــا الــکل 
ــه  ــوان ب ــا از حی ــد ت ــس می ش ــه بی ح ــط پنب توس
راحتــی جــدا شــود. کنه هــای جــدا شــده در ظــروف 
شیشــه ای درپیــچ دار برچســب دار حــاوی الــکل 
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ــد.  ــرار می گرفتن 70درصــد  و گلیســیرین5درصد  ق
بــر روی هــر لولــه بــر چســب حــاوی شــماره نمونه 
زده می شــد. مشــخصات دام)نــوع، ســن و جنــس(، 
محــل جــدا کــردن کنــه از ســطح بــدن دام، زمــان 
ــه در  ــداد کن ــز تع ــرداری و نی ــه ب ــل نمون و مح
ــای  ــد. نمونه ه ــت می گردی ــده ثب ــی ش ــرم طراح ف
جمــع آوری شــده جهــت تشــخیص بــه آزمایشــگاه 
ــل  ــکی زاب ــکده دامپزش ــی دانش ــش انگل شناس بخ
ــکل  ــی ال ــذ صاف ــط کاغ ــد و توس ــل گردیدن منتق
ــک  ــوی کوچ ــم م ــا قل ــپس ب ــک، س ــا خش کنه ه
ذرات چســبیده شــده بــر روی کنه هــا را تمیــز 
نمــوده و بــا اســتفاده از استریومیکروســکوپ و 
کلیدهــای تشــخیص معتبــر مــورد شناســایی قــرار 

ــد . گرفتن

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری 
 SPSS مربع کای استفاده شد. از نرم افزار آماری
نسخه 18 برای انجام کارهای آماری کمک گرفته 
شد. سطح  معنی داری )P<0.05( در نظر گرفته 

شد.

نتایج:

از تعــداد 1329 کنــه جمــع آوری شــده در ایــن 
تحقیــق، تعــداد 1319 عــدد کنــه مربــوط بــه 
خانــواده کنــه هــای ســخت)543 کنــه مــاده 
ــوط  ــاده مرب ــه م ــدد کن ــر( و 10 ع ــه ن و 776 کن
ــه از ســطح  ــود ک ــرم ب ــای ن ــه ه ــواده کن ــه خان ب
بــدن دام هــا )شــتر: 588 عــدد کنــه، گوســفند: 415 
ــده  ــدا گردی ــه( ج ــدد کن ــز: 326 ع ــه و ب ــدد کن ع
اســت. بــر اســاس مجمــوع کنــه هــای جمــع آوری 
شــده از ســطح بــدن شــتر، گوســفند و بــز نســبت 
ــتر %79/7،  ــر روی ش ــا ب ــه ه ــی کن درصــد فراوان
گوســفند24/9%درصد  بــز 17/2درصــد  تعییــن 

ــد. گردی

میانگین آلودگی به کنه در هر نفر شتر آلوده برابر 
10/7 عدد، در گوسفندها برابر 9/2 عدد و در بزها 

6/8 عدد بود و در طی دوره مطالعه در مناطق تحت 
مطالعه ، از سم پاشی و حمام ضد کنه استفاده نشده 

است.

ــده در  ــایی ش ــرم شناس ــخت و ن ــای س ــه ه کن
ــدان شــامل  ــز شهرســتان نهبن شــتر، گوســفند و ب
ــد،  ــا 81/11 درص ــخت )هیالوم ــه س ــس کن 3 جن
ریپی ســفالوس 15/5 درصــد و همافیزالیــس 2/6 
درصــد( و یــک جنــس کنــه نــرم )اورنیتــودوروس 
0/79 درصــد( بودنــد، بــه طوری کــه در شــتر یــک 
جنــس هیالومــا و 5 گونــه آن ، در گوســفند 3 جنس 
ــودوروس( و 9  ــفالوس و اورنیت ــی س ــا ،ریپ )هیالوم
گونــه و در بــز 3 جنــس) هیالومــا، ریپی ســفالوس و 
همافیزالیــس( و 12 گونــه شناســایی شــدند. از لحاظ 
جنــس کنــه غالــب منطقــه هیالومــا )81/11درصــد( 
ــه کنــه غالــب هیالومــا درومــداری  و از لحــاظ گون
ــان  ــر اســاس میزب ــد. ب )29/8درصــد( تعییــن گردی
در شــتر بیشــترین گونــه کنــه هیالومــا درومــداری، 
بــز کنه ریپــی ســفالوس تورانیکــوس و در گوســفند 

ــد.  ــایی گردی ــانگوینوس شناس ــفالوس س ریپی س

ــده از  ــدا ش ــای ج ــه ه ــی کن ــع بدن ــه توزی مطالع
ــه  ــان داد ک ــه نش ــای منطق ــدن دام ه ــطح ب س
ــر  ــه زی ــتر در ناحی ــا در ش ــه ه ــع کن ــا تجم عمدت
ــوش)  ــز در گ ــفند و ب ــد ( و در گوس دم)23/1درص
بــه ترتیــب 37درصــد و 42/4درصــد  بــود. آزمــون 
آمــاری مربــع کای نشــان داد کــه میــزان آلودگــی 
ــا  ــز ب ــف در شــتر، گوســفند و ب ــای مختل ــدام ه ان
.)p<0.001) ــی داری دارد ــاوت معن ــر تف یکدیگ

بحث:
شهرستان نهبندان به لحاظ شرایط اقلیمی، برای 

فعالیت بسیاری از گونه های کنه سخت و نرم 
مناسب می باشد. در بررسی مذکور بر روی کنه های 

موجود در دامهای مختلف شهرستان نهبندان 
به طور کلی 4 جنس و 14 گونه مورد شناسایی 
قرار گرفت که از میان آنها تنها اورنیتودوروس 

الهورنسیس متعلق به خانواده آرگازیده می باشد و 
باقی آنها به خانواده ایکسودیده تعلق دارند. جمعیت 

کنه هاي ایکسودیده شناسایي شده در منطقه 
مورد مطالعه از نظر تعداد جنس و گونه از تنوع 

برخوردارند )هیالوما، ریپي سفالوس و همافیزالیس(، 
که گونه های انگلی کنه سخت شایع گزارش شده 

از گوسفند و بز در ایران نیز عمدتا از سه جنس 
هیالوما، ریپي سفالوس و همافیزالیس میباشند
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طبق نتایج این پژوهش کنه  هیالوما درومداری به عنوان کنه غالب در شهرستان شناسایی گردید. این کنه 
در جنوب و  جنوب شرقی ایران به وفور یافت می شود البته در نقاط مختلف ایران و کشورهای همجوار 

دیده می شود، مهمترین میزبان این کنه شتر می باشد ولی از حیوانات دیگر هم گزارش گردیده است این 
کنه می تواند در انتقال تیلریا آنوالتا و تب کیو نقش داشته باشد

نتایج این بررسی در شهرستان نهبندان نشان داد که کنه ریپیسفالوس سانگوینوس فقط در گوسفند و بز 
مشاهده شده است، نعمان و همکاران در مطالعه ای در  سال های  1382 تا   1384 در استان اصفهان 

نشان دادند که فراوانی ریپیسفالوس سانگوینوس در گوسفندان بیشتر از سایر گونه هاست

ــش  ــبیه پژوه ــش ش ــا بی ــی کم ــز نتایج ــور نی ــاط کش ــایر نق ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــج مطالع نتای
حاضر)بــه ویــژه از نظــر جنــس هــای صیــد شــده و تنــوع گونــه ای( اســت ولــی مطالعــه حاضــر و ســایر 
مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه جنــس و گونــه کنــه هــای غالــب  هــر منطقــه متفــاوت بــوده و موقعیــت 
جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی منطقــه، روش هــای نمونــه بــرداری و مطالعــه کنــه هــا ، تنظیــم کننــده 

کنــه هــای فعــال در آن منطقــه مــی باشــد.

میانگیــن تعدادکنــه بــه هــر نفــر شــتر 10/7، گوســفند 9/2 و بــز 6/8 عــدد تعییــن گردیــد. ایــن نتایــج 
ــه را در گاو 1-2  ــداد کن ــن تع ــه میانگی ــا ک ــی و رنجبرگرمابعلی ــط یخچال ــده توس ــزارش ش ــزان گ از می
عــدد، گوســفند 3 و بــز 1/5 عــدد محاســبه کــرده انــد  بــه مراتــب بیشــتر بــود . همچنیــن  بــا  نتایــج 
مطالعــه ســهرابی و همــکاران در ســال  1392 کــه نســبت تعــداد کنــه هــای جــدا شــده از هــر راس دام 

در کرمانشــاه را در گوســفند 7/9 و بــز 7/1 گــزارش نمودنــد مطابقــت دارد.
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نقــش پســماندهای دامــی بــر روی محیــط، اســتراتژی 
ــت  ــی جه ــای حمایت ــکل ه ــی و پروت ــای مدیریت ه

ــی: ــی محیط ــش آلودگ کاه
دکترفرنــاز طراوتــی- کارشــناس اداره کل دامپزشــکی اســتان خوزســتان-دکترای 

عمومــی دامپزشــکی
 farnaz.taravati@yahoo.com

ــتان- ــتان خوزس ــکی اس ــناس اداره کل دامپزش ــودرزی- کارش ــد گ ــر محم دکت
ــی دامپزشــکی ــرای عموم دکت

    mgoodarzi.dvm53@gmail.com
 پسماندهای دامی و تاثیر بر محیط:

ــک  ــوان ی ــه بعن ــماندهای حاصل ــال آن پس ــتند و بدنب ــش هس ــه افزای ــی رو ب ــدات دام تولی
مخاطــره جــدی مطــرح مــی باشــند کــه دردســر افریــن نیــز هســتند. بطــور مثــال در ســال 
2000 آلودگــی آب آشــامیدنی توســط پســماندهای دامــی منجــر بــه چندیــن مــورد مــرگ و میــر 
ــه ای شناســایی شــده  ــادا گردید.ارتبــاط بیــن تولیــدات دامــی و انتشــار گازهــای گلخان در کان
اســت. بــا توجــه بــه تحقیــق steeg and tibbo در ســال 2012 ،کشــاورزی بــه انتشــارات 
59-63 درصــد گازهــای گلخانــه ای  کــه شــامل 84 درصــد نیتــروژن دی اکســید و 54 درصــد 
ــد کــه تقریبــا  متــان کمــک میکنــد.  McMichealو همــکاران در ســال 2007 بیــان کردن
35 در صــد انتشــارات گازهــای گلخانــه ای بــه کشــاورزی اختصــاص دارد کــه ایــن کاربــری 
اراضــی ناشــی از تولیــدات دام اســت. بنابرایــن گســترش تولیــدات دامــی بطــور خالصــه باعــث 

مشــکالت زیســت محیطــی بشــرح ذیــل خواهــد شــد:
آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی:

آلودگــی هــای هــوا ناشــی از صنعــت دامــی حاصــل ذرات اآلــی و غیــر آلــی ، میکروبهــا و ســایر 
ــان  ــدروژن و مت ــن، نیترواکســید و ســولفید هی ــن، دی اکســید کرب ــم چنی ــا ه میکروارگانیزمه

اســت.
ــاک  ــه گاز آمونی ــوم ب ــد ، یونهــای آمونی ــی کــهPH پســماندهای دامــی افزایــش مــی یاب زمان
تبدیــل میشــوند کــه در هــوا بســرعت آزاد شــده و باعــث افزایــش غلظــت نیتــروژن اتمســفر می 
گردند.تولیــد آمونیــاک در مناطقــی کــه تولیــدات دامــی برقــرار اســت ،   باعــث ایجــاد بوهــای 

تنــد شــده کــه ناراحتــی را باعــث مــی شــود.
غلظتهــای بــاالی آمونیــاک در اتمســفر مــی توانــد منجــر بــه اســیدی شــدن ســطح زمیــن و 

آب شــده و باعــث نابــودی گیاهــان و تولیــدات گیاهــی  در سیســتم زیســت طبیعــی شــوند.
آلودگــی هــوا و گــرم شــدن زمیــن  بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم توســط صنعــت تولیــدات 
دامــی ایجــاد مــی شــودکه باعــث افزایــش ســطح دی اکســید کربــن و ســایر گازهــای گلخانــه 
ای مــی شــوند.اگرچه حــدود 40 درصــد متــان هــای گلخانــه ای حاصــل تولیــدات کشــاورزی 
هســتند ولــی حیوانــات نشــخوارکننده غالبــا تولیــد کننــده ایــن گازهــا هســتند. متــان و اکســید 
ــز را  ــادون قرم ــعه م ــذب اش ــه ج ــه وظیف ــه ای اندک ــم گلخان ــای مه ــوان گازه ــروژن بعن نیت
دارنــد.sommer and moller درســال 2000 بیــان کردنــد کــه متــان و اکســید نیتــروژن 
بیــن 26 تــا 200 مرتبــه بیشــتر از دی اکســید کربــن اشــعه مــادون قرمــز را جــذب میکننــد و 

باعــث گــرم شــدن زمیــن و  تغییــرات آب و هوایــی  مــی شــوند.
آلودگی آب :

ــی ســازی خــاک را منجــر  ــاروری اراضــی و غن ــی  ب ــب روان ــی بصــورت ترکی ــات  دام ضایع
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مــی گردنــد کــه شــکل هــای مختلفــی از 
نیتــروژن را گســترش مــی دهنــد.

ــه  ــی ک ــه محصوالت ــی ب ــات دام اگرضایع
ــتند ،  ــروژن نیس ــتفاده از نیت ــه اس ــادر ب ق
اضافــه شــود، مقادیــر باالیــی از نیتــرات در 
خــاک و آب باقــی مانــده و بعــد از برداشــت 
محصــول باعــث بــروز مشــکالت هســتند. 
ورود  باعــث  هــا  اب  روان  و  شستشــو 
نیتــروژن بــه آبهــای ســطحی و زیرزمینــی 
شــده کــه بدنبــال آن نوشــیدن ایــن آبهــا 
ــل  ــوان بدلی ــه حی ــرای انســان و چ ــه ب چ
ــروژن بیمــاری  ــاالی نیت ــر ب داشــتن مقادی

ــود. زا خواهــد ب
فرسایش زمین:

ــنگین  ــرای س ــورها، چ ــیاری از کش در بس
ــای  ــه ه ــدن گون ــد ش ــه ناپدی ــر ب منج
گیاهــی خوراکــی مــی گــردد کــه بدنبــال 
ــی  ــر خوراک ــی و غی ــای علف ــه ه آن بوت
افزایــش مــی یابــد. اثــرات دام هــا بــرروی 
ــه  ــه دو دســته طبق ــوان ب ــی ت خــاک را م
 )whitemore2001(کــرد بنــدی 
یکــی اثــرات فیزیکــی دامهــا بــرروی 
و  حرکــت  و  جابجایــی  بدلیــل  خــاک 
ــی  ــیمیایی و بیولوژیک ــرات ش ــری اث دیگ
ــرروی  ــات ب ــی حیوان ــوع دفع ادرار و مدف
ــده  ــع ش ــد.مقدار ادرار دف ــی باش ــاک م خ
توســط یــک گاو حــدود 2 لیتــر بــوده 
ــع را  ــر 0.4 مترمرب ــغ ب ــاحتی بال ــه مس ک
ــا1200  ــر 400ت ــرد و نمایانگ ــی گی در برم
کیلوگــرم نیتــروژ ن در هکتــار اســت ، کــه 
ایــن مقــدار جهــت ســوختن گیاهــان کافی 
اســت و اغلــب جهــت ریشــه گیاهانــی کــه 
بازیابــی  نیتــروژن را ســریعا  نمیتواننــد 
کننــد ،ســمی اســت و  ایــن مشــکل جــدی 
ــوان  ــرورش حی ــه پ ــت ک ــی اس در مناطق
ــی از  ــفر اضاف ــروژن و فس ــود دارد.نیت وج
ــث  ــه باع ــتند ک ــژه ای هس ــکالت وی مش
کاهــش مــواد محلــول در خــاک ، آلودگــی 
ــد.  ــایش ان ــت فرس ــطحی و عل ــای س آبه

فلزات سنگین
مقادیــر زیــادی  از فلــزات ســنگین در 
ــود  ــی در ک ــای اهل ــی دامه ــم غذای رژی
دفــع مــی شــود.یک مطالعــه بــر روی 
ــاورزی در  ــاک کش ــنگین در خ ــزات س فل
ــکل،  ــوه، نی ــازادی از جی ــر م ــد ، ذخای هلن
ســرب، کادمیــوم ریــا، مس کــروم و روی را 
نشــان داد.مقادیــر اضافــی فلزات ســنگین ر 
گیاهــان تجمــع مــی یابــد وبــا شستشــو  به 
ــی وارد  ــطحی و زیرزمین ــای س ــل آبه داخ
مــی شــود. کــود مرغــی مقادیــر باالیــی از 
فلــزات ســنگین را داراســت کــه در خــاک 
بخوبــی عمــل کــرده و باعــث تولیــد 
ــادن  ــر افت ــه خط ــوده و ب ــوالت آل محص
ســالمت انســان مــی شــوند. ســایر مــواد 
ــه  ــاز ب ــی نی ــد دام ــت تولی ــمی در صنع س
ــا،  ــی بیوتیکه ــه آنت ــد ک ــژه دارن ــه وی توج
هورمونهــا و باقــی مانــده هــای داروهــای 
دامــی از ایــن مــوارد هســتند. ایــن مــوارد 
تاثیــر منفــی بــرروی کیفیــت غــذا و 
ــتم  ــن اکوسیس ــم چنی ــر و ه ــالمت بش س

ــان دارد آبزی

.تاثیــرات محیــط ســالم بــر تولیــد 
خــوراک دام:

ــت  ــهری جه ــالب ش ــه فاض ــه خان تصفی
ــه  ــاز اســت ک ــورد نی ــات انســانی، م ضایع
ــچ مرکــزی در  ــات دامــی هی جهــت ضایع
ــن  ــدارد. مهمتری ــود ن ــوص وج ــن خص ای
موضــوع ســالمت عمومــی در ارتبــاط 
بــا عمــل آوری ضایعــات دام ، میــزان 
کــودی اســت کــه تولیــد مــی کننــد.

تمامــی مشــکالت محیطــی در ارتبــاط بــا 
ضایعــات دام تاثیــر مســتقیمی بــر ســالمت 
و رفــاه بشــر بویــژه در جوامعــی کــه مــزارع 
ــات دام  ــی باشــد. ضایع ــد ، م بزرگــی دارن
ــه  ــت ک ــن اس ــوب از ای ــال خ ــک مث ی
چطــور مشــکالت محیطــی میتوانــد تاثیــر 
مســتقیمی بــر بشــر و بهتــر شــدن جامعــه 

ــود . ش
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ــماند  ــت پس ــای مدیری ــتراتژی ه      اس
ــی: دام

گاوهــا بزرگتریــن تولیدکننــدگان کــود 
ــا  ــه خوکه ــتند )60 درصــد( ، درحالیک هس
ــد  ــدود 9 و 10 درص ــب ح ــور بترتی و طی
راشــامل میشــوند.بهبود مدیریــت پســماند 
ــدی  ــای تولی ــی و گازه ــق کوددام از طری
ــح  ــت باشــد.مدیریت ناصحی ــد در اولوی بای
پســماندهای دامــی عواقــب بــدی بــرروی 
محیــط ماننــد: بــوی مشــمئزکننده، جــذب 
ــدگان و حشــرات و ســایر آفــات مــی  جون
شود.رهاســازی پاتــوژن هــای دامــی ، 
آبهــای  و  زیرزمینــی  آبهــای  آلودگــی 
ســطحی، وخامــت ســاختار بیولوژیکــی 
ــب  گیــاه و زمیــن وفرســایش آن ، موج
مــی شــود تــا راهکارهــای مدیریــت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــماندهای دام پس

ــرد. گی
ــواد  ــادل م ــای تع ــتراتژی ه  اس

ــذی : مغ

فــاز جداســازی مــی توانــد بعنــوان روش ســاده ای 
ــتفاده  ــود اس ــت ک ــت مدیری ــش ظرفی ــت افزای جه
ــد  ــورت جام ــود بص ــازی ک ــکان جداس ــود.این م ش
ــه  ــا ب ــده و ی ــت ش ــد کمپوس ــه میتوان ــع ک ــا مای ی
کارخانجــات کمپوســت ســازی جهــت پردازشــهای 
ــط  ــروژن توس ــود.بازیابی نیت ــال داده ش ــدی انتق بع
ــی  ــوب نمک ــا رس ــی ی ــت حرارت ــا غلظ ــذب ب ج
آمونیــوم و فســفات ، از مراحــل هضــم بــی هــوازی 

اســت.

 استراتژی های بهداشتی:

ــاعت  ــدت 1 س ــراد بم ــانتی گ ــه س ــای 70 درج دم
حداقــل دمــای مــورد نیــاز جهــت تصفیــه حرارتــی 
ــا در  ــه پاتوژنه ــت کلی ــن اس ــه ممک ــت، اگرچ اس
ــود  ــوازی ک ــوند.هضم ه ــال نش ــا غیرفع ــن دم ای
مایــع بعنــوان یــک روش موثــر درفراینــد بهداشــت 
اســت هرچنــد بــه انــرژی الکتریکــی بــا قــدرت بــاال  

ــاز اســت. ــورد نی جهــت حمــل اکســیژن م

 اســتراتژی هــای  مقابلــه بــا آالینــده هــا 
و ترکیبــات زیســتی مصنوعــی:

ــل توســط  ــی بیوتیکهابصــورت کام ــا و آنت هورمونه
بــدن حیــوان جــذب نمــی شــوند، بنابرایــن بعنــوان 
ــی  ــع م ــا دف ــا متابولیته ــی ی ــای اصل ــب ه ترکی
شــوند. آزادســازی آنتــی بیوتیکهــا بــه داخــل 
محیــط، نگرانــی زیــادی در پــی دارد چراکــه ممکــن 
ــه  ــاوم ب ــری هــای مق ــش باکت اســت موجــب افزای
آنتــی بیوتیــک گردد.ترکیبــات زیســتی مصنوعــی و 
ــند و بشــدت  ــور حساس ــه ن حاصــل دســت بشــر ب
ــن  ــی گیرند.ای ــرار م ــا، PH و ...ق ــر دم ــت تاثی تح
ــی  ــت م ــده یاف ــود انبارش ــطح ک ــات در س ترکیب
ــده  ــن رون ــک راه ازبی ــد ی ــز میتوان ــوند. هیرولی ش
ــر  ــت تاثی ــه تح ــد ک ــر باش ــتی مض ــات زیس ترکیب
ــد. ــل میکن ــیمیایی و  PH عم ــات ش ــا، ترکیب دم

تصفیــه  جهــت  الزم  فرایندهــای 
دامــی: پســماندهای 

الف - فرایندهای فیزیکی:

ــت از  ــه جه ــی ک ــات فیزیک اقدام
ــی  ــای دام ــه ه ــردن زبال ــن ب بی
ــرد  ــی گی ــرار م ــتفاد ق ــورد اس م

ــامل: ش
رسوب:

ــام  ــازی اجس ــت پاکس ــانترین راه جه  آس
ــت. ــع اس ــود مای ــز از ک جامدری

 جداسازی مکانیکی:
ــازی  ــت جداس ــان جه ــک آس ــک تکنی ی
اجســام ســخت از مایــع اســت. ایــن 
فراینــد یــک مرحلــه ضــروری در تکمیــل 
ــی  ــه م ــای تصفی ــه ه ــیاری از پروس بس

ــد. باش
سوزاندن:  

ضایعــات دامــی را طــی مدیریــت صحیــح 
ــن، ســوزاندن  ــوان ســوزاند.با وجــود ای میت
امکانپذیــر  از ضایعــات  باالیــی  حجــم 
نمــی باشــد.در کشــورهای در حــال توســعه 
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نمیتوان این روش را پیشنهاد داد ، 

در کشــورهای توســعه یافت اســتاندارهایی 
ــد در  ــه بای ــود دارد ک ــه ج ــن زمین در ای

طــی ایــن فراینــد از آن پیــروی کــرد.
 خشک کردن خورشیدی: 

خشــک کردن توســط نــور خورشــید،باعث 
کاهــش رطوبــت کــود مــی شــود.و بیشــتر 
تــک یاختــه هــاو باکتــری هــا غیرفعــال 
ــش  ــط کاه ــی محی ــدو آلودگ ــی گردن م

مــی یابــد.
 دفن درگودال:

 دفــن ضایعــات حیوانــی طــی ســالها 
چراکــه  اســت  انتخابــی  روش  یــک 
روشــی ارزان و مقــرون بــه صرفــه بــوده 
و حتــی میتــوان اجســاد حیوانــات را هــم 

ــود. ــن نم در آن دف
بازیافت: 

جهــت حــذف ضایعــات از فــارم بــه 
منظــور کاهــش آلودگــی محیطــی، از 
ــار  ــز و فش ــش، هیدرولی ــهای: گرمای روش
ــع  ــه درواق ــرد ک ــتفاده ک ــوان اس ــی ت م
نوعــی بازیافــت ضایعــات بــه مــواد قابــل 

ــت . ــتفاده اس اس
فرایندهای غشایی:

اســتفاده از فراینــد اســمز معکــوس در 
آبگیــری ترکیبــات مایــع امکانپذیر اســت.

یــک پیــش نیــاز جهــت تجزیــه مــواد آلی 
ــا  ــد ب ــام جام ــدا اجس ــه ابت ــت ک الزم اس
رســوبگذاری موثــر حــذف و جداســازی یــا 
فیلتــر شــده و ســپس مایعــات بــه داخــل 

مرحلــه تصفیــه غشــایی وارد شــوند.
فرایند بیولوژیکی:

توســط  ســالم  محیــط 
میکروارگانیــزم هــای طبیعــی 
ایجــاد مــی شــود . هــدف خــاص 
،تولیــد  بیولوژیکــی  تصفیــه  از 
محصــوالت نهایــی مفیــد اســت 
ــر  ــهای زی ــل روش ــرح ی ــه بش ک
جهــت تصفیــه بیولوژیکــی مــورد 

ــد: ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق اس

تصفیه هوازی:
ــل  ــرح ذی ــا بش ــتم ه ــن سیس ای
تصفیــه  بعنــوان  تواننــد  مــی 

هــوازی بــه کار رونــد:

حوضچه های هوادهی:
ــه  ــا هزین ــاده ب ــک سیســتم س ی
تصفیــه هــوازی  کــم جهــت 
فاضــالب اســت . حوضچــه هــا و 
تــاالب هــا در بســیاری از مــزارع 
ــش  ــب هواک ــد و نص ــود دارن وج
ــک  ــذاری کوچ ــرمایه گ ــک س ی

اســت.
سیســتم هــای تصفیــه 

مســتمر: هــوازی 
ــی  ــه های ــر نمون ــال حاض در ح
ــات  ــه جهــت ضایع ــن تصفی از ای
ــد و  ــژه هلن ــا بوی ــی در اروپ حیوان
فرانســه وجــود دارد.اخیــرا تصفیــه 
ــم 100  ــا حج ــی ت ــای کوچک ه
تــن در روز در ایــن زمینــه کار 

ــد. ــی کنن م
فیلترهــای  از  اســتفاده 

هوایــی: زیســتی 

 فیلتراســیون زیســتی جهــت تصفیــه فاضــالب 
بــوده کــه بــا قــرار دادن بیوفیلــم هــا و متابولیزه 
ترکیبــات الــی باعــث کاهــش پاتــوژن هــا مــی 

. ند شو

لجن فعال شده:
فعــال  لجــن  هــای  سیســتم 
ــک  ــکل از ی ــنتی متش ــده س ش
رســوب  و  هوادهــی  مخــزن 
آن  در  کــه  هســتند  گــذاری 
میکروارگانیزمهــا هوادهــی شــده  
و بوســیله تانــک رســوبگذاری 
ــک  ــده و ی ــفاف ش ــات ش ضایع
قســمتی از مــواد جامــد بــه داخل 
تانــک هوادهــی برگشــت داده 
مــی شــوند. یــک سیســتم لجــن 
ــث  ــد باع ــی توان ــده م ــال ش فع
ــروس  ــا، وی ــری ه ــش باکت کاه
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هــا و انــگل هــا ی تجمــع یافتــه 
در فاضــالب شــوند.

    تاالبهای مصنوعی:

تصفیــه بیولوژیکــی در تاالبهــا در 
ــا و  ــت میکروارگانیزمه ــر فعالی اث

ــد. ــی ده ــان رخ م گیاه
جریان زمین:

ــط  ــن توس ــان زمی ــک جری تکنی
بکارگیــری فاضــالب بــه قســمت 
ــرد  باالیــی شــیب انجــام مــی گی
بــا  ازچمــن  پوشــیده  و خــاک 
ــالب  ــه فاض ــم ب ــری ک نفوذپذی
اجــازه جریــان یافتــن میدهــد 
ــن روان  ــای زیری ــه ه ــه الی و ب
و  شــده  اوری  جمــع  و  گشــته 
ــود. ــا ش ــش پاتوژنه ــث کاه باع

هضم بی هوازی:
از  یکــی  هــوازی  بــی  هضــم 
ــود  ــه ک ــل تصفی ــن مراح مهمتری
ــی و  هایــی همچــون: کــود حیوان
ــه  ــت ک ــی اس ــات ال ــایر ضایع س
ــرژی -   ــن ان ــد ناقلی ــکان تولی ام
ــی  ــم ب ــد.. هض ــان – را میده مت
هــوازی اســانترین روش بــا انجــام  
ــی از  ــت . یک ــات اس ــاژ مایع پمپ
ــی  ــد ترکیب ــن فراین ــدات ای تولی
ــان و 30  ــد مت ــا 70 درص از 60 ت
ــن  ــید کرب ــا 40درصــد دی اکس ت

ــت. اس

   انتشــار متــان از ضایعــات حیوانــی و 
تکنولــوژی گازهــای گلخانــه ای:

از  حاصــل  متــان  تبدیــل  بــا 
ــه  ــه گاز گلخان ــی ب ــات دام ضایع
ــار  ــار آن رامه ــوان انتش ای ، میت
ــت  ــه ای تح ــای گلخان کرد.گازه
ــی در  ــواد ال ــک م ــه بیولوژی تجزی
شــرایط بــی هــوازی بوجــود مــی 

اینــد فنــاوری تولیــد گازهــای 
منبــع  بهتریــن  ای  گلخانــه 
اســت.  الــی  هــای  زبالــه  از  حاصــل 

 

     هضم بی هوازی مزوفیلیک :

بطــور کلــی ایــن رونــد در دماهــای باالتــر 
ــر  ــر گذارت ــا ، تاثی ــش پاتوژنه ــت کاه جه

اســت. 
هــوازی  بــی  هضــم 

: فیلیــک مو تر
دماهــای  بیشــتردر  پاتوژنهــا 
بــاال کاهــش مــی یابنــد کــه 
هضــم کننــده هــای بــی هــوازی 
بــاال  دماهــای  در  ترموفیلیــک 
فعالترنــد. هضــم بــی هــوازی  در 
ــراد  ــانتی گ ــه س ــای 55 درج دم
لیســتریا  فعالســازی  غیــر  در 
ــی  ــالمونال تایف ــایتوژنز وس مونوس
موریــوم پــس از دوســاعت انکوبــه 

ــت. ــر اس موثرت
بــر  مبتنــی  فرایندهــای 
خــاک: فیلترهــای  و  خــاک 
عظیــم  سیســتم  یــک  زمیــن 
تبدیــل زیســتی اســت کــه در 
طــول میلیونهــا ســال قــادر بــه از 
بیــن بــردن زبالــه هــای حیوانــی و 
گیاهــی و تبدیــل آنهــا به بخشــی 
از خــاک اســت.که طــی دو رونــد 
ــرد: ــی گی ــد صــورت م ــن فراین ای

 دفن زباله و بازیافت آن
تصفیــه زمیــن شــامل: اســتفاده از 
ــه فاضــالب  ــوان تصفی ــاک بعن خ
ــتفاده  ــه اس ــات ، درحالیک و ضایع
دفــن  باعــث  هــم  زمیــن  از 
ضایعــات حیوانــی و هــم اســتفاده 
ــس از  ــاارزش پ ــع ب ــک منب از ی
ــات اســت.تصفیه از  ــه ضایع تصفی
طریــق واکنــش هــای شــیمیایی، 
ــواد  ــن م ــی بی ــی و میکروب فیزیک
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و میکروارگانیــزم هــا و ضایعــات 
صــورت مــی گیــرد.٪

ــط  ــی توس ــود ال ــد ک تولی
ــت : ــت و پل کمپوس

کمپوست: 
ــری از  ــوازی و جلوگی ــه ه تجزی
انتقــال حــرارت باعث گرم شــدن 
مــواد آلــی شــده و در نتیجــه 
باعــث از بیــن رفتــن عوامــل 
بیمــاری زا و علفهــای هــرز مــی 
گــردد.در دماهــای پاییــن تــر 
ــوژن  ــردن پات ــن ب ــرعت از بی س
هاکاهــش مــی یابــد. ایــن روش 
امــکان تبدیــل اجســاد مــرده بــه 
هومــوس خــاک را افزایــش مــی 

ــد. ده
پلت های جامد:

ــه  ــد ک ــای جدی ــی از راهه برخ
کــود  فــراوری  بــه   مربــوط 
نظــر  در  بایــد  نیــز  هســتند، 
ــت  ــد پل ــه تولی ــوند ک ــه ش گرفت
از کــود مرغــی از ایــن قبیــل 

اســت.

      

حفاظــت از محیــط زیســت 
از  بــرداری  بهــره  بــا 

دامــی: پســماندهای 
دامــی  پســماندهای  مدیریــت 
گام  یــک  بازیافــت  از طریــق 
ــه  ــدار زبال ــت پای ــم در مدیری مه
ــوان  هــای دامــی اســت کــه بعن
ــت  ــی زیس ــرات منف ــش اث کاه
ــت  ــا مدیری ــط ب ــی مرتب محیط

ــرح اســت. مناســب  مط
ــا  ــه ای:ب ــای گلخان ــد گازه تولی
هضــم بــی هــوازی  یــک روش 
گرمســیر  مناطــق  در  ســنتی 

همچــون : هنــد ، اندونــزی ، 
ــن  ــم چنی ــد. ه ــی باش ــام م ویتن
ایــن گازهــا، بعنــوان روشــنایی و 
ــوند. ــی ش ــتفاده م ــز اس ــت و پ پخ

دیزلــی  موتورهــای  در  کــود 
بعنــوان جایگزیــن روغــن دیــزل 
ــی  ــت. در اراض ــی اس ــع خوب منب
ــی  ــع عال ــوان منب کشــاورزی بعن
بــرای  را  هــا  ریزمغــذی  و  
ــی  ــاده م ــی ام محصــوالت زراع

ــد. کن

    کود الی: 

ــی  ــود ال ــوان ک ــا بعن ــرن ه ــی ق کودهــای دام
مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد .کــود 
ــاوی  ــی ح ــود عال ــک  ک ــوان ی ــی بعن حیوان
مــواد مغــذی معرفــی شــده اســت. کــود طیــور 
از دیربــاز بدلیــل داشــتن نیتــروژن بــاال بعنــوان   
مطلــوب تریــن کودهــای طبیعــی شــناخته 

ــت. ــده اس ش

    کود کرمی:

کــود حیوانــی میتوانــد بطــور 
کرمــی  کــود  بــه  ای  بالقــوه 

شــود. تبدیــل 

خوراک حیوانی:

ــی  ــات دام ــبی ضایع ــور مناس بط
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــک و م خش
مــی گیرنــد کــه بعنــوان خــوراک 
ــش ســوددهی و  ــث افزای دام باع
ــت،  ــای گوش ــه ه ــش هزین کاه
مــرغ ، تخــم مــرغ و ....مــی 
شــده  خشــک  شــوند.ضایعات 
حاصــل از طیــور بطــور گســترده 
ای از نظــر امینواســیدها، پروتیین 
و  همچــون  غــالت  معــادل 

ــتند. ...هس
نتیجه گیری:

اقتصــادی  توســعه  در  دامهــا 
کشــورها ســهم عمــده ای دارنــد. 
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نــه تنهــا باعــث امنیــت غذایــی انــد بلکــه موجــب ثبــات اقتصــادی نیــز مــی شــوند.اما در 
عیــن حــال نبایــد از ضایعــات دفــن شــده وســط صنعــت دامــاری غافــل شــد ، ایــن زبالــه 
هــا بــرای انســان و هــم چنیــن محیــط زندگــی انســان خطرناکند.بنابرایــن ایــن ضایعــات 
چــه بصــورت مســتقیم و چــه غیــر مســتقیم از طریــق محیــط بــر زندگــی انســان تاثیــر 
مــی گذارند٪کشــورها بایــد از قوانیــن و مقــررات الزم جهــت عــدم الــوده ســازی محیــط 
بــا دفــع صحیــح ضایعــات حیوانــی پیــروی کنند.پــس از اتخــاذ چنیــن مقرراتــی امــکان 
گــرم شــدن کــره زمیــن و تغییــر اوضــاع کاهــش مــی یابد.تحقیقــات در خصــوص تحــول 
و توســعه فــن اوری هــای بیشــتر جهــت حفــظ محیــط زیســت و تبدیــل زمیــن بــه جــای 

بهتــر جهــت زندگــی دربایــد صــورت پذیــرد .
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  چکیده   

هــدف: مصــرف روز افــزون میــان وعــده هــای کم 
ارزش توســط نوجوانــان، ســالمت آن هــا را در خطر 
انداختــه و مــی توانــد بــه ســوء تغذیــه کــه یکــی از 
ــادی و  ــی اقتص ــب ماندگ ــر و عق ــای فق ــه ه ریش
ــه ای اســت، منجــر  وابســتگی سیاســی هــر جامع
شــود. مشــکل اضافــه وزن، چاقــی و کوتاهــی قــد 
ــه ســالمتی  ــوط ب ــی از مشــکالت مرب ــه های نمون
ــا آن  ــی ب ــان ایران ــی از نوجوان ــه بخش ــت، ک اس
درگیرنــد. در راســتای لــزوم آگاهــی رســانی و 
ــن  ــالم، ای ــی س ــای غذای ــده ه ــان وع ــی می معرف
مقالــه بــه معرفــی ماســت منجمــد وکیــک پنیــری 
کــم چــرب بــه عنــوان دو نمونــه از فــرآورده هــای 

ــه اســت. ــی ســودمند پرداخت لبن

روش پژوهش: در این مقاله با سیری کوتاه در 
منابع علمی و مقاالت، فرموالسیون ماست منجمد 

و کیک پنیری کم چرب به عنوان میان وعده ها ی 
سودمند تشریح شده است. 

نتایــج و بحــث: در طــول دو دهــه ی اخیــر گرایش 
و نگــرش مصــرف کننــدگان و محققــان نســبت بــه 

ــه ســمت غذاهــای  ــوده و ب ــر ب غــذا در حــال تغیی
ســودمند معطــوف شــده اســت. ماســت منجمــد و 
کیــک پنیــری کم چــرب نمونــه ای از این فــرآورده 
ــه طــور ســنتی پنیــر خامــه ای  هــا مــی باشــند. ب
ــی شــود.  ــری اســتفاده م ــک پنی ــه  کی ــرای تهی ب
ــک  ــاال از کی ــی ب ــر چرب ــذف خط ــور ح ــه منظ ب
پنیــری، مــی تــوان از پنیــر دهقانــی کــم چــرب بــه 
ــه نحــوی  ــرد ب ــتفاده ک ــه ای اس ــر خام ــای پنی ج
ــل  ــوب و قاب ــی مطل ــی و حس ــواص طعم ــه خ ک
ــرآورده  ــد ف ــت منجم ــد. ماس ــته باش ــی داش قبول
ــاوت  ــن تف ــا ای ــنتی اســت ب ــتنی س ــبیه بس ای ش
ــک از  ــای پروبیوتی ــری ه ــب آن باکت ــه در ترکی ک
جملــه الکتوباســیل هــا مــی تواننــد حضــور داشــته 
ــنتی  ــتنی س ــا بس ــه ب ــن در مقایس ــند. همچنی باش
ــه  ــد ک ــی باش ــی م ــی از چرب ــر اندک دارای مقادی
از ایــن لحــاظ مــی توانــد بــه عنــوان یــک میــان 
ــب  ــی مناس ــودمند و جایگزین ــی س ــده ی غذای وع

ــرای بســنتنی ســنتی مطــرح گــردد. ب

ــک  ــد و کی ــت منجم ــی: ماس ــری کل ــه گی نتیج
پنیــری کــم چــرب بــه نحــوی کــه فرموالســیون 
ــه عنــوان دو  ــه آمــده اســت ب آن هــا در ایــن مقال
ــوان  ــه عن ــبی ب ــدای مناس ــی، کاندی ــرآورده لبن ف
ــان  ــرای نوجوان ــودمند ب ــی س ــده غذای ــان وع می
مــی باشــند کــه باداشــتن کلســیم وپروتئیــن 
ــداف  ــن اه ــار تامی ــن، درکن ــی پایی ــب وچرب مناس
ــوده  ــرات مضرب ــه رشــد آن هــا، فاقــد اث ــوط ب مرب

ــد. ــز دارن ــی نی ــت گوارش ــرات مثب واث

واژه هــای کلیــدی: ماســت منجمــد، کیــک پنیــری 
کــم چــرب، نوجوانــان، میــان وعــده غذایــی 

ــودمند س

مقدمه 

    تغذیــه ســالم بــرای رشــد کــودکان ونوجوانــان 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــان ب ــالی آن ــگیری از ابت و پیش
قلبــی، ســرطان، دیابــت، و چاقــی ضــروری وحیاتی 
ــالم  ــه س ــی تغذی ــر دالیل ــا ب ــه، بن ــت. اگرچ اس
معمــوال در ایــن ســنین عملــی نمــی شــود]3[. بــه 
خاطــر ایــن کــه حجــم معــده کــودکان و نوجوانــان 
ــان  ــت آن ــطح فعالی ــی س ــوده و از طرف ــک ب کوچ
ــادر  ــان ق ــی از آن ــت برخ ــن اس ــت، ممک ــاال اس ب
نباشــند از طریــق ســه وعــده غذایــی اصلــی 
انــرژی الزم روزانــه را بــه دســت آورنــد. بنابرایــن 
لــزوم مصــرف میــان وعــده هــای غذایــی در ایــن 
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ــد. از  ــی باش ــرش م ــل پذی ــی و قاب ــنین، طبیع س
ــریع،  ــد س ــر رش ــی دراث ــی در دوران نوجوان طرف
تغییــرات بیولوژیکــی، روانــی وهیجانــی، نیازهــای 
ــادات  ــد]7[. ع ــی یاب ــش م ــدن افزای ــه ای ب تغذی
غذایــی نامطلــوب ازجملــه مصــرف کــم میــوه هــا، 
نخــوردن صبحانــه، مصــرف زیــاد غذاهای آمــاده و 
میــان وعــده هــای کــم ارزش و همچنیــن پیــروی 
ــنی  ــروه س ــن گ ــری، در ای ــای الغ ــم ه از رژی
ــاری  ــن الگوهــای رفت ــج اســت. همچنی بســیار رای
کســب شــده در دوران کودکــی و نوجوانــی در 
بزرگســالی ادامــه مــی یابــد]8[ و بــا بــروز بیمــاری 
ــد]14[.  ــاط دارن ــالی ارتب ــن در بزرگس ــای مزم ه
مصــرف روزافــزون میــان وعــده هــای کــم ارزش 
ــر  ــه خط ــا را ب ــالمت آنه ــان، س ــط  نوجوان توس
انداختــه و مــی توانــد بــه ســوء تغذیــه کــه یکــی 
ــر وعقــب ماندگــی اقتصــادی و  ازریشــه هــای فق
ــر  ــت، منج ــه ای اس ــی هرجامع ــتگی سیاس وابس
شــود. مشــکل اضافــه وزن، چاقــی و کوتاهــی قــد 
ــه ســالمتی  ــوط ب ــی از مشــکالت مرب ــه های نمون
ــا آن  ــی ب ــان ایران ــی از نوجوان ــه بخش ــت، ک اس
ــم ارزش) ارزش  ــالت ک ــتفاده از تنق ــد. اس درگیرن
تغذیــه ای کــم و میــزان بــاالی انــرژی بــه همــراه 
نمــک یــا قنــد( از مشــکالت دوران نوجوانــی 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه میــان وعــده هــا 40 
ــی را  ــوزان ایران ــش آم ــه دان ــرژی روزان ــد ان درص
تامیــن مــی کنــد]4[، ایــن مشــکل نمــود بیشــتری 
مــی یابــد. از فــرآورده هــای لبنــی مــی تــوان بــه 
ــرد.  ــام ب ــمند ن ــای ارزش ــده ه ــان وع ــوان می عن
وقتــی فــرآورده هــای لبنــی بــه صــورت غذاهــای 
ســودمند یــا عمــل گــرا تهیــه گردنــد، عــالوه بــر 
ــالمت  ــواص س ــه دارای خ ــه ای پای ــواص تغذی خ
بخشــی نیــز خواهنــد بــود. در راســتای لــزوم 
ــای  ــده ه ــان وع ــی می ــانی و معرف ــی رس آگاه
ــت  ــی ماس ــه معرف ــه ب ــن مقال ــالم، ای ــی س غذای
منجمــد و کیــک پنیــری کــم چــرب بــه عنــوان دو 
ــه  ــی ســودمند پرداخت ــراورده هــای لبن ــه از ف نمون

اســت.

 روش پژوهش

ــع  ــاه در مناب ــیری کوت ــا س ــه ب ــن مقال      در ای
ــان در  ــرد نوجوان ــدا رویک ــاالت، ابت ــی و مق علم
مــورد انتخــاب انــواع مــواد غذایــی بــرای مصــرف 

ــذار  ــر گ ــل تاثی ــده و دالی ــان وع ــوان می ــه عن ب
بــر آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس 
فرموالســیون ماســت منجمــد و کیــک پنیــری کــم 
ــودمند  ــا ی س ــده ه ــان وع ــوان می ــه عن ــرب ب چ

ــت.  ــده اس ــریح ش تش

بحث ونتایج

ــه حداقــل دو      در ســنین مدرســه مصــرف روزان
وعــده غذایــی کامــل  وســه تــا چهــار میــان وعــده 
مــورد نیــاز مــی باشــد. میــان وعــده هــای مــورد 
مصــرف بســیاری از نوجوانــان، اکثــرا حــاوی انرژی 
بــاال و مــواد مغــذی پاییــن مــی باشــد کــه بخــش 
عمــده ای از آن هــا را چربــی، مــواد قنــدی ســاده 
ونمــک تشــکیل مــی دهــد. نتیجــه مصــرف ایــن 
ــوع خوراکــی هــا ایجــاد حــس ســیری کاذب در  ن
آن هــا اســت بــدون ایــن کــه نیازهــای تغذیــه ای 
بــدن را تامیــن کنــد. در نوجوانــان ایرانــی میانگیــن 
دفعــات مصــرف انــواع شــیرینی 10 بــار در هفتــه 
ــی چــرب وشــور  ــان وعــده هــای غذای ــواع می وان
4/9 بــار در هفتــه اســت]8[. عــوارض مصــرف زیاد 
تنقــالت کــم ارزش در کــودکان و نوجوانــان ماننــد 
چاقــی، پوســیدگی دنــدان و بیمــاری هــای مزمــن 
بــه اثبــات رســیده اســت]6[. ترجیــح مــزه، عــادت، 
قیمــت، فشــار اجتماعــی، دسترســی آســان و زیــاد 
ــری وبســته  ــم ارزش، شــکل ظاه ــالت ک ــه تنق ب
بنــدی، تبلیغــات رســانه هــا) بــه ویــژه تلویزیــون( 
ــر انتخــاب غــذا  ــر ب و اراده ضعیــف از عوامــل موث
توســط نوجوانــان مــی باشــد]1[. از طرفــی در طول 
دو دهــه اخیــر گرایــش و نگــرش مصــرف کنندگان 
و محققــان نســبت بــه غــذا درحــال تغییــر بــوده و 
بــه ســمت غذاهــای ســودمند معطوف شــده اســت. 
غذاهــای ســودمند، درواقــع شــبیه غذاهایــی شــبیه 
ــی هســتند امــا زمانــی  غذاهــای متعــارف و معمول
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کــه بــه عنــوان بخشــی از رژیــم غذایــی مصــرف 
مــی شــوند، مزایــای فیزیولوژیــک از خــود نشــان 
مــی دهنــد وعــالوه بــر خــواص تغذیــه ای پایــه، 
درکاهــش خطــر ابتــال بــه بیمــاری هــای ســخت 
ــی  ــودمند م ــای س ــد. غذاه ــم موثرن ــن ه ومزم
توانــد غــذای طبیعــی باشــد یــا ایــن کــه غذایــی 
باشــد کــه ترکیبــات ســالمت افــزا بــه آن اضافــه 
ــذف  ــر از آن ح ــاختمانی مض ــات س ــده وترکیب ش
ــب  ــدای مناس ــی کاندی ــای لبن ــرآورده ه ــود. ف ش
ــه  ــودمند ب ــالم و س ــه س ــرای تغذی ــمندی ب وارزش
شــمار مــی رونــد. ماســت منجمــد و کیــک پنیــری 
ــی  ــا م ــرآورده ه ــن ف ــه ای از ای ــرب نمون ــم چ ک

باشــند.

ماست منجمد

    ماســت منجمــد معمــوال شــامل مــاده خشــک 
ــل  ــا) مث ــده ه ــواع شــیرین کنن شــیر، برخــی از ان
شــیره خرمــا(، چربــی شــیر، محیط کشــت ماســت، 
ــگ  ــی ورن ــی ومصنوع ــای طبیع ــده ه ــم دهن طع
هــای طبیعــی ومصنوعــی مــی باشــد. مقــدار 
زیــادی از شــکر وامولســیفایر یــا پایدارکننــده بــرای 
حفــظ ســاختار حبــاب هــای ریــز داخــل فــرآورده 
طــی فراینــد انجمــاد مــورد نیاز اســت]13[. ماســت 
منجمــد فــراورده ای شــبیه بســتنی ســنتی اســت 
بــا ایــن تفــاوت کــه درترکیــب آن باکتــری هــای 
پروبیوتیــک از جملــه الکتوباســیلوس هــا مــی تواند 
ــت  ــیدی ماس ــزه اس ــد، از م ــته باش ــور داش حض
ــه  ــد، درمقایس ــی باش ــوردار م ــتنی برخ ــرد بس وس
ــی  ــی م ــی از چرب ــر اندک ــتنی دارای مقادی ــا بس ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــاظ م ــن لح ــه ازای ــد ک باش
یــک میــان وعــده غذایــی فراســودمند و جایگزینی 

ــرای بســتنی ســنتی مطــرح گــردد. در  مناســب، ب
ــی  ــر م ــوز تخمی ــرآورده الکت ــن ف ــد ای ــی تولی ط
شــود. بنابرایــن ایــن محصــول کــم چــرب وبــدون 
الکتــوز مــی توانــد بــرای افــرادی کــه مبتــال بــه 
ــدم  ــی و ع ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــی، بیم چاق
تحمــل الکتــوز هســتند، بــه خوبــی قابــل اســتفاده 
باشــد]12[ آن چــه مصــرف کننــدگان را بــه مصرف 
ماســت منجمــد ترغیــب مــی نمایــد، برخــورداری 
از فوایــد مربــوط بــه حضــور باکتــری هــای 
الکتیــک اســید درایــن محصــول مــی باشــد]10[

ماســت منجمــد بــه ســه گــروه تقســیم مــی شــود: 
نــرم، ســخت و زده شــده. ماســت منجمــد نــرم از 
طریــق مخلــوط کــردن ماســت ســرد)80 درصــد( 
ــا  ــده ی ــت کنن ــوه وتثبی ــربت می ــد ش ــا 20 درص ب
ــتنی  ــزر بس ــاد  درفری ــپس انجم ــیفایر وس امولس
ــی  ــت م ــه دس ــانتیگراد ب ــه س ــای 6- درج در دم
آیــد. ســپس ماســت منجمــد بســته بنــدی شــده و 
دردمــای صفــر تــا 6- درجــه ســانتیگراد نگهــداری 
ــه روش  ــخت ب ــد س ــت منجم ــود. ماس ــی ش م
مشــابهی تولیــد مــی شــود. امــا ســاختار متفاوتــی 
ــوه را دارد.  ــربت می ــد ش ــت و 35 درص از 56 ماس
ماســت منجمــد نــوع زده شــده، از طریــق مخلــوط 
ــوط داغ زده شــده حــاوی  ــا مخل کــردن ماســت ب
ــا  ــده ی ــت کنن ــکر، و تثبی ــی، ش ــدون چرب ــیر ب ش
امولســیفایر بــه دســت مــی آیــد. ســپس در فریــزر 
ــه  ــود. در مرحل ــی ش ــده و زده م ــرد ش ــتنی س بس
بعــد بســته بنــدی صــورت گرفتــه ودر نهایــت در 
دمــای صفــر درجــه ســانتیگراد ذخیــره ونگهــداری 

مــی گــردد]9[.
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کیک پنیری

     معمــوال در تولیــد کیــک پنیــری از پنیــر خامــه 
ــه ای در12/8  ــود]5[. پنیرخام ــی ش ــتفاده م ای اس
ــی  ــرم م ــاق ن ــای ات ــا دردم ــانتیگراد ی ــه س درج
ــی  ــه 10 اینچ ــک قابلم ــی ی ــطح داخل ــود. س ش
بــه روغــن آغشــته مــی شــود و خــرده هــای نــرم 
ــرف  ــف ظ ــیرینی در ک ــا ش ــه ی ــت کلوچ ویکدس
قرارمــی گیــرد. پنیــر خامــه ای و شــکر بــا ســرعت 
پاییــن و بــه آرامــی بــه مــدت 4-3 دقیقــه مخلــوط 
مــی شــوند. ســپس تخــم  مــرغ هــا وخامــه تــرش 
بــا ســرعت پاییــن و بــه آرامــی  بــه مــدت 2 تــا 3 
دقیقــه مخلــوط شــده وداخــل قابلمــه ریختــه مــی 
شــود. محتویــات قابلمــه بــه مــدت یک ســاعت در 
ــه مــی شــود وســپس  149 درجــه ســانتیگراد پخت
ــردد.  ــک گ ــول خن ــودتا محص ــی ش ــازه داده م اج
درادامــه فــرآورده بــه مــدت یــک شــب دریخچــال 
یــا ســردخانه نگهــداری مــی گــردد. یــک فرمــول 
پیشــنهادی بــرای کیــک پنیــری اســتاندارد عبــارت 
اســت از پنیــر خامــه ای 55/2 ، شــکر 21/2، تخــم 
مــرغ کامــل 12/7 درصــد ، خامــه تــرش 9/4 
ــا  درصــد ، خــرده هــای نــرم ویکدســت کلوچــه ی
ــه  ــا توج ــل 0/3 درصــد ]2[. ب ــیرینی 1/2 ، وانی ش
ــه طــور اســتاندارد  ــری ب ــک پنی ــه کی ــن ک ــه ای ب
بــا پنیــر خامــه ای تولیــد مــی شــود، کالــری بــاال 
دارد. بنابرایــن یــک کیــک پنیــری ســالم بایــد بــا 
پنیــر کــم چــرب مثــل پنیــر دهقانــی ســاخته شــود، 
کــه بــه ایــن روش مــی تــوان کیــک پنیــری کــم 
چــرب فراســودمند تولیــد کــرد. کاربــرد پنیــر 
ــه  ــی ب ــی پرچــرب، کــم چــرب و فاقــد چرب دهقان
ــک  ــد کی ــد تولی ــه ای در فراین ــر خام ــرد پنی کارب
ــک  ــی در کی ــزان چرب ــت دارد. می ــری ارجحی پنی

ــرب،  ــی پرچ ــر دهقان ــا پنی ــده ب ــه ش ــری تهی پنی
کــم چــرب و بــدون چربــی در مقایســه بــا کیــک 
پنیــری خامــه ای کاهــش بــارزی نشــان مــی دهــد 
ــادل 50 ، 71 ،  ــب مع ــه تقری ــب  و ب ــه ترتی کــه ب
و 88 درصــد کاهــش مــی باشــد. همچنیــن کیــک 
پنیــری بــدون چربــی وکــم چــرب  درمقایســه بــا 
کیــک پنیــری خامــه ای از پروتئیــن بیشــتری 
برخورداربــوده ) بــه ترتیــب 20/49 و17/0 درصــد(، 
ــتر  ــم بیش ــی آن ه ــزان موادمعدن ــور می ــن ط همی
مــی باشــد) بــه ترتیــب 8/94 و8/54 درصــد(. بــه 
ــرب  ــم چ ــری ک ــک پنی ــز کی ــی نی ــاظ طعم لح
ــی  ــی مقبولیــت مطلوب ــر دهقان ــا پنی ــه شــده ب تهی

ــده داشــت]11[. از نظــر مصــرف کنن
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مقدمه
 توکسوپالســموز یــک بیمــاری مشــترک تــک یاختــه ای اســت کــه در حیوانــات
 خونگــرم و انســان بیماریزاســت و عامــل ســقط و بــروز نواقــص مــادرزادی اســت و منجــر بــه خســارات
ــه انســان از طریــق مصــرف ــرورش دام شــده و بدلیــل قابلیــت انتقــال از دام ب  اقتصــادی در صنعــت پ
 گوشــت، آالیــش خوراکــی دام و شــیر آلــوده در صنایــع غذایــی نیــز اهمیــت چشــمگیری دارد و بــه ایــن
ــی ــد گوســفندهای منطقــه جنــوب غرب ــدی در کب ــی توکسوپالســما گون ــن مطالعــه فراوان  منظــور در ای

( بررســی شــد. PCRاســتان اصفهـــان بــا روش واکنــش زنجیــره ای پلیمــزار )

مواد و روش ها
  جمــع آوری نمونــه از کبــد گوســفندهای کشــتار شــده در کشــتارگاه صنعتــی دام زریــن شــهر )جنــوب
 غربــی اســتان اصفهــان(، قبــل از انتقــال بــه مراکــز عرضــه انجــام شــد و تــا زمــان انجــام آزمایشــات

ــزر 70- نگهــداری شــدند. ــی در فری  مولکول

ــتخراج  ــتخراج DNAاس ــس از اس ــت. پ ــورت گرف ــرم ص ــه روش فنل-کلروف ــتفاده از ،DNAب ــا اس  ب
ــی ژن  ــای اختصاص ــه ITS-1پرایمره ــه ب ــا توج ــا ب ــه ه ــدی، نمون ــما گون ــا،TM توکسوپالس   پرایمره
PCR ــر ژن ــات حاصــل از تکثی ــرای مشــاهده قطع ــد و ب ــر روی ژلPCR، محصــوالت ITS-1گردی   ب
ــت ــا ولتـــاژ متوســط 80 ول ــازی ب  یــک درصــد آگارز انتقـــال یافــت و در حضــور مارکــر 100 جفــت ب

ــد. ــورز  گردی الکتروف

نتایج:
ایجاد باند 171 جفت بازی بر روی ژل آگارز یک درصد دلیل تکثیر ژن ITS-1 و نشانه مثبت بودن نمونه 
از نظر وجود توکسوپالسما گوندی است. در این مطالعه میزان فراوانی انگل توکسوپالسما گوندی در نمونه 

های کبد گوسفند چهار درصد به اثبات رسید.



۹۸

بحث و نتیجه گیری

ــن ــه ای ــدی مشــاهده می شــود ک ــادی توکسوپالســما گون ــغ، آنتی ب ــراد بال ــک ســوم اف  در ســرم خــون ی
 امــر نشــان دهنــده شــیوع بــاال و قــدرت آلوده کنندگــی ایــن انــگل اســت. عفونــت معمــواًل خــوش خیــم
ــادی ــداران زی ــه طرف ــی اســت ک ــی پرمصرف ــاء خوراک ــد از احش ــه کب ــی ک ــد. از آنجای ــي باش ــذرا م  و گ
ــرف ــن روش مص ــه  ای ــود ک ــی ش ــورده م ــز خ ــا نیم پ ــام ی ــورت خ ــه ص ــق ب ــی مناط  دارد و در برخ
ــده نقــش داشــته باشــد و ــه مصــرف کنن ــه توکسوپالســما ب ــزا از جمل ــد در انتقــال عوامــل بیماری  می توان
 خطــرات بالقــوه ای را بــرای مصرف کننــدگان خصوصــًا زنــان بــاردار ، کــودکان و افــراد دچــار بیماری هــای
 ســرکوب گر سیســتم ایمنــی بــه همــراه داشــته باشــد. اگرچــه میــزان آلودگــی کبدهــا در مطالعــه حاضــر
 چنــدان بــاال نبــود ولــی توصیــه مــی شــود کبــد قبــل از مصــرف بــه خوبــی حــرارت ببینــد و از مصــرف

کبــد بــه صــورت خــام یــا نیــم پــز جــداً پرهیــز گــردد.
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اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی  
  مقدمه:

ــه  ــاري از هرگون ــد ع ــتي بای ــیر بهداش  ش
انســان  ســالمت  کننــده  تهدیــد  مــواد 
باشــند. اثــر ایــن مــواد خارجــي صرفــًا 
ــل  ــا و عوام ــم ه ــه میکروارگانیس ــدود ب مح
آنهــا  از  مترشــحه  ســموم  و  بیولوژیــک 
ــیمیایی  ــواد ش ــواع م ــه ان ــد، بلک ــي باش نم
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــه ب ک
ــز در  ــازند نی ــي س ــوده م ــي را آل ــواد غذای م
ــا  ــدد و مســمومیت ه ــالالت متع ایجــاد اخت
در مصــرف کننــدگان نقــش بســزائي دارنــد. 
بــر خــالف عفونــت هــا و مســمومیت هــاي 
ــمومیت  ــي از مس ــوارض ناش ــي، ع میکروب
هــاي شــیمیائي اغلــب در دراز مــدت تظاهــر 

مــي نماینــد.  بــا اســتعمال و کاربرد گســترده 
داروهــا و مــواد شــیمیائي در دام هــا، در اثــر 
ــأ  ــا منش ــي ب ــواد غذای ــا در م ــده آنه باقیمان
ــرض  ــان در مع ــه انس ــکان اینک ــي، ام دام
ــد  ــر باش ــدت عم ــام م ــراي تم ــي ب عوارض

ــد. ــي باش ــخص م ــن و مش ــاًل روش کام

  آنتــی بیوتیــک هــا کــه بــه طــور گســترده 
ــی در  ــای عفون ــاری ه ــان بیم ــت درم جه
ــد، یکــی از  ــرار میگیرن ــورد اســتفاده ق دام م
عوامــل آالینــده شــایع محصــوالت لبنــی از 
ــه دارو  ــی ک ــد . زمان ــی باش ــیر م ــه ش جمل
بــه صــورت تزریقــی، موضعــی و یــا خوراکــی 
ــدن  ــداری از آن در ب ــود مق ــی ش ــز م تجوی
تجمــع مــی یابــد کــه بــه آن باقیمانــده آنتــی 
ــون ،  ــه در خ ــود ک ــی ش ــه م ــک گفت بیوتی
بافــت عضالنــی، کبــد، کلیــه و مایعــات بــدن 

نظیــر شــیر قابــل تشــخیص مــی باشــد . 

اثــرات اســتفاده از شــیر دارای باقیمانــده های 
آنتــی بیوتیــک برای انســان موجب گســترش 
ــدم  ــا، ع ــری ه ــاوم باکت ــای مق ــویه ه س
پاســخ بــه دوزهــای معمــول آنتــی بیوتیکــی، 
انــواع واکنــش هــای آلرژیــک بخصــوص در 
ــن  ــک، پایی ــی بیوتی ــه آنت ــاس ب ــراد حس اف
دام  در  میکروبــی  آلودگــی  میــزان  آوردن 
ــگاهی  ــخیص آزمایش ــت از تش ــا و ممانع ه
ــالل  ــاری زا، اخت ــای بیم ــم ه میکروارگانیس
در عملکــرد میکروفلورهــای طبیعــی دســتگاه 
ــش  ــی، جه ــرطان زای ــرات س ــوارش ، اث گ
زایــی و جلوگیــری از ســنتز برخــی ویتامیــن 

هــا مــی باشــد. 

روش کار: 
بــراي ایــن مطالعــه 32 نمونــه شــیر خــام از 
ــای  ــتان ه ــیر شهرس ــع آوري ش ــز جم مراک
اســتان خراســان رضــوی در مــرداد ماه ســال 
ــت  ــذ و جه ــي اخ ــه صــورت تصادف 1397 ب
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بررســي وجــود باقیمانــده آنتــي بیوتیکــی 
ــه آزمایشــگاه کنتــرل کیفــی  بتاالکتــام هــا ب
اداره کل دامپزشــکی خراســان رضــوی ارجــاع 
ــی 50- ــه حجــم تقرب ــا )ب ــه ه ــد. نمون گردی

100 میلــی لیتــر( در فالکــون هــای 50 میلــی 
لیتــری اخــذ و پــس از ثبــت مشــخصات 
جهــت انجــام آزمایــش در داخــل کلــد یخدان 
و در کنــار یــخ بــه آزمایشــگاه ارســال گردیــد. 

ــواد،   ــا و م ــول ه ــازی محل ــاده س ــپس آم س
ــول  ــول اســتاندارد اســتوک، محل شــامل محل
محلــول  ترکیبــی،  اســتوک  اســتاندارد 
اســتاندارد میانــه ترکیبــی، محلــول اســتاندارد 
ــار  ــد و پــس از اعتب کار ترکیبــی انجــام گردی
بخشــی و کالیبراســیون،  بــا داشــتن منحنــی 
ــتخراج  ــی ، اس ــیون غلظت ــه کالیبراس و معادل
LC-MS/ آنالیــت انجــام شــد  و بــا دســتگاه
MS مــورد ســنجش قــرار گرفــت ســطح زیــر 
ــه را در فرمــول قــرار  ــه نمون پیــک مربــوط ب

ــد.    ــبه گردی ــت آن محاس داده و غلظ

    نتایج:

 نمونــه شــیر منفــی کــه از فــارم بــدون 
ــه گیــری شــده  مصــرف آنتــی بیوتیــک نمون
و در آزمــون هــای اولیــه عــاری از باقیمانــده 
ــک  ــی بیوتی ــوع آنت ــا 4 ن ــود،  ب ــی ب داروی
بتــا الکتــام    بیوتیکــی  آنتــی  خانــواده  از 
ــیلین،  ــی س ــیلین، آموکس ــی س ــامل آمپ ش
بنزیــل پنیســیلین، ســفتیوفور و در 3  غلظــت 
مختلــف آلــوده گردیــد. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــک  ــی بیوتی ــده آنت ــزان باقیمان ــخیص می تش
ــا بیشــترین  ــد MRL ی ــه در ح ــا روش اولی ب
مقــدار قابــل قبــول باقیمانــده در مــواد غذایــی 
میــزان غلظــت نمونــه هــای SPIKE شــده ، 
نزدیــک بــه ایــن مقــدار در نظــر گرفتــه شــد، 
تــا میــزان کیفیــت تشــخیص مــورد ارزیابــی 

ــرد. ــرار گی ق

جهــت اعتبــار بخشــی روش، در ابتــدا از 

ــت  ــا در 5 غلظ ــک ه ــی بیوتی ــک از آنت هری
مختلــف، محلــول اســتاندارد تهیــه و پــس از 
ــیون  ــی کالیبراس ــتگاه، منحن ــه دس ــق ب تزری
رســم گردیــد. در مــورد همــه آنتــی بیوتیــک 
هــا خطــی بــودن منحنــی اســتاندارد و تکــرار 

ــد. ــری آن بدســت آم پذی

ــه  ــده ب ــای SPIKE ش ــه ه ــه نمون در ادام
دســتگاه تزریــق شــد تا میــزان بازدهــی روش 
محاســبه گــردد کــه میــزان بازدهــی 75-80 
درصــد بدســت آمــد. همچنیــن تعــدادی نمونه 
کنتــرل منفــی جهــت ارزیابــی روش بــه 

ــد. ــق گردی دســتگاه تزری

ســپس نمونــه هــای شــیر جمــع آوری شــده 
ــه  ــتخراج، ب ــازی و اس ــاده س ــس از آم ــز پ نی
دســتگاه تزریــق گردیــد کــه در نمونــه هــای 
ــر از  ــه ای باالت ــچ نمون ــش، هی ــورد آزمای م

حــد مجــاز تشــخیص داده نشــد . 

  بحث و نتیجه گیری:

 نتایــج ارزیابــی روش در مــورد آنتــی بیوتیــک 
هــای مذکــور نشــان مــی دهــد کــه اســتفاده 
از دســتگاه  LC-MS/MS جهــت تشــخیص 
آنتــی بیوتیــک هایــی که حــد مجــاز باقیمانده 
ــم  ــیار ک ــی بس ــای غذای ــه ه ــا در نمون آنه
ــد.  ــی باش ــریع م ــق و س ــی دقی ــت، روش اس
ــع  ــز جم ــه از مراک ــی ک ــه های ــج نمون نتای
آوری شــیر اســتان نیــز مــورد آزمایــش قــرار 
گرفــت، همــه نمونــه هــا دارای نتایــج کمتــر 
از حــد تشــخیص و در مــواردی کمتــر از حــد 
مجــاز دارو در شــیر اســت کــه ایــن نیــز بیانگر 
پاییــن بــودن میــزان باقیمانــده ایــن داروها در 
شــیر مصرفــی اســت. نتایــج آزمایشــات ســایر 
ــودن  ــن ب ــز بیانگــر پایی محققیــن در شــیر نی
ســطح ایــن باقیمانــده در شــیر مصرفــی مــی 
باشــد. گرچــه در مــواردی نیــز از درصــد 
ــواده  ــا خان ــی بیوتیــک هــا ی ــن آنت ــاالی ای ب
آنهــا گزارشــاتی در دســت اســت. .البتــه روش 
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آنالیز و دقت و معتبر بودن روش هم حائز اهمیت می باشد. 

ــا  ــل مالحظــه ای ب ــور قاب ــه ط ــات را ب ــز ترکیب ــایی و آنالی ــتگاه LC-MS/MS شناس دس
ســرعت و حساســیت بســیار باالتــری انجــام مــی دهــد. ایــن نــوع کروماتوگرافــی بــا فــن 
ــاال، حساســیت  ــی، ســرعت ب ــای متعــددی از قبیــل دقــت عال آوری پیشــرفته و دارای مزای
بــی نظیــر، انتخابگــری عالــی مــی باشــد، ولــی هزینــه آزمــون هــای انجــام گرفتــه بدلیــل  
هزینــه هــای ســرمایه ای و جــاری دســتگاه و مــواد مصرفــی بســیار بــاال بــوده و در همــه 
ــل  ــه دلی ــود ب ــی ش ــنهاد م ــذا پیش ــت، ل ــول نیس ــوارد معم ــام م ــا و در تم ــگاه ه آزمایش
حساســیت و دقــت بــاالی آن، بــه عنــوان یــک روش تاییــدی در آزمایشــگاه هــای مرجــع 

مــواد غذایــی دامپزشــکی اســتفاده گــردد.  
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چکیده
ــه  ــه تغذی ــان شــروع ب ــر زم ــه منظــور بررســی اث ب
پــس از هــچ بــر رشــد، توســعه  ی سیســتم گــوارش 
و جــذب زرده در جوجــه  هــای گوشــتی، آزمایشــی 
ــا 225 قطعــه جوجــه  خــروس گوشــتی راس 308  ب
در قالــب طــرح کامــاًل تصادفــی شــامل 3 تیمــار بــا 
5 تکــرار و 15 قطعــه پرنــده در هــر واحــد آزمایشــی 
ــه  ــروع ب ــان ش ــامل 3 زم ــا ش ــد. تیماره ــام ش انج
ــد.  ــچ( بودن ــس از ه ــاعت پ ــه )6، 12 و 18 س تغذی
ــدن دوره  ی  ــپری ش ــس از س ــدگان پ ــی پرن تمام
ــتند.   ــی آزاد داش ــوراک دسترس ــه خ ــت، ب محرومی
ــه پــس از هــچ موجــب  ــه بالفاصل ــه تغذی شــروع ب
بهبــود در رشــد بــدن، وزن دســتگاه گــوارش و 

جــذب زرده  شــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دادنــد 
کــه تغذیــه   جوجــه  هــای گوشــتی بالفاصلــه پــس 
ــو  ــد و نم ــوب روی رش ــرات مطل ــچ دارای اث از ه

ــوارش دارد. ــتگاه گ دس

واژه  هاي کلیدي: جوجه گوشتی، گرسنگی پس از 
هچ، دستگاه گوارش، جذب زرده

مقدمه
اگــر چــه بــر ســن واقعــي تکامــل دســتگاه گــوارش 
پرنــدگان اختــالف نظــر وجــود دارد؛ امــا همــه 
پژوهشــگران بــر ایــن عقیــده هســتند کــه در زمــان 
تولــد سیســتم گــوارش پرنــدگان نابالــغ اســت ) 2 و 
ــد  ــه رش ــد ک ــان می ده ــات نش ــزارش تحقیق 8 (. گ
اولیــه  روده  باریــک تــا ســن 6 تــا 7 روزگــي بســیار 
ســریع و گســترده تر از ســایر اندام هــای بــدن اســت 
ــي  ــای هضم ــن غلظــت آنزیم ه )1 ، 2 و 6 (. همچنی
تــا ســن 14 روزگــي افزایــش مــي  یابنــد )2 و 8 (. 

ــر  ــچ ب ــس از ه ــوراک پ ــه خ ــی ب ــان دسترس زم
شــیوه  تکامــل دســتگاه گــوارش تأثیــر دارد، چنانچــه 
اســکالن و نــوی )2000( گــزارش کردنــد وزن روده   
باریــک طــی 48 ســاعت پــس از هــچ، در صورتــی 
ــه  ــد ب ــته باش ــی داش ــذا دسترس ــه غ ــده ب ــه پرن ک
بیــش از دو برابــر افزایــش می یابــد همچنیــن 
ــز وزن کل روده  ــف روده و نی ــهای مختل وزن بخش 
ــد  ــی دارد )9 (. رون ــتگی خط ــدن همبس ــا وزن ب ب
افزایــش وزن و طــول روده  جوجه هــای گوشــتی 
ــد  ــول می انجام ــه ط ــی ب ــا 7 روزگ ــن 5 ت ــا س ت
)3 (. در جوجــه بوقلمون هــا نیــز وزن روده نســبت 
بــه وزن بقیــه  اندام هــای دســتگاه گــوارش افزایــش 
ــه  ــس از هــچ ب بیشــتری داشــت و در روز ششــم پ
حداکثــر مقــدار خــود رســید و ســپس کاهــش نشــان 
ــر  ــی اث ــور بررس ــه منظ ــق ب ــن تحقی داد )10 (. ای
زمــان شــروع بــه تغذیــه پــس از هــچ در بلدرچیــن 
ژاپنــی بــر رشــد، جــذب زرده و وزن نســبی انــدام-

هــای گوارشــی انجــام شــد.

مواد و روش ها
ــدگان، جایــگاه و شــرایط پــرورش- تعــداد 225  پرن
قطعــه جوجــه خــروس تــاز هــچ شــده گوشــتی راس 
از یــک موسســه  جوجه کشــی اســتان خراســان 
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ــه  ــش ب ــام آزمای ــرای انج ــد و ب ــه ش ــی تهی جنوب
ــه  ــا ب ــدند. جوجه ه ــل ش ــی منتق ــوت تحقیقات پایل
طــور تصادفــی بیــن 15 پــن )واحدهــای آزمایشــی( 
ــه  ای  ــه گون ــرورش روی بســتر تقســیم شــدند ب پ
ــده  ــه پرن ــی 15 قطع ــد آزمایش ــر واح ــه در ه ک
ــد مســاوی  ــن  هــا بای ــی پ ــن وزن مســتقر و میانگی
در شــروع  هــا  وزن جوجــه   میانگیــن  باشــند. 
ــه  ــن ب ــر پ ــود. ه ــرم ب ــش 0/65± 37/56 گ آزمای
وســیله  تــوری بــه ارتفــاع یــک متــر محصــور شــد. 
هــر کــدام از پــن  هــا داراي یــک مترمربع مســاحت 
و مجهــز بــه دان خــوري و آب خــوري دســتی بودنــد. 
دمــاي ســالن پرنــدگان در زمــان ورود جوجــه  هــا 
بــه ســالن در دامنــه  35-32 درجــه  ســانتی گراد 
ــه  ــج )روزان ــه تدری ــس از 72 ســاعت ب ــم و پ تنظی
ــه   ــه دامن ــای ســالن ب ــا رســیدن دم 0/5 درجــه( ت
ــد. در  ــش داده ش ــانتی گراد کاه ــه  س 22-20 درج
ــالن در  ــبی س ــت نس ــش رطوب ــول دوره  آزمای ط
دامنــه  60-50 درصــد و برنامــه  نــوری 23 ســاعت 
ــد. در  ــال ش ــي اعم ــاعت خاموش ــنایی و 1 س روش
کل دوره  آزمایــش، پــس از ســپری شــدن دوره  
محرومیــت، جوجه هــا بــه خــوراک دسترســي 
ــان ورود  ــه آب از زم ــی ب ــتند. دسترس ــداوم داش م

ــه ســالن ممکــن شــد. ــدگان ب پرن
تیمارها و جیره  های آزمایشی

 تیمارهــاي آزمایشــي شــامل 3 زمــان شــروع 
ــاهد، 12 و  ــچ ش ــس از ه ــاعت پ ــه )6 س ــه تغذی ب
ــی  ــت دسترس ــچ محدودی ــس از ه ــاعت پ 18 س
ــي،  ــاًل تصادف ــرح کام ــب ط ــوراک( در قال ــه خ ب
ــر  ــده در ه ــه پرن ــرار و 15 قطع ــا 5 تک ــار ب 3 تیم
ــر  ــره  هــاي آزمایشــي ب ــود. جی واحــد آزمایشــي  ب
ــواد مغــذي توصیه شــده   ــر م اســاس حداقــل مقادی
نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا   راس308  راهنمــای 

UFFDA تنظیــم شــدند.
 فرآســنجه  هــای مــورد بررســی- در ســنین زمــان 
ورود )6 ســاعت پــس از هــچ(، 1، 2، 4، 7، 11 ، 
24 و 42 روزگــی یــک قطعــه جوجــه از هــر واحــد 
آزمایشــی کــه دارای وزنــی معــادل میانگیــن وزنــی 
واحــد آزمایشــی بــود بــه طــور تصادفــی انتخــاب و 
پــس از وزن کشــی کشــتار شــد، بالفاصلــه محوطــه  

دســتگاه  مختلــف  اندام هــاي  و  بــاز  شــکمي 
گــوارش آن هــا جــدا و وزن شــدند. 

آنالیز آماري داده  ها
 داده  هــای بــه دســت آمــده از آزمایــش در قالــب 
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــي، ب ــاًل تصادف ــرح کام ط
آمــاري SAS و رویــه  GLM تجزیــه شــدند )7 (. 
مقایســه  میانگیــن  هــا بــا اســتفاده از آزمــون دانکــن 
در ســطح احتمــال )0P</05( انجــام شــد. داده  هــا 
ــل  ــس از تبدی ــد پ ــبی بودن ــورت نس ــه ص ــه ب ک
جهــت نرمــال ســازی داده  هــا، مــورد تجزیــه  
آمــاري قــرار گرفتنــد. مــدل آمــاری بــه شــرح زیــر 

بــود. 
Yij = µ + αi + εij
ــن  ــاهده، µ = میانگی ــر مش ــدار ه ــه: Yij = مق ک
جامعه ــی آمــاری، αi = زمــان دسترســی بــه 

ــش. ــای آزمای ــر خط ــوراک و εij = اث خ

نتایج و بحث
داده  هــاي مربــوط بــه میانگیــن تغییــرات وزن بدن، 
زرده، کل دســتگاه گــوارش و روده کوچــک در ســن 
24 و 48 ســاعت پــس از هــچ در جــدول 1 و وزن 
نســبی )درصــد وزن زنــده( در ســنین 4، 7، 11، 16 
و 24 روزگــی در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت. 
ــه پــس از هــچ اگــر  ــه تغذی تأثیــر زمــان شــروع ب
چــه بــر تغییــرات وزن بــدن و اندام هــای گوارشــی 
 .)0P</05( در ســن 1 و 2 روزگــی معنــي  دارنشــد
ولــی در پرنــدگان تغذیــه شــده بــا کمتریــن تاخیــر 
پــس از هــچ  بهبــود یافــت. وزن نســبی روده 
ــه  ــدگان تغذی ــده( در پرن ــد وزن زن ــک )درص کوچ
ــایر  ــه س ــبت ب ــچ نس ــس از ه ــاعت پ ــده 6 س ش
پرنــدگان تیمارهــای آزمایشــی بــه طــور معنــی دار 
ــزارش  ــا گ ــده ب ــه دســت آم ــج ب ــود. نتای ــر ب باالت
اســکالن و نــوی )2000( مطابقــت دارد آن هــا 
ــدگان  ــگام پرن ــی زودهن ــد دسترس ــزارش کردن گ
ــادل   ــن متع ــوراک ســبب تأمی ــه خ ــچ ب ــس از ه پ
تــر نیازهــای مغــذی بــدن و بنابرایــن رشــد و نمــو 
ــای  ــتگاه ماهیچه  ــوارش، دس ــتگاه گ ــریع تر دس س

ــود )9 (.  ــی می ش ــتم ایمن ــل سیس ــدن و تکام ب
ــا  ــه ب ــاهد وزن زرده در مقایس ــروه ش ــدگان گ پرن
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ســایر گروه هــای آزمایشــی بــه میــزان بیشــتری کاهــش داشــت بــه طــوری کــه ایــن تغییــر معنــی دار نبــود. نتایــج بدســت 
آمــده بــا گــزارش نــوی و اســکالن )1998( مطابقــت دارد بــه طــوری کــه ایشــان نشــان دادنــد کــه ســرعت جــذب زرده 
ــوی و همــکاران  ــدگان گــروه آزمایشــی بیشــتر اســت )4 (. ن ــا پرن ــس از هــچ( در مقایســه ب ــه شــده )پ ــدگان تغذی در پرن
)2001( گــزارش کردنــد در دوره  بعــد از هــچ توســعه  روده  کوچــک در مقایســه بــا کل سیســتم بــدن ســریع تر اســت، لــذا 
دسترســی زودهنــگام بــه خــوراک ســبب تأمیــن مــواد مغــذی و انــرژی مــورد نیــاز و تکامــل بهتــر آن می شــود )5 (. نتایــج 
ایــن مطالعــه نشــان دادنــد کــه تغذیــه  جوجــه  هــای گوشــتی بــا فاصلــه حتــی االمــکان کوتــاه پــس از هــچ باعــث بهبــود 

ــد رشــد و نمــو دســتگاه گــوارش می شــود. رون

ــر میانگیــن تغییــرات وزن بــدن، دســتگاه گــوارش و زرده جوجه هــای گوشــتی 24 و  ــه تغذیــه ب جــدول -1 اثــر زمــان شــروع ب
48 ســاعت پــس از هــچ

زمان هچ
48 ساعت پس از هچ24 ساعت پس از هچ

تیمارهای آزمایشی
SEMP-value

تیمارهای آزمایشی
SEMP-value NF6NF12NF18NF6NF12NF18

.................... .................................  )گرم (  ..........................................................................           
)g( 0/482/51-0/15-0/21-3/68±36/93وزن زندهns12/5913/9312/601/96ns

)g( 0/501/622/291/810/94±3/61دستگاه گوارشns3/923/173/230/56ns

)g( 0/130/711/040/950/27±0/97روده کوچکns2/292/622/530/29ns

)g( 2/670/37-2/46-2/47-1/24±4/53زردهns-3/26-3/56-2/270/35ns

FN6= دسترسی به خوراک 6 ساعت پس از هچ، NF12= دسترسی به خوراک 12 ساعت پس از هچ و NF18= دسترسی به خوراک 18 ساعت پس از هچ
)0P</05( میانگین های هر ردیف برای هر اثر که حرف مشترک ندارند دارای اختالف معنی دار هستند -a…b

)0P</01( -** ،)0P</05( -* ،اختالف معنی دار نیست -ns

جــدول -2 اثــر زمــان شــروع بــه تغذیــه بــر میانگیــن وزن نســبی دســتگاه گــوارش و وزن نســبی روده کوچــک )درصــد وزن 
زنــده( در ســنین مختلــف

روده کوچک در سن )روز(کل دستگاه گوارش در سن )روز(زمان تاخیر در دسترسی
47111624424711162442به خوراک پس از هچ

 ........................................................................  درصد وزن زنده   ........................................................................  ساعت
617/9514/4312/819/517/186/8910/228/a347/a625/595/854/98
1217/5114/9716/778/987/076/799/738/ab196/b134/854/174/67
1817/7814/4111/678/957/076/9510/147/b866/b847/764/135/04

0/361/970/260/230/220/380/340/440/250/240/190/34خطاي استاندارد
nsnsnsnsnsnsns***nsnsسطح معنی داری

)0P</05( میانگین های هر ستون برای هر اثر  که حرف مشترک ندارند دارای اختالف معنی دار هستند -a…b
)0P</01( -** ،)0P</05( -* ،اختالف معنی دار نیست -ns
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مقدمه:

تحــت  کــه  واگیــر  اکتیمــای 
 Pustular( عنــوان پوســتوالر درماتیتیــس
مــی  نامیــده  ارف  یــا   )  Dermatitis
شــود، یــک بیمــاری پوســتی رایــج بــا 
منشــا ویروســی در گلــه هــای گوســفند 
و بــز اســت کــه گســتردگی جهانــی دارد 
اکتیمــای   .)Robinson,1981:771-782(

ــاال در  ــری ب ــا واگی ــاری ب ــک بیم ــر ی واگی
گوســفند و بــز مــی باشــد کــه بیمــاری گاهــی 
ــخوارکنندگان  ــتر و نش ــش، ش در گاو، گاو می
وحشــی نیــز دیــده مــی شــود و مــوارد نــادری 
از ایــن بیمــاری در ســگ گــزارش شــده 
اســت ) Yager,1993:603-632(. همچنین 
ــان و دام  ــن انس ــترک بی ــاری مش ــک بیم ی
ــت  ــر روی پوس ــات آن ب ــد و ضایع ــی باش م
ــد  ــاس دارن ــفندان تم ــا گوس ــه ب ــرادی ک اف
ــاری  ــل بیم ممکــن اســت ایجــاد شــود. عام
ــواده پاکــس  ــروس از خان یــک پاراپاکــس وی
وریــده اســت و بیمــاری بــه شــکل ضایعــات 
ــه  ــوزه ک ــان و پ ــراف ده ــو در اط پرولیفراتی
معمــوال بــه مــدت یــک تــا دو مــاه باقــی می 
ــوط  ــات مرب ــود. ضایع ــی ش ــر م ــد ظاه مانن
ــا  ــت ی ــه پوس ــت ب ــن اس ــاری ممک ــه بیم ب
مخــاط ســایر قســمت هــای بــدن مثــل لــب 
ــز گســترش  هــا، پســتان و مخــاط دهــان نی
ــد. اگرچــه ممکــن اســت شــیوع بیمــاری  یاب
ــوص  ــه خص ــک، ب ــخوارکنندگان کوچ در نش
ــا  ــد، ام ــاال باش ــی ب ــوان، خیل ــات ج در حیوان
ــت  ــن اس ــوال پایی ــر معم ــرگ و می ــزان م می
(Rabinson,1981:771-782(. بــر اســاس 
ــی  ــون گزارش ــوط، تاکن ــون مرب ــی مت بررس
ــه  ــال ب ــات گســترده ناشــی از ابت ــاره تلف در ب
ــه  ــر ب ــزارش حاض ــدارد. گ ــود ن ــا وج اکتیم
ــر  ــوزادان در اث ــترده در ن ــات گس ــوع تلف وق
ــک  ــر در ی ــاری اکتیمــای واگی ــه بیم ــال ب ابت

ــردازد.  ــی پ ــز م ــه ب گل

مواد و روش کار:

ــامل  ــفند ش ــز و گوس ــه ب ــک گل ی
ــه  ــوزادان ب ــز بــه علــت تلفــات ن 200 راس ب
بیمارســتان آموزشــی پژوهشــی دانشــکده 
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دامپزشــکی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان 
ارجــاع داده شــد. در معاینــه بالینــی دام های 
مبتــال بــا ســن حــدود یــک مــاه، در ناحیــه 
خارجــی و داخلــی لــب هــا، بخــش قدامــی 
لثــه هــا و زبــان ضایعــات پرولیفراتیــو 
مشــاهده شــد. در معاینــه برخــی مبتالیــان 
ــک  ــن ی ــدید تنفســی و همچنی ــپنه ش دیس
ــان  ــی از مبتالی ــق برخ ــه حل ــوده در ناحی ت
اثــر  مالمســه مــی شــد. مبتالیــان در 
دیســپنه شــدید تلــف مــی شــدند. در کالبــد 
ــر  ــف شــده، عــالوه ب گشــایی دام هــای تل
جراحــات پرولیفراتیــو ذکــر شــده، در حفــره 
ــه  ــک، در ناحی ــای دیفتری ــی غشــاء ه دهان
ــتگاه  ــک و در دس ــت نکروتی ــق فارنژی حل
ــود.  ــهود ب ــی مش ــو پنومون ــی برونک تنفس
همچنیــن پریکاردیــت همــراه بــا شــل 
بــودن غیرعــادی عضلــه قلــب مشــهود بود. 

نتایج:

در ارزیابــی هیســتوپاتولوژی، بافــت 
ــس،  ــار آکانتوزی ــب دچ ــه ل ــی ناحی پوشش
طویــل شــدن زوائــد اپیدرمــی و دژنرســانس 
هیدروپیــک در الیــه خــاردار شــده بــود کــه 
در بعضــی از ســلول هــا وجــود گنجیدگــی 
ــمی  ــل سیتوپالس ــک داخ ــای ائوزینوفیلی ه
(. در مقاطــع  بــود )شــکل1و2  مشــهود 
مربــوط بــه محوطــه دهانــی بافــت پوششــی 
ــا  ــه ت ــود ک ــده ب ــدید ش ــروز ش ــار نک دچ
ــت  ــه داش ــم ادام ــی ه ــای عمق ــه ه الی
عمقــی  نکروتیــک  اســتوماتیت  یــک  و 
ــت  ــکل3 (. در باف ــود ) ش ــده ب ــاد ش ایج
ــی  ــای باکتریای ــه ه ــک پرگن ــای نکروتی ه
بصــورت بنفــش رنــگ قابــل رویــت بودنــد. 
چرکــی  فیبرینــی  پریکاردیــت  قلــب  در 
همــراه بــا پرگنــه هــای باکتریایــی مشــاهده 

شــد )شــکل 4(. در ریــه هــا یــک پنومونــی 
فیبرینی-چرکــی وجــود داشــت. )شــکل 5(. 
ــکوپیک و  ــات ماکروس ــه ضایع ــه ب ــا توج ب
ــر  ــای واگی ــاری اکتیم ــکوپیک بیم میکروس
ــخیص داده  ــه تش ــاری اولی ــوان بیم ــه عن ب

شــد. 

بحث:

بیمــاری اکتیمــا معمــوال فقــط پوزه 
ــی در  ــد، ول ــی کن ــر م ــا را در گی ــب ه و ل
دامهــای جــوان گاهــی زبــان و لثــه را نیــز 
ــع  ــاری توزی ــن بیم ــد. ای ــی نمای ــار م گرفت
ــی  ــده م ــا دی ــی دارد و در سراســر دنی جهان
چــه  اگــر   .(Smith,2009:789) شــود 
ــر  ــدید ت ــی ش ــز خیل ــاری در ب ــوال بیم معم
 .(Nandi,2011:75) اســت  گوســفند  از 
امــا بــر اســاس بررســی متــون انجــام شــده 
ــات  ــوع تلف ــاره وق ــون گزارشــی در ب ــا کن ت
گســترده ناشــی از اپــی کاردیــت در دام 
هــای مبتــال بــه اکتیمــا انجام نشــده اســت.

در اپیدمــی اکتیمــا در عربســتان که 
ــاق  ــن ســال هــای 1987 و 1989 اتف در بی
ــنین  ــام س ــای تم ــز ه ــفند و ب ــاد، گوس افت
تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد و میــزان شــیوع 
70-80 درصــد و میــزان مــرگ و میــر پنــج 
درصــد تــا 15 درصــد بــود. در ایــن اپیدمــی 
ضایعــات فقــط در اطــراف دهــان و لب های 
ــایر  ــود داشــت و در س ــال وج ــات مبت حیوان
ــاهده  ــان مش ــدن مبتالی ــای ب ــمت ه قس
 .(Housawi,1991:550-551) نشــد 
ایجــاد اپــی کاردیــت مــی توانــد بــه عنــوان 
ــه  ــان در گل ــترده مبتالی ــات گس ــت تلف عل
مــورد بررســی در ایــن گــزارش مطــرح 
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گــردد. بــر اســاس بررســی متــون انجــام شــده تاکنــون گــزارش دربــاره ایجــاد اپــی کاردیــت 
ــدن دام  ــتعد ش ــبب مس ــا س ــه اکتیم ــال ب ــت. ابت ــده اس ــام نش ــا انج ــروس اکتیم ــر وی در اث
ــه  ــای ثانوی ــت ه ــه عفون ــالی دام ب ــردد و ابت ــی گ ــی م ــه باکتریای ــای ثانوی ــت ه ــه عفون ب
باکتریایــی ســبب افزایــش احتمــال ســپتی ســمی و باکتریمــی و متعاقبــًا احتمــال پریکاردیــت، 

ــی باکتریایــی مــی گــردد.  اپــی کاردیــت و پنومون

ــاوم اســت و در  ــده اکتیمــا نســبت شــرایط محیطــی کامــال مق ــروس ایجــاد کنن وی
محــل هــای عفونــی از ســالی بــه ســال دیگــر باقــی مــی مانــد . ویــروس مــی توانــد بــرای 
چندیــن ســال در دلمــه هــای خشــک اطــراف دهــان دامهــای بالــغ کــه قبــال بــه بیمــاری 
ــرای ویــروس کمتــر مناســب اســت  ــد، امــا شــرایط مرطــوب ب ــد، باقــی بمان مبتــال شــده ان
)کیوانفــر، 1387: 100(. از ســوی دیگــر بــره هایــی کــه از میــش هــای ایمــن بــه دنیــا مــی 
آینــد، حتــی اگــر آنتــی بــادی باالیــی پــس از خــوردن آغــوز داشــته باشــند بــه بیمــاری مبتــال 
مــی شــوند. تغذیــه ناکافــی در دوره آبســتنی مــی توانــد ســبب تولــد نــوزادان ضعیفــی گــردد 
ــی  ــه ناکاف ــع آن تغذی ــه طب ــش و ب ــس از زای ــیر در دوره پ ــی ش ــدار ناکاف ــت مق ــه دریاف ک
ــر اســاس  ــردد (Mccance,1960:699). ب ــی گ ــت بیشــتر اوضــاع م ــوزادان ســبب وخام ن
ــه عنــوان  ــد ب ــغ در گلــه فــوق مــی توان بررســی انجــام شــده، تغذیــه نامناســب دامهــای بال
ــوزادان مطــرح  ــی جهــت فراهــم شــده زمینــه جهــت تلفــات گســترده ن یــک گزینــه احتمال

گــردد.

نتیجه گیری:
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گسترده در دامهای جوان گردد. 
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زالــو یکــی از انگلهــای خارجــی مکنــده 
ــا در  ــف دنی ــق مختل ــه در مناط ــت ک ــون اس خ
ــد.  ــش دارن ــی نق ــای اهل ــی دامه ــش بازده کاه
ــی  ــت درمان ــر اهمی ــودات از نظ ــن موج ــه ای البت
ــرح  ــز مط ــان نی ــات و انس ــای حیوان در بیماریه
ــان را  ــتفاده در درم ــورد اس ــای م ــتند. زالوه هس
ــدا )Annelida(، رده  ــته آنلی ــوان در راس می ت
کلیتالتــا )Clitellata(، راســته آرینکوبدلیــدا 
ــه  ــواده هیرودین )Arhyncobdellidae(، خان
 )Hirudo( ــرودو ــس هی )Hirudinae( و جن
طبقه بنــدی کــرد کــه در تمــام دنیــا منتشــر 
ــوده  ــکونت ب ــل س ــوع مح ــده اند و دارای تن ش
ــها  ــا و اقیانوس ــا، بیابانه ــیرین، دریاه و در آب ش
زندگــی می کننــد. گونه هایــی از زالوهــا کــه 
 Hirudo ــامل ــد ش ــت دارن ــکی اهمی در پزش
 ،Hirudo asiatica  ،medicinalis
 Hirudo  ،Hirudo manellensis
  ،Hirudo michaelseni  ،orientals
 Hirudo  ،Hirudo nipponia
 Macrobdella decora و   granulose

ــتند. هس
شــکل  ســیلندری  بی مهــرگان  زالوهــا 
ــم  ــا ه ــگ ب ــر رن ــه از نظ ــتند ک ــطحی هس مس
ــره،  ــبز تی ــوه ای، س ــی قه ــد و برخ ــالف دارن اخت
ــا دارای  ــی و ی ــوه ای، نارنج ــراه قه ــیاه به هم س

خطهــای راه راه قرمــز بــر روی بدنشــان هســتند. 
)ســگمنت(  قطعــه   34 حــدود  دارای  زالوهــا 
 )Clitellum( هســتند و قطعــات 11-9 کلیتــوم
ــئول  ــن ارگان مس ــه ای ــد ک ــکیل می دهن را تش
ترشــح پیلــه )کوکــون Cocon( اســت کــه 
فقــط در ماههــای تابســتان قابــل مشــاهده 
اســت. زالوهــا دارای دو نــوع عضــو مکنــده 
ــدام  ــی. ان ــی و خلف ــده قدام ــدام مکن ــتند: ان هس
ــال و اتصــال اســتفاده  ــرای انتق ــده خلفــی ب مکن
می شــود و انــدام مکنــده قدامــی بــرای مکیــدن 
ــک  ــا 3 ف ــردد و دارای 2 ی ــتفاده می گ ــون اس خ
ــب در  ــه ترتی ــه ب ــتند ک ــز هس ــای تی ــا دندانه ب
 U و Y ــای ــان بریدگی ه ــان میزب ــت و زب پوس
شــکل ایجــاد می کننــد. زالوهــا دارای حــدود 
300 دنــدان روی فکهــا هســتند. هــر فــک 

ــت. ــدان اس ــاوی 10 دن ح

زالوهــا در محیط هــای بــا رطوبــت بــاال 
در  و  زندگــی می کننــد  مــدت طوالنــی  بــه 
ــر  ــت تاثی ــد تح ــود می توانن ــد خ ــول دوره رش ط
ــای  ــند. زالوه ــود باش ــذای موج ــزان غ ــا و می دم
ــال در  ــن 27-18 س ــد بی ــًا می توانن ــغ تقریب بال
ــا  ــد. زالوه ــی کنن ــب زندگ ــط مناس ــک محی ی
جاندارانــی خونســرد )poikilotherm( هســتند 
ــانتیگراد  ــه س ــای 30-0 درج ــد در دم و می توانن
زنــده بماننــد ولــی هنگامی کــه دمــا بــه ســرعت 
تغییــر می کنــد، اســترس ایجــادی ممکــن اســت 
ــا  ــا ت ــد تقریب ــو می توان ــود. زال ــرگ ش ــث م باع
ــه  ــات تغذی ــون حیوان ــود از خ ــر وزن خ 10 براب
کنــد و ممکــن اســت تــا یکســال پــس از آخریــن 
خونخــواری نیــاز بــه تغذیــه نداشــته باشــد. تغذیه 
ــه اســت و حــدود  ــو معمــواًل 40 دقیق کــردن زال
15-10 میلی لیتــر خــون در هــر بــا خون خــواری 
می بلعــد. خون هــای خــورده شــده می تواننــد 
میکروارگانیســم های  و  آنزیم هــا  توســط 
ــاس هیدروفیــال  ــد آئرومون ــده مانن مشــارکت کنن
 )P. hirudinia( هیرودینیــا  ســودوموناس  و 
ــتند و  ــت هس ــا هرمافرودی ــوند. زالوه ــم ش هض
 reciprocal( متقابــل  بارورســازی  بوســیله 
و  می کننــد  نســل  تولیــد   )fertilization
self-( خودبــاروری  به شــکل  بارورســازی 

fertilization( ندارنــد. در ایــن روش قســمت 
ــی  ــمت خلف ــل قس ــو در مقاب ــک زال ــی ی قدام
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ــر  ــپس ه ــرد و س ــرار می گی ــر ق ــوی دیگ زال
ــه  ــل منطق ــه داخ ــپرماتوفورا ب ــک اس ــو ی زال
ــکان مادگــی  ــه اســپرم م ــی ک ــالر )مکان کلیت
ــن  ــس از ای ــد. پ ــا می کن ــد( ره ــدا می کن را پی
ارتبــاط، تخم هــا بیــن 9-1 مــاه بعــد گذاشــته 
می شــوند و کلیتلــوم شــروع بــه ترشــح حــدود 
ــن  ــا آلبومی ــد کــه ب ــه( می نمای 4 کوکــون )پیل
ــر  ــار پ ــای کیلت ــیله غده ه ــده بوس ــاد ش ایج
می شــوند.  ســیکل زندگــی زالوهــا شــامل 
ــوغ اســت.  ــوان و مراحــل بل ــوی ج تخــم، زال
ــا دو ســال زمــان  ــن یــک ت بیشــتر زالوهــا بی
نیــاز دارنــد تــا ســیکل زندگــی خــود را کامــل 
کننــد ولــی ایــن مســئله وابســته بــه تغذیــه و 
ــدود 15  ــاوی ح ــون ح ــر کوک ــا اســت.  ه دم
ــد  ــوزاد تولی تخــم اســت و در هــر ســال 60 ن

می شــود. 

برخــی از مــوادی کــه در بــزاق زالــو 
یافــت می شــوند در پزشــکی و دامپزشــکی 
دارای اهمیــت هســتند. از نظــر بیولوژیــک 
ــد  ــو وجــود دارن ــزاق زال مــواد فعالــی کــه در ب
ــو  ــزاق زال ــتند. ب ــا هس ــا و پپتیده پروتئین ه
ــتی  ــال زیس ــاده فع ــش از 100 م ــاوی بی ح
ــامل  ــد و ش ــی دارن ــت درمان ــه اهمی ــت ک اس
ضدانعقادهــا )هیرودیــن(، گشــاد کننده هــا، 
ــواد  ــاب، م ــد الته ــواد ض ــا، م ترومبولیتیک ه
ــری  ــواد جلوگی ــده و ضــد درد، م بی حــس کنن
ــا،  ــد ادم ه ــبندگی، ض ــع و چس ــده از تجم کنن
ــیب  ــروق آس ــوذ ع ــده نف ــش دهن ــواد افزای م
ــرف  ــواد برط ــا، م ــت و ارگان ه ــده در باف دی
کننــده هیپوکســی، مــواد جلوگیــری کننــده از 
ــم ها  ــم زدایی ارگانیس ــکته، س ــت و س اینفارک
کاهــش  آنتی اکســیدانی،  روش هــای  بــا 
ــلولی و  ــارج س ــه ای خ ــاده زمین ــای م دهنده ه
ــن  ــند. معمولتری ــال می باش ــواد آنتی میکروبی م
مــواد فعــال زیســتی کــه از بــزاق زالوهــا رهــا 
می شــود شــامل: هیرودیــن، هیالورونیــداز، 
ــراز،  ــتابیالز )destabilase(، آپی ــن، دس کالی
ــور  ــین G اینهیبیت ــتاز کاتپس ــا )االس آگلین ه
 ،)elastase cathepsin G inhibitor
 )piguamerin( پیگوآمریــن  بدلین هــا، 
)مهــار کننــده کالیکرین پالســما(، آنتاگونیســت 
اثــرات  )دارای  پالکــت  ســازی  فعــال 
آنتی ترومبیــک(، مهــار کننده هــای تریپتــاز، 

 )chloromycentin( کلرومیســنتین 
)آنتی بیوتیــک(، مــواد شــبه  هیســتامین، مهــار 
کننده هــای  مهــار  کمپلمــان،  کننده هــای 
کولیــن  اســتیل  و   A پپتیــداز  کربوکســی 

ــتند. هس

اخیــراً زالوهــا بعنــوان درمــان در طــب 
ــای  ــا بیماریه ــده اند ت ــتفاده ش ــکی اس دامپزش
حیوانــات اهلــی را درمــان کننــد. اندیکاســیون 
شــامل  زالودزمانــی  معمــول  و  اصلــی 
بیماریهایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا التهــاب، 
ــای  ــو، بیماریه ــل ران و زان ــپالزی مفص دیس
تانــدون، لیگامنــت و فاشــیا، بیماریهــای مهــره 

ــت. ــم اس ــان زخ و درم

شکل )1(: شکل بالغ دو نمونه از 
زالوهای مورد استفاده در پزشکی و 

دامپزشکی

ــوان  ــت حی ــو، پوس ــتفاده از زال ــل از اس قب
ــم در  ــای ضخی ــیدن موه ــیله تراش ــد بوس بای
محــل مــورد نظــر آمــاده شــود و بوســیله یــک 
اســفنج گــرم بــا آب گــرم )فاقــد کلــر( بــر روی 
پوســت صــاف باعــث تحریــک جریــان خــون 
گــردد تــا زالــو در زمــان کمتــری بــه تغذیــه از 
ــد. خیــس کــردن پوســت  ــدا کن ــل پی آن تمای
ــو  ــال زال ــاس و اتص ــن اســت تم ــا آب ممک ب
ــات را افزایــش دهــد و باعــث  ــدن حیوان ــه ب ب
تســهیل تغذیــه شــود. در طــی اصالح پوســت، 
مــواد آنتی ســپتیک نبایــد اســتفاده شــود زیــرا 
ــاس  ــوی حس ــای ق ــه بوه ــبت ب ــا نس زالوه
هســتند و ممکــن اســت پوســت را گاز نگیرنــد. 
پــس از اینکــه محــل مــورد نظــر آمــاده شــد، 
ــود.  ــاس داده می ش ــم تم ــل زخ ــه مح ــو ب زال
تعــداد زالوهــای مــورد نیــاز بــرای زخــم )فــاز 
اول درمــان( بــه گونــه بیمــار، انــدازه و پاســخ 
کلینیکــی آن نســبت بــه درمــان بســتگی دارد. 
یــک زالــو بــرای هــر 10 کیلوگــرم از وزن توده 
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بــدن حیوانــات اســتفاده می شــود بطوریکــه 5 تــا 15 زالــو در مــورد اســب اســتفاده می گــردد. ایجــاد 
یــک محــدوده بوســیله پارچــه تنزیــب در اطــراف محــل مــورد نظــر از ســردرگمی زالــو بــرای مکانــی 
کــه می خواهــد متصــل شــود جلوگیــری خواهــد کــرد. زالــو را می تــوان بــا دســت بــه محــل مــورد 
نظــر منتقــل کــرد یــا می تــوان بوســیله یــک ســرنگ پالســتیکی cc5 )کــه پیســتون آن برداشــته 
ــو اتصــال را  ــا زال ــه محــل زخــم منتقــل کــرد ت ــال را انجــام داد و ب ــن عمــل انتق و جــدا شــده( ای
ایجــاد کنــد. عمــل زالودرمانــی بــا اولیــن گازگرفتگــی آغــاز می شــود کــه معمــواًل بــدون درد اســت 
ــدود  ــد ح ــو می توان ــق زال ــن دقای ــه در ای ــه طــول می کشــد ک ــا 45 دقیق ــن 20 ت و دوره اتصــال بی
ml 151-5 از خــون را بمکــد. پــس از اتصــال زالــو مــواد زیســتی فعــال قــوی ترشــح می کنــد کــه 
جریــان خــون را تســهیل کــرده و از انعقــاد جلوگیــری می کنــد و همچنیــن مــواد شــبه هیســتامینی 
کــه از بــزاق زالــو بــه محــل زخــم وارد می شــود مانــع کالپــس مویرگهــای همجــوار می شــود.  پــس 
ــو شــروع بــه کاهــش خــون ســیاهرگی بوســیله آســیب بــه  ــد، زال ــا پیشــرفت رون از یــک دقیقــه، ب
رونــد انعقــاد در عــروق پرخــون می کنــد و جریــان خــون را در زخم هــا افزایــش می دهــد تــا التیــام 

تســهیل گــردد.
ــس از جراحی هــای ترمیمــی  ــات پ ــان در انســانها و حیوان ــرای درم ــی بطــور معمــول ب زالودرمان
ــی  ــر مضرات ــی اســت کــه عــالوه ب ــو یکــی از انگلهای ــی اســتفاده می گــردد. زال و بیماریهــای التهاب
ــات داشــته باشــد. اســتفاده  ــرای ســالمتی انســانها و حیوان ــرات مفیــدی نیــز ب ــد اث کــه دارد می توان
درمانــی از زالوهــا قدمــت طوالنــی دارد. امــروزه زالودرمانــی در درمــان زخم هــا پــس از جراحی هــا و 
پیونــد پوســت در ســگ، گربــه و اســب اســتفاده می شــود. بــزاق زالــو مهمتریــن قســمت زالــو بــرای 
اســتفاده در پزشــکی اســت و دارای مــواد زیســتی فعــال زیــادی اســت. مهمتریــن مــاده فعــال زیســتی 
در بــزاق زالــو، هیرودیــن اســت کــه قویتریــن ضــد انعقــاد اســت و عملکــردی شــبیه هپاریــن دارد. 
در مقابــل هپاریــن، هیرودیــن معمولتریــن ضدانعقــاد اســتفاده شــده در جمــع آوری نمونه هــای خــون 
بــرای مــوارد تشــخیصی آزمایشــگاهی اســت. مــواد فعــال زیســتی دیگــری کــه در بــزاق زالــو وجــود 
دارنــد می تواننــد باعــث تســهیل در ترمیــم زخــم و درمــان بیماریهــای غیر طبیعــی مربــوط بــه خــون 
ماننــد دیابــت، ســندروم انعقــاد داخــل رگــی منتشــر و پلی ســایتمی شــوند. در کشــور مــا مطالعــات 
ــتری در  ــات بیش ــد تحقیق ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــوده اس ــدود ب ــات مح ــا در حیوان ــی زالوه درمان
زمینــه اهمیــت درمانــی آنهــا در حیوانــات اهلــی و بکارگیــری عملــی آنهــا در درمــان صــورت پذیــرد.
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از  مراقبــت  و  پایــش  جغرافیایــی  ســامانه 
ــی  ــی (یک ــی ) GIS دام ــای دام ــاری ه بیم
ســازمان  کــه  اســت  افزارهایــی  نــرم  از 
دامپزشــکی کشــور از آن بــه منظــور مقابلــه با 
بیماریهــا اســتفاده مــی نمایــد. بــا ایــن حــال 
ــوده  ــق آل ــا در مناط ــاری ه ــار بیم ــرای مه ب
ــتم،  ــن سیس ــری از ای ــره گی ــر به ــالوه ب ع
ــی  ــا وبرخ ــل بیماریه ــناخت کام ــد ش نیازمن
اطالعــات کارشناســی از پارامترهــای خــاص 
ــری از  ــدون بکارگی ــی باشــد. ب ــه ای م منطق
ایــن اطالعــات ممکــن اســت کنتــرل بیماری 
ــد. در  ــز نباش ــت آمی ــوده موفقی ــون آل در کان
ــات  ــه برخــی موضوع ــی ب ــه تحلیل ــن مقال ای

ــود.  ــه میش ــه پرداخت ــن زمین ــم در ای مه

روش کار :
بــا  مقابلــه  کار  شــیوه  حاضــر  درحــال 
شــبکه  در  دامــی  واگیــر  هــای  بیمــاری 
ــه  ــت ک ــه اس ــن گون ــکی بدی ــای دامپزش ه
ــامانه  ــاری در س ــزارش بیم ــت گ ــب ثب متعاق
ــوان از طریــق  GIS بصــورت آنالیــن مــی ت
نــرم افزارهــای مربوطــه نقشــه تحــت وب را 
ــای  ــعاع ه ــیم و در ش ــوده ترس ــه آل در منطق
ــون  ــری از مرکــز کان یــک، ســه و ده کیلومت
بیمــاری، عملیــات مایــه کوبــی را در دامــداری 
ــه  ــه مرحل ــک ب ــای اپیدمیولوژی ــا و واحده ه

اجــرا درآورد. ایــن سیســتم همچنیــن حــاوی 
اطالعــات بســیار ارزشــمندی از نظــر فواصــل 
واحدهــای اپیدمیولوژیــک و ســوابق مایــه 
کوبــی برعلیــه بیماریهــا مــی باشــد. بــا ایــن 
ــم در  ــای مه ــی پارامتره ــه برخ ــال چنانچ ح
زمینــه مقابلــه بــا بیمــاری هــا در نظــر گرفتــه 
ــه  ــام مای ــه و انج ــیم نقش ــا ترس ــود تنه نش
ــر راه  ــوق الذک ــای ف ــدوده ه ــی در مح کوب
بــه جایــی نبــرده و منتــج بــه کنتــرل بیمــاری 
نخواهــد شــد. برایــن اســاس برخــی عوامــل 
ــا  ــاری ه ــا بیم ــه ب ــه مقابل ــذار در زمین تاثیرگ
 GIS از سیســتم  اســتفاده  کــه در کنــار 
بایســتی بــه آنهــا توجــه شــود بــه قــرار ذیــل 

مــی باشــند:

ــا: شــناخت  ــاری ه ــای بیم ــاخصه ه 1- ش
ــر   ــا نظی ــاری ه ــم بیم ــای مه ــاخصه ه ش
میــزان واگیــری ، تلفــات ، چگونگــی انتشــار 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــارزه حائ ــوه مب و...در نح
ــه  ــی ک ــاری های ــورد بیم ــال در م ــور مث بط
شــدت واگیــری بــاال ، تلفــات کــم و قــدرت 
ــاری  ــه بیم ــد نســبت ب ــری دارن انتشــار باالت
ــدرت  ــر و ق ــری کمت ــه واگی ــا درج ــای ب ه
انتشــار پاییــن نیازمنــد واکنــش کاملتــر، 
موازیــن  بــا حداکثــر رعایــت  و  ســریعتر 
ــد.  ــی باش ــه ای م ــکیوریتی و قرنطین بیوس

2- نــوع دام و خصوصیــات پرورشــی : 
ــا  ــاری ه ــا بیم ــه ب ــوه مقابل ــوع دام در نح ن
ــون  ــال طاع ــور مث ــت. بط ــذار اس ــر گ تاثی
ــای  ــه ه ــا گل ــک تنه ــخوارکنندگان کوچ نش
گوســفندو بــز را در گیــر مــی کنــد درحالیکــه 
ــای  ــیعتری از دام ه ــف وس ــی طی ــب برفک ت
ــت  ــی بایس ــذا م ــرده و ل ــر ک ــی را متاث اهل
واکنــش ســریعتری صــورت پذیــرد. در حیــن 
بازدیــد کارشناســی بایســتی بــه نــژاد دام 
هــای منطقــه و حساســیت هــای نــژادی 
ــرواری  ــن دامهــای پ ــود. همچنی توجــه ش
ــه ســن پاییــن و احتمــال ســابقه  ــا توجــه ب ب
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ــت  ــن وضعی ــر و همچنی ــی کمت ــه کوب مای
ــوده و در  ــر ب ــاس ت ــا حس ــک آنه فیزیولوژی

ــد. ــی گیرن ــرار م ــت کار ق اولوی

ــت  ــی اس ــداران : بدیه ــایی چوب 3- شناس
در صــورت نقــل و انتقــال غیــر مجــاز دام در 
ــی ثمــر  ــه کوب ــوده ، عملیــات مای مناطــق آل
ــار  ــان انتش ــاری همچن ــوده و بیم ــش نب بخ
ــه ای  ــدام قرنطین ــل اق ــذا حداق ــد. ل ــی یاب م
در ایــن ارتبــاط ، شناســایی چوبــداران منطقه 
آلــوده، آمــوزش، توجیــه و ملــزم کــردن آنهــا 
ــان  ــه ای در زم ــن قرنطین ــت موازی ــه رعای ب
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای دام ــاری ه شــیوع بیم
قانــون ســازمان دامپزشــکی کشــور مــی 

باشــد. 

4-  فصل و ناحیه بروز بیماری :

در بیشــتر نواحــی اســتان گیــالن ، در فصــل 
ــج و  ــت کشــت برن ــه عل ــتان ب ــار و تابس به
کمبــود علوفــه ، دام هــا را بــه نواحــی ییالقی 
بــرده و یــا اینکــه در مراتــع جلگــه ای بنــام 
ــته در  ــورت بس ــا بص ــرده و ی ــا ک ــرق ره ق
ــه در  ــد. چنانچ ــی نماین ــداری م ــتا نگه روس
ــه ییــالق  یــک روســتا تعــدادی از دام هــا ب
ــی آن بصــورت  ــرده شــده و مابق ــرق ب ــا ق ی
ــروز  ــورت ب ــوند در ص ــداری ش ــته نگه بس
بیمــاری در روســتا امــکان انتشــار آن کمتــر 
ــرق   ــات و ق ــه در ییالق ــد ) اگرچ ــی باش م
ــت تداخــل دام  ــه عل ــان ب ــان زم ــا در هم ه
هــای نواحــی مختلــف بــا یکدیگــر و تمــاس 
نزدیــک آنهــا امــکان انتشــار بیمــاری بیشــتر 
ــتا  ــن روس ــه در همی ــد(. در حالیک ــی باش م
ــردن دام  ــا ک ــج و ره ــت برن ــس از برداش پ
هــا در مــزارع، ایــن بیمــاری از قــدرت انتشــار 
ــن  ــود. بنابرای ــد ب ــوردار خواه ــتری برخ بیش
ــع  ــاری تاب ــا بیم ــه ب ــرعت مقابل ــیوه و س ش
ــاری  ــداد بیم ــاورزی رخ ــل کش ــان و فص زم
مــی باشــد. همچنیــن برخــی عوامــل دیگــر 

ــر درجــه حــرارت محیــط ، مســیر وزش  نظی
بــاد ، نــزوالت جــوی و وجــود حشــرات ناقــل 
در چگونگــی مبــارزه بــا بیماریهــا تاثیــر گــذار 

مــی باشــند. 

منطقــه:  جغرافیــای  و  توپوگرافــی   -5
آشــنایی بــا پســتی بلنــدی و توپوگرافــی 
کانــون آلــوده و شــعاع هــای اطــراف آن حائز 
اهمیــت باالیــی اســت کــه شــاید کمتــر بــه  
ــال چنانچــه  ــی شــود. بطــور مث ان توجــه م
ــروز  در روســتای A بیمــاری تــب برفکــی ب
ــری  ــک کیلومت ــتای C در ی ــد و روس نمای
ــع طبیعــی  ــن آنهــا موان ــع باشــد و بی آن واق
نظیــر کــوه و جنــگل وجــود داشــته باشــد و 
روســتای B در دو کیلومتــری روســتای A و 
زمیــن هــای بیــن ایــن دو روســتا جلگــه ای 
، همــوار یــا شــالیزار باشــد ؛ علیرغــم اینکــه 
ــک  ــتای  C  نزدی ــه GIS روس ــق نقش طب
تــر بــوده و بایســتی مایــه کوبــی در آن انجام 
شــود امــا اولویــت مایــه کوبــی بــا روســتای 
ــاری در  ــوع بیم ــال وق ــرا احتم ــت زی B اس
ایــن روســتا بیشــتر از روســتای C اســت کــه 

ــی دارد.    ــع طبیع موان

A--                                                        
C----------------------------B

6- خــط ســیر و حرکــت دام هــا : بســیار 
مهــم اســت کــه کارشــناس بررســی بیمــاری 
آزاد  دام هــا چــرای  روســتاهایی کــه  در 
داشــته و در مرتــع و جنــگل رهــا مــی شــوند 
اطالعاتــی از مســیر حرکــت و خــط ســیر آنها 
ــکل  ــال در ش ــور مث ــد. بط ــع آوری نمای جم
ــا  ــک بیمــاری ب ــر اگــر در روســتای A ی زی
ــادث  ــتقیم ح ــاس مس ــا تم ــاده ی ــال س انتق
شــود و مســیر حرکــت روزانــه دام هــا بطــرف 
روســتای B باشــد علیرغــم آنکــه در نقشــه 
 B  نســبت بــه روســتای Cروســتای GIS

بــه کانــون آلــوده نزدیــک تــر اســت بــا ایــن 
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ــتای   ــی در روس ــه کوب ــت کار مای ــال اولوی ح
B مــی باشــد زیــرا احتمــال همجــوار شــدن و 
تمــاس دام هــا در ایــن حالــت بیشــتر اســت. 
ــی  ــی ییالق ــن در نواح ــن موضــوع همچنی ای
کــه دام هــا دارای مراتــع و آبشــخورهای 
مشــترکی هســتند حائــز اهمیــت مــی باشــد.    

A--                                                       
C-----------------------------B

ــابقه  ــاری، س ــت بیم ــی وضعی 7- بررس
ــی  ــرات قبل ــزان تاثی ــی و می ــه کوب مای
آنهــا: چنانچــه بیمــاری تــب برفکــی در 
ــک  ــه کم ــد ب ــود بای ــایع ش ــتا ش ــک روس ی
ســوابق موجــود درســامانه GIS بــه بررســی 
ــه  ــی ک ــاری در دام های ــیوع بیم ــت ش وضعی
ــورد  ــی در م ــه کوب ــات مای ــر دفع 1- حداکث
آنهــا انجــام شــده  2- حداقــل دفعــات مایــه 
ــال  ــه و 3- اص ــورت گرفت ــا ص ــی در آنه کوب
ــده  ــام نش ــا انج ــورد آنه ــی در م ــه کوب مای
پرداخــت تــا  عــالوه بــر ارزیابــی میــزان تاثیر 
ــم  ــن مه ــه ای ــی ب ــای قبل ــیون ه واکسیناس
ــد  ــن واح ــوال در ای ــا اص ــه آی ــد ک ــل آم نائ
آلــوده بایســتی مایــه کوبــی انجــام شــود یــا 
ــی  ــت ایمن ــن آگاهــی از وضعی ــر؟ همچنی خی
مــادری گوســاله هــای تــازه بدنیاآمــده  فــوق 
ــی  ــد.  بخوب ــی باش ــت  م ــز اهمی ــاده حائ الع
مشــخص اســت چنانچــه شــیوع بیمــاری در 
یــک واحــد بــاال باشــد درصــد زیــادی از دام 
هــا در زمــان کمــون بیمــاری بــوده و انجــام 
ــریع  ــدن س ــکار ش ــن آش ــی، ضم ــه کوب مای
ــن  ــون و همچنی ــای درکم ــاری در دام ه بیم
ــات  ــاری، تبع ــار بیم ــر انتش ــردن خط ــاال ب ب
اجتماعــی بــدی نیــز بهمــراه خواهــد داشــت. 
در اینگونــه مــوارد بهتراســت از عملیــات مایــه 
ــر  ــات دیگ ــی اقدام ــودداری و برخ ــی خ کوب
نظیــر اعمــال مقــررات بهداشــتی و قرنطینــه 

ای، ضدعفونــی دامــداری هــا و برگــزاری 
کالس هــای آموزشــی و توجیهــی در منطقــه 

ــرد . انجــام پذی

8- ســرعت در انجــام عملیــات مایــه 
کوبــی: عملیــات واکسیناســیون در مــورد 
ــب  ــر ت ــر نظی ــدت واگی ــای بش ــاری ه بیم
برفکــی بایســتی در کوتــاه تریــن زمــان 
ممکــن در شــعاع عملیاتــی مــورد نظــر انجــام 
شــود. در یــک مــورد مشــاهده شــد کــه 
ــزارش بیمــاری در  ــس از گ بیســت ودو روز پ
یــک واحــد آلــوده ، مایــه کوبــی در روســتایی 
در فاصلــه 3 کیلومتــری مرکــز بیمــاری انجــام 
شــده اســت. اگــر حداقــل زمــان ایمنــی 
بخشــی موثــر واکســن را چهــارده روز در 
نظــر بگیریــم یعنــی حداقــل ســی وشــش روز 
پــس از گــزارش بیمــاری، در روســتای مــورد 
نظــر مــا ایمنــی موثــری بوجــود آمــده اســت. 
ــاری  ــار بیم ــرعت انتش ــه س ــت ک ــح اس واض
تــب برفکــی کــه ویــروس آن از طریــق هــوا  
هــم انتشــار مــی یابــد مجالــی بــرای ایمنــی 
بخشــی کنــد مــا نخواهــد داد و بیماری شــیوع 
ــه  ــد ک ــال تصــور کنی ــرد. ح ــد ک ــدا خواه پی
ــاری  ــزارش بیم ــل از گ ــد روز قب ــل چن حداق
در  واحــد آلــوده، بیمــاری در ایــن واحــد وجود 
داشــته و حداقــل 4 روز قبــل از بــروز عالیــم 
در اولیــن دام بیمــار،  ویــروس بیمــاری از 
طریــق ترشــحات دام در محیــط منتشــر مــی 
ــل  ــن عل ــی از مهمتری ــذا یک ــت. ل ــده اس ش
ــی بخشــی مناســب در  ــق در ایمن ــدم توفی ع
ــی  ــوده را م ــون آل ــراف کان ــتاهای اط روس
تــوان تاخیــر درعملیــات مایــه کوبــی دانســت.   

 بحث و نتایج :  

سیســتم GIS اطالعــات ســریع و ذیقیمتــی 
در اختیــار شــبکه هــا قــرار داده تــا بــه مقابلــه 
ــا ترســیم  ــا تنه ــد. ام ــا بپردازن ــا بیمــاری ه ب
نقشــه تحــت وب و واکسیناســیون در کانــون 
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ــا،  ــرورش دام ه ــیوه پ ــه، از ش ــق منطق ــد دقی ــن بازدی ــوده و بایســتی ضم ــا راهگشــا نب ه

ــروز بیمــاری، وضعیــت  توپوگرافــی منطقــه، خــط ســیر و حرکــت دام هــا، زمــان دقیــق ب

ایمنــی بخشــی واکســن هــای قبلــی و میــزان شــیوع فعلــی بیمــاری اطــالع حاصــل نمــود. 

گرفتــن ایــن اطالعــات نیازمنــد وجــود کارشناســانی باانگیــزه، مطلــع و پرتــوان مــی باشــد 

ــت  ــتم GIS و اولوی ــک سیس ــا کم ــات و ب ــن اطالع ــتن ای ــکار بس ــا ب ــت ب ــا در نهای ت

بنــدی واحــد هــا عملیــات مایــه کوبــی را در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه انجــام رســاند. 

مشــکالتی نظیــر کمبــود واکســن ، نیــرو و تجهیــزات اگرچــه بســیار مهــم وتعییــن کننــده 

هســتند امــا در مــواردی مشــاهده شــده کــه علیرغــم برخــورداری از واکســن  هــای موثــر، 

پرســنل فنــی و تجهیــزات مناســب در مهــار بیمــاری توفیــق چندانــی حاصــل نشــده اســت. 

بنابرایــن کنتــرل بیمــاری هــای دامــی بــا بهــره گیــری مدبرانــه از سیســتم GIS، حضــور 

ــی  ــو مدیریت ــک کالم در پرت ــاری و در ی ــای بیم ــی از پارامتره ــه، آگاه ــه در منطق فعاالن

هوشــمندانه میســر خواهــد بــود.  

منابع مورد استفاده :

ــات، چــاپ اول، انتشــارات ســازمان دامپزشــکی  ــوژی در دامپزشــکی و تحقیق 1-افشــارپاد، ک. )1378(. اپیدمیول

ــم اصولــی و روش هــا، صفحــه 29-50 کشــور، مفاهی
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 مقدمــه: توکسوپالســموز یــک عفونــت مشــترک بیــن انســان و حیوانــات بــا شــیوع جهانــي مــي باشــد 
کــه توســط انــگل درون ســلولی اجبــاری توکسوپالســما گونــدی ایجــاد مــی گــردد. در مدیریــت بهداشــتی 
و اپیدمیولــوژی انــگل توکسوپالســما گونــدی، جداســازی تایــپ هــای مختلــف انــگل از اهمیــت بســزایی 
ــرای  ــای ب ــرگ برنده ــگل ب ــف ان ــی مختل ــی از نواحــی ژن ــات کاف ــی باشــد. داشــتن اطالع ــوردار م برخ
انتخــاب ناحیهــی مناســب جهــت طراحــی واکنــش آنالیــز ذوب دمایــی بــا وضــوح بــاال (HRM) میباشــد. 
 HRM ــا روش ــدی ب ــگل توکسوپالســما گون ــف ان ــا رویکــرد جداســازی تایپهــای مختل ــه ب ــن مطالع ای

طراحــی و بهینــه ســازی گردیــده اســت. 

مــواد و روش: در مجمــوع 96 نمونــه از بافــت عضالنــی دام هــای بــزرگ )گاو، بــز و گوســفند( و مغــز 
 ،RH = 1ــدی )تایــپ ــی توکسوپالســما گون ــه همــراه ســه ســویه اســتاندارد از ســه تایــپ اصل ــان ب ماکی
ــگل  ــف ان ــپ هــای مختل ــه منظــور جداســازی تای ــد. ب ــه گردی ــپVEG = 3( تهی ــپPRU = 2 و تای تای
توکسوپالســماگوندی دو ژن B1 و ROP8 کاندیــد گردیدنــد. ســپس از تمــام تایــپ هــای ثبــت شــده در 
بانــک ژن نمونــه ای انتخــاب و در نــرم افــزار  CLC Genomics workbench 12.0 جهــت پیــش 
ــرای نواحــی  ــد. پرایمــر هــای Nested-qPCR-HRM ب گویــی و آنالیــز ذوب دمایــی بارگــزاری گردی
ژنــی انتخابــی، طراحــی و ســنتز گردیــد. جهــت بهینــه ســازی واکنــش حداقــل 30 نمونــه از تایــپ هــای 
مختلــف در کنــار نمونــه هــای ســویه اســتاندارد انــگل بــا روش PCR-Sequencing تعییــن تایــپ و بــا 

روش راه انــدازی شــده مقایســه گردیــد.

ــا راه انــدازی و بهینــه ســازی تکنیــک HRM، در ژن B1 پرایمــر هــای اختصاصــی طراحــی  نتایــج: ب
ــا میانگیــن ذوب دمایــی 84/80 درجــه  ــا پیــش بینــی هــای بیوانفورماتیکــی تایــپ 1 را ب شــده مطابــق ب
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ســانتی گــراد را از تایــپ 2 و Tm= 84/60(  3( بــا وضــوح بــاال جــدا نمــود. همچنیــن ژن ROP8 نیــز 
مطابــق بــا پیــش بینــی هــای انجــام شــده توانســت تایــپ 2 را بــا میانگیــن دمایــی 84/5 درجــه ســانتی 

گــراد از دو تایــپ دیگــر )84Tm=/12( بــه خوبــی جداســازی نمایــد.

نتیجــه گیــری: طبــق نتایــج بدســت آمــده پیــش بینــی هــای In silico کامــال بــا نتایــج حاصــل از 
رفتــار ذوب دمایــی DNA مطابقــت نشــان داد و بــر اســاس طراحــی ایــن نواحــی ژنــی بــرای اولیــن بــار، 
 PCR-Sequencing ایــن دو ژن بــا نتایج بدســت آمــده از روش DNA مقایســهی رفتــار ذوب دمایــی
نشــان مــی دهــد کــه ژن ROP8 و حتــی ســایر ژن هــای ROP پتانســیل بهتــری را در بهینــه ســازی 

چنیــن واکنــش هایــی نســبت بــه ژن B1 دارا خواهنــد بــود. 
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چکیده

بروســلوز یکــی از مهمتریــن بیمــاری هــای مشــترک و مســری بــوده کــه انســان و دامنــه وســیعی از دام 
هــا و حیوانــات اهلــی و وحشــی را درگیــر مــی کنــد.  شــیوع ایــن بیمــاری در سرتاســر جهــان بــه اثبــات 
رســیده  و آســیب تقریبــا گســترده ای  را هــم وارد مــی کنــد. عــالوه بــر ایــن، از آنجایــی کــه بروســلوز 
دارای نمــای بالینــی غیراختصاصــی بــوده لــذا بــه منظــور دقــت بیشــتر در تشــخیص و ردیابــی و تعییــن 
جنــس آن، تکثیــر اســید نوکلئیــک مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. هــدف از ایــن مطالعــه ردیابــی جنــس 
بروســال در نمونــه هــای خونــی مشــکوک تهیــه شــده از آزمایشــگاه مرکــزی شهرســتان یــزد بــا اســتفاده 
ــا اســتفاده از روش PCR و پرایمــر  ــی جنــس بروســال ب ــود. تشــخیص مولکول ــی PCR ب از روش مولکول
ــن  ــای خــون انجــام شــد. در ای ــه ه ــای اســتخراج شــده از نمون ــر روی DNA ه اختصاصــی IS711 ب
تحقیــق از مجمــوع 62 نمونــه خونــی انســانی اخــذ شــده 7 نمونــه در ایــن آزمایــش مثبــت گردیدنــد. نتایــج 
ــزوم اســتفاده از  ــه بروســلوز در مردمــان شهرســتان یــزد، ل ایــن تحقیــق ضمــن تاییــد حضــور آلودگــی ب

روش هــای مولکولــی در کنــار آزمایشــات ســرمی را تاییــد نمــود.

کلمات کلیدی: بروسال، PCR، نمونه خون، یزد

مقدمه

بروســلوز یــک بیمــاری زئونــوز اســت کــه عــالوه بــر انســان، طیــف وســیعی از دام هــا و حیوانــات وحشــی 
را درگیــر می نمایــد و خســارات فراوانــی بــه اقتصــاد جامعــه تحمیــل مــی کنــد )1( ایــن بیمــاری در تمــام 
نقــاط دنیــا وجــود دارد و فقــط 17 کشــور در جهــان بــه عنــوان کشــورهای عاری از بروســلوز شــناخته شــده 
انــد. علــی رغــم کوشــش های بســیار در جهــت ریشــه کنی بیمــاری در بســیاری از کشــورها تعــداد مــوارد 
ــه بروســلوز انســانی در ســطح  ــان ب ــق مبتالی ــزان دقی ــه افزایــش اســت )2(. می بروســلوز در جهــان رو ب
جهــان مشــخص نیســت و ایــن ناشــی از تفــاوت در کیفیــت سیســتم گــزارش دهــی و اطــالع رســانی در 
ــد بروســلوز از 100 کشــور جهــان  ــون مــورد جدی ــم میلی ــف اســت. ســاالنه بیــش از نی کشــورهای مختل
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بــه ســازمان بهداشــت جهانــی WHO گــزارش می شــود کــه قســمت اعظــم آن مربــوط بــه کشــورهای 
ــه  ــاران مشــوک ب ــاری در بیم ــن بیم ــی جهــت تشــخیص ای جهــان ســوم اســت )3(. روش هــای مختلف
بروســلوز وجــود دارنــد کــه شــامل روش هــای کشــت و جداســازی، ســرم شناســی و روش هــای مولکولــی 
مــی باشــند. روش هــای مولکولــی بــر پایــه تکثیــر قســمتی از اســید نوکلییــک توالی هــای مختلــف موجــود 
در ژنــوم بروســال بــا اســتفاده از پرایمرهــای اختصاصــی طراحــی و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. هــدف 
از انجــام ایــن پژوهــش ردیابــی جنــس باکتــری بروســال بــا اســتفاده از تکنیــک مولکولــی PCR در نمونــه 
هــای خــون انســانی گرفتــه شــده از بیمــاران مشــکوک بــه بروســلوز ارجــاع شــده بــه آزمایشــگاه مرکــزی 

شهرســتان یــزد بــوده اســت.

مواد و روش ها

ــه  ــت ب ــت انجــام تســت رای ــه جه ــت ک ــب مال ــم کلینیکــي ت ــا عالئ ــون انســانی ب ــه خ ــداد 62 نمون تع
ــد جمــع آوری شــد. جهــت اســتخراج DNA از  ــزد مراجعــه کــرده بودن آزمایشــگاه مرکــزی شهرســتان ی
ــک  ــه خــون را داخــل ی ــر از نمون ــدا 300 میکــرو لیت ــدام شــد: ابت ــل اق ــب ذی ــه ترتی نمونه هــای خــون ب
ــه  ــوب اضاف ــه میکــرو تی ــده RBC را ب ــز کنن ــر لی ــر باف ــه و ســپس 900 میکــرو لیت ــوب ریخت میکــرو تی
شــد پــس از 10 دقیقــه میکروتیــوب را بــا حداکثــر ســرعت بــه مــدت 30 ثانیــه در دمــای اتــاق ســانتریفیوژ 
شــد. مایــع رویــی دور  ریختــه شــد و تــه نشــین آن کــه حــاوی گلبول هــای ســفید بــود را در باقیمانــده ی 
مایــع رویــی )10 میکــرو لیتــر( بــه شــکل سوسپانســیون در آورده شــد. در مرحلــه بعــد پلیــت گلبول هــای 
ســفید سوسپانســیون شــده بــه یــک میکــرو تیــوب جدیــد کــه حــاوی 600 میکــرو لیتــر بافــر لیــز کننــده 
ــای 55 درجــه 200 میکــرو  ــس از 3 ســاعت نگهــداری در دم ــد. پ ــوط گردی ســلولی ســرد منتقــل و مخل
لیتــر محلــول اســتات پتاســیم بــه هــر لولــه اضافــه شــد و مخلــوط حاصلــه بــه مــدت 3 دقیقــه ســانتریفیوژ 
گردیــد.. ســپس مایــع رویــی بــه یــک میکــرو تیــوب جدیــد حــاوی 600 میکــرو لیتــر ایزوپروپانــول منتقــل 
شــد و بــه مــدت یــک دقیقــه در دمــای اتــاق ســانتریفیوژ گردیــد. 600 میکــرو لیتــر اتانــول 70 بــه پلیــت 
ــر آب مقطــر  ــول، 100 میکــرو لیت ــل اتان ــر کام ــردن و تبخی ــس از ســانتریفیوژ ک ــه شــد و پ DNA اضاف
 PCR اضافــه گردیــد و از 2/5 میکرولیتــر آن بــرای انجــام آزمایــش DNA اســتریل بــه میکروتیــوپ حــاوی
اســتفاده شــد. بــرای تهیــه کنتــرل مثبــت، 2/5 میکرولیتــر از DNA اســتخراج شــده از باکتــري بروســال 
آبورتــوس و بــرای کنتــرل منفــی 2/5 میکرولیتــر از آب مقطــر بــه جــای DNA اســتفاده گردیــد.  برنامــه ی 
دمایــی آزمایــش PCR نیــز شــامل مراحــل زیــر بــود: یــک مرحلــه پیــش دناتوراســیون در 95 درجــه بــه 
ــه مــدت 30 ثانیــه، 72 درجــه  ــه مــدت 30 ثانیــه، 58 درجــه ب مــدت 3 دقیقــه،  35 ســیکل )95 درجــه ب
بــه مــدت 60 ثانیــه( و یــک مرحلــه گســترش نهایــی 72 درجــه بــه مــدت 10 دقیقــه. جهــت تشــخیص 
 PCR ــول ــپس محص ــد )4(.  س ــتفاده گردی ــی IS711 اس ــر اختصاص ــال از پرایم ــس بروس ــی جن مولکول
جهــت الکتروفــورز روی ژل بــرده شــد و در نهایــت حضــور باندهــای مــورد نظــر بــر روی ژل الکتروفــورز، 

بــا دســتگاه UV بررســی گردیــد.

IS711 جدول 1- پرایمر های مورد استفاده برای تکثیر ژن

Fragment size bpSequence ( 5ʹ→3ʹ)Primer

317 bpGAGAATAAAGCCAACACCCG
GATGGACGAAACCCACGAATIS711
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نتایج و بحث

از تعــداد 60 نمونــه خــون اخــذ شــده تعــداد 8 نمونــه در آزمایــش رایــت تیتــر مثبــت داشــتند )1/80 و 
باالتــر( و مابقــی از نظــر آزمایــش رایــت منفــی بودنــد کــه از ایــن 8 نمونــه تعــداد 4 نمونــه در آزمــون 
PCR مثبــت و 4 نمونــه از نظــر PCR منفــی شــدند. همچنیــن تعــداد 3 نمونــه کــه هیچگونــه تیتــری 
ــد از نظــر  ــه منفــی از نظــر ســرولوژیک اعــالم شــده بودن ــوان نمون ــه عن در تســت رایــت نداشــتند و ب

PCR مثبــت بودنــد.

جدول 2. نتایج PCR نمونه های خون

نتایج رایت

PCR نتایج

منفیمثبت
3 )43%(4 )57%(مثبت
49 )92/5%(4 )7/5%(منفی

تصویر 1. الکتروفورز محصوالت PCR حاصل از تکثیر ژن IS711 در نمونه های خون

+C: کنترل مثبت ، -S: نمونه منفی ، +S: نمونه مثبت

ــیای  ــوزه آس ــژه ح ــه وی ــورها ب ــیاری از کش ــی در بس ــادی مهم ــتی و اقتص ــت بهداش ــلوز از اهمی بروس
میانــی و غربــی، مدیترانــه، قســمت هایی از آفریقــا و آمریــکای التیــن برخــوردار می باشــد)5( .ســازمان 
ــورد گــزارش نمــوده  ــد بیمــاری بروســلوز را ســاالنه 500 هــزار م ــوارد جدی ــداد م ــی تع بهداشــت جهان
اســت و ایــن مقــدار بســیار کمتــر از میــزان واقعــی محاســبه شــده اســت )6(. از طــرف دیگــر در اغلــب 
مــوارد تشــخیص بروســلوز دشــوار اســت و ایــن فقــط بــه خاطــر شــباهت بالینــی ایــن بیمــاری بــا ســایر 
ــوارد  ــب م ــز در اغل ــخیصی نی ــای تش ــن روش ه ــم چنی ــت، ه ــی نیس ــی و غیرعفون ــای عفون بیماری ه
موفــق بــه جداســازی ارگانیســم نمی گــردد. در حــال حاضــر تشــخیص بروســلوز بــر اســاس روش کشــت 
ــی  ــت طوالن ــه عل ــن روش ب ــوده و از ای ــی مرســوم نب و جــدا ســازی در آزمایشــگاه های تشــخیص طب
ــز  ــش هــای ســرولوژیک نی ــورد آزمای ــردد. در م ــی کــه وجــود دارد اســتفاده نمــی گ ــودن و مخاطرات ب
کــه انــواع مختلفــی از جملــه تســت رزبنــگال، رایــت، 2ME، کومبــس رایــت، فیکساســیون کمپلمــان 
ــن در مناطــق  ــت پایی ــه گســترده حساســیت تســت ها، اختصاصی ــت دامن ــه عل ــد ب ــزا وجــود دارن و االی
آندمیــک، توانایــی پایــان در تشــخیص مــوارد مزمــن و عــود کننــده بیمــاری و وجــود آنتــی بــادی هــای با 
واکنــش متقاطــع روشــهای تشــخیصی مطمئنــی نبــوده و همیشــه بــا نتایــج مثبــت و منفــی کاذب همــراه 
ــوان  ــد می ت ــع می دهن ــش متقاط ــال واکن ــا بروس ــه ب ــی ک ــن باکتری های ــه مهمتری ــتند. از جمل هس
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ــه یرســینیا انتروکولیتیــکا ســویه O:9 اشــاره کــرد کــه مهمتریــن عامــل ایجــاد مثبــت کاذب اســت،  ب
همچنیــن اشریشــیاکلیO:157 ، ویبریــو کلــرا، فرانسیســال و ســالمونال نیــز واکنــش متقاطــع بــا بروســال 

می دهنــد )7(. 

ــوژن ســخت رشــد روش  ــک پات ــوان ی ــه عن ــورد بروســال ب ــر از روشــهای تشــخیصی در م یکــی دیگ
ــای  ــت ه ــر محدودی ــد ب ــد و می توان ــاال می باش ــت ب ــیت و اختصاصی ــه دارای حساس ــت ک  PCRاس
روش قبلــی غلبــه کنــد بــا ایــن وجــود بایــد ایــن موضــوع را هــم مــد نظــر داشــت کــه دقــت PCR بــه 
عوامــل متعــددی از جملــه مقــدار DNA موجــود در نمونــه بالینــی و بــه تعــداد باکتــری زنــده و مــرده 
در آن بســتگی دارد و همچنیــن عوامــل مهارکننــده  PCR ماننــد هموگلوبیــن نیــز در دقــت آن تاثیرگــذار 

می باشــند )8(. 

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آزمایــش  PCR بــر روی نمونــه هــای خــون رایــت مثبــت و منفــی در 
ــه صــورت  ــوده اســت. در مطالع ــت آن 92/5 ٪ ب ــن روش 57٪ و اختصاصی ــه حساســیت ای ــن مطالع ای
ــر روی ســرم حساســیت  گرفتــه توســط هــادی پیردوگاهــه و همــکاران )8( و انجــام  آزمایــش PCR ب
50٪ و اختصاصیــت 86/6 ٪ بــوده اســت. حساســیت و اختصاصیــت بیشــتر مطالعــه حاضــر می توانــد بــه 
علــت اســتفاده از خــون تــام بــه جــای ســرم باشــد. همچنیــن در مطالعــه دیگــری توســط ایــرج پاکــزاد 
و همــکاران )9( حساســیت و اختصاصیــت 100٪ بــوده اســت کــه ایــن حساســیت بــاال را می تــوان بــه 
ــزاد و  ــرج پاک ــه ای ــن در مطالع ــه نســبت داد. همچنی ــن مطالع ــتفاده در ای ــورد اس ــدف م انتخــاب ژن ه
همــکاران از افــرادی کــه در فــاز حــاد بیمــاری بودنــد نمونــه اخــذ شــده بــود ولــی در مطالعــه موجــود 
ــد اخــذ  ــه بیمــاری بروســلوز داشــته ان ــم کلینیکــی مشــکوک ب ــا عالئ ــرادی کــه صرف ــه هــا از اف نمون

گردیــده اســت. 
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جمــع  حاصــل  و  برآینــد  مهرمــاه؛   14
ــر کالم  ــه دیگ ــرد و ب رویدادها،رخدادها،وقایع،عملک
ــی  ــای اجرای ــدی ه ــان توانمن ــور و بی ــالم حض اع
ســت  ســالی  در  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان 
ــن  ــن بی ــده و در ای ــته ش ــر گذاش ــت س ــه پش ک
ــن  ــی ای ــی و مطالعات دســتآوردهای علمــی، تحقیقات
حرفــه را بــه یافتــه هــا و داده هــای ســامانه ی تولید 
و توســعه ی دانایــی محــور عرضــه خواهــد داشــت 
و مبتنــی بــر ایــن نــگاه اندیشــمندانه همــواره عــزم 
ــالمت و  ــان س ــدای  جه ــه بلن ــل ب ــح و نی ــر فت ب

بهداشــت محــور دارد. 

} در ایــن میــان قرعــه ای نیکــو زده شــد  بــه نــام 
»روز دامپزشــکی« بــه ســعی پیــر فرزانــه و خردمنــد؛ 
دکتــر حســن تاجبخــش و تاریــخ را بــر آن داشــت تا 
همــگان در گــذر روزگار، ایــن روز را همــواره بخاطــر 
بســپارند و حرمــت تالشــگران ایــن حرفــه و عرصــه 

را پــاس بدارنــد{

بــه بهانــه و پاسداشــت ایــن روز و هفتــه دامپزشــکی 
و   روز  هفــت  خورشــیدی،   1398 مهرمــاه  در 
ــر در آمــد و   ــه رشــته تحری هفــت یادداشــت  ب

ــد. ــول نظــر افت ــه مقب قلمــی شد،باشــد ک

1- شرح ماوقع

روزگاراِن کهن با گذار از همه ی احوال آن دوراِن 
دیرین و آمار  بیمار و  بیطار، با چرخش چرخ زمان 

گذشت و  به زمانه ای مبدل شد تا به امروز که 
صفحات آن گواه و مستندی بر این مدعاست تا 

میدان تجربه و  جهان علم را بر آن پایه و اساس 
بگسترانیم و  تکامل بخشیم.

حرفه و  علم دامپزشکی با پشتوانه ای تاریخی و ُپر 
فراز و نشیب و با حضور اطباء و دامپزشکان نامدار 
و بلندآوازه که هر کدام به سهم و زعم خود، بنیاِن 
دامپزشکی امروز را پی نهادند و شاکله ی کهن و 

نوین دامپزشکی را ترسیم نمودند چنان در سالمت 
جامعه و جمعیت دامی و انسانی نقشی بسزا و 

شایسته را رقم زده و به گوش و هوش تاریخ رسانده 
است که جاودانگی و مانایی اش جای هیچ شک و 

تردید ندارد و 

با مطالعه و نگاهی جامعه شناختی و میان رشته ای 
)ارتباط سایر علوم(مشخصه های تاریخ پزشکی و 

دامپزشکی معاصر مثاًل  روند یک بیماری و همچنین 
مسیر تشخیص، درمان ،پیشگیری و جوانب آن و 
سایر مشخصات و سوابق آن رویداد را می توان 
واکاوی و بررسی نمود که البته ابزار و الزمه ی 

این مدعا، پیچ و تاب بیشتر در داالن های علمی ، 
کتابخانه ها، تاریخ و اسناد می باشد.

2-دیار دریا و دامپزشکی 

را  دامپزشــکی  اِی  حرفــه  و  شــغلی  ی  گســتره 
ــه  ــورد مداق ــاس کالن بررســی و م چنانچــه در مقی
قــرار دهیــم و نقــاط و درجــات جغرافیــای آن را بــا 
حجــم وســیع تــر تعریــف نماییــم، تعابیــر و تفاســیر 
متفــاوت و متنــوع بــا بیــان مشــخصه هــا بــر حســب 
ــف  ــی مناطــق مختل ــوه هــای طبیع پتانســیل و بالق
ــع  ــدی مناب ــتره و کارآم ــه داد و بس ــوان ارای ــی ت م
توانمنــد انســانی و  دیگــر موضوعیــت هــا و عناویــن 
ــت  ــد زیس ــی مانن ــی  و تخصص ــِت ّفن ــل پرداخ قاب
فــن آوری را بــا آن مرتبــط ســاخت و دنبــال کــرد و 
نتیجــه را بــا اثربخشــی و قابلیــت هــای فرامــرزی و 

بیــن المللــی حتــا معرفــی نمــود.

دریــا؛ یکــی از منابــع و شــمایل طبیعــت اســت کــه 
جهــان مکشــوف و نامکشــوف ایــن ســرزمین آبــی، 
ــِی زیســت شناســی را چنــان بســط  عرصــه مطالعات
داده کــه از پــس ســالیان پرشــمار، هنــوز رازناکــی  و 

پرســش هــای علمــی باقــی و پابرجاســت. 

بــا ایــن نــگاه نقبــی مــی زنیــم  بــه دریــا و چیســتِی 
دیگرگونــه اش یعنــی؛ طــّب و دریــا ! کــه بــا تکیــه 
ــر مــوارد و مبانــی اشــاره شــده مــی تــوان گفــت  ب
ــا  ــای خلیــج فــارس، دامپزشــکی دری ــار دری کــه دی



۱۲۸

ــت  ــر ظرفی ــق ب ــی منطب ــی علم ــناخت شناس و ش
ــده  ــوژی آین ــدِی تکنول ــود و روش من ــای موج ه
ــا  ــت ت ــی بایس ــد م ــر چن ــد ه ــی ده ــکل م را ش
حــوزه ی مطالعــات میدانی،کتابخانــه ای، علمــی و 
تحلیلــی ســایر علــوم مرتبــط نیــز معیــن و تعریــف 

ــر شــود.  پذی

3-دامپزشکی ؛ نگاهی به توسعه ی 
صنعتی و پایداری اقتصاد

 امروزه بررسی و نیم نگاهی به سیر تحوالت بزرگ 
و تأثیر گذار صنعتی، اقتصادی  مبتنی بر مشخصه 
ها و اِلِمان های جهان توسعه یافته، رهیافت الگو 

پذیری و مدل گرایی را برای سایر جوامع به همراه 
دارد تا ضمن بومی سازی و مدیریت منطبق با 

منطقه)منطقه ای(به مطالعه و اجرا با روش مندِی 
مهندسی پرداخته و با تناسب این روند،طرح و 

برنامه ای ضابطه مند را در مسیر پیشبرد و پیشرفت 
توسعه  قرار داده و از این روی بافت تاریخِی 

علم،صنعت، اقتصاد،تاریخ و فرهنگ نیز در مدار 
یافته های نوین قرار گرفته است.

همگــن ســازی جوامــع در راســتای توســعه و امــور 
زیرســاختی جهــت تجهیــز وشــکل پذیــری تفکــر 
ــای  ــازه ه ــزار و س ــد اب ــی توان ــری م ــده نگ آین
ــی شــک  ــد کــه ب ــه را تعریــف نمای توســعه گرایان
ــد  ــر خواه ــالمت را در ب ــاخص س ــم ش ــن مه ای

ــت.  گرف

ــم  ــدی، حج ــر و هدفمن ــن منظ ــکی از ای دامپزش
ــته  ــن داش ــد و کارآفری ــی کارآم ــمگیر و قابلیت چش
ــت  ــی س ــواه و دلیل ــود گ ــداز خ ــم ان ــن چش و ای
ــعه ی  ــیر توس ــکی در مس ــتواری دامپزش ــر اس ب

ــاد. ــد اقتص ــداری توانمن ــالمت،صنعت و پای س

4- سایه ساِر فرهنگ و دامپزشکی

)نیم نگاهی به رواِل فرهنگی شغل ها(

ــی  ــا و رویاروی ــه ه ــا حرف ــگ ب ــی  فرهن آمیختگ

بــا جمعیــت انســانی)کارمندان( جهــش و چرخــه ی 
فرهنگــی متنــوع و متکثــر در زمینــه هــای متعــدد 
را معناپذیــر خواهــد نمــود چــه ایــن امر در مشــاغل 
ــون  ــی گوناگ ــای تحصیل ــته ه ــا رش ــاوت ب متف
مشــهود و ملمــوس اســت و در بســتری اینچنیــن، 
ــی  ــکل م ــی ش ــویه  و چندوجه ــد س ــی چن روابط

گیــرد. 

جوامع انسانی با مراجعه به صاحبان حرفه و 
متصدیان امور با تردد میان ادارات و مشاغل 

،همگی در شکل گیری، تنوع و نوع روابط انسانی 
تاثیر، تغییر و گاه دگرگونی ایجاد می کنند.

دامپزشــکی بــا پذیــرش حجــم وســیع مخاطــب و 
مراجعیــن، همــواره یکــی از شــاخص ترین دســتگاه 
ــالت  ــت تعام ــی جه ــای اجرای ــامانه ه ــا و س ه
ــه پیشــینه ای  ــن البت فرهنگــی مــی باشــد کــه ای
ــواره  ــاور هم ــن ب ــی دارد و ای ــی و اجتماع تاریخ
توانســته تــا زیبایــی هــای فرهنگی،هنــری را 
خلــق کنــد و بــا چنیــن تاثیرگــذاری شــغلی،  
ــی  ــی را در زندگ ــه بخش ــی و روحی ــاط اجتماع نش
جــاری ساخته)اشــاره بــه رویکــرد ســالمت( و ایــن 
ــروزه  ــه دامپزشــکی، ام ســایه ســاِر فرهنگــی حرف
مــی توانــد حضــوری مغتنــم باشــد تــا بــه واســطه 
ــت و  ــه دامپزشکی،زیس ــی و حرف ــزار فرهنگ ی  اب
ــی  ــی را جادوانگ ــوه زندگ ــی و جل ــات اجتماع حی

ــد. بخش

-دامپزشکی؛سنّت و مدرنیسم

ترمینولوژی مدرنیته ی شهری در بیرون زمان به 
چه شکل معنا پذیر خواهد بود؟ چگونه می توان 

در مسیر آزمون و ازمنه ی بافته و تنیده در روزگار 
کهن و قدیم خود را شناسانده و در این بین موفق 

باشد؟

بی تردید مستندات تاریخ،فلسفه و علم ، پاسخی 
بسیار مبسوط و مشروح در چیستی ، چرایی و 

چگونگی عبور از مراحِل جامعه شناختی و رسیدن 
به هدف را در پی خواهد داشت.

ــه  ــن ک ــاختاری و ای ــف س ــال تعاری ــن ح ــا ای ب
ــم  ــی عل ــل[و مبان ــا تعام ــّنت؛]تقابل ی ــگاه س جای



۱۲۹

ــت  ــش پرداخ ــا و پی ــه ه ــا مولف ــر ب ــناختِی حاض ش
ــه  ــه و ب ــا یافت ــدازه معن ــه ان ــا چ ــن ت ــای ذه ه
کــدام نحــو در طــول زمــان اجرایــی شــده ، از 
اولویــت هــای ترجمــاِن حضــور مدرنیتــه در جوامــع 
ــه و  ــه عرص ــد ک ــی باش ــذار م ــال گ ــانِی در ح انس
ــوژی و  ــا تکنول ــه ب ــکی در مواج ــت دامپزش پهندش
تکنیــک مــدرن و معاصــر، ســیر تکامــل راهبــردی 
و اســتاندارد جهانــی را در پیــش روی خویــش قــرار 
ــد  داده و شــاخص رشــد علمی-شــغلی،ترویج و تولی
ــد. ــی کن ــال م ــه و دنب ــی گرفت ــانی( را پ منابع)انس

6-دامپزشکی؛ از پایش جهانِی سامت تا 
انزوای بیماری

ــدی  ــی و متص ــتگاههای متول ــا و دس ــازمان ه س
ــور بهداشــت و ســالمت در جهــان کــدام ســویه  ام
هــا و ســبب شناســی بیمــاری را در سیســتم گلوبــال 
ــدام  ــا ک ــی ب ــه عبارت ــد و ب ــی کنن ــی م ــود ردیاب خ

ــد؟ ــی زنن ــْی رد م حجــم مطالعات

بــی شــک یکپارچگــی سیســتم نویــن ماهــواره ای،با 
عناصــر و مشــخصه هــای آمــاری و محاســبات 
اپیدمیولوژیکــی راه پایــش ســالمت جهــان هســتی 
ــگاه تخصصــی  ــان و ن ــا چیدم ــر نمــوده ت را هموارت
ــی  ــا را ط ــای جغرافی ــالمت، مرزه ــمنداِن س اندیش
ــر  ــوع ام ــدد و تن ــر تع ــی ب ــد و ارتباطــات مبتن نماین

ــد. ــا نهن ســالمت را بن

امروزه در وضوح تصویر و تصور نمای متدلوژی 
پایش، تکنیک ها حرف اول را می زنند:

  DNAاَبَر تکنولوژی ها با جداسازی رشته های
کروموزمی و زیست شناسی مولکولی در مسیر کشف 

ژنوم باکتری و امتداد یافته ها با انعکاس و استقرار 
داده ها و استانداردها  توانسته اند نقش بسزایی 

در دانایی و توانایی بیش از پیش آزمایشگاه ها و 
موسسات علمی داشته باشند.

روی دیگر اما آمار حیاتی،تحلیل داده ها و حجم 

ارقام و اعداد و  بیان نتایج به دست آمده است که 
سرانجام کار را به جایی می رساند و ختم می کند 

که می توان حدس زد!؟

درست است:

انهدام و انزواِی بیماری!

7-دامپزشکی؛آوردگاه و آستانه ی جهاِن 
پسامدرن

زیست و پویایِی خردورزانه ی بشر پس از 
رنسانس،شاکله ی حقوق و قوانین جاری در جوامع 

انسانی را معماری و طرحی نو در انداخته است:

ــن  ــرات شــده و در ای ــّن آوری دچــار تغیی ــاِژ ف دکوپ
بیــن خوانــش و فرهنــگ واژگانــی و متــوِن علمــی، 
ــم و  ــِن عل ــد نوی ــه و فرآین ــش یافت ــکی جه پزش
صنعت،مبــّدل بــه سیســتمی خالقــه و دانــش بنیــان 
ــی  ــذار و تجلّ ــه گ ــش، پای ــد معنابخ ــا بتوان ــد ت ش
ــی و  ــج، بررس ــی در تروی ــای جهان ــازمان ه گاه س
ــد. ــی باش ــانی و تجرب ــوم اجتماعی،انس ــوزش عل آم

پرسش:

ایــن بزنــگاه تاریخــی درکــدام برهــه و بــرش زمانــی 
و مکانــی  بدســت آمــد؟

ــازد و از  ــی س ــر م ــن را درگی ــگ ذه ــه بالدرن آنچ
مخیلــه مــی گذرانــد ، ســپری نمــودن دوره ی 
ــد  ــه و تولی ــر اندیش ــیدن عص ــرا رس ــیک و ف کالس
ــانی  و  ــی انس ــع غن ــه مناب ــت ک ــر اس ــای تفک فض
ــات و زیســت بشــری یعنــی  دیگــر شــاخصه ی حی
ــت.  ــوده اس ــی نم ــی و بازآفرین ــالمت را بازخوان س
ــالمت و  ــِی س ــت و مهندس ــان، مدیری ــتاِب زم ش
ــان  ــه جری ــداد مدرنیت زندگــی ُپرســرعت کــه در امت
دارد و آینــده  دامپزشــکی را هماننــد ســایر علــوم و 
ســالمت جهانــی در آســتانه ی ورود و رویارویــی بــا 

ــرار داده اســت. ــامدرن ق ســالمِت پس



۱۳۰

                              دامپزشکی در گذر تاریخ 



نام کتاب الزردقه فی معرفه الخیل 

نسخه خطی کتابخانه دانشگاه استانبول به شماره 4689 

نویسنده در این کتاب نام اندام های اسب و بیماری هر اندام را  ذکر کرده است 

۱۳۱



فعالیت های دامپزشکی  در سالهای خیلی دور 

۱۳۲



۱۳۳



۱۳۴

                                     تازه های کتاب



کتاب هومیوپاتي براي حیوانات

تالیف: ویکي منیسون

ناشر: اطلس پیدایش

قیمت: 93000 تومان

۱۳۵



نام کتاب : آالینده هاي زیست محیطي در مواد غذایي

تالیف: الهام عماري

ناشر: انتشارات قلم مهر

شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 57

قیمت 20 هزار تومان

۱۳۶



اطلس رنگی بیماریهای گوسفند و بز ایران« 

نوشته حسین اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مونا حامدی 

ناشرک انتشارات دانشگاه تهران 

تعداد صفحات: 616 صفحه،

تیراژ یکصد نسخه 

قیمت: دویست هزار تومان،

۱۳۷



«اطلس رنگی بیماری های گوسفند و بز ایران« 

نوشته حسین اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مونا حامدی 

ناشرک انتشارات دانشگاه تهران 

تعداد صفحات: 616 صفحه،

تیراژ یک صد نسخه 

قیمت: دویست هزار تومان،

۱۳۸



کتاب »بیماریهای قابل انتقال از حیوانات خانگی به انسان«، 

نوشته ویس جی. اسکات 

ترجمه: بشری الیاسی، عرفان صادقی مبارکه، علیرضا شیخیه گل زردی،ناهید وثوقی کیاسری و سامان سلمانی 

ناشر: انتشارات مرز دانش 

توضیح :نخستین چاپ دومین جلد از کتاب

تعداد صفحات : 370 صفحه 

شمارگان: 500 نسخه 

قیمت:  50 هزار تومان

۱۳۹
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آشنایی با مفاخردامپزشکی کشور 



۱۴۱

گزیــده اي از فعالیــت هــاي فقیـد،مرحـــوم دکتـــر غامعلــی 
کیانــی ، بــه بهانــه چهارمیــن ســالگرد درگذشــت ایشــان در 

هشــت دی مــاه 1394 
ــه در تهــران چشــم  دکترغالمعلــی کیانــی در دهــم اســفند مــاه یــک هــزار و ســیصد و بیســت ون
بــه جهــان گشــود . پــس از طــي دوران کودکــي و تحصیــالت ابتدایــي و متوســطه را بــه ترتیــب 
ــب  ــتان ادی ــا 1349 دردبیرس ــال 1343 ت ــیاب دوالب و از س ــر آس ــا 1342 در س ــال 1338 ت از س
فردوســی  تهــران گذرانــد  . در پــس از اتمــام دوران دبیرســتان در ســال 1350 در  رشــته دامپزشــکی 
دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــد. وي در ســال 1356 بــه عنــوان دامپزشــک عمومــي فــارغ التحصیــل 
شــد. دکتــر غالمعلــی کیانــی در ســال 1358 بــه همــراه همســر گرامــی ایشــان ســرکار خانــم دکتــر 

فریــده امیرنیــا در ســازمان دامپزشــکی مشــغول بــه خدمــت گردیدنــد 

1-خدمــات علمــي و پژوهشــي : دکتــر غالمعلــی کیانــی بــه عنــوان کارشــناس منطقــه ای ســازمان 
ــا 1382 در بخــش بهداشــت  ــال 1381 ت ــل متحــد FAO از س ــازمان مل ــار و کشــاورزی س خوارب
دام بــه منظــور ســورویالنس و کنتــرل بیمــاری هــای دام کشــور هــای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 
ــالدی توســط  ــون گاوی در ســال 2010 می ــه طاع ــی در زمین ــوده و مقاالت ــت ب ــه فعالی مشــغول ب
ایشــان در مقــاالت علمــی ســازمان خواربــار و کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد بــه چــاپ رســیده 

اســت .

ــي را  ــدد اجرای ــاي متع ــي فعالیته ــر ســوابق چشــمگیر عمل ــالوه ب ــي :ایشــان ع ــات اجرای 2- خدم
ــا ســال 1361 سرپرســت دامپزشــکی اســتان ایــالم را بــر  نیــز برعهــده داشــتند . از ســال 1358 ت
عهــده داشــتند . از ســال 1361تــا ســال 1363 در دامپزشــکی اســتان ســمنان شهرســتان گرمســار 
فعالیــت خــود را ادامــه داده و از ســال 1363 تــا ســال 1365 در قرنطینــه و امــور بیــن الملــل ســازمان 
دامپزشــکی کشــور بــه عنــوان کارشــناس ایــن بخــش و از ســال 1365 تــا 1370 بــه عنــوان رییــس 
قرنطینــه بــه انجــام وظایــف محولــه پرداختــه انــد . از ســال 1371 تــا 1375 بــه عنــوان مدیــرکل 
مبــارزه بــا بیمــاری هــای دامــی ســازمان  منصــوب گردیدنــد و از ســال 1376 تــا 1377 مدیــر کل 
بررســی و مراقبــت  بیمــاری هــای دامــی ســازمان  را بــر عهــده داشــتند . از ســال 1377 تــا ســال 
1380 مدیــر کل مرکــز تشــخیص و آزمایشــگاه کنتــرل کیفــی ســازمان و مجــددا در ســال 1380 بــه 
عنــوان مدیــرکل مبــارزه بــا بیمــاری هــای دامــی بــه انجــام خدمــت پرداختــه انــد . ذکــر تاریخچــه 
ــه  ــان ب ــه ایش ــاد و توج ــده ی ــه زن ــي وقف ــالش ب ــر ت ــلمًا بیانگ ــان مس ــی ایش ــري از زندگ مختص
خدمــت بــه مــردم بــوده اســت . در نهایــت آقــای دکتــر غالمعلــی کیانــی در ســال 1386 بــه افتخــار 

بازنشســتگی نایــل گردیــده انــد . 

  روحش شاد . راهش پر رهرو و یادش گرامي باد. 



                     خبروگزارش خبری

۱۴۲
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دامپزشــکی  خدمــات 
بــرای افزایــش بهره وری 
ــاز  ــی در نم و امنیت  ِغذای
ــریح  ــران تش ــه ته جمع

شد
ــور در  ــا حض ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
آییــن عبــادی – سیاســی نمــاز جمعــه تهــران، 
جایــگاه خطیــر دامپزشــکی در تحقــق دو امــر 
ــی  ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــد مق ــورد تاکی ــم م مه
بــر افزایــش بهــره وری و امنیــت غذایــی را تشــریح 
کــرد و بــه تبییــن مصادیــق خدمــات دامپزشــکی بــه 
عرصــه بهداشــت عمومــی، امنیــت غذایــی، امنیــت 
ــا  ــت ده ه ــل و امنی ــن المل ــارت بی ــادی و تج اقتص

ــت. ــورمان پرداخ ــغل در کش ــزار ش ه

ــازمان،  ــن س ــس ای ــور رئی ــا رفیعی پ ــر علیرض  دکت
ــاز  ــه نم ــش از خطب ــخنرانی پی ــروز در س ــر ام ظه
ــان شــادباش  ــه تهــران، ضمــن بی ــن هفت ــه ای جمع
جهــت همزمانــی هفتــه دامپزشــکی و هفتــه نیــروی 
انتظامــی خطــاب بــه »مرزبانــان ســفیدپوش امنیــت 
ــی«،  ــت اجتماع ــبزپوش امنی ــان س ــی و مرزبان غذای
ــه مناســبت روز  ــا ب افــزود: امــروز توفیــق یافتــه ام ت
14 مهــر )روز ملــی دامپزشــکی( و بــه نمایندگــی از 
40 هــزار خــادم عرصــه بهداشــت عمومــی، امنیــت 
غذایــی، امنیــت اقتصــادی و تجــارت بیــن الملــل و 
امنیــت اشــتغال ده هــا هــزار شــغل در حــوزه تولیــد 
فرآورده هــای دامــی در خدمــت نمازگــزاران و ملــت 
ــا  ــان اینکــه درک م ــا بی ــران باشــم. وی ب ــز ای عزی
ــت و ذات آن بســتگی دارد  ــه ماهی ــه ب ــک حرف از ی
و خدمــات دامپزشــکی نیــز در قالــب 2 واژه امنیــت 
ــوزه  ــزود: در ح ــت، اف ــده اس ــف ش ــالمت تعری و س
ــش از 140  ــِت بی ــظ و حراس ــن حف ــت، تضمی امنی
ــه  ــور ک ــی کش ــرمایه دام ــان س ــارد توم ــزار میلی ه
ســرمایه ای پویــا، دائمــی و مولــد اســت، بــر عهــده 
ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت. کمــا اینکــه 80 

ــاوی  ــز ح ــهروندان نی ــه ش ــده روزان درصــد از 3 وع
مــواد پروتئینــی اســت کــه بایــد ســالمت و کیفیــت 
ــکی  ــوزه دامپزش ــکاران ح ــط هم ــل توس آن از قب

ــد شــده باشــد. ــرل و تایی کنت

رفیعی پــور بــا بیــان اینکــه بــه طــور قطــع تولیــد 15 
میلیــون تــن گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ، آبزیــان، 
ــی را  ــئولیت مهم ــیر مس ــل و ش ــرغ، عس ــم م تخ
ــته  ــور گذاش ــکی کش ــازمان دامپزش ــردن س ــر گ ب
اســت، تصریــح کــرد: البتــه در حــوزه ســالمت 
ــا وجــود 1700 بیمــاری  ــز ســازمان دامپزشــکی ب نی
ــری  ــر دیگ ــئولیت خطی ــان و دام مس ــترک انس مش
ــا ریشــه کنی  ــرل ی ــده دارد و آن کنت ــه عه ــز ب را نی
ــر دو  ــان ه ــه ج ــت ک ــترکی اس ــای مش بیماری ه

ــد. ــد می کن ــان و دام را تهدی ــده انس ــود زن موج

ــه  ــه ب ــور در ادام ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ســابقه 60 ســاله تولیــد فــراورده هــای دام و طیــور 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــی در کش ــورت صنعت بص
ــران پیــش از انقــالب در حــوزه  ــا وجــودی کــه ای ب
ــی  ــورهای خارج ــه کش ــته ب ــی وابس ــدات دام تولی
بــود، امــا بــه لطــف انقــالب و توســعه همــه جانبــه 
دامپزشــکی در زمینــه دانشــگاهی، علمــی و نیروهای 
انســانی متعهــد و متخصــص، مدیریــت بهداشــتی به 
کمــک مدیریــت تولیــد آمــد. مدیریتــی کــه نتیجــه 
آن افزایــش بهــره وری و ایجــاد ارزش افــزوده 

ــوده اســت. ــدگان ب ــرای تولیدکنن بیشــتر ب

ــان اینکــه توفیــق در مدیریــت بهداشــتی  ــا بی وی ب
ــی صــادرات  ــی و حت ــد داخل ــق تولی ــه رون منجــر ب
ــت،  ــده اس ــور ش ــارج از کش ــه خ ــا ب ــن فراورده ه ای
اظهــار کــرد: از آنجــا کــه در سیاســت های ابالغــی 
ــه وزارت جهــاد کشــاورزی  ــری ب ــام معظــم رهب مق
بــر دو واژه بهــره وری و امنیــت غذایــی تاکیــد شــده 
اســت؛ لــذا ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز خــود را 
ــورد  ــر م ــن دو ام ــق ای ــا در تحق ــد ت ــد می دان متعه
ــاعدت  ــی در مس ــچ امکان ــه، از هی ــم ل ــد معظ تاکی
در  رفیعی پــور  نکنــد.  دریــغ  تولیدکننــدگان  بــه 
ــه نامگــذاری ســال  بخــش دیگــری از ســخنانش ب
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ــا تحریــم دشــمنان  رونــق تولیــد و همزمانــی آن ب
جمهــوری اســالمی اشــاره کــرد و گفــت: ســازمان 
دامپزشــکی در همیــن ســال بــرای مقابلــه بــا جنگ 
اقتصــادی علیــه جمهــوری اســالمی تمــام تــالش 
خــود را بــرای حمایــت از رزمنــدگان جبهــه تولیــد 
مــواد غذایــی بســیج کــرده اســت و در تامیــن انــواع 
ــا از  ــاز دام ه ــورد نی ــای م ــا و مکمل ه ریزُمغّذی ه
ــرابط  ــت و ش ــرده اس ــذار نک ــی فروگ ــچ تالش هی
مناســبی را جهــت توســعه تولیــد فراهــم آورده 
اســت تــا جایــی کــه امــروز رونــق تولیــد در حــوزه 

ــده اســت. ــق ش ــی محق ــام دام ــای خ فرآورده ه

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه 
خســارت حــوادث غیرمترقبــه ماننــد ســیل و زلزلــه 
ــا  ــت: ام ــت، گف ــی نیس ــای دام ــابه بیماری ه مش
ایــن ســازمان بــا تدابیــر از قبــل اتخــاذ شــده و در 
حیــن ایــن حــوادث و پــس از وقــوع آن توانســت از 
وارد شــدن خســارات غیرقابــل جبــران و ســنگین تر 

بــه امنیــت غذایــی جامعــه پیشــگیری کنــد.

وی بــا اشــاره بــه همه گیــری بیمــاری تــب 
همچنیــن  و   95 و   94 ســال های  در  برفکــی 
ــال های  ــی س ــدگان ط ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن
95 و 96 تصریــح کــرد: »اگــر ایــن بیماری هــا 
ــون در  ادامــه می یافــت و مهــار نمی شــد، هــم اکن
حــوزه شــیر و تخم مــرغ ایــران جــزو واردکننــدگان 
ــروز در  ــه ام ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــده ب ش
ــرار  ــدگان ق ــه صادرکنن ــول در جرگ ــر دو محص ه
ــن  ــردن ای ــان نک ــور طغی ــم.« رفیعی پ ــه ای گرفت
نتیجــه  را  اخیــر  ســال های  طــی  بیماری هــا 
همــکاران  تدابیــر  و  شــبانه روزی  تالش هــای 
ــمرد  ــور برش ــر کش ــکی در سراس ــازمان دامپزش س
اگرچــه همــکاران مــن در ســازمان  افــزود:  و 
دامپزشــکی کشــور بــه مســئولیت های خــود عمــل 
ــز  ــه را نی ــن نکت ــد ای ــا بای ــد، ام ــرده و می کنن ک
متذکــر شــوم کــه توفیقــات ایــن ســازمان محقــق 
ــوای  ــتگاه های ق ــه دس ــه هم ــر آنک ــود، مگ نمی ش
ــب  ــه موج ــی ک ــه کنون ــون روی ــه همچ ــه گان س
امــروز شــده اســت، بــه همــکاری  توفیقــات 

مســئوالنه و همکاری هــای مشــترک ادامــه دهنــد.

ایــن مقــام مســئول در ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــا  ــرد ت ــه ک ــردم توصی ــه م ــخنانش ب ــان س در پای
ــای  ــی و رفتاره ــت عموم ــظ بهداش ــوزه حف در ح
شــهروندی از شــیوع و گســترش عواملــی کــه 
می توانــد منجــر بــه شــیوع بیماری هــای مشــترک 
ــا  ــد و ب ــئول بدانن ــود را مس ــود خ ــان و دام ش انس

ــد. ــکاری کنن ــکی هم دامپزش

آغازمراســم بزرگداشــت 
دامپزشکی  ملی  روز 

آییــن گرامیداشــت روز ملــی دامپزشــکی بــا حضــور 
و  دامپزشــکی  جهادکشــاورزی،  ارشــد  مدیــران 
ــرد. ــکار ک ــاز ب ــس آغ ــدگان مجل ــی از نماین  جمع
آییــن گرامیداشــت روز ملــی دامپزشــکی بــا حضــور 
وزیــر جهادکشــاورزی، نماینــده ولــی فقیــه در 
دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس  جهادکشــاورزی، 
کشــور، رییــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
ــاورزی و  ــی جهادکش ــد دولت ــران ارش ــایر مدی و س
دامپزشــکی در ســالن خوشــه وزارت جهادکشــاورزی 
آغــاز بــکار کــرد. الزم بذکــر اســت ایــن مراســم تــا 
ظهــر امــروز ادامــه دارد و ضمــن ســخنرانی برخــی 
مســئوالن ارشــد مدعــو، از بهــره بــرداران نمونــه و 

ــل شــد. ــه تجلی دامپزشــکان نمون

توفیــق ســازمان دامپزشــکی در دو ســال اخیــر 
ماحصــل همــکاری بیــن بخشــی و تفویــض اختیــار 

ــت ــکی استانهاس ــه ادارات کل دامپزش ب

ــور  ــا حض ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ملــی  روز  مهــر  روز 14  نکوداشــت  مراســم  در 
ــکی  ــازمان دامپزش ــق س ــل توفی ــکی دالی دامپزش
ــن  ــکاری بی ــل هم ــر را ماحص ــال اخی ــی دو س ط
و  مرکــز  از  تمرکززدایــی  همچنیــن  و  بخشــی 
تفویــض بســیاری از مســئولیت های ملــی بــه 

اســتانها برشــمرد. ادارات کل دامپزشــکی 

ســازمان  رئیــس  رفیعی پــور،  علیرضــا  دکتــر 
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دامپزشــکی کشــور امــروز یکشــنبه در مراســم 
ــکی(  ــی دامپزش ــاه )روز مل ــر م ــت 14 مه نکوداش
کــه بــا حضــور معــاون اســتاندار هرمــزگان، رئیــس 
ــی  ــده ول ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و نماین
ــه دلیــل  ــا اشــاره ب ــه در اســتان برگــزار شــد؛ ب فقی
ــک  ــاح ی ــه افتت ــم ک ــن مراس ــورش در ای اول حض
طــرح بــزرگ ملــی بــه نــام طــرح ارتقــای کیفیــت 
گوشــت مــرغ بــوده اســت، ایــن طــرح را زمینه ســاز 
ــای  ــادرات مرغ ه ــرای ص ــگاه ب ــدن جای ــم ش فراه
ــوان  ــیا عن ــه اوراس ــه منطق ــورمان ب ــدی کش تولی
ــش  ــد افزای ــره وری تولی ــی به ــزود: وقت ــرد و اف ک
ــدار  ــت مرغ ــه دس ــتر ب ــزوده بیش ــد و ارزش اف یاب
ــایه  ــردد در س ــم گ ــادرات فراه ــه ص ــد و زمین برس
ــه رونــق تولیــد داخلــی کمــک اساســی  صــادرات  ب
ــد  ــش بهــره وری تولی ــه در افزای شــده اســت و البت
در ایــن حــوزه نقــش دامپزشــکی بســیار پررنــگ و 

مهــم اســت.

ــوزه  ــکی در ح ــه دامپزش ــان اینک ــا بی ــور ب رفیعی پ
مســئولیت هایــش بــا چندیــن وزارتخانــه و ســازمان 
همــکاری مــی کنــد تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
400 خدمــت در ســازمان دامپزشــکی کشــور تعریــف 
شــده اســت و ایــن ســازمان در حــوزه وزارتخانه هــا 
ی بهداشــت و جهادکشــاورزی، و ســازمان های ملی 
ــا و  ــن ارگانه ــط زیســت و همچنی ــتاندارد و محی اس
نهادهــای مختلــف انقــالب اســالمی در حوزه هــای 
مذهبــی، اجتماعــی، نظامــی و انتظامــی خدماتــی را 
ــه  ــا هم ــاوت ب ــس آن متف ــه جن ــد ک ــه می ده ارائ

دستگاه هاســت.

ــر واژه   ــا ذک ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
مقــدس سنگرســازان بی ســنگر کــه در مناطــق 
ــاب  ــازندگی خط ــاد س ــران جه ــه جهادگ ــی ب جنگ
ــه  ــدام ب ــالم اق ــدگان اس ــرای رزمن ــه ب ــد ک می ش
ــدارکات الزم  ــا ت ــد و ی ــی کردن ــنگر م ــاختن س س
بــرای خطــوط مقــدم را فراهــم می کردنــد؛ بــه 
ــر  ــدس نظی ــاع مق ــدگاری از دوران دف خاطــرات مان
حماســه »ناوچــه پیــکان« در آب هــای نیلگــون خلیج 
همیشــه فــارس اشــاره کــرد و افــزود: خادمــان شــما 

ــد  ــن کار را می کنن ــروز همی ــز ام ــکی نی در دامپزش
بــا ایــن تفــاوت کــه اگــر در زمــان جنــگ رزمنــدگان 
ــد،  ــک بودن ــاره و موش ــوپ و خمپ ــل ت ــن مقاب میه
همــکاران دامپزشــکی نیــز بــا وجــود خطــرات ناشــی 
ــرای  ــه ب ــه و خالصان ــواع بیمــاری هــا، ایثارگران از ان
تضمیــن ســالمتی مــردم بصــورت شــبانه روزی در 

جبهــه امنیــت غذایــی تــالش مــی نماینــد.

وی در تمجیــد از تــالش مجموعــه دامپزشــکی 
ــردم  ــالمت م ــرمایه و س ــزان س ــن عزی ــزود: ای اف
را بــه حکــم قانــون در اختیــار دارنــد و در دل 
ــزا از  مخاطــرات و خطــرات ناشــی از عوامــل بیماری
ــد  ســالمت و بهداشــت عمومــی حراســت مــی کنن
تــا آســیبی بــه بهداشــت عمومــی و ســالمت جامعــه 

ــردد. وارد نگ

دکتــر رفیعــی پــور در ادامــه بــه ذکــر نمونــه مــوارد 
ــکی در  ــی دامپزش ــم روز مل ــده در مراس ــل ش تجلی
ــته  ــه روز گذش ــاورزی ک ــاد کش ــه جه ــالن خوش س
یعنــی 13 مهــر برگــزار شــد اشــاره کــرد و افــزود در 
ایــن جمــع عزیزانــی حضــور داشــتند کــه تحت تاثیــر 
بیمــاری مشــترک، مجبــور بــه پیونــد کبــد شــده و 
یــا در حیــن معاینــه و معالجــه دام، دچــار مصدومیت 
ــده  ــود ش ــای خ ــت و پ ــه دس ــدید از ناحی ــای ش ه
ــار و از  ــاندهنده ایث ــوع نش ــن موض ــه ای ــد. ک بودن
ــکی در  ــکاران دامپزش ــه هم ــتگی مجموع خودگش
خدمــت بــه مــردم اســت. رفیعــی پــور ضمــن اشــاره 
ــگیری از  ــکی در پیش ــگاه دامپزش ــت جای ــه اهمی ب
بیماری هــای مشــترک انســان و دام و همچنیــن 
ــزود:  ــا اف ــرل بیماری ه ــم و کنت ــل بیوتروریس عوام
اگرچــه دشــمن طــی یــک ســال اخیــر تمــام تــالش 
خــود را جهــت اختــالل در رونــد تولید داشــته اســت، 
ــا  ــه و ی ــش یافت ــا کاه ــا ی ــور بیماری ه ــا در کش ام
ــه دامپزشــکان  تحــت کنتــرل درآمــده اســت. وی ب
حاضــر در مراســم توصیــه کــرد بــا توجــه بــه 
ــام  ــا تم ــه ارزشــمند، ب ــن حرف ــر ای مســئولیت خطی
ــد. ــرداران و مــردم خدمــت کنن ــه بهــره ب افتخــار ب

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری 
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از سخنانش در زمینه توفیقات سازمان دامپزشکی 
کشور اظهار کرد:« امروز به 2 دلیل همکارانم 

سربلند هستند و در مراسم روز ملی دامپزشکی در 
سالن خوشه جهاد کشاورزی از خدمات دامپزشکی 

تشکر شد. یکی از دالیل این موفقیت ماحصل 
همکاری بین بخشی است و دیگری تمرکز زدایی 

و تفویض اختیار وظایف بوده است.

از  اعــم  نظــام  ارکان  تمــام  همــکاری  وی 
دســتگاه های زیرمجوعــه 3 قــوه اجرایــی، مقننــه 
ادامــه توفیق هــای  را شــرط الزم  و قضاییــه 
ــن  ــمرد و ضم ــور برش ــکی کش ــازمان دامپزش س
در  اجرایــی  از همــه دســتگاه هــای  تشــکر 
ــن  ــه ای ــتار ادام ــا دامپزشــکی، خواس ــکاری ب هم

ــد. ــده ش ــکاری در آین هم

رفیعــی پــور بــا بیــان اینکــه ســازمان دامپزشــکی 
ــتگزاری  ــارت و سیاس ــز نظ ــزی ج ــتاد مرک در س
ــدارد، اعــالم کــرد:  مســئولیت خــاص دیگــری ن
ــا  ــع م ــم در واق ــا می گوی ــت در اینج ــه صراح ب
32 ســازمان دامپزشــکی در ســطح کشــور داریــم. 
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در پایــان بــا 
ذکــر اینکــه 400 هــزار واحــد تولیــد ،فــراوری و 
عرضــه کــه برخــی از ایــن واحدهــا کــه زنجیــره 
تولیــد هســتند، حــدود 18 هــزار نفر پرســنل دارند 
توســط 40 هــزار نفــر از همــکاران دامپزشــکی از 
نظــر بهداشــتی مدیریــت می شــوند، ایــن موضوع 
را نشــاندهنده حضــور فعــال کارشناســان نظارتــی 

دامپزشــکی از مزرعــه تــا ســفره برشــمرد.

بهداشــت،  وزیــر 
آمــوزش  و  درمــان 
ــن روز  ــکی در آیی پزش

دامپزشــکی: ملــی 
ــامت  ــام س ــم نظ ــن مه ــزء رک ــکان ج دامپزش

ــتند هس

ــوزش پزشــکی در  ــان و آم ــر بهداشــت، درم وزی
ــگاه  ــه جای ــت: ب ــی دامپزشــکی گف ــن روز مل آیی
و  نمی کنیــم  فکــر  دامپزشــکی  ســازمانی 
هیچــگاه دامپزشــکان را جــدا از تیــم پزشــکی و 

نظــام ســالمت کشــور نمی دانیــم.

ــان  ــت، درم ــر بهداش ــی وزی ــعید نمک ــر س دکت
ــی  ــن روز مل ــور در آیی ــکی کش ــوزش پزش و آم
ــروز شــنبه در ســالن خوشــه  ــه ام دامپزشــکی ک
ــا اشــاره  وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد؛ ب
بــه اینکــه دامپزشــکی و پزشــکی جــزء الینفــک 
ــح کــرد: پزشــک، داروســاز،  هــم هســتند، تصری
دندانپزشــک و دامپزشــک اجــزاء  الینفــک نظــام 
ارائــه خدمــت ســالمت در همــه جهــان هســتند و 
هیچــگاه جــدا بــودن ســازمان دامپزشــکی کشــور 
از وزارت بهداشــت مانــع انجــام خدمــات مناســب 
نظــام ســالمت کشــور بــه مــردم نبــوده و نیســت.

وی بــا تاکیــد بر نقــش تعییــن کننده دامپزشــکان 
در تمــام اجــزاء نظــام ســالمت خاطرنشــان کــرد: 
در رابطــه بــا غــذا به عنــوان رکــن اصلــی تامیــن 
ــا  ــه ت ــرح از مزرع ــی ط ــه، وقت ــالمت جامع س
ــدون  ــه ب ــم ک ــم، می بینی ــگاه می کنی ــفره را ن س
ــت  ــکان کاری از وزارت بهداش ــتوانه دامپزش پش

برنمی آیــد.

ــداد  ــی اع ــه گاه ــاد از اینک ــن انتق ــی ضم نمک
بیماری هــای  درخصــوص  اعالمــی  ارقــام  و 
ســازمان  و  بهداشــت  وزارت  بیــن  مشــترک، 
دامپزشــکی هماهنــگ نیســت، گفــت:‹ ایــن 
نشــان می دهد کــه ســازمان دامپزشــکی و وزارت 
بهداشــت دو همســایه از خویــش بیگانــه هســتند. 
ــی و  ــگاه اجرای ــه اینکــه جای ــه ب ــدون توج ــا ب م
ســاختار ســازمانی چگونــه اســت، باید در رســیدن 
ــم.  ــک کنی ــم کم ــردم به ه ــه م ــالم ب ــذای س غ
ــترک  ــای مش ــا بیماری ه ــارزه ب ــرای مب ــد ب بای
کمیته هــای ملــی تشــکیل داده و اطالعــات
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 خــود را مبادلــه کنیــم و برنامه هــای ملــی تدویــن 
ــخص  ــر ارگان در آن مش ــش ه ــه نق ــردد ک گ

ــر  ــه ه ــم ب ــاز آن را ه ــورد نی ــع م ــد. مناب باش
طریقــی باشــد حــل و فصــل می کنیــم.‹

ــاله  ــک مس ــه را ی ــوء تغذی ــت س ــر بهداش وزی
جــدی در کشــور خوانــد و ادامــه داد: البتــه ســوء 
تغذیــه بــه معنــای کاهــش مصــرف مــواد غذایــی 
ــذای  ــرف غ ــوری و مص ــروز پرخ ــه ام ــت، بلک نیس

ــت. ــی ماس ــکالت اصل ــتاندارد از مش غیراس

ــن  ــترک بی ــای مش ــه بیماری ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــروز  ــه ام ــورد توج ــائل م ــی از مس ــان و دام یک انس
کشــور اســت، گفــت: بــرای مبــارزه بــا ایــن 
بیماری هــا بایــد یــک کار مــدون بیــن بخشــی 
اصفهــان،  در شــرق  در  امــروز  کــرد.  دنبــال  را 
بیمــاری ســالک مــا را گرفتــار و بروســلوز در برخــی 
ــل  ــرده و دلی ــر ک ــا را زمین گی ــی م ــتان های غرب اس
مشــترک  بیماری هــای  در  کــه  اســت  ایــن  آن 
هماهنــگ کار نکــرده ایــم. ســال گذشــته 207 هــزار 
ــر  ــه ه ــتیم ک ــی داش ــوان گزیدگ ــورد حی و 500 م

مــورد از آن هزینــه خیلــی ســنگین داره دارد.

ــال  ــالک در س ــورد س ــزار م ــه داد: 5 ه ــی ادام نمک
97 گــزارش شــده کــه ایــن بــرای خانواده هــا 
مشکل ســاز اســت. همچنیــن در ســال گذشــته 224 
ــه  ــب کریم ــورد ت ــتیم و در م ــیاه زخم داش ــورد س م
کنگــو نیــز از روز نخســت آغــاز آن ) قریــب بــه 20 

ــم. ــرگ داشــته ای ــورد م ــروز 190 م ــا ام ســال( ت

وزیــر بهداشــت در بخش دیگــری از ســخنان خود در 
خصــوص بحــث نگهــداری حیوانــات خانگــی، گفــت: 
ــن در  ــوس هســتند و ای ــات مان ــا حیوان ــودکان ب »ک
ــواردی وارد  ــرا م ــا اخی ــت. ام ــگ ماس درون و فرهن
فرهنــگ مــا شــده کــه تبدیــل بــه یــک مشــکل در 
ــم  ــش می کن ــن خواه ــود و م ــالمت می ش ــام س نظ
ــا نحــوه  ــردم ب ــردن م ــنا ک ــکان در آش ــه دامپزش ک
تعامــل با ایــن حیوانات و شــناخت از بیمــاری های 

ایــن  بــه  آن  مشــترک 
عرصــه ورود کننــد. کمــا اینکــه امــروز برخــی 
نگهــداری  تمســاح  بچــه  و  سوســمار  خانــه  در 
نبــود. مــا  فرهنــگ  در  ایــن  کــه  می کننــد 

وی افــزود: واقعیت هــای اجتماعــی را نمی تــوان 
کتمــان کــرد و بایــد بپذیریــم اطــراف مــا اتفاقاتــی 
افتــاده اســت و بــا شــیوه های پلیســی و غیرآموزشــی 
ــه  ــه عرص ــد ب ــرد. بای ــل ک ــوان آن را ح ــم نمی ت ه
آمــوزش مــردم در مــورد نحــوه تعامــل بــا حیوانــات 
خانگــی ورود کــرد کــه ایــن کار دامپزشــکان اســت. 
دامپزشــکان وقتــی بگوینــد مــردم بهتــر می پذیرنــد 
تــا اینکــه همــان مســاله را پزشــکان بگوینــد. 
دامپزشــکان کــه گاهــی اوقــات بــرای واکسیناســیون 
ــوارد را  ــن م ــد، ای ــه ای می گیرن ــق الزحم ــگ ح س

ــه مــردم آمــوزش دهنــد. هــم ب

معــاون رئیــس جمهوری 
ســازمان  رئیــس  و 
ــت: ــت محیط زیس حفاظ

سازمان دامپزشکی دستگاهی فراتشکیاتی است

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظت 
ــا  ــکی ب ــی دامپزش ــن روز مل ــت در آیی ــط زیس محی
اســتناد بــه جایــگاه خطیــر ایــن ســازمان آن را 

ــرد. ــوان ک ــکیالتی عن ــتگاهی فراتش دس

دکتــر عیســی کالنتــری، معــاون رئیــس جمهــوری 
ــروز  ــط زیســت ام ــازمان حفاظــت محی ــس س و رئی
در آییــن روز ملــی دامپزشــکی کــه در ســالن خوشــه 
وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد، ضمــن تبریک 
روز ملــی دامپزشــکی بــه دامپزشــکان گفــت: دعــوت 
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور را بــا کمــال میل 
پذیرفتــه اســت، چــرا کــه معتقد اســت دامپزشــکی در 
همــه جــا هســت و ابعــاد گســترده ایــن ســازمان آن 

را »فراتشــکیالتی« کــرده اســت.

وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه ای از بــروز یــک 
ــیدی  ــال 1368 خورش ــناخته در س ــاری ناش بیم
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ــگام  ــزود: در آن هن ــور اف ــق کش ــی از مناط در یک
ایــن  بــروز  از  بولتنــی  طــی  اطالعــات  وزارت 
ــه  بیمــاری ناشــناخته در یکــی از مناطــق کشــور ب
وزارت بهداشــت خبــر داد و در حالــی کــه همــکاران 
وزارت بهداشــت وقــت، پاســخی بــرای آن نداشــتند؛ 
ــوان  ــترک عن ــاری مش ــک آن را بیم ــک دامپزش ی
ــا تجویــز دارویــی بــرای درمــان دام هــای  کــرد و ب
منطقــه ایــن بیمــاری را در میــان مــردم آن منطقــه 

ریشــه کن کرد.   

ســازمان  رئیــس  و  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
ــان اینکــه شــرایط  ــا بی ــط زیســت ب حفاظــت محی
کنونــی را نبایــد عالــی دانســت چــرا کــه تغییــرات 
اقلیمــی همــه را غافلگیــر خواهــد کــرد، افزود:«بــر 
اســاس اطالعــات اینجانــب، ارتباطــات علمــی 
دانشــکده هــای دامپزشــکی کمتــر از پزشــکی 
ــن باشــد کــه  ــر ای ــی تصــور ب ــع وقت اســت. در واق
ــگام  ــع هن ــم در واق ــالع داری ــز اط ــه چی ــا از هم م

ــت.« ــزرگ اس ــکالت ب ــاز مش آغ

ــران  ــم در ای ــر اقلی ــرات تغیی ــه اث ــتناد ب ــا اس وی ب
کــه حتــی گســترده تر از متوســط تغییــرات جهانــی 
ــج  ــای خلی ــتر مرجان ه ــی بیش ــت: وقت ــت، گف اس
ــی اقلیمــی مــرده  ــن تغییرات ــه دلیــل همی ــارس ب ف
ــرا  ــم چ ــا دهی ــی را ارتق ــش فن ــه دان ــد هم ــد بای ان
کــه اگــر بــه شــرایطی موجــود راضــی باشــیم، دچــار 

فاجعــه خواهیــم شــد.

وی خطــاب بــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
اظهــار کــرد: اینکــه اعــالم کردیــد امنیــت غذایــی 
ــه  ــد و ب ــن می کنی ــل تأمی ــور کام ــه ط ــور را ب کش
ــه می رســید، قــول بســیار  ــن زمین ــی در ای خودکفای
بزرگــی اســت، چــرا کــه بایــد توجــه داشــت مــا در 
ــا مســئله کمبــود شــدید آب و چالــش  کشــورمان ب

خشکســالی مواجــه هســتیم.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
فقــط  دامپزشــکی  سیاســت گذاری های  اینکــه 
ــورت  ــازمان ص ــن س ــز در ای ــورت متمرک ــد بص بای

ــد  ــی می توان ــز زمان ــکی نی ــت: دامپزش ــرد، گف بگی
ــش  ــه دان ــد ک ــته باش ــز داش ــتگذاری متمرک سیاس
خــود را افزایــش بدهــد و بــرای ایــن منظــور بایــد 

ــروز نگــه داشــت. ــی را ب ــن الملل ارتباطــات بی

ــم در  ــر اقلی ــر تغیی ــه اث ــان اینک ــا بی ــری ب کالنت
مســائل ژنتیکــی هنــوز بررســی نشــده اســت، 
ــرار  ــر ق ــرن حاض ــان ق ــا پای ــه ت ــی ک ــزود: وقت اف
اســت 3 تــا 4 درجــه بــه دمــای هــوا افــزوده شــود، 
بایــد از همیــن امــروز تدابیــر جــدی بــرای آن 
ــم در کشــور  ــر اقلی ــرات تغیی اندیشــید، چــرا کــه اث

ــت. ــی اس ــط جهان ــر از متوس ــترده ت ــا گس م

وی در ادامــه تاکیــدات خــود در اهمیــت اســتفاده از 
دانــش روز در حــوزه دامپزشــکی بــه مثالــی از دیــدار 
ــازمان  ــت س ــس وق ــاد رئی ــر اقتص ــا دکت ــود ب خ
دامپزشــکی کشــور در زمــان وزارت خــود بــر 
کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت: در آن هنــگام دکتر 
ــا واردات  ــه صراحــت مخالفــت خــود را ب اقتصــاد ب
ــور  ــل کش ــه داخ ــازده ب ــی پرب ــه گاو حت ــر گون ه
ــم ویژگــِی داشــتن  اعــالم کــرد و در همان جــا گفت
ــت  ــد در همین جاس ــمند و توانمن ــکان دانش دامپزش
کــه راهکارهــای بــروز و علمــی شــناخت دام وارداتی 
ــه  ــال بیمــاری را شناســایی و ب دارای مخاطــره انتق
ــری از  ــد.وی در بخــش دیگ ــالم کنن مســئوالن اع
ســخنان صریحــش بــا تاکیــد بــر اهمیــت گســترش 
ــتار  ــور خواس ــکی در کش ــات دامپزش ــش تحقیق بخ

ــه شــد. ــن زمین ــدام جــدی و عاجــل در ای اق

اهمیــت  بــر  تاکیــد  ضمــن 
بــر  دامپزشــکی  ایســتادگی 
و  تولیدکننــدگان  حقــوق 
بهداشــت عمومــی عنــوان شــد:

کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس  قاطعانــه  دفــاع 
مجلــس از اجــرای طــرح ارتقــای کیفیــت گوشــت 

ــرغ م

ــی  ــه همــراه جمع  رئیــس کمیســیون کشــاورزی ب
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از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در مراســم 
افتتــاح طــرح ارتقــای کیفیــت گوشــت مــرغ حضــور 
یافتنــد و از نــگاه رقابتــی و متمایــز بیــن محصوالت 
ــاع  ــرح دف ــن ط ــاوت در ای ــی متف ــه کیف ــا درج ب
ــس کمیســیون  ــی کیخــا، رئی ــر احمد عل کردند٪دکت
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی امــروز یکشــنبه 14 
ــاره  ــن اش ــود ضم ــخنان خ ــان س ــاه در جری مهرم
ــود در مراســم روز  ــارات خ ــاب برخــی اظه ــه بازت ب
ملــی دامپزشــکی در ســالن خوشــه جهادکشــاورزی 
در مــورخ 13 مهــر کــه واکنش هــای خــاص خــود 
را داشــته اســت؛ بــه مــرور نقــد خــود بــر نداشــتن 
ــأن  ــه در ش ــاس آنچ ــر اس ــی و الزم ب ــه کاف توج
ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت پرداخــت و افزود: 
ــی  ــر از کم توجه ــی متاث ــأله گاه ــن مس ــه ای »البت
برخــی دستگاه هاســت و گاهــی هــم متاثــر از دفــاع 
نکــردن کافــی ســازمان دامپزشــکی از حرمــت 
ــازمان  ــد س ــذا بای ــت. ل ــود اس ــر خ ــگاه خطی و جای
دامپزشــکی کشــور همچــون گزارش هــای درســت 
ــدگان در  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــش از آنفلوآن و به حق
مجلــس، در ســایر مــوارد نیــز شــجاعانه و جســورانه 
از حقــوق خــودش از بودجــه نظــام ســالمت یا ســایر 
امــوری کــه در آ ن هــا مظلــوم واقــع شــده دفــاع کند. 
وی یکــی از مشــکالت کنونی کشــور را این دانســت 
کــه افــراد حاضــر نیســتند بــه اظهارنظــر صریــح در 
ــوب  ــان در چارچ ــه خودش ــوق مجموع ــاع از حق دف
ــدام  ــه از اق ــا در ادام ــد. کیخ ــردم بپردازن ــوق م حق
درســت و حرفــه ای ســازمان دامپزشــکی کشــور در 
شــروع طــرح ارتقــای کیفیــت گوشــت مــرغ قاطعانه 
ــزود: مشــخص اســت مرغــی کــه  ــاع کــرد و اف دف
ــکات  ــا مراعــات ن در یــک کشــتارگاه پیشــرفته و ب
کیفــی حداکثــری بــه بــازار عرضــه گردیــده، 
ــه  ــی ک ــت مرغ ــت گوش ــان قیم ــا هم ــد ب نمی توان

ــات کیفــی باالســت عرضــه شــود. فاقــد خصوصی

رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود فرارســیدن 
دوره دهــم مجلــس  فعالیــت  پایانــی  ماه هــای 
آمادگــی دارد تــا هرگونــه مســاعدت ممکــن را 

ــا  ــرغ ب ــت م ــع گوش ــرایط توزی ــعه ش ــت توس جه
کیفیــت بــاال بــه مــردم بنمایــد، گفــت: لــذا ســازمان 
ــع  ــه مناف ــی ک ــر اقدام ــد ه ــور بای ــکی کش دامپزش
ــارغ از خوشــایند ایــن و  ــد ف مــردم را تامیــن می کن

ــد. ــرار ده آن در دســتور کار ق

کیخــا بــا اســتناد بــه ســخنان دکتــر ســامد 
ــت  ــر بهداش ــارت ب ــر نظ ــرکل دفت ــر، مدی برومندف
ــول  ــه از ق ــی ســازمان دامپزشــکی کشــور ک عموم
نماینــده ســازمان جهانــی بهداشــت ) پــس از اطالع 
ــد  ــران در بازدی ــن طرحــی در ای ــدارک چنی وی از ت
اخیــرش( نویــد فتــح بازارهــای منطقــه را بــا اجرایی 
شــدن ایــن طــرح در کشــور داد، تاکیــد کــرد: »بــا 
وجــود ایــن شــرایط، ضمــن تحســین مجــّدد ایــن 
اقــدام ســازمان دامپزشــکی کشور،مشــروط بــر 
ــت  ــای درس ــای تصمیم ه ــازمان پ ــن س ــه ای اینک
ــت  ــد و تح ــتادگی کن ــیارخوب ایس ــن و بس این چنی
تاثیــر فشــارهای بیرونــی عقــب نشــینی نکنــد، از آن 

ــرد.« ــم ک ــت خواهی ــه حمای قاطعان

و  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
رئیــس ســازمان ملی اســتاندارد 
ملــی  روز  آییــن  در  ایــران 

داد: خبــر  دامپزشــکی 

تدویــن اســتانداردهای بین المللــی بــا مشــارکت 
ســازمان های اســتاندارد و دامپزشــکی در زمینــه 

ــتی ــوالت گوش ــت و محص گوش

تدویــن اســتانداردهای بین المللــی بــا مشــارکت 
ــت و  ــه گوش ــور در زمین ــکی کش ــازمان دامپزش س

ــت. ــی اس ــت بررس ــتی در دس ــوالت گوش محص

، دکتــر نیــره پیروز بخــت، معــاون رئیــس جمهــوری 
ــران در آییــن  و رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ای
روز ملــی دامپزشــکی در ســالن خوشــه جهــاد 
کشــاورزی افــزود: ســازمان دامپزشــکی کشــور 
در فعالیت هایــی نظیــر تدویــن اســتانداردها بــه 
صــورت ویــژه و مســتمر بــا ســازمان ملــی اســتاندارد 

ــته و دارد. ــکاری داش هم
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ــان اینکــه  ــا بی ــی اســتاندارد ب رئیــس ســازمان مل
ــذا از  ــی غ ــا بی کیفیت ــت ی ــش از کیفی ــران بی ای
ارتــکاب تقلــب در زنجیره هــای غذایــی رنــج 
ــف  ــورهای مختل ــاز در کش ــت: از دیرب ــرد گف می ب
بــه ویــژه کشــور مــا بــه دامپزشــکی پرداختــه شــده 
اســت. و اگــر ســازمان دامپزشــکی را در یکپارچگی 
ــم  ــر مفاهی ــم، در ســال های اخی ــذا بررســی کنی غ
ــذا،  ــی غ ــذا، ایمن ــت غ ــون امنی ــی همچ مختلف

ــده اســت. ــذا مطــرح ش ــت غ ــت و اصال کیفی

ــی  ــازمان مل ــروزه در س ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــورد توج ــذا م ــی غ ــث یکپارچگ ــتاندارد بح اس
اســت، تصریــح کــرد: همــواره در دنیــا 3 مؤلفــه و 
در ایــران 4 مؤلفــه همچــون ایمنــی غــذا، کیفیــت 
غــذا، اصالــت غــذا و حلیــت غــذا در ایــن خصــوص 
مطــرح اســت کــه بــا هماهنگی هــای الزم انجــام 

می شــود.

پیروزبخــت ادامــه داد: در بحــث اصالــت غــذا 
بارهــا اعــالم کــرده ام کــه ایــران تنهــا از کیفیــت 
ــتر از  ــرد و بیش ــج نمی ب ــذا رن ــی غ ــا بی کیفیت ی
تقلــب در ایــن خصــوص رنــج می بــرد و اگــر 
ــت  ــه یکپارچگــی غــذا اهمی ــدی ب واحدهــای تولی
ــده موفــق مــواد  ــه یــک صادرکنن ــران ب ــد، ای دهن

ــود. ــل می ش ــی تبدی غذای

ــه  ــاره ب ــا اش ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل ــس س رئی
اینکــه وزارت بهداشــت، وزارت جهــاد کشــاورزی و 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بایــد بــه اصالــت غــذا 
ــد،  ــم بپردازن ــای مه ــی از پارامتر ه ــوان یک ــه عن ب
بیــان کــرد: در بحــث ایمنــی غــذا هــم بحث هــای 
مدیریــت ریســک و مســائل ارزیابــی خطــر مطــرح 
اســت کــه بایــد نگرانی هــا را برطــرف کــرد و اگــر 
ــارزه  ــا آن مب ــده و ب ــی نش ــع ارزیاب ــر بموق خط
نگــردد بــا مشــکالت متعــددی روبــه رو می شــویم.

ــی  ــازمان مل ــا در س ــه داد: م ــت ادام ــروز بخ پی
ــه  ــاورزی ب ــاد کش ــود وزارت جه ــا خ ــتاندارد ب اس
ــای  ــازمان دامپزشــکی کشــور همکاری ه ــژه س وی

ویــژه ای داریــم کــه ممکــن اســت در برخــی 
ــای  ــز در فعالیت ه ــی نی ــالف نظرهای ــع اخت مواق
استانداردســازی وجــود داشــته باشــد، امــا بــه طــور 
کلــی ســازمان دامپزشــکی کشــور در فعالیت هــای 
تدویــن اســتانداردها بــه صــورت ویــژه بــا ســازمان 

ــته و دارد. ــکاری داش ــتاندارد هم ــی اس مل

تصریــح  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
بین المللــی  اســتانداردهای  پیش نویــس  کــرد: 
بــا ســازمان دامپزشــکی در زمینــه گوشــت و 
محصــوالت گوشــتی در دســت بررســی اســت کــه 
ــی ارســال  ــرای ســازمان بین الملل یــک ســند آن ب

ــد. ــد ش خواه

از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  دفــاع 
عملکــرد مطلــوب دامپزشــکی در مقابله 

واگیــردار بیماری هــای  بــا 
کــه  محدودیت هایــی  وجــود  بــا  افــزود:  وی 
دامپزشــکان از نظــر امکانــات و ســاختار دارنــد و بــا 
ــادی  ــاده زی ــردار فوق الع ــای واگی ــود بیماری ه وج
ــا  کــه در ســطح جهانــی در حــال شــیوع اســت، ب
ــه  ــا مقابل ــن بیماری ه ــا ای ــبانه روزی ب ــالش ش ت
ــد. ــر می اندازن ــه خط ــود را ب ــان خ ــد و ج  می کنن

حجتــی ادامــه داد: ایــن افــراد در مناطــق دور 
افتــاده و در عرصه هــای صعب العبــور حضــور پیــدا 
می کننــد و مــا شــاهد عملکــرد ایــن افــراد هســتیم 
ــا  ــا وجــود محدودیت هــا در ارتبــاط ب کــه امــروز ب
 بیماری هــای واگیــردار بــه خوبــی عمــل کرده انــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا ورودی باالی 
ــا کشــاورزی عنــوان کــرد:  رشــته هــای مرتبــط ب
ــکی و  ــه دامپزش ــم در زمین ــی ه ــا ورودی باالی م
هــم در زیــر بخش هــای مختلــف کشــاورزی 
داریــم کــه بایــد بــا وزارت علــوم هماهنگــی الزم 
ــا توجــه بــه  ــا ب در ایــن زمینــه بــه عمــل بیایــد ت
ظرفیــت جــذب بــازار و بــا توجــه بــه تقاضایــی کــه 
ــجو  ــود دارد، دانش ــانی وج ــروی انس ــه نی در زمین
ــه  ــروز در زمین ــه ام ــا مشــکالتی ک ــا ب ــد ت بپذیرن
ــود  ــه وج ــرده ب ــانی تحصیلک ــروی انس ــورم نی ت

ــده مواجــه نشــویم. آم
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ــه در وزارت  ــی فقی ــده ول نماین
ــن روز  ــاورزی در آیی ــاد کش جه
ملــی دامپزشــکی پیشــنهاد کرد:

بــرای  اخاقــی  منشــور  تدویــن  درخواســت 
ن مپزشــکا ا د

نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی در 
آییــن روز ملــی دامپزشــکی ضمــن دفــاع از تــداوم 
طــرح ادغــام و همچنیــن درخواســت اقدامــات 
فرهنگــی در مجموعــه جهــاد کشــاورزی خواســتار 
مالحظــه حقــوق حیوانــات و همچنیــن تدویــن 
ــکان  ــون پزش ــکان همچ ــی دامپزش ــور اخالق منش

شــد.

ــت روز  ــوی در آیین ــا تق ــید رض ــالم س حجت االس
ــاد  ــه وزارت جه ــان اینک ــا بی ــکی ب ــی دامپزش مل
ــرد  ــالش می ک ــته ت ــال های گذش ــاورزی در س کش
نیــاز کشــور را بــا تولیــد کشــور تامیــن کنــد بیــان 
ــا  ــازار را ب ــه آن روزی کــه بخواهیــم ب کــرد:  وای ب
ــل  ــدی در داخ ــر تولی ــه دیگ ــم ک ــر کنی واردات پ

ــد. ــه می بین ــاورزی ضرب ــت و کش ــم داش نخواهی

نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی در 
ــد  ــن باش ــد ای ــالش بای ــام ت ــدار داد تم ــه هش ادام
ــمت  ــه س ــود و ب ــد ش ــل تولی ــور در داخ ــاز کش نی

ــم. ــر بروی واردات کمت

ــاورزی  ــاد کش ــه در وزارت جه ــی فقی ــده ول نماین
اشــکال بــزرگ موجــود را کــم توجهــی بــه فرهنــگ 
ســازی برشــمرد و گفــت: اصــال بــه فرهنــگ 
ســازی یــک ذره هــم بهــا داده نشــده اســت. وقتــی 
از 120 میلیــون تــن محصــول تولیــدی 20 میلیــون 
تــن آن از بیــن مــی رود و صنایــع تبدیلــی در مهــار 
ــد  ــش دارد، بای ــاورزی نق ــوالت کش ــودی محص ناب
ــگ  ــراف فرهن ــن حجــم از اس ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب

ســازی شــود.

وی در ادامــه امنیــت غذایــی را بــرای کشــور 
ــد و گفــت: ســازمان دامپزشــکی  بســیار مهــم خوان

ــی  ــت غذای ــن امنی ــی در تامی ــش اساس ــور نق کش
دارد و ســالمتی گوشــت و فرآورده هــای لبنــی کــه 
روزانــه اســتفاده می کنیــم در گــرو عملکــرد موفــق 

ــت. ــازمان اس ــن س ــئوالنه ای ــای مس و تالش ه

ــاورزی  ــاد کش ــه در وزارت جه ــی فقی ــده ول نماین
ــی  ــت غذای ــتن امنی ــدون داش ــه ب ــان اینک ــا بی ب
در کشــور نمی تــوان دم از اســتقالل و آزادی زد، 
ــوق  ــد حق ــی بای ــه فرهنگ ــرد: در زمین ــح ک تصری
ــدی  ــه در ح ــه ن ــود البت ــات ش ــز مراع ــات نی حیوان
کــه تهاجــم فرهنگــی بــه دنبــال آن اســت و ســگ 
ــرده  ــا ک ــی خانواده ه ــد در برخ ــن فرزن را جایگزی
ــداری  ــول نگه ــگام ازدواج ق ــان هن ــت و جوان اس

ســگ بجــای آوردن فرزنــد را می دهنــد.

تقــوی ضمــن دفــاع از توانایــی و ارزش هــای 
زنــده  و  نگهبــان  و  پلیــس  ســگ های شــکار، 
یــاب، حــد و مــرز ایــن مســاله را پیشــگیری از ایــن 
رویکــرد کــه ســگ جــای فرزنــد را بگیــرد عنــوان 
کــرد و افــزود: البتــه در حــوزه اخــالق دامپزشــکی 
نیــز بایــد همچــون منشــور اخالقــی پزشــکان چنین 
تعهداتــی مشــابه نیــز وضــع شــود و بــه طــور نمونــه 
مشــخص شــده باشــد کــه از یــک دام تــا چــه اندازه 
ــرای  ــت ب ــاز اس ــا مج ــت و آی ــره گرف ــوان به می ت
ــرد؟  ــه آن وارد ک ــر فشــار را ب ــد بیشــتر حداکث تولی
ــرغ  ــن تخــم م ــا گرفت ــد مشــخص شــود آی ــا بای ی
ــالن  ــنایی بیشــتر در س ــا دادن روش ــرغ ب ــک م از ی

ــت؟ ــته ای اس ــی و شایس ــدام اخالق ــداری اق مرغ

ــی  ــش روز مل ــزاری همای برگ
دامپزشــکی جنــوب کرمــان 
ــازمان  ــس س ــور ریی ــا حض ب
دامپزشــکی کشــور در جیرفــت
همایــش روزملــی دامپزشــکی جنــوب کرمــان 
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــور ریی ــا حض ب

ــد. ــزار ش ــت برگ درجیرف

در ایــن همایــش رییــس ســازمان دامپزشــکی 
کشــور گفت:دامپزشــکی تنهــا ســازمانی اســت کــه 
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بــا توجــه بــه حجــم مســوولیت هایــش بــا چندیــن 
ــف  ــت تعری ــکاری دارد و  400خدم ــه هم وزارتخان
شــده را دارد کــه ایــن خدمــات در قالب  40هــزار 
ــکی  ــی دامپزش ــی و خصوص ــش دولت ــرو از بخ نی
ــی  ــا رفیع ــر علیرض ــه می دهد.دکت ــه ارائ ــه جامع ب
پــور افــزود: کارکنــان دامپزشــکی بــه عنــوان 
ــان  ــواره ج حافظــان ســالمت و ســرمایه مردم،هم
ــا حافــظ ســالمت  ــد ت ــه خطــر می اندازن خــود را ب
مــردم باشــند.وی بیــان داشــت: دشــمن امــروز در 
ــوزه  ــه  ح ــای ظالمان ــادی و تحریم ه ــگ اقتص جن
ــه جنــگ تولیــد و  کشــاورزی را نشــانه گرفتــه و ب
بــه خطرانداختــن امنیــت غذایــی مــردم روی آورده 

اســت.

دکتــر حمــزه نماینــده مــردم پنــج شهرســتان 
جنــوب کرمــان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــا تقدیــر از ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه  هــم ب
ــی در  ــب فرفک ــگان ت ــرح رای ــرای ط ــطه اج واس
جنــوب کرمــان گفــت: در پنــج شهرســتان جنــوب 
ــت  ــرو فعالی ــن نی ــا کمتری ــکی ب ــان دامپزش کرم
مــی کنــد کــه هــر نیــرو وظیفــه پنــج کارشــناس 
ــاره  ــا اش ــزه ب ــد حم ــود. احم ــی ش ــل م را متحم
ــوب  ــان در جن ــاالب جازموری ــه ت ــود منطق ــه وج ب
ــر  کرمــان گفــت: ایــن منطقــه یکــی از مناطــق پ
ــژه  ــه وی ــرورش دام ب ــوزه پ ــور در ح ــتعداد کش اس
ــداران و بهــره  ــت از دام ــا حمای شــتر اســت کــه ب
بــرداران مــی تــوان ایــن منطقــه را در زمــره 
ــاز  ــده قســمت عمــده ای از نی مناطــق تامیــن کنن

ــرد. ــاظ ک ــور لح ــت کش ــازار گوش ب

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
ــوب  ــوب جن ــت خ ــم از ظرفی ــن مراس ــم در ای ه
ــت:  ــر داد و گف ــه خب ــد علوف ــرای تولی ــان ب کرم
در کنــار ظرفیــت خــوب تولیــد علوفــه در اســتان، 
توجــه بــه صنعــت دامپــروری نیــز مــی توانــد بــه 
ــد.  ــایانی نمای ــک ش ــتان  کم ــد در اس ــق تولی رون
ــا بیــان اینکــه در دامپــروری  جهانگیــر برخــوری ب

ــه  ــن علوف ــه تآمی ــته ب ــات وابس ــد امکان 70 درص
اســت کــه ایــن مهــم در جنــوب کرمــان بــا توجــه 
بــه شــرایط  آب و هوایــی در دســترس اســت . وی 
بــا بیــان اینکــه هــر ســاله بــا توجــه بــه نزدیکــی 
جنــوب کرمــان بــا مرزهــای شــرقی حجــم زیــادی 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــه جن ــه منطق ــاق ب دام قاچ
ــه ای  ــن پســت هــای قرنطین ــی شــود تامی وارد م
ــت:  ــه دانســت و گف را از نیازهــای ضــروری منطق
بــا توجــه بــه وجــود ظرفیــت خــوب دامپــروری در 
جنــوب کرمــان، احــداث کشــتارگاه هــای صنعتــی 
در منطقــه و تشــویق ســرمایه گــذاران بــرای 
ــت  ــعه صنع ــه توس ــد ب ــی توان ــذاری م ــرمایه گ س

ــد. ــدان نمای ــک دوچن ــتان کم ــروری اس دامپ

خانــم موســی پــور مدیــر کل دفتــر امــور اجتماعــی 
ــرد  ــه عملک ــاره ب ــا اش ــم ب ــان ه ــتانداری کرم اس
کرمــان  جنــوب  کل  دامپزشــکی  اداره  خــوب 
بیماریهــای  از  جلوگیــری  زمینــه  در  کشــور  و 
ــا  مشــترک انســان و دام گفــت: در حــال حاضــر ب
ــه  ــی اســتاندار در حــال برنام ــای فدای ــت آق مدیری
ــتیم  ــتان هس ــیر در اس ــد ش ــوزه تولی ــزی در ح ری
کــه امیدواریــم بــا همــکاری دســتگاه هــای متولــی 
بتوانیــم از ظرفیــت تولیــد شــیر اســتان بــرای 
تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت اســتفاده کنیــم .وی 
ورود دام قاچــاق بــه کشــور را بعنــوان زنــگ خطــر 
جــدی بــرای بــه خطــر افتــادن صنعــت دامپــروری 
اعــالم نمــود و افــزود: بــا جدیــت نیــروی انتظامــی 
جنــوب  و  شــمال  در  دامپزشــکی  کل  ادارات  و 
اســتان ان شــاااله شــاهد رونــق بیشــتر در صنعــت 

ــیم. ــه باش ــروری منطق دامپ

ــه  ــی فقی ــده ول ــینی نماین ــالم حس ــت االس حج
درســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
هــم  در ایــن مراســم بــر ضــرورت توجــه بــه ذبــح 
شــرعی و بهداشــتی دام ورعایــت حقــوق حیوانــات 

ــرد. ــد ک تأکی



۱۵۳



۱۵۴



۱۵۵



۱۵۶



نکات مهم 

 محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد.

پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً 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 نویسندۀ عهده دار مکاتبات 

مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندۀ 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 ٪ 

۱۵۷




