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آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی 
ماده 1 ـ تعاریف : اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر بکار می روند:

الف ـ سازمان : سازمان دامپزشکی کشور.
ــتی و  ــای بهداش ــایر مجوزه ــه و س ــدور پروان ــق ص ــه از طری ــدی ک ــتی : فراین ــارت بهداش ب ـ نظ
ــه  ــن نام ــن آیی ــای موضــوع ای ــرل بهداشــتی واحده ــز کنت بازرســی بهداشــتی توســط ســازمان و نی

ــردد. ــی گ ــال م ــوط اعم ــی بهداشــتی مرب توســط مســئول فن
ــات  ــم، حیوان ــرم ابریش ــل، ک ــور عس ــان، زنب ــور، آبزی ــی، طی ــات اهل ــوع از حیوان ــر ن ج ـ دام : ه

ــش. ــاغ وح ــات ب ــتی و حیوان ــگاهی و پوس آزمایش
د ـ فــرآورده هــای خــام دامــی: کلیــه مــوادی اســت کــه در زمــان حیــات دام، از آن بــه دســت مــی 
آیــد ماننــد پشــم، کــرك، مــو، پوســت، شــیر، عســل، تخــم پرنــدگان، اســپرم، تخــم آبزیــان و نوغــان، 

یــا بعــد از کشــتار یــا صیــد بــه دســت مــی آیــد ماننــد گوشــت، اســتخوان و آالیــش.
تبصــره - فــرآورده هــای دامــی کــه بــرای حفــظ، نگهــداری و مصــرف بــا روش هــای صنعتــی یــا 
غیرصنعتــی تغییــر شــکل داده و از حالــت خــام درآمــده باشــند، مشــمول تعریــف فــرآورده هــای خــام 

دامــی نیســتند.
هـ- آالیش: کلیه ضمایم به دست آمده از دام اعم از خوراکی و غیرخوراکی.

ــررات و دســتورالعمل هــای  ــی کــه توســط ســازمان، براســاس مق ــه های ــه بهداشــتی : پروان وـ پروان
بهداشــتی، جهــت متقاضیــان ایجــاد، احــداث و بهــره بــرداری محــل هــا و اماکــن موضــوع ایــن آییــن 

نامــه، در مراحــل تأســیس و بهــره بــرداری، بــرای مــدت معیــن صــادر مــی گــردد.
ز ـ کنتــرل بهداشــتی : اقداماتــی کــه توســط مســئول فنــی بهداشــتی واحــد و بــه کمــك دســتیاران 

مربــوط براســاس دســتورالعمل هــای بهداشــتی ابالغــی از ســوی ســازمان اعمــال مــی گــردد.
ــرای  ــه ب ــازمان و ادارات تابع ــرف س ــه از ط ــرایطی ک ــد ش ــخص واج ــتی : ش ــازرس بهداش ح ـ ب
اعمــال بازرســی بهداشــتی واحدهــای موضــوع ایــن آییــن نامــه تعییــن مــی شــود و برابــر ضوابــط و 

ــد. ــی نمای ــدام م ــوط اق ــای مرب دســتورالعمل ه
طـــ مســئول فنــی بهداشــتی : شــخصی کــه پــس از تأییــد صالحیت توســط ســازمان نظام دامپزشــکی 
و بــا اخــذ پروانــه مربــوط از ســازمان و ادارات تابعــه، وظیفــه کنتــرل بهداشــتی را در واحدهــای موضــوع 

ایــن آییــن نامــه، مطابــق شــرح وظایف ابالغــی از ســوی ســازمان برعهــده دارد.
ــوان مرجــع نهایــی تشــخیص، در مــورد بررســی  ــه عن ی ـ آزمایشــگاه مرجــع : آزمایشــگاهی کــه ب
آزمایشــات انجــام شــده بــر روی نمونــه هــای رســمی در آزمایشــگاه هــای مجــاز مــورد تأیید ســازمان، 

شــناخته مــی شــود.
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ك ـ نمونــه رســمی : نمونــه ای کــه توســط نماینــده ســازمان و منطبــق بــا اســتانداردهای الزم جهــت 
انجــام آزمایشــهای مربــوط برداشــت مــی گــردد.

ــررات  ــرای مق ــکی و اج ــتی دامپزش ــارت بهداش ــال نظ ــور اعم ــه منظ ــه ب ــن نام ــن آیی ماده 2 ـ ای
 HACCP. ــه ــی )از جمل ــن الملل ــای بی ــامانه ه ــاس س ــت براس ــن کیفی ــد و تضمی ــتی تولی بهداش
ــای  ــایر مجوزه ــا و س ــه ه ــدور پروان ــق ص ــر از طری ــن زی ــا و اماک ــل ه GAHP. GMP ( در مح
ــتی  ــی بهداش ــئولین فن ــط مس ــتی توس ــرل بهداش ــز کنت ــازمان و نی ــط س ــی توس ــتی و بازرس بهداش

ــی شــود: ــرا گذاشــته م ــورد اج ــه م ــوط ب مرب
الف - مراکز نگهداری و پرورش دام.
ب - کارخانه های تولید خوراك دام.

ج - چراگاه ها، مراتع، آبشخورها، صیدگاه ها.
د - کشــتارگاه هــا، کارگاه هــا، کارخانــه هــا و مراکــز تولیــد، تهیــه، آمــاده کــردن، توزیــع و عرضــه 

فــرآورده هــای خــام دامــی.
هـ – سردخانه های مواد پروتئینی با منشأ دامی و مراکز جمع آوری شیر یا عسل.

و - انبارهای نگهداری مواداولیه خوراك دام و یا خوراك آماده دام.
ز - کارخانه های جوجه کشی.

ح – شــناورهای )کشــتی، لنــج، قایــق( حامــل دام و فــرآورده هــای خــام دامــی و مبــادی ورودی ذی 
ربــط.

ط - سایر موارد با تشخیص و ابالغ رییس سازمان.
مــاده 3 ـ کلیــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی کــه بــه نحــوی در امــور زیــر فعالیــت دارنــد، موظــف 

بــه اجــرای ضوابــط بهداشــتی موضــوع ایــن آییــن نامــه خواهنــد بــود:
الــف ـ تولیــد، پــرورش، نگاهــداری، توزیــع، حمــل و نقــل، عرضــه و فــروش دام زنــده و ســایر فعالیــت 

ــای مرتبط. ه
ب ـ اســتحصال، تهیــه، عمــل آوری، جمــع آوری، نگهــداری، بســته بنــدی، توزیــع، عرضــه، حمــل و 

نقــل فــرآورده هــای بــا منشــأ دامــی و همچنیــن خــوراك دام و ســایر فعالیــت هــای مرتبــط.
مــاده 4 ـ ســازمان موظــف اســت مطابــق ضوابــط و دســتورالعمل هــای اجرایــی ایــن آییــن نامــه از 
کلیــه مراحــل احــداث و بهــره بــرداری از واحدهــای موضــوع ایــن آییــن نامــه حداقــل هــر ســال در دو 
نوبــت ، بازدیــد و بازرســی بــه عمــل آورد و در صــورت مشــاهده تخلــف براســاس دســتورالعملی کــه 
هنــگام اخــذ پروانــه بــه متقاضــی ابــالغ شــده اســت، بــه تناســب نــوع و میــزان مــوارد تخلــف بــه 

شــرح زیــر بــا متخلفیــن برخــورد نمایــد:
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1- اخطار کتبی و ابالغ موارد تخلف.
2- جلوگیری از ادامه فعالیت واحد از طریق نیروی انتظامی تا رفع مورد تخلف.

3- تعلیق و یا ابطال مجوزها و پروانه های صادره.
4- معرفی به مراجع صالح قضایی.

ــی  ــرآورده هــای دام ــد، ف ــك از مراحــل تولی ــازرس بهداشــتی در هــر ی تبصــره ـ چنانچــه توســط ب
ــدوم  ــوط مع ــای مرب ــط و دســتورالعمل ه ــق ضواب ــد طب ــل مصــرف تشــخیص داده شــود، بای غیرقاب

ــه مصــارف مناســب برســد. ــا ب شــده و ی
ماده 5 ـ ســازمان مجــاز اســت بنــا بــه ضــرورت جهــت انجــام بازرســی هــای الزم در محــل هــا و 
اماکــن موضــوع مــاده )2( ایــن آییــن نامــه، از خدمــات دامپزشــکان و ســایر رده هــای دامپزشــکی بــا 

عقــد قــرارداد خریــد خدمــت اســتفاده نمایــد.
مــاده 6 ـ ســازمان موظــف اســت فهرســت آزمایشــگاه هــای مرجــع را کــه مجــاز بــه انجــام آزمایــش 
هــای الزم بــر روی نمونــه هــای رســمی، جهــت اعمــال ضوابــط و مقــررات بهداشــتی موضــوع ایــن 
آییــن نامــه مــی باشــند، از طریــق نظــام تأییــد صالحیــت ایــران )IAS( منظــور شــده در مــاده )19( 
ــران ـ مصــوب 1376ـ  ــون اصــالح قوانیــن مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ای اصالحــی قان

تهیــه و اعــالم نمایــد.
مــاده 7 ـ ســازمان موظــف اســت بــرای اعمــال نظــارت بهداشــتی، دامپزشــکی نســبت بــه مــوارد زیــر 

اقــدام نمایــد:
ــه طــور غیرمجــاز  ــا عرضــه آنهــا ب الــف ـ دام هایــی را کــه پــرورش، نگهــداری، حمــل، توزیــع و ی
انجــام شــده باشــد، در صورتــی کــه کشــتار آنهــا مجــاز تشــخیص داده شــود، بــرای ذبــح به کشــتارگاه 

اعــزام دارد و در غیرایــن صــورت بــا رعایــت ضوابــط بهداشــتی مربــوط، معــدوم نمایــد.
بـ  خــوراك دام و فــرآورده هــای دامــی را کــه تولیــد، نگهــداری، حمــل، توزیــع، عرضــه و یــا مصــرف 
آنهــا بــه طــور غیرمجــاز انجــام شــده باشــد، درصورتــی کــه قابــل مصــرف تشــخیص داده شــود، اجــازه 
ــد و  ــه ســالم ســازی آنهــا موظــف نمای ــا درصــورت امــکان، صاحــب آن مــواد را ب مصــرف دهــد، ی
یــا دســتور مصــرف غیرخوراکــی آنهــا را بــه شــکل مناســب صــادر نمایــد و در غیرایــن صــورت، بــا 

رعایــت ضوابــط بهداشــتی مربــوط، معــدوم نمایــد.
ج ـ خــوراك دام و فــرآورده هــای دامــی را کــه بــه دلیــل دارا نبــودن ویژگــی هــای جســمی، فیزیکــی، 
شــیمیایی و یــا میکروبــی الزم، بــه وســیله بازرســان ســازمان غیرقابــل مصــرف تشــخیص داده مــی 
ــا دســتور  ــد و ی ــا موظــف نمای ــه ســالم ســازی آنه ــواد را ب ــکان، صاحــب آن م شــود، درصــورت ام

مصــرف غیرخورکــی آنهــا را بــه شــکل مناســب صــادر نمایــد و درغیرایــن صــورت معــدوم نمایــد.
دـ  دام، خــوراك دام و فــرآورده هــای دامــی مظنــون بــه قاچــاق را ضبــط و مراتــب را همــراه بــا اظهــار 

نظــر کارشناســی جهــت هرگونــه اقــدام بــه مراجــع مربــوط اعــالم نماید.
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هـــ ـ اشــیاء، لــوازم، مــواد آلــوده و اماکــن انتشــار بیمــاری را کــه امــکان عفونــت زدایــی آنهــا وجــود 
نــدارد، معــدوم یــا تخریــب نمایــد.

مــاده 8 ـ شــهرداری هــا و کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی و انتظامــی مکلفنــد بنــا بــه تقاضــای وزارت 
جهادکشــاورزی )ســازمان( درخصــوص امــور مرتبــط زیــر همــکاری نماینــد:

الف ـ بازرسی های بهداشتی.
ب ـ پلمپ و فك پلمپ محموله ها، وسایل حمل و نقل و اماکن.

ج ـ معدوم نمودن دام هایی که کشتار آنها مجاز تشخیص داده نمی شوند.
د ـ حمل دام هایی که کشتار آنها مجاز تشخیص داده می شوند، به کشتارگاه.

هـــ – معــدوم نمــودن خــوراك دام و فــرآورده هــای دامــی کــه غیرقابــل مصــرف تشــخیص داده مــی 
. ند شو

و – انهدام اشیاء، لوازم، مواد آلوده و اماکن نشر بیماری که عفونت زدایی آنها ممکن نباشد.
ــه قصــور و  ــه تشــخیص ســازمان هیچگون تبصــره ـ در شــرایط فــوق العــاده و اضطــراری کــه بنــا ب
تقصیــری از طــرف صاحبــان دام، خــوراك دام و فــرآورده هــای دامــی موضــوع ایــن آییــن نامــه وجــود 
نــدارد و بــروز بیمــاری خــاص و امثــال آن موجــب ضــرورت اجــرای مــوارد یادشــده گــردد، براســاس 

تصویــب هیئــت وزیــران بخشــی از ضــرر و زیــان وارده تأمیــن و پرداخــت خواهــد شــد.
ــر کلیــه محــل هــا و  ــه منظــور اعمــال وظایــف نظارتــی خــود ب مــاده 9 ـ ســازمان مکلــف اســت ب
اماکــن موضــوع مــاده )2( ایــن آییــن نامــه، دســتورالعمل هــای مربــوط بــه امــور بهداشــتی را تهیــه 
ــه  ــان و مســئولین یادشــده موظــف ب ــد. صاحب ــالغ نمای ــور اب ــا و اماکــن مذک ــه مســئولین محله و ب

ــود. رعایــت ایــن دســتورالعمل هــا خواهنــد ب
ــه توســط  ــن نام ــن آیی ــاده )2( ای ــرداری محلهــا و اماکــن موضــوع م ــاده 10 ـ تأســیس و بهــره ب م
بخشــهای دولتــی، وابســته بــه دولــت، بخــش خصوصــی و یــا تعاونــی مســتلزم اخــذ پروانــه بهداشــتی 
مربــوط از ســازمان، در هــر یــك از مراحــل تأســیس و بهــره بــرداری، بــا رعایــت کلیــه دســتورالعمل 

هــا و ضوابــط بهداشــتی مــی باشــد.
ــا و  ــرداری محــل ه ــره ب ــه هــای تأســیس و به ــده پروان ــه دســتگاه هــای صادرکنن تبصــره 1- کلی
اماکــن موضــوع مــاده )2( ایــن آییــن نامــه موظفنــد قبــل از صــدور هرگونــه مجــوز، پروانــه بهداشــتی 
صــادره از ســوی ســازمان را از اشــخاص متقاضــی پروانــه تأســیس و بهــره بــرداری مطالبــه نماینــد.

تبصــره 2- ســازمان موظــف اســت در زمــان صدورپروانــه تأســیس و بهــره بــرداری، اســتعالم الزم را 
ازوزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در حیطــه وظایــف قانونــی مربــوط، بــه عمــل آورد.

ــه معرفــی مســئول فنــی  ــرداری، مشــروط ب ــه بهــره ب ــه بهداشــتی در مرحل تبصــره 3- صــدور پروان
ــد. ــتی می باش بهداش
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ــتی در  ــه بهداش ــذ پروان ــر اخ ــالوه ب ــد ع ــی بای ــای دام ــرآورده ه ــدی ف ــای تولی تبصــره 4 - واحده
مرحلــه بهــره بــرداری، بــرای هــر نــوع فــرآورده نیــز پروانــه بهداشــتی مربــوط را برابــر دســتورالعمل 

ــد. ــط، از ســازمان اخــذ نماین و ضواب
تبصــره 5- صاحبــان ومتصدیــان محــل هــا و اماکــن موجــود کــه موفــق بــه اخــذ پروانــه از ســازمان 
نشــده  انــد، موظفنــد ظــرف شــش مــاه نســبت بــه اخــذ پروانــه بهداشــتی بهــره بــرداری بــا رعایــت 
کلیــه ضوابــط و دســتورالعمل های مربــوط اقــدام نماینــد. در غیــر ایــن صــورت مأموریــن انتظامــی بــا 
تقاضــای ســازمان از ادامــه کار واحدهــای فاقــد پروانــه یــا واحدهایــی کــه پروانــه آنهــا لغــو گردیــده 

اســت، جلوگیــری خواهنــد نمــود.
تبصــره 6- کلیــه صاحبــان و متصدیــان محــل هــا و اماکــن موضــوع مــاده )2( ایــن آییــن نامه حســب 
ــن  ــی باشــند. همچنی ــه بازرســین ســازمان م ــات الزم ب ــه اطالع ــه همــکاری و ارای ــف ب ــورد مکل م
موظفنــد جهــت بهبــود وضــع بهداشــتی واحــد مربــوط، هرگونــه تعمیــرات یــا تغییــرات الزم را مطابــق 
دســتورالعمل بهداشــتی و زمــان بنــدی ابالغــی از ســوی ســازمان انجــام دهنــد. مأموریــن انتظامــی 
ــور را رعایــت نمــی کننــد،  ــه تقاضــای ســازمان از ادامــه کار واحدهایــی کــه مقــررات مزب مکلفنــد ب

جلوگیــری نماینــد.
مــاده 11 ـ کلیــه مراجــع صادرکننــده پروانــه کســب مراکــز توزیــع و عرضــه فــرآورده هــای خــام دامی 
ــه،  ــد پروان ــا تمدی ــه ای ســازمان را لحــاظ و پیــش از صــدور ی ــط بهداشــتی و قرنطین ــد ضواب موظفن

نظریــه بهداشــتی ســازمان را نیــز عــالوه بــر ســایر اســتعالمات مــورد نیــاز کســب نماینــد.
مــاده 12 ـ اشــخاص متقاضــی دریافــت پروانــه اشــتغال بــه عنــوان مســئول فنــی بهداشــتی واحدهای 

مشــمول ایــن آییــن نامــه، بایــد دارای شــرایط زیــر باشــند:
1- دانشنامه معتبر دکترای عمومی یا تخصصی دامپزشکی.

2- شماره نظام دامپزشکی.
3- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.

4- برخورداری از سالمت جسمی و روانی برای انجام وظیفه مربوط.
5- نداشتن هیچگونه پروانه یا مجوز اشتغال مشابه دیگر از سازمان و سایر مراجع.

6- عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از لشکری و کشوری.
تبصــرهـ  تعییــن وظایــف و ظرفیــت کاری مســئول فنــی بهداشــتی و تأییــد صالحیــت توســط ســازمان 

نظــام دامپزشــکی انجــام مــی پذیرد.
مــاده 13 ـ در صــورت بــروز اختــالف راجــع بــه اعمــال نظــارت بهداشــتی بیــن هــر یــك از واحدهــا 

و مســئول فنــی بهداشــتی مربــوط، نظــر ســازمان مــالك عمــل خواهــد بــود.
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ــد  ــه واح ــوط ب ــتی مرب ــور بهداش ــه ام ــرل کلی ــد، کنت ــر واح ــتی ه ــی بهداش ــئول فن ــاده 14 ـ مس م
ماننــد کنتــرل بهداشــتی فــرآورده هــای تولیــدی و وســایل حمــل و نقــل، صــدور گواهــی بهداشــتی 
حمــل دام و فــرآورده هــای دامــی از مبــدأ واحــد و نظــارت بــر اجــرای کلیــه قوانیــن، مقــررات و نیــز 

دســتورالعمل هــای بهداشــتی ابالغــی از ســوی ســازمان را برعهــده دارد.
تبصــره 1ـ مدیرعامــل، اعضــای هیئــت مدیــره و ســایر مدیــران واحدهــای موضــوع ایــن آییــن نامــه، 
ــی  ــا وی م ــکاری ب ــه هم ــد و موظــف ب ــتی را ندارن ــی بهداش ــئول فن ــف مس ــت در وظای ــق دخال ح

باشــند.
تبصــره 2ـ مدیرعامــل و یــا اعضــای هیئــت مدیــره در صــورت دارا بــودن شــرایط مــی تواننــد متقاضی 

دریافــت پروانــه مســئول فنی بهداشــتی شــوند.
مــاده 15 ـ بــرای هــر نوبــت کاری در واحدهــای تولیدکننــده فــرآورده هــای خــام دامــی بایــد یــك 
نفــر مســئول فنــی بهداشــتی بــه صــورت مجــزا تعییــن گــردد. فعالیــت واحــد بــدون حضــور مســئول 

فنــی بهداشــتی ممنــوع اســت.
ــام  ــدارد و در ای ــه دیگــری ن ــی بهداشــتی حــق واگــذاری مســئولیت خــود را ب تبصــره ـ مســئول فن
ــکی  ــازمان )ادارات کل دامپزش ــد س ــا تأیی ــد ب ــدی بای ــد تولی ــب واح ــت، صاح ــا معذوری ــی ی مرخص

ــد. ــن نمای ــه جــای وی جایگزی ــرد دیگــری را ب ــا(، ف اســتان ه
ــرای کادر بهداشــتی هــر واحــد کــه زیــر نظــر مســئول  مــاده 16 ـ تعــداد و صالحیــت هــای الزم ب
فنــی بهداشــتی واحــد مشــغول بــه کار مــی گردنــد، برحســب نیــاز و براســاس ظرفیــت کاری طبــق 

دســتورالعمل هــای ســازمان، تعییــن خواهــد شــد.
ــه  ــر را ک ــت نظ ــد تح ــف در واح ــه تخل ــف اســت هرگون ــتی موظ ــی بهداش ــئول فن ــاده 17 ـ مس م

ــد. ــزارش نمای ــازمان گ ــه س ــود، ب ــی ش ــی م ــر بهداشــت عموم ــد خط موجــب تهدی
ــه  ــه ب ــن نام ــن آیی ــی بهداشــتی موضــوع ای ــه کار مســئولین فن ــه هــای اشــتغال ب ــاده 18 ـ تعرف م
پیشــنهاد مشــترك ســازمان و ســازمان نظــام دامپزشــکی ایــران تعییــن و بــه تصویــب هیئــت وزیــران 

خواهــد رســید.
مــاده 19 ـ بــه منظــور اعمــال نظــارت بهینــه بــر فعالیــت مســئولین فنــی بهداشــتی و عــدم ایجــاد 
ــان واحــد تحــت نظــارت، دریافــت وجــه از واحدهــا و  ــان و متصدی ــه صاحب ــی آنهــا ب وابســتگی مال
پرداخــت حقــوق مســئولین فنــی بهداشــتی براســاس دســتورالعملی خواهــد بــود کــه توســط ســازمان 

و بــا همــکاری ســازمان نظــام دامپزشــکی تهیــه و ابــالغ مــی گــردد.
مــاده 20 ـ ســازمان مکلــف اســت ظــرف شــش مــاه بعــد از ابــالغ ایــن آییــن نامــه، نســبت بــه تهیــه 
ضوابــط و دســتورالعمل هــای مربــوط درخصــوص هــر یــك از واحدهــای موضــوع ایــن آییــن نامــه 

اقــدام و بــه شــیوه مناســب در اختیــار واحدهــا و مشــاغل مرتبــط قــرار دهــد.
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ســخن مدیر مســئول 

بنام خدا  

اســتراتژیك  ریــزی  برنامــه  امــروزه، 
شناســایی  در  مهمــی  نقــش  در یك ســازمان  
جایــگاه ســازمان  و مأموریــت آن دارد. برنامــه 
ــه  ــتی ب ــازمان بایس ــك س ــتراتژیك ی ــزی اس ری
نحــوی طراحــی و اجــرا شــود کــه اهتمامی  بــرای 
ــازمان و  ــی س ــی و بیرون ــط درون ــناخت محی ش
تأکیــد آن بــر روی اثربخــشی بــوده و بــه منافــع 
آتــی توجــه شــایانی داشــته باشــد.در برنامــه 
ــال  ــه دنب ریــزی اســتراتژیك، ســازمان بایســتی ب
ــط آن،  ــه توس ــد ک ــدی باش ــری فرآین ــکل گی ش
ــف،  ــاط ضع ــی نق ــا و حت ــی، قابلیت ه ــع داخل مناب
بــا پتانســیل های محیــط بیرونــی هماهنــگ شــده 
و همــه منابــع ســازمان بــر اســاس محیــط بیرونی، 
ــی  ــت آفرین ــن فرص ــوند. ای ــن ش ــت آفری فرص
ــد را شــکل دهــد  ــد بســتر کارآفرینــی مول می توان
کــه زمینــه ای بــرای خلــق موفقیت هــا در راســتای 
ــه اســتراتژی آن  مأموریت هــای ســازمان و نیــل ب
ــزی اســتراتژیك عملکــردی  ــه ری می باشــد. برنام
ــد در  ــازمان بای ــای س ــه بخش ه ــه هم ــت ک اس
خلــق آن مشــارکت داشــته باشــند، چــرا کــه ضعف 
یــك بخــش در نتیجــه گیــری کل تأثیــر مســتقیم 
خواهــد داشــت. گام اول و ابتدایــی در تدویــن 
برنامــه ریــزی اســتراتژیك ســازمان، رســیدن بــه 
ــی  ــازمان می باشــد، مبن ــه در س ــاع اولی ــك اجم ی
ــتراتژیك  ــزی اس ــه ری ــام برنام ــه انج ــر آن ک ب
ــرای ســازمان، یــك ضــرورت می باشــد و همــه  ب
ــن  ــرای تدوی ــف ب ــای مختل ــازمان در بخش ه س
ــر  ــه نظ ــد. ب ــت دارن ــد و دخال ــك می کنن آن کم
مــی رســد ایــن بخــش، یکــی از مهم تریــن 
مراحــل در تدویــن مــدل برنامــه ریــزی باشــد کــه 

ــی  ــارکت جمع ــی و مش ــرد جمع ــوع خ ــه موض ب
اشــاره می کنــد. 

تکالیف و دستورها و وظایف
مرحلــه بعــدی تعییــن وظایــف می باشــد کــه 
ــر  ــا ه ــط ب ــتورهای مرتب ــف و دس ــامل تکالی ش
ــد  ــه، بای ــن مرحل ــد. در ای ــازمانی می باش ــد س واح
ــد  ــازمانی در فرآین ــد س ــر واح ــه ه ــی ک وظایف
برنامــه ریــزی اســتراتژیك و حصــول بــه نیــات آن 
بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد ، دقیــق مشــخص، 
تبییــن و تدویــن و بــه واحــد مربوطــه رســمًا ابــالغ 
ــران صــف و  ــت ســازمان و مدی ــا مدیری شــود ، ت
ــه  ــبت ب ــق، نس ــح و دقی ــور واض ــه ط ــتاد، ب س
تکالیفــی کــه بایــد در ایــن فرآینــد انجــام بدهنــد 
ــازمانی را  ــداف س ــت و اه ــده و مأموری ــنا ش آش

ــع شــوند. مطل

 تعیین استراتژی ها
روی  پیــش  اســتراتژیك  موضوعــات  تعییــن 
در  اســتراتژی ها  بررســی  و  طــرح  و  ســازمان 
ایــن بخــش می گنجــد.در ایــن بخــش بایــد 
ــای  ــه گزینه ه ــود ک ــوع ب ــن موض ــال ای ــه دنب ب
عملــی پیــش روی ســازمان پــس از بررســی 
ــازمان  ــی س ــه موانع ــت. چ ــی، چیس ــل قبل مراح
ــش  ــتراتژی ها ی پی ــن اس ــه ای ــول ب ــرای حص ب
ــن  ــور از ای ــرای عب ــی ب روی دارد. چــه راهکارهای
موانــع در کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت 
قابــل تصــور اســت. برنامــه کاری بــرای رســیدن 
ــت  ــه جه ــی ب ــت. یعن ــته ها چیس ــن خواس ــه ای ب
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ــا  ــازمان ب ــه س ــتراتژیکی ک ــات اس بررســی موضوع
ــتور  ــی در دس ــد اقدامات ــد، بای ــه رو می باش آن رو ب
ــا و اهــداف  ــب برنامه ه ــه در قال ــرد ک ــرار بگی کار ق
و طرح هــا و آییــن نامــه و ابالغیه هــا بگنجــد. ایــن 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــا، ب ــا و برنامه ه طرح ه
ایجــاد  شــده  تعییــن  اســتراتژیك  برنامه هــای 
ــرل  ــارت و کنت ــرای نظ ــی ب ــوند و راهکارهای می ش
بــه جهــت بررســی حســن انجــام آن در دســتور کار 

قــرار می گیــرد.

دورنمای سازمان
ــم  ــتراتژی، تنظی ــن اس ــس از تعیی ــدی پ ــه بع مرحل
دورنمــای ســازمانی بــرای آینــده می باشــد. در 
ــازمان را در  ــه س ــخصی ک ــداز مش ــم ان ــع چش واق
آینــده ای مشــخص، تبییــن و نشــان می دهــد. 
توصیــف ســازمان در آینــده، بخــش دیگــری از 
ــد. در  ــتراتژیك می باش ــزی اس ــه ری ــل برنام مراح
ــداز  ــه چشــم ان ــد ب ــزان بای ــن بخــش، برنامــه ری ای
اهرم هایــی  و  کننــد  اشــاره  ســازمان  موفقیــت 
ــن  ــرای ای ــن اج ــر حس ــرل ب ــارت و کنت ــرای نظ ب
ــه  ــازمان ب ــا س ــد ت ــخص کنن ــز مش ــا را نی آرمان ه
ــه  ــکان مربوط ــان و م ــر در زم ــورد نظ ــداف م اه
دســت یابــد، در صورتــی کــه مغایرت هایــی در 
ــل  ــکالتی قاب ــود و مش ــده می ش ــه دی ــن مرحل ای
بررســی می باشــد، بایــد بــه مرحلــه قبلــی بازگشــت 
و اســتراتژی ها را مــورد بازشناســی مجــدد قــرار داد. 
ــد  ــود، بای ــاهده می ش ــی مش ــه چالش ــی ک در صورت
ــه اصــالح آن اقــدام کــرد. برخــی از ایــن  نســبت ب
مشــکالت در مرحلــه پیــش اســتراتژی، مربــوط بــه 
ــت  ــوده اس ــی ب ــط خارج ــت محی ــایی نادرس شناس
ــا  ــرد ت ــدام ک ــر آن اق ــل کارآ ت ــه تحلی ــد ب ــه بای ک
اســتراتژی مرتبــط، بــا واقعیــت نزدیــك و در نهایــت 
ــط مربوطــه  ــرای ســازمان در محی ــی کــه ب دورنمای

ــد . ــر باش ــی ت ــود، عمل ــع می ش وض

برنامه عملیاتی و اجرایی
ــه جمــع آوری شــده  ــی ک ــه، اطالعات ــن مرحل در ای

اســت، بایــد در قابــل برنامــه عملیاتــی تدویــن شــده 
ــام  ــی انج ــل قبل ــه در مراح ــا ک ــت طرح ه و مدیری
شــده اســت در راســتای نیــل بــه دورنمایــی تصویــر 
شــده ســازمان، منعکــس شــود. ایــن برنامــه عملیاتی 
بایــد دارای آرمــان هــا، طرح هــا، اقدامــات و اهدافــی 
ــرای هــر طــرح وضــع شــده اســت، باشــد و  کــه ب
بــه واحدهــا ابــالغ شــود. برنامــه عملیاتــی، بــه ایــن 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــه رس ــد ک ــد می کن ــه تاکی قضی
ســازمانی بــا هــر قیمتــی و بــا هــر شــیوه ای، 
ممنــوع و محکــوم اســت. همــان طــور کــه پیــروزی 
ــات و  ــر تلف ــا حداکث ــی ب ــابقه ورزش ــك مس در ی
آســیب ها، امــکان رقابــت را بــرای بلنــد مــدت 
از تیــم ســلب می کنــد. ایــن برنامــه عملیاتــی، 
جنبه هــای زیــادی را در بــر می گیــرد و شــاید 
بتــوان آن را بــه بخــش اول کــه مربــوط بــه توافــق 
اولیــه بــود ارتبــاط داد و موفقیــت آن را بــه مرحلــه 
ــازمان  ــه س ــی هم ــت. یعن ــط دانس ــت مرتب نخس
ــم  ــی، ه ــه عملیات ــن برنام ــق ای ــرای موف ــرای اج ب
ــف  ــه تکالی ــه دوم ک ــاس مرحل ــر اس ــوند و ب گام ش
مشــخص شــده اســت، نســبت بــه اجــرای آن اقــدام 
کننــد. ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز بــا اســتفاده 
از ظرفیــت منابــع انســانی توانمنــد خــود بایســتی در 
مســیر برنامــه ریــزی اســتراتژیك قــدم بــردارد کــه 
ــه  ــال بدن ــارکت فع ــی و مش ــیر همراه ــن مس در ای
ــرمایه  ــوان س ــازمان بعن ــی س ــی و مدیریت کارشناس

ــد داشــت.  ــش مهمــی خواه ــی آن نق اصل

دکتر علی صفر ماکنعلی 
مدیر مسئول و سردبیر 



معرفی اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری 

و  چهارمحــال  اســتان  در  دامپزشــکی  فعالیــت 
ــوان  ــت عن ــیدی تح ــۀ 40 خورش ــاری از ده بختی
»شــبکه دامپزشــکی اســتان« آغــاز شــد و از ســال 
ــه اداره کل دامپزشــکی اســتان  1378 خورشــیدی ب

ــت. ــا یاف ارتق

ــع  ــتان در تقاط ــکی اس ــاختمان دامپزش ــن س اولی
ــهریور  ــان 17 ش ــا خیاب ــمالی ب ــظ ش ــان حاف خیاب
ــارراه،  ــن چه ــام ای ــه ن ــد ک ــداث ش ــهرکرد اح ش
ــال  ــا س ــد و ت ــذاری ش ــکی نام گ ــارراه دامپزش چه
ــه  1380 خورشــیدی اداره کل دامپزشــکی اســتان ب
همــراه شــبکه دامپزشــکی شهرســتان شــهرکرد در 

ــد. ــت بودن ــه فعالی ــاختمان مشــغول ب ــن س ای

اداره کل  احــداث ســاختمان جدیــد  بــا  ســپس 
ــر یــك جــاده  ــع در کلیومت دامپزشــکی اســتان واق
شهرکرد-فرخ شــهر، ســه راهــی خوزســتان بــه 
ــی  ــاختمان قدیم ــد و س ــل ش ــی، منتق ــل فعل مح
بــدون  دامپزشــکی،  چهــارراه  در  دامپزشــکی 
شــبکه  اســتقرار  محــل  تغییــرات،  و  نوســازی 
دامپزشــکی شهرســتان شــهرکرد و آزمایشــگاه 

مرکــزی اداره کل دامپزشــکی اســتان اســت.

ــتانی شــهرکرد،  ــار ادارۀ شهرس ــال 1368 چه در س
ــت و در  ــود داش ــردگان وج ــان و ل ــن، فارس بروج
حــال حاضــر بــا توجــه بــه تقســمیات جدیــد 
کشــوری، ایــن اســتان دارای 10 شهرســتان اســت 
شهرســتان های  در  دامپزشــکی  شــبکه   9 کــه 
ــان،  ــهرکرد، فارس ــامان، ش ــن، س ــن، بِ اردل، بروج
کوهرنــگ، کیــار و لــردگان مشــغول ارائــه خدمــات 
بــه بهره بــرداران هســتند. شــبکه دامپزشــکی 
ــه  ــاری )1398( ب ــال ج ــامان در س ــتان س شهرس
عنــوان شــبکه شهرســتانی مســتقل فعالیــت خــود 
ــازه  ــدازی شهرســتان ت ــرای راه ان ــاز کــرد و ب را آغ
تأســیس خانمیــرزا، اقدام  هــای قانونــی الزم در 

ــرا اســت. ــال اج ح

اســتان  دامپزشــکی  اداره کل  ســازمانی  چــارت 
چهارمحــال و بختیــاری، شــامل: مدیــرکل، معاونــت 
ــع، 9  ــت مناب ــعه و مدیری ــت توس ــالمت، معاون س
ــبکۀ  ــی و 9 ش ــد  اداری و فن ــتادی، 8 واح ادارۀ س

ــت. ــتانی اس ــکی شهرس دامپزش

اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا دارا بــودن بیــش 
ــون و  ــدود 2 میلی ــنگین، ح از 72000 رأس دام س
470 هــزار رأس دام ســبك و بیــش از 10000 
ــروری  ــای دامپ ــی از قطب ه ــمی یک ــك س رأس ت
کشــور بــوده کــه اغلــب ایــن جمعیــت دام ســبك 
)حــدود یــك میلیــون و پانصــد هــزار رأس( متعلــق 
بــه عشــایر کــوچ رو هســتند کــه در فصــل بهــار و 
تابســتان در ایــن اســتان حضــور داشــته و در فصول 
ســرد ســال بــه مناطــق گرمســیر اســتان های 
بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  اصفهــان،  خوزســتان، 

ــد. ــوچ می کنن ــارس ک ــتان و ف لرس

نیمچــۀ  پــرورش  مزرعــۀ  واحــد   227 وجــود 
ــادر گوشــتی، 6  گوشــتی، 5 واحــد مزرعــۀ مــرغ م
ــد  ــذار، 8 واح ــرغ تخمگ ــرورش م ــۀ پ ــد مزرع واح
مزرعــۀ  واحــد   1 بوقلمــون،  پــرورش  مزرعــۀ 
پــرورش بوقلمــون مــادر، 7 واحــد مزرعــۀ پــرورش 
ــترمرغ  ــرورش ش ــۀ پ ــد مزرع ــرغ، 2 واح ــتر م ش
تــوأم، 1 واحــد مزرعــۀ پــرورش شــترمرغ مولــد، 1 
ــۀ  ــد مزرع ــك و 1 واح ــرورش کب ــۀ پ ــد مزرع واح
پــرورش بلدرچیــن، در ایجــاد اشــتغال ایــن اســتان 
نقــش داشــته و از طرفــی محصوالت اســتحصالی از 
ــه اســتان های همجــوار  ایــن واحدهــای تولیــدی ب
ــازار مصــرف خــود  ارســال می شــود و بخشــی از ب

ــد. ــت آورده ان ــه دس ــور ب ــاط کش ــر نق را در دیگ

طبــق آخریــن اطالعــات و آمارهــای دریافــت 
شــده از ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری، بــا داشــتن 36 کلنــی 
کنــدوی بومــی و حــدود 179 هــزار کلنــی کنــدوی 
ــون و ســیصد  ــك میلی ــدود ی ــد ح ــا تولی ــدرن، ب م
ــال، 156  ــرم ژل روی ــل، 41 کیلوگ ــن عس ــزار ُت ه
ــوم،  ــرم م ــزار کیلوگ ــوم و 37 ه ــره م ــرم ب کیلوگ
ــور دارد. ــل کش ــاز داخ ــع نی ــزایی در رف ــش بس نق

اســتان  اقلیــم و آب و هــوای  بــه  بــا توجــه 
ــرزمین آب و  ــه س ــه ب ــاری ک ــال و بختی چهارمح
ــودن  ــا دارا ب آفتــاب مشــهور اســت، ایــن اســتان ب
478 مزرعــۀ پــرورش، 6 مزرعــۀ پــرورش و تفریــخ، 
ــرورش  ــر و پ ــد تکثی ــر و 42 واح ــد تکثی 19 واح
ماهــی قــزل آال، قطــب پــرورش ماهــی قــزل آالی 
ــی  ــت ماه ــن گوش ــۀ تأمی ــوده و در زمین ــور ب کش
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ــت. ــور داراس ــۀ اول را در کش ــزل آال رتب ق

وجــود باالتریــن میــزان تولیــد ماهــی قــزل آالی کشــور در اســتان زمینــۀ فعالیــت کارخانجــات تولیــد خــوراك 
آبزیــان در اســتان را فراهــم نمــوده اســت کــه بــا بهره گیــری از دانــش روز و نیروهــای متعهــد و متخصــص، 
تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت را ســرلوحۀ کار خــود قــرار داده و تعــدادی از ایــن واحدهــای تولیــدی، موفــق بــه 

کســب کــد IR شــده اند و بخشــی از محصــوالت خــود را بــه ســایر کشــورها صــادر می کننــد.

بهبــا توجــه بــه رونــق صنعــت آبزی پــروری ماهیــان ســردابی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، آزمایشــگاه 
ــغ  ــن اداره کل در ســال 91 در مســاحتي بال ــان ســردابی ای تخصصــی بررســی و تشــخیص بیماری هــای ماهی
بــر 300 متــر مربــع، در راســتای ارتقــای خدمــات و بهداشــت و ســالمت ایــن حــوزه، بــا فعالیت هایــي محــدود 
شــامل بخــش میکروبیولــوژي و PCR کار خــود را آغــاز نمــود و بــا شــیوع بیمــاري هــاي ماهیــان ســردآبي و 
ــرورش سراســر کشــور، فعالیت هــاي خــود  ــد مثــل VHS، در مــزارع تکثیــر و پ خصوصــًا بیماري هــاي نوپدی

را گســترده تــر کــرد و بخــش االیــزا )ELISA( را نیــز راه انــدازي نمــود. 

از طرفــي پــس از دریافــت تأییدیــه از مرکــز ملــي تشــخیص، آزمایشــگاه هاي مرجــع و مطالعــات کاربــردی 
ســازمان دامپزشــکي کشــور، بــه عنــوان آزمایشــگاه تخصصــي معیــن جهــت اســتان هاي اصفهــان، لرســتان 
ــن آزمایشــگاه  ــرورش ماهــي در اســتان، ای ــزراع پ ــاد م ــداد زی ــه تع ــا توجــه ب ــد. ب ــي گردی و خوزســتان معرف
ــر  ــك نف ــان، ی ــر متخصــص بهداشــت آبزی ــك نف ــامل: ی ــنل ش ــتن کادر مجــرب )4 پرس ــا داش ــون ب هم اکن
ــي  ــروي خدمات ــر نی ــك نف ــي و ی ــد ایمني شناس ــناس ارش ــر کارش ــك نف ــکي، ی ــي دامپزش ــراي عموم دکت
ــوط  ــادي نمونه هــاي مرضــي، نمونه هــاي مرب ــداد زی ــت تع ــا دریاف ــده و تخصصــي( هــر ســاله ب ــوزش دی آم
ــوط  ــاي مرب ــن نمونه ه ــان )IPN ،VHS و IHN( و همچنی ــي آبزی ــاي ویروس ــش بیماري ه ــرح پای ــه ط ب
ــا بخش هــاي  ــازاري، ضمــن تعامــل و همــکاري ب ــان ب ــده ماالشــیت گرین در ماهی ــه طــرح بررســي باقیمان ب
ــي اداره کل در  ــر بهداشــت عموم ــارت ب ــن اداره نظ ــان و همچنی ــاي آبزی ــت بیماري ه اداره بهداشــت و مدیری
جهــت پیشــبرد و نیــل بــه اهــداف دامپزشــکي، همیشــه یکــي از پرکارتریــن بخش هــاي اداره کل بــوده اســت. 
همچنیــن بــا عنایــت بــه بررســي و کنتــرل آزمایشــگاه ها توســط ســازمان دامپزشــکي کشــور، آزمایشــگاه بــا 
تــالش همــۀ همــکاران ایــن بخــش، طــي ســال هاي گذشــته از جملــۀ آزمایشــگاه هاي معیــن بــا 100 درصــد 

صحــت کار، معرفــي شــده اســت. 

همچنیــن بــا عنایــت بــه داشــتن فضــاي مناســب و پرســنل مجــرب در ایــن اداره کل، در نظــر اســت بخش هــاي 
ــدن  ــاده ش ــا آم ــه ب ــود ک ــدازي ش ــك راه ان ــده نزدی ــگاه در آین ــوژي آزمایش ــلول و پاتول ــت س HPLC، کش

ابزراهــاي ســخت افــزاري، ایــن امــر، تحقــق خواهــد یافــت.

قابــل ذکــر اســت کــه درحــال حاضــر از تعــداد 158 نفــر پرســنل شــاغل در مجموعــۀ دامپزشــکی اســتان، 24 
ــه خدمــت  ــی مشــغول ب ــه صــورت رســمی و پیمان ــوده و مابقــی ب ــراردادی ب نفــر نیــروی طــرح انســانی و ق

هســتند )جــدول 1 و جــدول 2(.

جــدول 1- آمــار و اطالعــات نیــروی انســانی بخــش دولتــی دامپزشــکی اســتان )از نظــر وضعیــت اســتخدامی( 
در ســال 98

وضعیت 
استخدام

نیروی رسمی و 
طرح نیروی نیروی قراردادیپیمانی

جمعنیروی شرکتیانسانی

13413110158تعداد
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جدول 2- آمار و اطالعات نیروی انسانی بخش دولتی دامپزشکی استان )از نظر وضعیت مدرك تحصیلی( در سال 98

وضعیت مدرك 
تحصیلی

دکتری )بورد 
تخصصی(

دکتری 
عمومی

کارشناسی 
جمعزیر دیپلم ارشد

944144115278158تعداد
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 به بهانه قاب عکس ، تلنگری برای مطالعه بیشتر 
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بیماری های اندام حرکتی در اسب 

 نمایی از بند پا توسط میکروسکوپ الکترونیکی
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 تزریق وریدی در اسب
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دامپزشکی و موفقیتها 
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اندوسکوپ دامپزشکی  با دوربین بی سیم )وایرلس(  

 دانشجویان دامپزشکی در حال آموزش در دانشگاه ملبورن
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 دامپزشك و مدیریت بهداشتی با فن آوری از راه دور
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نقش دامپزشکی در بهداشت 
عمومی

حسینعلی خادمی

دکترای عمومی دامپزشکی 

اداره کل دامپزشکی استان البرز 

com.gmail@dnlhosein :پست الکترونیکی

دامپزشــکی در ایــران علمــی بــا قدمــت طوالنــی مــی 
ــورث  ــفرنامه فیثاغ ــی آن س ــناد تاریخ ــه اس ــد ازجمل باش
ــالد( ــل از می ــال قب ــورد زرتشــت)600 س ــه در م اســت ک
و آییــن او چنیــن نوشــته کــه زرتشــت از فــن دامپزشــکی 
و درمــان حیوانــات اطــالع داشــته اســت. در کتــاب اوســتا 
ــات و  ــرورش حیوان ــاره پ ــکات متعــددی درب ــوان ن ــز میت نی
ــن  ــه همی ــرد ب ــاهده ک ــای دام مش ــان بیماریه روش درم
ــد  ــوده ان ــا ارزش ب ــد و ب ــل دامپزشــکان مقامــی ارجمن دلی
ــال  ــون گاوی در س ــاری طاع ــری بیم ــه گی ــس از هم پ
ــاله  ــش از 80000 راس گاو وگوس ــر بی ــرگ ومی 1304 وم
کــه مشــکالت عدیــده بــرای کشــور بــه بــارآورد ســازمان 
دفــع آفــات حیوانــی یــا ســازمان دامپزشــکی فعلی تاســیس 
ــون گاوی در ســال 1348 و  ــروز مجــدد طاع ــا ب ــد. ب گردی
تلفــات ســنگین ناشــی ازآن و نقــش حیاتــی دامپزشــکی در 
ریشــه کنــی بیمــاری و گســترش دامداریهــای صنعتــی نیــاز 
بــه بازنگــری در وظایــف و تشــکیالت دامپزشــکی احســاس 
گردیــد و قانــون تاســیس ســازمان در ســال 1350  تصویــب 

شــد.

بــا پیشــرفتها در صنعــت دامپــروری )رتبــه تولیــد 
گوشــت مــرغ کشــوردر جهــان هشــت و رتبــه تولیــد 
بــا  مرتبــط  صنایــع  )و  اســت   12 حــدود  تخم مــرغ 
ــداری  ــهری و نگه ــی ش ــعه زندگ ــی، توس محصــوالت دام
ــا،  ــوم ه ــی، آکواری ــدگان زینت ــد پرن ــات خانگــی مانن حیوان
ســگ هــای نگهبــان و ... حــوزه فعالیــت دامپزشــکی بســیار 
گســترده تــر از زمــان بــدو تاســیس گردیــده اســت بطوریکه 
هــم اکنــون حــدود 8500 نفــر دامپزشــك بادرجــه علمــی 
دکتــری عمومــی و تخصصــی) PHD ( در بخــش دولتــی) 
بــا نســبت 76درصــد( و خصوصی)بــا نســبت 24درصــد( در 
مراکــز مهــم علمی-تحقیقاتــی- اجرایــی مشــغول خدمــت 
ــتانها  ــد از: بیمارس ــز عبارتن ــن مراک هســتند 2. برخــی از ای
ــه بخشــهای مشــابه  ــز ب ــای دامپزشــکی مجه ودرمانگاهه
در پزشــکی، آزمایشــگاه هــا وداروخانــه هــای دامپزشــکی، 
مراکــز واکسیناســیون دام وطیــور، کارخانجــات ســاخت دارو 
و واکســن، انســتیتو رازی، پاســتور، پژوهشــگاه رویــان، 

ناظــر بهداشــتی درکشــتارگاههای دام وطیــور- کارخانجــات 
ــد  ــی وتولی ــواع محصــوالت دام ــدی ان ــرآوری وبســته بن ف

ــرآورده هــای گوشــتی. ف

ــا  ــکی دنی ــای دامپزش ــکده ه ــی دانش ــروزه در برخ ام
ــا  ــت ت ــده اس ــی داده ش ــای درس ــه ه ــی در برنام تغییرات
دامپزشــکان نقــش بیشــتری در تامیــن بهداشــت عمومــی 
داشــته باشــند. دروســی ماننــد اپیدمیولــوژی وبــوم شناســی 
ــی از  ــای ناش ــان و دام ،بیماریه ــترك انس ــای مش بیماریه
ــات،  ــت شناســی حیوان ــه از دام، جمعی ــی حاصل ــواد غذای م
ــواد  ــی م ــتراتژی ایمن ــی و اس ــواد غذای ــع م ــد توزی تولی
ــالوه  ــتند. ع ــه هس ــی از آن جمل ــت غذای ــی و امنی غذای
ــاس  ــر اس ــکا ب ــد آمری ــورها مانن ــی کش ــن در برخ ــر ای ب
شــعار یــك طــب یــك ســالمت ارزش فــوق العــاده بــرای 
ــد.  ــل شــده ان نقــش دامپزشــکی در بهداشــت عمومــی قائ
ــتهای  ــری اپیدمیولوژیس ــه کارگی ــت و ب ــال تربی ــرای مث ب
دامپزشــکی در طــب پیشــگیری، آژانــس بهداشــت عمومــی 
کانــادا   Public Health Agency of Canada(( و تاســیس 
بخــش بهداشــت عمومــی دامپزشــکی در مرکــز کنتــرل و 
 Centers for Disease Control andپیشــگیری از بیماریهــا
ــم  ــی باشــد.4 علیرغــم اینکــه عل ــه  م Prevention(( از آن جمل
دامپزشــکی بــا ســالمت دامهــا مرتبــط اســت نقــش مهمــی 
ــی  ــا م ــانی ایف ــت انس ــت جمعی ــاء بهداش ــظ وارتق در حف
 ) W.H.O (کنــد. بنابــر اعــالم ســازمان جهانــی بهداشــت
ازمیــان 1709 عامــل بیماریزاوعفونــی، 832 عامــل معــادل 
49درصــد ، و ازمیــان 156بیمــاری نوپدیــد 114مــورد معادل 
ــوند .  ــی ش ــل م ــان منتق ــه انس ــات ب ــد، از حیوان 73درص
ــش  ــکا بی ــو آمری ــت اوهای ــزارش در ایال ــك گ ــاس ی براس
ــان  ــه دپارتم ــی ب ــزارش کردن ــای گ ــد بیماریه از 48 درص
بهداشــت، زئونــوز و بســیار خطرنــاك بودنــد عــالوه برایــن  
ــروس  ــد کروناوی ــترك مانن ــی مش ــای عفون ــایر بیماریه س
تنفســی و آنفوالنــزای مرغــی )آنفلوانــزای مرغــی( بــه طــور 
ــرای  ــدی ب ــش جدی ــوده  و چال ــور ب ــال ظه ــداوم در ح م
ــار  ــق آم ــند. طب ــی باش ــی م ــن بهداشــت عموم متخصصی
ــد  ــی بهداشــت 75 درصــد بیماریهــای نوپدی ســازمان جهان

ــد. ــی داشــته ان ــر منشــا حیوان در 10 ســال اخی

بیمــاری هــاری ، کیســت هیداتیــد، تــب مالــت، 
ــون  ــدگان، جن ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــم ،آنفلوان ــیاه زخ س
 ،  )Bovine Spongiform Encephlopathy(گاوی

ــو ــه کنگ ــده کریم ــزی دهن ــب خونری ــو، ت ــب کی ت

(Crimean–Congo  hemorrhagic  fever)
 کروناویــروس یــا ســارس، بعضــی بیماریهــای انگلــی
 و اســهال ناشــی از باکتــری ســالمونال و کامپیلوباکتــر
ــارب ــند. تج ــی باش ــترك م ــای مش ــن بیماریه  متداولتری
ــه ــل ب ــالها قب ــد از س ــان میده ــرفته نش ــورهای پیش  کش
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ــه ــر هزین ــاد برت ــی واقتص ــت غذای ــه امنی ــل ب ــور نی  منظ
ــد. ــوالت آن نمودن ــت دام ومحص ــر بهداش ــادی در ام  زی
ــا ــالهای 1961 ت ــی س ــادا ط ــور کان ــال در کش ــرای مث  ب
ــا انجــام آزمایــش ســل بــرروی 500 میلیــون گاو  1997 ب
ــاری ــاری از بیم ــور ع ــن کش ــار ای ــای بیم ــذف گاوه  و ح
 اعــالم گردیــد همچنیــن بــا اجــرای برنامه تســت- کشــتار
 دام بیمــار- واکسیناســیون دامهــای ســالم از نظــر بیمــاری
ــر ــال حاض ــد درح ــاك گردی ــا پ ــت در گاوداریه ــب مال  ت
ــه ــا ب ــن کشــور تنه ــاری در ای ــن بیم ــه ای ــال ب ــوارد ابت  م
 بــه چنــد نفــر در ســال کاهــش یافتــه اســت ولــی برنامــه
ــس ــط آژان ــا توس ــا در گاوداریه ــن بیماریه ــت از ای  مراقب
بازرســی مــواد غذایــی کانادابطــور مســتمر انجــام  مــی گیــرد .

در انســان افــرادی کــه بــه طــور مســتقیم بــا حیوانــات 
در تمــاس مــی باشــند یــا افــرادی کــه از داروهــای 
سرکوبگرسیســتم ایمنــی اســتفاده      مــی کننــد یــا دارای 
نقص در سیســتم ایمنی هســتند بیشــتر از ســایرین مســتعد 
ابتــال بــه بیماریهــای مشــترك مــی باشــند. به دلیــل هزینه 
بــاالی درمــان ،طــول درمــان و در برخــی مــوارد العــالج 
ــودن ایــن بیماریهــا ســربازان گمنــام  ــا صعــب العــالج ب ی
خــط مقــدم عرصــه ســالمت یعنــی دامپزشــکان و پرســنل 
همــکار بــا تشــخیص، پایــش، کنتــرل، پیشــگیری، حــذف 
ــتی  ــرل بهداش ــی وکنت ــوزش عموم ــار، آم ــای بیم دامه
ــه  ــی در زمین ــش مهم ــی  نق ــا دام ــا منش ــی ب ــواد غذای م
ــی  ــن بهداشــت عموم ــا و تامی ــن بیماریه پیشــگیری از ای
برعهــده دارد. براســاس یــك پروتــکل مصــوب در ســازمان 
دامپزشــکی مبــارزه بــا بیماریهــای پرخطــر بــه ِویــژه  ســل، 
بروســلوز یــا تــب مالــت، مشمشــه در تــك ســمان ، هــاری 
ــدگان،  همــه ســاله در تمــام  ــزای فــوق حــاد پرن و آنفلوان
کشــور اجــرا مــی شــود. گفتنــی اســت ســاالنه تعــدادی از 
ایــن عزیــزان بــه بیمــاری هــای خطرنــاك همچــون تــب 
مالــت مبتــال مــی شــوند و اثــرات ایــن بیمــاری راتــا پایــان 

عمــر در بــدن خــود خواهنــد داشــت .

مــواد غذایــی بــا منشــا دامی بــه دلیــل دارا بــودن منبع 
غنــی پروتئیــن، چربیهــای حیوانــی، ویتامیــن، مــواد معدنی، 
طعــم و مــزه مناســب، بســیار پرطرفــدار و پرمصــرف بــوده 
و بــه شــدت مســتعد فســاد میکربــی و شــیمیایی هســتند 
ــاالی ایــن مــواد غذایــی باعــث شــده  از ســویی قیمــت ب
ــوالت و  ــن محص ــازار ای ــرل ب ــه کنت ــت در زمین ــا دول ت
وزارت بهداشــت در کنتــرل بهداشــتی محصــوالت پروســه 
شــده نقــش داشــته باشــند و ازســوی دیگرمتولــی کنتــرل 
ســالمت دام و محصــوالت خــام دامی ســازمان دامپزشــکی 
مــی باشــد کــه معمــواًل گمنــام اســت و مطابــق بــا ضوابــط 
و دســتورالعملهای بهداشــتی در ســطح ملــی و بیــن المللــی 
ــر عوامــل وســیع چرخــه  ــه صــادرات و واردات ( ب )درزمین
تولیــد تــا عرضه)مزرعــه تــا ســفره ( نظــارت مــی نمایــد.

 مســیر نظارت بهداشــتی شــامل آب و غذای دام، کنترل 
بیماریهــای دامــی، کنتــرل مصــرف داروهــا و تقویــت کننده 
هــای رشــد وکنتــرل آالینــده هــای شــیمیایی در محیــط 
دامــداری مــی باشــد. یــك مــورد مهــم بررســی خــوراك 
دام مــی باشــد کــه در اثــر نگهــداری نادرســت )بــه ویــژه 
اگــر نــان خشــك کپــك زده داشــته باشــد(  ســبب بیمــاری 
در دام و پیداشــدن ســم آفالتوکســین در شــیر مــی شــود 
ــتاندارد آب  ــت. در اس ــرطانزا اس ــاك و س ــم خطرن ــه س ک
ــژه  ــه وی ــورد مصــرف دام توج ومحصــوالت کشــاورزی م
ــده ســموم  ــزات ســنگین و باقیمان ــودن از فل ــاری ب ــه ع ب
ــی  ــد کنندگان ــل تولی ــن دلی ــه همی ــی     مــی شــود ب نبات
ــورد  ــزارع م ــط از م ــد فق ــالمت دارن ــای س ــه گواهیه ک
ــا  ــد و ی ــی کنن ــه م ــذای دام را تهی ــکی غ ــد دامپزش تایی
شــیر و گوشــت مــورد نیــاز در کارخانــه هــای فــرآوری را از 
دامداریهــای معتبــر تهیــه مــی کننــد. یکــی از نگرانیهــای 
بهداشــتی در انســان، مقاومــت باکتریهــای بیماریــزا دربرابر 
آنتــی بیوتیکهاســت کــه بــا کنتــرل مصــرف دارو و رعایــت 
دوره انتظــار در دام) مــدت زمــان پــس از تجویــز دارو کــه 
بایــد از مصــرف شــیر و گوشــت دام پرهیــز کــرد(، نمونــه 
بــرداری وآزمایــش وجــود دارو در محصــوالت تولیــدی  می 
تــوان ضمــن حصــول اطمینــان از ســالمت مــواد غذایــی از 
ظهــور ســویه هــای بیماریــزای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــك 

جلوگیــری کــرد. 

ــذا  ــارت غ ــال 2006 تج ــدای س ــا از ابت ــه اروپ اتحادی
ــل  ــذا در مراح ــت غ ــت امنی ــرای مدیری ــه اج ــوط ب را من
ــرات  ــایي خط ــتم شناس ــام سیس ــا ن ــه ب ــا عرض ــد ت تولی
احتمالــي در مــواد غذایــي و ارائــه روش حــذف و یــا 
 ) Hazard Analysis Critical Control point(کاهــش خطــرات
ــور  ــه منظ ــگیری ب ــك روش پیش ــتم ی ــن سیس ــود. ای نم
ــه غــذای ســالم و عــاری از هرگونــه خطــرات  دســتیابی ب
ــده  ــرای مصــرف کنن ــیمیایی و بیولوژیکــی ب فیزیکــی، ش
ــل  ــه عوام ــت دار از جمل ــکان صالحی ــد. دامپزش ــی باش م
ــوان  ــه عن ــن سیســتم مــی باشــند کــه ب مهــم اجــرای ای
مرغداریهــا،  دامداریهــا،  در  بهداشــتی  فنــی  مســئول 
ــوراك دام  ــد خ ــات تولی ــی، کارخانج ــرورش ماه ــزارع پ م
وکارخانجــات فــرآوری وبســته بنــدی فــراورده هــای خــام 
ــه  دامــی صاحــب نظــر هســتند آنهــا شــرایط محیــط را ب
شــدت کنتــرل مــی کننــد تــا ســموم و عوامــل بیولوژیــك 
ــی ســالمت دام و محصــوالت دامــی را  ــه صــورت پنهان ب
تهدیــد ننماینــد. اجــرای صحیــح ایــن سیســتم در واحدهای 
مذکــور جنبــه اختیــاری دارد دارا بــودن ایــن گواهــی نافــی 
نظارتهــای بهداشــتی دامپزشــکی نمــی باشــد بلکــه 
تضمیــن کننــده ســالمت محصــول از مزرعــه تــا میــز غــذا 

ــد. ــی باش ــد ممکــن م ــن  ح در باالتری
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 » هفت دلیل چرا جوجه
ها هورمون مصرف نمی کنند؟«

دکتر محمد مهدی یزدان پناه راوری

رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری های 
دامــی اداره کل دامپزشــکی اســتان کرمــان

mehdi50141@yahoo.com :پست الکترونیکی

بســیار اتفــاق افتــاده کــه در برخوردهــای 
روزمــره در موقعیتهــای متفــاوت مثــال صندلی 
ــات  ــا در اجتماع ــا و ی مجــاور شــما در هواپیم
وقتــی فــرد مقابــل متوجــه مــی شــود که شــما 
بنحــوی مرتبــط بــا صنعــت پــرورش طیــور و 
ــن ســوال را   ــی باشــید ای ــور م ــه طی ــا تغذی ی
ــذای  ــه غ ــما ب ــرا ش ــه چ ــیده ک ــما پرس از ش
ــد؟  ــی کنی ــه م ــون اضاف ــا هورم ــه ه جوج
ــای  ــه ج ــرا؟ ب ــه، چ ــوال ک ــرم پرسشــی س ف
اینکــه آیــا؟ بــه درجــه ای از اطالعــات غلــط 
شــایع در بیــن افــکار عمومــی تاکیــد دارد. در 
صورتیکــه همــه صاحبنظــران صنعــت تغذیــه 
بســادگی از نادرســتی آن اطــالع دارنــد. اخیــراً 
ــش  ــا بی ــی در آتالنت ــن الملل ــگاه بی در نمایش
از هــزار کمپانــی کــه محصــوالت مربــوط بــه 
ــن وجــود  ــا ای ــداد ب ــه می ــور را ارائ ــه طی تغذی
ــا  ــط ب ــورد از محصــوالت مرتب ــك م ــی ی حت
بازاریابــی هورمــون در رابطــه بــا طیــور وجــود 
نداشــت، بــا ایــن حــال ایــن ســوال بــه ذهــن 
متبــادر مــی شــود کــه از کجــا ایــن نگــرش 
ــه افــکار عمومــی وارد شــده کــه هورمــون،  ب
ــی  ــور م ــوالت طی ــت محص ــا صنع ــط ب مرتب
باشــد. در طــی چندیــن ســال گذشــته، بعضــی 
از تولیــد کننــدگان محصــوالت تغذیــه ای 
ــد  ــی کردن ــد م ــود تاکی ــات خ ــور در تبلیغ طی
کــه ایــن محصــول فاقــد هــر گونــه هورمــون 
ــن  ــه بنحــوی ای ــن موضــوع ب ــی باشــد. ای م

مفهــوم را بــه افــکار عمومــی القــا مــی کنــد 
کــه شــاید در ســایر محصــوالت شــرکتها 
هورمــون موجــود مــی باشــد و یــا ایــن 
ــته  ــه در گذش ــود ک ــی ش ــاد م ــت ایج ذهنی
ایــن چنیــن نبــوده اســت. دلیــل دیگــری کــه 
ــون را  ــتفاده از هورم ــن اســت شــك اس ممک
القــا کنــد، ایــن اســت کــه رشــد ســریع جوجــه 
ــا  ــه ب ــروزی در مقایس ــه روش ام ــتی ب گوش
بــاور معمــول از شــیوه ســنتی پــرورش مســلمًا 
نیازمنــد یــك فرآینــد جادویــی و بمــب انــرژی 
مــی باشــد و بنابرایــن ایــن تصــور غلــط ایجاد 
مــی شــود کــه قطعــًا در ایــن مســیر هورمونهــا 
هســتند کــه نقــش بــازی مــی کننــد و اصــرار 
صنعــت طیــور بــر ســالمت محصــوالت 
بــرای مصــرف کننــدگان ســعی بــر پوشــاندن 
ــی باشــد. در اینجــا مقصــود  ــن موضــوع م ای
اصــالح ایــن بــاور کــه هورمونهــا مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد  نیســت، بلکــه بــا 
یــك گام بــه جلــو بــا دالئــل موثــق ایــن کــه 
چــرا هورمونهــا مصــرف نمــی شــوند و یــا در 
ــن  ــا را در ای ــوان هورمونه ــع چــرا نمــی ت واق
تولیــد مصــرف کــرد، مــورد بررســی و چالــش 

قــرار مــی گیــرد.

1- مصــرف هورمــون غیــر قانونــی اســت در 
ایــاالت متحــده و بســیاری از کشــورها کنتــرل 
بســیار شــدیدی روی مصــرف هورمونهــا و یــا 
ترکیبــات مشــابه در تغذیــه دامهــا وجــود دارد 
هیــچ ترکیــب هورمونــی بــرای اســتفاده طیــور 
ــه  ــت گفت ــن اس ــد. ممک ــی باش ــود نم موج
ــات  ــن ترکیب ــی ای ــر قانون ــورت غی ــود بص ش
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، بایــد گفــت 
ثابــت شــده اســت کــه هیچ دلیــل و اســتدالل 
ــات در  ــن ترکیب ــتفاده ای ــرای اس ــی ب منطق

تولیــد طیــور وجــود نــدارد.

2-هورمونهــا موثــر نمــی باشــند. تجویــز 
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ــش وزن در  ــه افزای ــر ب ــد منج ــون رش هورم
ــوص،  ــن خص ــود. در ای ــی ش ــا نم ــه ه جوج
همانطــور کــه تزریــق هورمــون رشــد بــه 
ــم بســکتبال نمــی  ــروزی تی انســان موجــب پی
شــود زیــرا رشــد یــك فرآینــد متابولیــك بســیار 
پیچیــده مــی باشــد کــه طیــف وســیعی از 
ــی  ــز در آن نقــش آفرین عوامــل غــدد درون ری

ــد. ــی کنن م

3-تجویــز هورمــون بســیار مشــکل مــی باشــد، 
ماننــد انســولین کــه در درمــان دیابــت اســتفاده 
مــی شــود، هورمــون رشــد هــم یــك ترکیــب 
ــون بصــورت  ــن هورم ــر ای ــی اســت اگ پروتئین
ــل  ــریع مث ــی س ــود. خیل ــرف ش ــی مص خوراک
پروتئیــن موجــود در ســویا و یــا ذرت هضــم می 
شــود. همانطــور کــه مــی دانیــد افــراد دیابتــی 
بایســتی انســولین را بصــورت تزریقــی دریافــت 
ــر مثبــت آن را  ــد. بنابرایــن حتــی اگــر تاثی کنن
ــه جوجــه  ــون رشــد بایســتی ب ــم، هورم بپذیری
هــا در یــك روال معمــول تزریــق شــود. انجــام 
تزریــق صدهــا و یــا هــزاران جوجــه توســط این 
هورمــون انجــام ایــن ســناریو را غیــر محتمــل 
مــی نمایــد. تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت 
ترشــح هورمــون رشــد طبیعــی در جوجــه 
بصــورت ضربانــی و هــر 90 دقیقــه یکبــار مــی 
ــد و  ــر مفی ــن بمنظــور ایجــاد تاثی باشــد. بنابرای
ــا  مثبــت ایــن هورمــون بایســتی ایــن عمــل ب
ــدی هــر  ــی وری ــدی بصــورت داخل ــن زمانبن ای

ــز شــود. 90 دقیقــه تجوی

4- )قیمــت بــاال( هورمــون رشــد جوجــه 
ــد نمــی شــود و قیمــت  بصــورت تجــاری تولی
آن بســیار بــاال مــی باشــد. اگــر )یــك( کیلوگرم 
ــر جوجــه گوشــتی اســتفاده شــود  ــرای ه آن ب
یــك  قیمــت  از  باالتــر  بســیار  آن  هزینــه 
جوجــه بــه خــودی خــود مــی باشــد، بنابرایــن 
ــت.  ــد داش ــادی نخواه ــه ارزش اقتص هیچگون

ــد  ــرد رش ــی و عملک ــی در کارآئ ــر منف 5-تاثی
جوجــه، جوجــه هــای گوشــتی امــروزی از نظــر 
ژنتیکــی و رشــد ســریع بنحــوی انتخــاب شــده 
انــد کــه گاهــی بــا محــدوده هــای فیزیولوژیکی 
مواجــه مــی شــوند. همــه میدانیــم هنگامــی که 
ــا  ــوغ ب ــه ســن بل ــا ورود ب یــك مــرد جــوان، ب
ــراه  ــش وزن هم ــد و افزای ــریع رش ــش س افزای
اســت. ایــن جهــش رشــدی معمــواًل بــا التهــاب 
ــی  ــراه م ــر هم ــوارض دیگ ــا ع ــل و ی مفاص

باشــد.

 ایــن موضــوع به همیــن نحو در جوجه گوشــتی 
امــروزی در مــرز حداکثــری فعالیــت متابولیکــی 
صــدق مــی کنــد، بنابرایــن محدودیتهــای 
تغذیــه ای )چــه بصــورت فیزیکــی و یــا کاهــش 
ارزش غذایــی جیــره( بمنظــور کاهــش ســرعت 
ــه  ــش، حمل ــوارد لنگ ــش م ــًا کاه ــد و طبع رش
ــی شــود. در مناطــق  ــی و آســیت انجــام م قلب
حــاره ای،  بوضــوح افزایــش ســریع رشــد قطعــا 
موجــب افزایــش تلفــات بمیــزان دو الــی ســه و 
یــا حتــی چهــار برابــر، بدلیــل اســترس حرارتــی 
ــا  ــون ب ــتفاده از هورم ــن اس ــد. بنابرای ــی باش م
عــوارض افزایــش ســریع رشــد در جوجــه هــای 

گوشــتی منافــات دارد.

ــی  ــه م ــك چ ــتروئیدهای آنابولی ــاره اس 6-درب
ــوء  ــوص س ــی در خص ــگاه خبرهای ــد؟ گه دانی
ــانه  ــك در رس ــتروئیدهای آنابولی ــتفاده از اس اس
مســلما  ایــد.  شــنیده  ورزشــکاران  توســط 
ــب  ــرف موج ــن مص ــا ای ــه آی ــد ک ــیده ای نپرس
افزایــش حجــم و تــوده ماهیچــه ای شــده 
ــکاران  ــرات در ورزش ــن اث ــه ای ــر چ ــت. اگ اس
فقــط ممکــن اســت در انجــام فعالیتهــای 
ــد  ــات فیزیکــی ســنگینی مانن ــی و تمرین ترکیب
ــه  ــوال ب ــن س ــد. ای ــر باش ــرداران موث ــه ب وزن
ذهنتــان متبــادر شــده اســت کــه نقــش اصلــی 
ــت  ــن اس ــا ممک ــه ه ــا در جوج ــن هورمونه ای
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ــد. جوجــه هــا  ــن مــی برن ــاال و پایی ــی شــود کــه باالهــا را ب ــوی شــدن ماهیچــه های موجــب ق
هــزاران ســال اســت کــه پــرواز نمــی کننــد و درهیــچ یــك از فعالیــت هــا و تمرینــات بدنــی جوجــه 

ــود. ــد ب ــودمند نخواه ــك س ــتروئیدهای آنابولی ــا اس ه

7-هورمونهــا بــه طــور عــادی مــورد نیــاز نیســتند. رشــد ســریع جوجــه هــای گوشــتی بدون توســل 
بــه تاثیــر هورمــون هــا بــه ســادگی قابــل توضیــح اســت. مــرور یافتــه هــای ژنتیکــی دهــه هــای 
گذشــته نشــان مــی دهــد کــه پرنــدگان، وزن عرضــه بــه بــازار در یــك روز را زودتــر از یکســال 
بــه دســت آورده انــد چــرا کــه  چالــش و توجــه تولیــد کننــدگان صنعــت طیــور در تولیــد غــذای 
بــا کیفیــت )پروتئیــن هــا، ویتامینهــا و مــواد معدنــی و غیــره( و فضــای ســالم شــامل عایــق بنــدی 
ــت هــای ژنتیکــی  ــا ظرفی ــق ب ــی دانخــوری و آبخــوری منطب ــداد کاف ــه مناســب، تع کــف، تهوی
جوجــه گوشــتی مــی باشــد. بــا توجــه بــه تکنیــك هــای تولیــد صنعــت طیــور، رشــد ســریع جوجــه 
گوشــتی بــا پیشــرفت هــای ژنتیکــی، تغذیــه، مدیریــت و کنتــرل بیماریهــا هیچگونــه دلیــل منطقــی 

بــرای اســتفاده از هورمــون در پــرورش طیــور باقــی نمــی گــذارد.

.

27



کاربردهای پروبیوتیك و 
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مقدمه
اثــر غــذای مصرفــی بــر میکروبهــای ســاکن روده 

فلــور  باکتری هــای موجــود در روده،  بــه       
 )Microbiota( ــای ــا میکروبیوت ــال روده ی نرم
ــی  ــیار مهم ــش بس ــه نق ــود ک ــه می ش روده گفت
ــش  ــی نق ــذای مصرف ــد. غ ــدن دارن در ســالمت ب
ــای  ــری و مخمره ــادل باکت ــظ تع ــی در حف مهم
ــری  ــادل باکت ــد تع ــاکن در روده دارد و می توان س
ــور  ــه ط ــد. ب ــل کن ــا مخت ــظ ی ــا را حف و مخمره
مثــال غذاهــای پــر شــکر یــا پرچــرب بــا افزایــش 
جمعیــت ســویه هــای باکتــری و مخمرهــای 
ــر  ــی ب ــرات منف ــاد اث ــب ایج ــر در روده موج مض
باکتــری و مخمرهــای ســاکن روده میشــوند و 
ــای  ــت باکتریه ــر و جــای جمعی ــه ســرعت تکثی ب
ــت.  ــد گرف ــوارش را خواهن ــتگاه گ ــد در دس مفی
وجــود باکتــری و مخمــر مضــر در دســتگاه گوارش 
منجــر بــه افزایــش جــذب کالــری و افزایــش وزن 
ــا  ــال ب ــور نرم ــه فل ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــدن نس ب
کارایــی مناســب در روده خــود دارنــد میشــود )3(. 

     غذاهایــی کــه حــاوی بقایــای مــواد شــیمیایی 
Gly�( گالیفوســات پایــه  بــا  کشــها  علــف   مثــل 

 Roundup رانــدآپ  تجــاری  نــام  بــا   )phosate
ــر جمعیــت  ــرات منفــی ب هســتند باعــث ایجــاد اث
باکتــری و مخمرهــای روده شــده و همچنیــن 
بیوتیکهــا در دوران کودکــی و  آنتــی  مصــرف 
ــه تغییراتــی در جمعیــت باکتــری و  بلــوغ منجــر ب
مخمرهــای ســاکن در روده میشــود )16 و 23(.

    تفاوت پروبیوتیك و پربیوتیك 
     ُپروبیوتیك هــا Probiotics در لغــت بــه 

ــرای زندگــی« اســت و شــامل باکتــری  معنــی »ب
و مخمرهــای زندهــای هســتند کــه در برخــی 
ــی  ــدۀ اصل ــوند. فای ــت میش ــا یاف ــا و مکمله غذاه
ــا  ــت باکتریه ــا متعادل ســازی جمعی ــك ه پروبیوتی
ــمهای  ــت میکروارگانیس ــش جمعی ــق کاه از طری
میکروارگانیســمهای  افزایــش  و  مضــر 
 .)16( اســت  گــوارش  دســتگاه  در  مفیــد 

    یکــی از بزرگتریــن گــروه باکتریهــای پروبیوتیك 
در روده، باکتریهــای تولیــد کننــده اســید الکتیــك 
هســتند کــه الکتوباســیلوس اســیدوفیلوس موجــود 
ــا  ــن آنه ــده تری ــناخته ش ــی از ش ــت یک در ماس
اســت. انــواع مختلفــی از پروبیوتیکهــا وجــود 
 Bifidobacterium lactis نظیــر  دارد 
 Saccharomycesهمچنیــن، برخــی مخمرهــا ماننــد
.)16( می شــوند  محســوب  پروبیوتیــك  نیــز    boulardii

     مکملهــای پروبیوتیــك به شــکل پودر، شــربت، 
قــرص و یــا قطره هــای خوراکــی حــاوی باکتــری و 
مخمرهــای مفیــد هســتند. مکملهــای پروبیوتیکــی 
موجــود از نظــر ســویۀ باکتــری و غلظــت بــا هــم 
متفاوتنــد. برخــی از مکملهــای پروبیوتیکــی قادرنــد 
ــتگاه  ــری را از دس ــر، باکت ــش اث ــور افزای ــه منظ ب
ــانند  ــزرگ برس ــه روده ب ــور داده و ب ــوارش عب گ
درحالــی کــه برخــی دیگــر از مکملهــا از ســد اســید 
ــا  ــن دارو ه ــر ای ــد. اکث ــور کنن ــد عب ــده نمیتوانن مع
حتمــًا بایــد در یخچــال نگهداری شــوند )24 و 28(.

     بســیاری از غذاهــا حــاوی پروبیوتیــك  انــد کــه 
ــای  ــری و مخمره ــاوی باکت ــی ح ــور طبیع ــه ط ب
مفیــد هســتند نظیــر ماســت ســادۀ بــا کیفیــت کــه 
حــاوی باکتــری و مخمرهــای زنــده باشــد. غذاهای 
تخمیــری حــرارت ندیــده یــا غیــر پاســتوریزه کــه 
بــا تخمیــر قنــد و فیبرهــای موجــود در غــذا تولیــد 
ــت  ــب جه ــای مناس ــه ه ــر گزین ــوند از دیگ میش
تأمیــن پروبیوتیــك هــا هســتند؛ ماننــد کلــم 
ــل  ــا فلف ــرگ ب ــم ب ــی کل ــی )ترش ــی، کیمچ ترش
ــر،  ــت و دوغ کفی ــا، ماس ــای کامبوچ ــیر(، چ و س
ــودا )21(. ــر گ ــر پنی ــری نظی دوغ، پنیرهــای تخمی

     پِِربیوتیــك )Prebiotic( در لغــت یعنــی 
»پیش نیــاز زندگــی« و دســته ای از کربوهیدراتهــا 
ــات  ــالت و حبوب ــبزیجات غ ــات، س ــل میوه ج مث
هــای  نشاســته  شــامل  بیشــتر  کــه  هســتند 
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بــرای  هضــم  غیرقابــل  فیبرهــای  و  پایــدار 
مفیــد  میکروارگانیســمهای  کــه  بــوده  انســان 
درون روده میتواننــد از آنهــا تغذیــه کننــد )25(.

فروکتواولیگوســاکارید،  داشــتن  بــا       عســل 
می دهــد  افزایــش  را  روده  باکتری هــای  رشــد 
ــه در  ــت ک ــك اس ــی پربیوتی ــل نوع ــن عس بنابرای
ــع میشــود )18(. ــر واق ــان یبوســت بســیار موث درم

سین بیوتیك 
ترکیبــی   )Synbiotics( ســین بیوتیك ها      
از هــر دو گــروه پروبیوتیك هــا و پربیوتیك هــا 
هســتند. برخــی غذاهــا خاصیــت پروبیوتیــك و 
پربیوتیــك را همزمــان دارا هســتند و بــا مصرف آنها 
باکتــری و مخمرهــای مفیــد بــه همــراه فیبرهــای 
ــر  ــود؛ نظی ــدن میش ــری وارد ب ــاز باکت ــورد  نی م
ــری  ــرآوردۀ تخمی ــه دو ف ــه ک ــك زرد و ترخین کش
.)13( ترشــی  کلــم  و  ه اننــد  شــیری- غــالت 

  مصــرف خوراکــی میــزان متعادلــی از پروبیوتیــك 
ایجــاد  باعــث  هــا  پربیوتیــك  همــراه  بــه 
مخمرهــای  و  باکتــری  از  متناســبی  جمعیــت 
مفیــد در روده و بــه دنبــال آن بهبــود ســالمت 
بــدن میشــود )13(. بایــد توجــه داشــت کــه 
فرآینــد پاستوریزاســیون موجــب کشــته شــدن 
میشــود. غذایــی  مــواد  مفیــد  میکروبهــای 

الکتوباســیلوس  و  کازئــی  الکتوباســیلوس       
اســیدوفیلوس جــدا شــده از دوغ و پنیــر گوســفندی 
الکتوباســیلوس  و  دلبروکئــی  الکتوباســیلوس  و 
ــه  ــفندی علی ــده از دوغ گوس ــدا ش ــوزوس ج رامن
ــی  ــه یعن ــورد مطالع ــوژن م ــای پات ــی باکتریه تمام
اورئــوس،  اســتافیلوکوکوس  کلــی،  اشریشــیا 
باســیلوس ســرئوس و ســیتروباکتر فرونــدی فعالیــت 
ــد )11(. ــان دادن ــی نش ــل توجه ــی قاب ضدباکتریای

 پروبیوتیك در دامپزشکی 
دامپــروری  صنعــت  در  هــا  پروبیوتیــك       
بهبــود  و  درمانــی  هــای  جنبــه  بــر  عــالوه 
درمــان  و  پیشــگیری  جهــت  حیــوان،  رشــد 

 .)4( میشــود  افــزوده  حیوانــات  خــوراك  بــه 

آنتــی  راههــای جانبــی درمــان  از       یکــی 
ــین  ــا س ــا ی ــك ه ــتفاده از پروبیوتی ــی اس بیوتیک
بیوتیکهــا در درمــان بیماریهــای دامــی اســت )22(.

پروبیوتیك در صنعت آبزی پروری
اســتفاده  ماهیــان  متراکــم  پــرورش  در       
ــود  ــاي بهب ــي از راهکاره ــي یک ــاي غذای ازمکمله
مي باشــد.  بقــا  و  تغذیــه  رشــد،  شــاخصهاي 
بــرروي  متنوعــي  تحقیقــات  بیــن  ایــن  در 
مکملهــاي  از  یکــي  عنــوان  بــه  پروبیوتیکهــا 
کاربــردي در تغذیــه ماهیــان انجــام شدهاســت )9(. 

     باکتوســل نخســتین پروبیوتیــك مجــاز در 
ــه  ــال 2009 در اتحادی ــه در س ــد ک ــان میباش آبزی
اروپــا بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن پروبیوتیــك بــا 
ایجــاد تغییــرات مفیــد در جمعیــت میکروبــي روده و 
تولیــد اســیدالکتیك منجــر بــه بهبــود رشــد، تولیــد 
ــواع ماهــي و میگــو می شــود )10(. و بازماندگــي ان
بــه    Pediococcus acidilacticiپروبیوتیــك افــزودن       
میــزان 2 گــرم پروبیوتیــك در 10 کیلوگــرم جیــره، داراي 
ــزل آالي  ــي ق ــد در ماه ــاخصهاي رش ــر ش ــت ب ــرات مثب اث
ــروه  ــای گ ــن باکتریه ــد. همچنی ــان میباش ــن کم رنگی
ــزل  ــی ق ــور روده ماه ــده از فل ــدا ش ــك ج الکتی
آال، منجــر بــه تغییــرات معنــی دار مثبــت در 
شــاخصهای رشــد و ایمنــی ماهــی در برابــر عفونــت 
ــت )7 و 10(.  ــده اس ــی ش ــترپتوکوکوس اینیای اس

افــزودن پروبیوتیــك تجــاري  بــه عــالوه      
پروتکســین بــه میــزان 0/3 درصــد در جیــره 
غذایــي، نتایــج مناســبي را در افزایــش میــزان وزن 
و کاهــش ضریــب تبدیــل غذایــي نشــان داد )15(.

در مطالعــه ای مشــخص شــد کــه ریزپوشــانی 
کیتوزان/آلژینــات  نانــوذرات  بــا  باکتــری 
الکتوباســیلوس  باکتــری  پروبیوتیکــی  کارایــی 
پالنتــاروم در فیــل ماهــی را بهبــود میبخشــد 
ــای  ــر فاکتوره ــی ب ــت پروبیوتیک ــرد مثب و عملک
.)12( بــود  مشــهود  پالســما  بیوشــیمیایی 

    پروبیوتیکهــا نقــش مهمــی در ارتقای پاســخهای 
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ــات  ــی اطالع ــته ول ــا داش ــی میگوه ایمونولوژیک
کمــی در رابطــه بــا تأثیــر مقایســه ای پروبیوتیــك 
ــل الروی  ــژه در مراح ــی بوی ــاری و بوم ــای تج ه
باســیلوس های  دارد.  وجــود  میگــو  الروی  پســت  و 
پروبیوتیکــی تجــاری و بومــی Bacillus subtilis( و 
)Bacillus licheniformis قابلیــت تأثیــر گــذاری 
باالیــی بــر شــاخصهای ایمنــی همولنــف و کاهــش میــزان 
آنزیم هــای ALT و AST در پســت الروهای میگــوی 
مکمــل  می توانــد  پروبیوتیــك  ایــن  و  دارنــد  وانامــی 
ــی باشــد )2(. ــی میگــوی وانام ــره غذای ــرای جی مناســبی ب

      در مطالعــه ای در ماهیــان گرم آبــی نظیــر 
کــردن  اضافــه  کــه  شــد  داده  نشــان  کپــور 
پروبیوتیــك باکتوســل بــه جیــره بچــه ماهــي 
کپــور معمولــي بــه میــزان 0/2 گــرم در هــر 
ــاخصهاي  ــر ش ــي ب ــرات مثبت ــره، اث ــرم جی کیلوگ
.)9( دارد  الشــه  تقریبــي  آنالیــز  و  رشــد 

پروبیوتیك در صنعت طیور
     در گلــه هــای طیــور از پروبیوتیــك هایــی نظیــر 
بیفیدوباکتریــوم  گونــه هــای الکتوباســیلوس و 
بــه منظــور افزایــش ســطح ایمنــی، کنتــرل و 
)عوامــل  انتروپاتوژنهــا  گســترش  از  جلوگیــری 
.)27( میشــود  اســتفاده  رودهایــی(  بیماریــزای 

     مصــرف پروبیوتیــك باســیلوس ســابتیلیس 
الکتوباســیلوس  و   )Bacillus subtilis(
اســیدوفیلوس در گلــه مــرغ گوشــتی بــه مــدت 42 
ــه افزایــش 18/4درصــد و  ــه ترتیــب منجــر ب روز ب
10/1درصــد  و کاهــش ضریــب تبدیــل بــه میــزان 
ــه عــالوه ایــن  9/1درصــد و 12/9درصــد  شــده، ب
باکتــری  بــا کاهــش جمعیــت  دو پروبیوتیــك 
بیماریــزای در ســکوم جوجــه هــا منجــر بــه کاهش 
مصــرف آنتــی بیوتیــك هــا شــده اســت )1 و 20(.

     آب پنیــر از جملــه ضایعــات صنایــع لبنــی 
و منبــع غنــی از باکتریهــای مفیــد اســت. بررســی 
بــر  تجــاری  پروبیوتیــك  و  پنیــر  آب  اثــرات 
ــی  ــخ ایمن ــون و پاس ــیمیایی خ ــای بیوش فاکتوره
ــر را  ــه آب پنی جوجــه هــای گوشــتی نشــان داد ک
ــی  ــر منف ــدون اث ــا ســطح 10 درصــد ب ــوان ت می ت
ــی  ــاخصهای خون ــده و ش ــد پرن ــرد رش ــر عملک ب

اســتفاده کــرد و در ســطح 4 درصــد میتوانــد باعــث 
کاهــش کلســترول، ضریــب تبدیــل و بهبــود 
ــود )5(.  ــتی ش ــای گوش ــه ه ــی جوج ــخ ایمن پاس

در  پروبیوتیــك  مخمرهــای  اثــر      
دامپــروری صنعــت 

پروبیوتیــك  میکروارگانیســم  افــزودن  بــا       
ــی  ــای روغن ــای دانه ه ــه ه ــه کنجال ــاروم ب پالنت
کــه ضایعــات کارخانجــات روغن کشــی بــوده 
ــوان  ــد میت ــرد دارن ــوراك دام کارب ــوان خ ــه عن و ب
ضمــن  داده،  ارتقــا  را  آنهــا  تغذیهــای  ارزش 
در  پروبیوتیــك  میکروارگانیســم  اینکــه حضــور 
دام  توســط  آن  مصــرف  و  هــا  کنجالــه  ایــن 
ــرات ســالمت بخشــی باشــد )6(. ــد دارای اث میتوان

     مخمرهــا سوشــهای متفاوتــی دارنــد کــه در بین 
ــس  ــویه ساکارومایس ــر از س ــلولهای مخم ــا س آنه
ــر دارای  ــن مخم ــتند. ای ــن هس ــیه مهمتری سرویس
ایجــاد  جهــت  فــردی  بــه  منحصــر  توانایــی 
تغییــرات در شــکمبه و افزایــش قابلیــت تولیــد 
ــا  ــك ه ــتفاده از پروبیوتی ــد. اس ــیر در گاو میباش ش
ــی  ــش گرمای ــی از تن ــار ناش ــرات زیانب ــد اث میتوان
ــود  ــق بهب ــز از طری ــی را نی ــرد تولیدمثل ــر عملک ب
ــش  ــی داری کاه ــور معن ــه ط ــوراك ب ــرف خ مص
دهــد. افــزودن مخمرهــا بــه جیــرۀ گاوهــای شــیری 
ــورت  ــه ص ــرژی، ب ــی ان ــوازن منف ــر ت ــر ب ــا تأثی ب
ــا  ــینها( و ی ــش اندوتوکس ــق کاه ــتقیم )از طری مس
ــر سیســتم ایمنــی گاوهــای شــیری  غیرمســتقیم ب
تأثیــر خواهــد داشــت. اســتفاده از پروبیوتیــك 
ســبب افزایــش میانگیــن تولیــد شــیر، چربــی 
شــیر و ســطح گلوکــز و کاهــش غلظــت نیتــروژن 
ــدودۀ  ــش )مح ــد زای ــون در روز 60 بع ــای خ اوره
ــد.  ــان( ش ــس از زایم ــح پ ــتین تلقی ــی نخس زمان
ایــن نتایــج در روز 60 نشــان دهنــدۀ کارکــرد بهتــر 
ــر  ــرایط تخمی ــود ش ــوماتوتروپیك و بهب ــور س مح
ــت )14(. ــکمبه اس ــات ش ــت ثب ــکمبه و در نهای ش

کاربــرد پروبیوتیــك هــا در ســگ و گربه
بافتهــای  درالتهــاب   ،Periodontitis      
پریودنتــال )اطــراف دنــدان( میباشــد کــه در انســان 
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و همچنیــن در ســگ ها شــایع اســت. پرکاربردتریــن 
و  الکتوباســیل  حیوانــات،  ایــن  در  پروبیوتیــك 

ــتند.  ــوم هس بیفیدوباکتری

ــوژن  ــش پات ــی کاه ــای حیوان ــی مدله      در بررس
ــگام  ــزی در هن ــش خونری ــال و کاه ــای پریودنت ه
دســتکاری لثــه، نیــز افزایــش قابــل توجــه در 
میــزان و دانســیته اســتخوان آلوئــوالر، در گروههــای 
Place� پالســبو  بــا  مقایســه  در  )پروبیوتیــك 

ــر،  ــی دیگ ــات بالین ــت. مطالع ــان داده اس bo( نش
کاهــش در پارامترهــای بالینــی شــامل التهــاب لثــه، 
ــیار  ــا ش ــت ی ــق پاک ــش عم ــی، کاه ــس پالک اندک
ــی  ــش التهاب ــای پی ــطح مارکره ــش س ــز کاه و نی
ــه  ــال ب ــاران مبت ــزاق را در بیم ــا ب ــه ی ــع  لث در مای
ــان شــده بوســیله پروبیوتیــك هــا  ــت، درم پریودنتی
ــك  ــی از پروبیوتی ــن برخ ــد. همچنی ــان داده ان را نش
هــا بــا کاهــش میــزان بیوفیلــم، میــزان پوســیدگی 
ــار رشــد  ــا مه ــز ب ــد و نی ــدان را کاهــش می دهن دن
ــر چشــمگیری در  ــان، تأثی ــای مضــر در ده باکتریه
ــی  ــاری التهاب ــك بیم ــت ی ــد. پریودنتی ــود دارن بهب
.)8( بــه ســختی درمــان میشــود  یباشــد کــه 

محاســن اســتفاده از پروبیوتیــك هــا 
1- سالمت هاضمه

دنبــال مصــرف  بــه  کــه  دام  و  انســان  در      
ــی  ــی بیوتیک ــهال آنت ــار اس ــا دچ ــك ه ــی بیوتی آنت
ــش  ــب کاه ــك موج ــتفاده از پروبیوتی ــوند. اس میش
ــد  ــت کرده ان ــان ثاب ــده و محقق ــا ش ــهال در آنه اس
مصــرف پروبیوتیــك در نــوزادان نــارس باعــث 
ــاب  ــك الته ــاری مهل ــه بیم ــال ب ــرخ ابت ــش ن کاه
روده میشــود. بــه عــالوه مصــرف پروبیوتیــك 
ــر  ــك پذی ــندروم روده تحری ــش س ــه کاه ــر ب منج
.)16( اســت  شــده  مبتــال  بیمــاران  در   )IBS(

2- سالمت ذهنی و روانی

ــز،  ــالمت مغ ــن روده و س ــاط بی ــل ارتب ــه دلی      ب
کاهــش  بــه  منجــر  هــا  پروبیوتیــك  مصــرف 
ــاز  ــال نی ــن ح ــا ای ــود. ب ــردگی میش ــم افس عالی
ــت )26(. ــه اس ــن زمین ــتر در ای ــات بیش ــه تحقیق ب

3- کاهــش نیــاز بــه مصــرف آنتــی بیوتیکهــا 
ــا  ــت ب ــی و رقاب ــتم ایمن ــت سیس ــل تقوی ــه دلی ب
افزایــش  باعــث  بیمــاری زا  میکروارگانیســمهای 
تحریــك  و  طبیعــی  بادیهــای  آنتــی  تولیــد 
ســلولهای  ماننــد  ایمنــی  ســلولهای  فعالیــت 
دندریتیــك و ســلولهای T شــده و منجــر بــه 
ارتقــا عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن میشــود )19(.

ــه(  ــی )ذات الری ــه پنومون ــال ب ــوع ابت 4- کاهــش وق
ناشــی از دســتگاه تنفــس مصنوعــی کاهــش ابتــال 

ــری )19(. ــال مخم ــای واژین ــه عفونت ه ب

ــه،  ــردن آکن ــن ب ــا و از بی ــم اگزم 5- کاهــش عالی
ــه )19(. ــاری روزاس بیم

5- افزایش تحمل الکتوز )19(.

ــی  ــد و حت ــون، کب ــرطان کول ــگیری از س 7- پیش
ــینه )19(. ــرطان س س

ــش  ــبب کاه ــه س ــون ب ــترول خ ــش کلس 8- کاه
جــذب آن در روده )19(.

ــن  ــن  ویتامی 9- کاهــش فشــار خــون )19(.همچنی
ــش میدهــد  ب را افزای

10- افزایش ساخت مواد معدنی مورد نیاز .

ــارداری همچنیــن  ــت ب ــه دیاب ــال ب 11- کاهــش ابت
ــهای  ــوع 2 در موش ــت ن ــان دیاب ــگیری و درم پیش
آزمایشــگاهی کــه نویدبخــش اثــر مشــابه درانســان 

ــت )17(. اس

معایب پروبیوتیك ها
  برخــی افــراد نبایــد از پروبیوتیــك هــا اســتفاده کنند 
زیــرا بــا مصــرف پروبیوتیــك هــا وضعیــت جســمانی 
شــان بدتــر خواهــد شــد. مثــاًل افــرادی کــه تعــداد 
باکتــری روده کوچکشــان از حــد مجــاز باالتــر اســت  
ــدۀ  ــکیل دهن ــواد تش ــه م ــبت ب ــه نس ــرادی ک و اف
مکملهــای پروبیوتیکــی حساســیت دارنــد نمی تواننــد 
از پروبیوتیك هــا اســتفاده کننــد. بــا ایــن حال ســویه 
هــای باکتریایــی پروبیوتیــك بــه طور قابــل مالحظه 
ای بــرای افــراد مناســب و ســودمند هســتند امــا بــه 
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دلیــل تنــوع مکملهــای پروبیوتیــك الزم اســت برای مصرفشــان بــا متخصص مربوطه مشــورت کــرد )21(.

 نبــرای شــناخت بهتــر عملکــرد ایــن افزودنــی هــا بایســتی مکانیســم عمــل و مصــرف انهــا شــرح داده شــود .
 همچنیــن ضــروری اســت معایــب و مزایــای ایــن افزودنــی هــا بــا دقــت بیشــتر و بــه صــورت کامــل بررســی

 گــردد.

مخمــر ســاکرو مایــس بــوالردی 

بایفیدو باکتریوم الکتیس 

32



 معرفی دفتر مدیریت و مبارزه با بیماری های دامی
مقدمــه: بعــد از کشــاورزی صنعــت دام و دامپــروری 
بیشــترین وســعت کــره رمیــن را بــه خــود اختصاص 
ــم  ــك و نی ــر ی ــغ ب ــادی آن  بال داده و ارزش اقتص
ــش از  ــت. بی ــده اس ــن زده ش ــون دالر تخمی تریلی
ــه طــور مســتقیم و  یــك پنجــم جمعیــت جهــان ب
غیرمســتقیم بــا ایــن صنعــت مرتبــط بــوده و نیمــی 
ــورهای  ــك در کش ــداران کوچ ــامل دام ــا ش از آنه
ــر  ــی باشــند. طــی ســالیان اخی در حــال توســعه م
ــده ای  ــد فزاین ــان رش ــروری در جه ــت دامپ صنع
داشــته اســت. دامــداری بیــش از یــك ســوم 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــورها را ب ــص کش ــد ناخال درآم
ــت  ــده جمعی ــد فزاین ــا رش ــزان ب ــن می ــه ای داده ک
انســانی درحــال افزایــش اســت. اســتفاده از دامهای 
اصــالح نــژاد شــده و سیســتم هــای پرورش فشــرده 
از مهمتریــن فرآیندهــای افزایــش ســهم دامــداری 
در تولیــد ناخالــص ملــی محســوب مــی گــردد. در 
کشــورهای در حــال توســعه سیســتم هــای دامداری 
ــت  ــداران دارای جمعی ــایری و دام ــتائی و عش روس
دامــی انــدك مهمتریــن بخــش جمعیــت دامــی را 
ــه خــود اختصــاص داده کــه درآمــد ســرانه آنهــا  ب

بســیار ناچیــز مــی باشــد. 

ــای  ــوص بیماریه ــی الخص ــی عل ــای دام بیماریه
اســتراتژیك مهمتریــن نقــش را در کاهــش تولیدات 
ــورهای  ــی از کش ــه در برخ ــته بطوریک ــی داش دام
بــه  اســترات ژیك  بیماریهــاي  توســعه  درحــال 
ــد  ــد تولی ــش از 5 درص ــت بی ــث اف ــی باع تنهای

ــد.  ــده ان ــي ش ــص مل ناخال

ــرل و پیشــگیری از بیماریهــای مهــم دامــی از  کنت
ــه  ــه از جنب ــتراتژیکی ک ــای اس ــاری ه ــه بیم جمل
خســارات اقتصــادی و ســرعت انتشــار  و همچنیــن 
بعــد بهداشــت عمومــی )بیماریهــای مشــترك( 
دارای اهمیــت مــی باشــند، مهمتریــن رســالت 
ــد.  ــی باش ــوده و م ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش س

در  نیــز  دامپزشــکی  ســازمان  تاســیس  هــدف 
ــگیری  ــرل و پیش ــق کنت ــراي تحق ــتا ب ــن راس ای
ــا  ــی آنه ــه تمام ــت ک ــوده اس ــی ب ــای دام بیماریه

ــی  ــای دام ــت بیماریه ــت و مدیری ــر بهداش در دفت
ــردد.  ــه میگ خالص

ــم  ــاری مه ــش از 100 بیم ــا بی ــارزه ب ــرای مب ب
دامــی ایــن دفتــر  دارای دســتورالعمل بــوده و دائمــًا 
ــه آنهــا در سیســتم اطالعــات  ــوط ب گزارشــات مرب
کارشناســان  توســط  و  ثبــت   GIS جغرافیایــی 

ــد.  ــد می گردن ــش و رص مربوطــه پای

ــر  ــن دفت ــا ای ــنایی ب ــت آش ــه جه ــن مجموع در ای
کــه تاســیس ســازمان بواســطه آن صــورت گرفتــه 
اســت، بــه اختصــار بــه چــارت ســازمانی آن اشــاره 

مبگــردد.

دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی:

مدیــر کل ایــن دفتــر توســط معاونــت بهداشــتی و 
پیشــگیری ســازمان پیشــنهاد و بــا موافقــت رییــس 

ســازمان تاییــد و منصــوب مــی گــردد. 

از منظــر  بیماریهــای دامــی  اهمیــت  بواســطه 
ــا دو  ــر ب ــی و اقتصــاد کشــور، دفت بهداشــت عموم
معاونــت بیماریهــای مشــترك و بیماریهــای دامــی 
ــت  ــت معاون ــرکل و موافق ــنهاد مدی ــا پیش ــه ب ک
بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان تعییــن و منصــوب 

ــردد. ــی گ ــد ، اداره م ــی گردن م

ــی  ــامل گروهای ــترك ش ــای مش ــت بیماریه معاون
بشــرح زیــر مــی باشــد کــه بطــور مســتقیم بــا ایــن 

معاونــت پیگیــر امــور مربوطــه مــی باشــند.

1-گــروه بهداشــت و مدیریــت بروســلوز: ایــن 
ــك  ــر دامپزش ــر دکت ــك نف ــکل از ی ــروه متش گ
خبــره و بــا تجربــه بعنــوان رییــس گــروه و دو نفــر 
ــرای دامپزشــکی  ــا مــدرك دکت کارشــناس ماهــر ب
ــت  ــت و مدیری ــناس بهداش ــوان کارش ــت عن تح
ــت  بروســلوز گاوی و کارشــناس بهداشــت و مدیری
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ــزی و  ــه ری ــه برنام ــفندی، در زمین ــلوز گوس بروس
کنتــرل بروســلوز دامــی و همچنبــن همــکاری بــا 
ــکی در  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــارکت  ــانی مش ــت انس ــب مال ــرل ت ــتای کنت راس

ــد. ــال دارن فع

بیماریهــای  مدیریــت  و  بهداشــت  2-گــروه 
مایکوباکتریایــی: ایــن گــروه متشــکل از یــك 
نفــر دکتــر دامپزشــك خبــره و بــا تجربــه  بعنــوان 
ــدرك  ــا م ــر ب ــناس ماه ــروه و دو کارش ــس گ ریی
ــناس  ــوان کارش ــت عن ــکی تح ــرای دامپزش دکت
بهداشــت و مدیریــت ســل گاوی و کارشــناس 
ــکاری  ــا هم ــل و ب ــبه س ــت ش ــت و مدیری بهداش
ــه  ــه برنام ــه، در زمین ــا تجرب ــر کاردان ب ــك نف ی
ریــزی و کنتــرل بیماریهــای مایکوباکتریایــی و 
همچنبــن همــکاری بــا وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی در راســتای کنتــرل بیماریهــای 
مایکوباکتریایــی قابــل انتقــال از حیــوان به انســان، 

ــد. ــال دارن ــارکت فع مش

ــایر  ــاری و س ــت ه ــت و مدیری ــروه بهداش 3-گ
بیماریهــای مشــترك: ایــن گــروه متشــکل از یــك 
نفــر دکتــر دامپزشــك خبــره و بــا تجربــه  بعنــوان 
رییــس گــروه و چهــار کارشــناس ماهــر بــا مــدرك 
ــناس  ــوان کارش ــت عن ــکی تح ــرای دامپزش دکت
بهداشــت و مدیریــت هاری، کارشــناس بهداشــت و 
مدیریــت تــب هــای خونریــزی دهنــده، کارشــناس 
بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای نوپدیــد و بــاز 
ــایر  ــت س ــت و مدیری ــناس بهداش ــد و کارش پدی
ــزی و  ــه ری ــه برنام ــترك، در زمین ــای مش بیماریه
کنتــرل بیماریهــای مذکــور و همچنبــن همــکاری 
بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
راســتای کنتــرل ایــن بیماریهــا کــه قابــل انتقــال 

از حیــوان بــه انســان مــی باشــند، مشــارکت فعــال 
دارنــد.

ــابر  ــه و س ــت مشمش ــت و مدیری ــروه بهداش 4-گ
ــروه  ــن گ ــب: ای ــی اس ــار کردن ــای اخط بیماریه
ــره  ــك خب ــر دامپزش ــر دکت ــك نف ــکل از ی متش
ــر  ــه نف ــروه و س ــس گ ــوان ریی ــه  بعن ــا تجرب و ب
کارشــناس ماهــر بــا مــدرك دکتــرای دامپزشــکی 
ــت  ــت و مدیری ــناس بهداش ــوان کارش ــت عن تح
مدیریــت  و  بهداشــت  کارشــناس  مشمشــه، 
بیماریهــای ویروســی اســب و کارشــناس بهداشــت 
ــب، در  ــی اس ــای باکتریای ــاری ه ــت بیم و مدیری
زمینــه برنامــه ریــزی و کنتــرل بیماریهــای مذکــور 
و همچنبــن همــکاری بــا وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی در راســتای کنتــرل بیماریهــای 
ــان ،  ــه انس ــا ب ــمی ه ــك س ــال از ت ــل انتق قاب

ــد. ــال دارن ــارکت فع مش

ســایر گــروه هــای دفتــر کــه بیشــتر بصــورت 
مســتقیم در زیــر مجموعــه معاونــت بیماریهای 
دامــی قــرار دارنــد ولــی در ارتبــاط موضوعــات 
ــه  ــه بیماریهــای مشــترك مرتبــط ب وابســته ب
ــند،  ــی باش ــترك م ــای مش ــت بیماریه معاون
ــت  ــت و مدیری ــر یهداش ــر در دفت ــرح زی بش

بیماریهــای دامــی فعالیــت مــی نماینــد.

1-گــروه بهداشــت و مدیریــت بیماریهــای 
باکتریایــی و قارچــی دام : ایــن گــروه متشــکل 
ــا  ــره و ب ــك خب ــر دامپزش ــر دکت ــك نف از ی
تجربــه  بعنــوان رییــس گــروه و دو کارشــناس 
ماهــر بــا مــدرك دکتــرای دامپزشــکی تحــت 
مدیریــت  و  بهداشــت  کارشــناس  عنــوان 
کارشــناس  و  دام  باکتریایــی  بیماریهــای 
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ــای قارچــی دام  ــت بیماریه بهداشــت و مدیری
در برنامــه ریــزی، کنتــرل بیمــاری و پیگیــری  
دارنــد.  فعــال  مشــارکت  مربوطــه،  امــور 
مهمتریــن بیمــاری اســتراتژیك در ایــن گــروه 
ــد. ــی باش ــاربن م ــك دارد ش ــه زئونوتی ــه جنب ک

2-گــروه بهداشــت و مدیریــت بیماریهــای 
ویروســی و پریونــی دام : این گروه متشــکل از 
یــك نفــر دکتــر دامپزشــك خبــره و بــا تجربه  
ــروه و دو کارشــناس ماهــر  ــوان رییــس گ بعن
بــا مــدرك دکتــرای دامپزشــکی تحــت عنــوان 
ــای  ــت بیماریه ــت و مدیری ــناس بهداش کارش
و  بهداشــت  کارشــناس  و  دام  ویروســی 
ــه  ــی دام در برنام ــای پریون ــت بیماریه مدیری
ریــزی، کنتــرل بیمــاری و پیگیــری امــور 
ــن  ــد. مهمتری ــال دارن ــارکت فع ــه، مش مربوط
بیماریهــای اســتراتژیك در ایــن گــروه شــامل 
نشــخوارکنندگان  طاعــون  برفکــی،  تــب 
کوچــك، بیمــاری لمپــی اســکین، آبلــه و 
اکتیمــا مــی باشــند. شــایان ذکــر اســت کــه 
ــز در  ــك نب ــر زئونوتی ــا از منظ ــاری اکتیم بیم
ــرار  ــت ق ــا وزارت بهداش ــکاری ب ــت هم اولوی

دارد.

3-گــروه بهداشــت و مدیریــت بیماریهــای 
انگلــی دام : ایــن گــروه متشــکل از یــك نفــر 
دکتــر دامپزشــك خبــره و بــا تجربــه  بعنــوان 
ــا  ــر ب ــناس ماه ــار کارش ــروه و چه ــس گ ریی
ــوان  ــت عن ــکی تح ــرای دامپزش ــدرك دکت م
کارشــناس بهداشــت و مدیریــت انــگل هــای 
خارجــی دام، کارشــناس بهداشــت و مدیریــت 
انــگل هــای داخلــی دام، کارشــناس بهداشــت 

و مدیریــت تولیــد مثــل و بیماریهــای نــوزادان 
و کارشــناس بهداشــت و مدیریــت ســقط 
ــری و  ــه را پیگی ــور مربوط ــن در دام، ام جنی
ــت  ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــی نماین ــت م هدای
کــه بیمــاری کیســت هیداتیــك از منظــر 
ــروه  ــن گ ــکاری ای ــت هم ــك در اولوی زئونوتی

ــد. ــی باش ــت م ــا وزارت بهداش ب

4-گــروه مطالعــات اپیدمیولوژیــك : ایــن 
گــروه متشــکل از یــك نفــر دکتــر دامپزشــك 
ــروه و  ــس گ ــوان ریی ــه  بعن ــا تجرب ــره و ب خب
ــرای  ــدرك دکت ــا م ــر ب ــناس ماه ــج کارش پن
ــت  ــی تح ــار حیات ــانس آم ــکی و لیس دامپزش
ــك  ــات اپیدمیولوژی ــن کارشــناس مطالع عناوی
بیماریهــای ویروســی دام، کارشــناس مطالعات 
باکتریایــی،  بیماریهــای  اپیدمیولوژیــك 
ــات  ــناس مطالع ــی دام، کارش ــی و قارچ انگل
حیــات  شــتر،  بیماریهــای  اپیدمیولوژیــك 
ــناس  ــوز، کارش ــت آم ــات دس ــش و حیوان وح
مطالعــات اپیدمیولوژیــك بیماریهــای نوپدیــد و 
بــاز پدیــد و کارشــناس آمــار حیاتــی در برنامــه 
ــور  ــری    ام ــاری و پیگی ــرل بیم ــزی، کنت ری
مربوطــه، مشــارکت فعــال دارنــد. ایــن گــروه 
ــل  ــه و تحلی ــع آوری و تجزی ــتای جم در راس
داده هــا و همچنیــن بررســی، رصــد و پایــش 
بــازوی  بعنــوان  بیماریهــای دامــی  کلیــه 
ــت  ــر از اهمی ــای دفت ــروه ه ــایر گ کمکــی س
ــع سیســتم  ــوده و در واق ــوردار ب بســزایی برخ
ــت و  ــر بهداش ــه دفت ــروی محرک ــه و نی تغذی

ــد. ــی باش ــی م ــای دام ــت بیماریه مدیری

مســئول دفتــر و کارشــناس مســئول واکســن 
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و مــواد بیولوژیــك نیــز از مجموعــه چــارت ســازمانی دفتــر مــی باشــند کــه مســتقیمًا زیــر نظــر مدیــر کل دفتــر در 

انجــام فراینــد امــور اداری، بایگانــی، تــدارکات؛ پشــتیبانی و تهیــه و توزیــع واکســن و مــواد بیولوژیــك 
و لــوازم فتــی ، فعالیــت مــی نماینــد.

در حــال حاضــر ایــن دفتــر از مجمــوع 38 پســت ســازمانی تعریــف شــده بــا 19 نفــر پرســنل شــامل 
سرپرســت دفتــر، دو معاونــت، 8 رئیــس گــروه ، 7 کارشــناس و یــك نفــر کارشــناس مســئول واکســن 

و مــواد بیولوژیــك اداره مــی گــردد. 
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عوامل موثر بر افزایش بهره وري 
در واحدهای زنبورداری

گردآوری و تدوین : دکتر  سعید   امیرحاجلو                 

 دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماریهای طیور،زنبورعســل 
ــم          وکرم ابریش

                                                                amir.hajlous@ivo.ir : پست الکترونیك

مقدمه:
زنبــور عـــسل در ایـــران و بعـــضي از کـــشورها 
اکثـــراً بـــه خـاطر تولیـــد عـــسل و احیانـًا مـوم 
در  کــه  آن  حــال  و  شــود  مــي  نگهــداري 
کشــورهاي اروپایــي و آمریــکا بیشــتر بــه خاطــر 
گــرده افـــشاني و اســتفاده از محصــوالت زنبــور 
عسل و عوامـــل فرعـــي پـــرورش زنبـور عـسل 
ــه  ــوم، ژل ــره م اســـت.عسل، عســلك، گــرده، ب
رویــال، مــوم و زهــر زنبــور جــزو تولیــدات زنبــور 
عســل هســتند. در ایــن میــان عســل مهمتریــن 
ــود.زنبورها  ــي ش ــسوب م ــور محـ محصــول زنب
ــدی  ــش کلی ــان نق ــدار گرده افش ــرات بال و حش
در امنیــت غذایــی جهانــی و تنــوع زیســتی 
دارنــد. حــدود 75 درصــد مــواد غذایــی تولیــدی 
ــرات  ــانی حش ــه گرده افش ــته ب ــان وابس در جه
هســتند و بیــن 60  تــا 90 درصــد گیاهــان 
وحشــی بــرای اینکــه بتواننــد بــه حیــات و تولیــد 
ــرات  ــانی حش ــد گرده افش ــد نیازمن ــه دهن ادام

ــتند.  هس

زنبـــورداران در  صنعــت زنبــورداری ایــران، بـــه 
ســـه دســـتۀ تقســیم بندي میشــوند: 

- حرفــه اي: کــه شــغل اصلــي آنها زنبـــورداري 
اســـت و فقـــط از ایـــن طریـــق امـــرار معــاش 

ــد. میکنن

ــغل  ــورداري ش ــواًل زنب ــه اي: معم ــه حرف -نیم
اصلي آنهـــا محـــسوب نمـي شـــود و بـه عنوان 

شــغل دوم آنهــا محســوب مــي گــردد. 

 - زنبورداران تفننی :کلنـــي هـــاي ایـــن دسـته 
بـــیش از 30 و کمتــر از صــد کلنــي اســت.  

ــت و  ــورت ثاب ــه دو ص ــورداري ب ــای زنب واحده
ــه  ــا ب ــن واحده ــته و ای ــت داش ــوچ رو فعالی ک
طــور معمــول بــا مجموعــه اي از خطــرات 
رو بــه رو میباشــند کــه شــامل رویدادهــاي 
ــوچ،  ــی و ک ــا ی ــه ج ــل و جاب ــن حمــل و نق حی
بارندگــي ســیل آســا، خشکســالي ،ســرما و 
ــي،  ــوش، سمپاش ــه وح ــي، حمل ــاي ناگهان گرم
ــا،  ــتقرار کندوه ــگام اس ــه هن ــوزي ب ــش س آت
ســیل، زلزلــه، طوفــان، صاعقــه وانــواع بیماریهــا 
ــا،  ــي، نوزم ــي و اروپای ــوك آمریکای ــه: ل از جمل
بیماریهــاي ویروســي فلجــي مزمن، جــرب واروآ، 
جــرب آکاراپیــس و عارضــه کاهــش غیــر طبیعي 
جمعیــت پــروازي میباشــد. از مجموعــه عوامــل 
ــاي خطــر ســرما  ــرده شــده عامله ــام ب خطــر ن
و گرمــاي ناگهانــي، حملــه وحــوش، بیماریهــاي 
ــا  ــي و بیمــاري نوزم ــي، اروپای لــوك آمریکای
ــا  ــه کندوه بیشــترین ســهم از خســارت وارده ب
را دارا مــي باشــند )صنــدوق بیمــه  کشــاورزي (

ــذاري  ــرمایه گ ــره وري و س ــش به ــراي افزای ب
در ایــن صنعــت عاملهــاي ایجادکننــده خطــرات 
موجــود میبایســت بــه درســتي شناســایي و  
ــا بــه نوعــي امنیــت ســرمایه  مدیریــت شــوند ت
ــم  ــن شــود. همانطورکــه مــی دانی گــذاري تأمی
خطــرات تهدیدکننــده  تولیــد در زنبورداریهــا 
ــن قابهــا در کندوهــا و  ــن رفت ــه صــورت از بی ب
ــا کلنــي تعریــف  ــا از بیــن رفتــن کل کنــدو ی ی
ــه  ــي ک ــن مخاطرات ــي از مهمتری ــود و یک میش
ــا آن  ــل ب ــده زنبورعس ــرورش دهن ــاي پ واحده
رو بــه رو هســتند، خطــرات تهدیدکننــده تولیــد 
ــروز خســارت در  ــر ناشــي از ب ــن خط اســت. ای
ــوران  ــت زنب ــر کاهــش جمعی ــتانها در اث زنبورس
ــد  ــز همانن ــل نی ــد. زنبورعس ــا میباش در کندوه
هــر موجــود زنــده دیگــري تحــت تاثیــر عوامــل 
بســیار پرشــمار و گوناگونــي قــرار میگیــرد. ایــن 
عوامــل  باعــث مــرگ ومیــر زنبورهــا ، کاهــش 

38



تولید و در نتیجه بروز خسارت  را درپي دارد.

ــر  ــه ب ــي ک ــل  مختلف ــي عوام ــور کل ــه ط  ب
گذارنــد  تاثیــر  کندوهــا  در  خســارت  بــروز 
کندوهــا،  در  جمعیــت  مدیریــت  شــامل: 
ــه در  ــا، تغذی ــي کندوه ــاي داخل ــت فض مدیری
ــي  ــاي محیط ــتان، عامله ــوچ زنبورس ــدو، ک کن
و وضعیــت زنبورســتانها، آفــات وبیماریهــا و 
ــیاري  ــا بس ــند. ام ــه  میباش ــوادث غیرمترقب ح
ــرد  ــر عملک ــت تاثی ــود تح ــل خ ــن عوام از ای
عاملهــاي مدیریتــي در زنبــورداري میباشــد 
ــد،  ــي همانن ــاخصهای مدیریت ــه ش ــه طوریک ب
میــزان تحصیــالت مدیــر واحــد، گذرانــدن دوره 
ــد  ــر واح ــه مدی ــزان تجرب ــاي آموزشــي و می ه
ــر عاملهــاي  ــر  شــدت اث ــد ب ــورداري میتوان زنب

ــد. ــته باش ــش داش ــده نق ــاد ش ی

زنبورعســل هماننــد دیگــر جانــداران تحــت تاثیر 
عاملهــاي یاد شــده، بیمارشــده و ضعیف میشــود 
ویــا میمیــرد. نتیجــه آن کاهــش جمعیــت فعــال 
تولیدکننــده عســل و در نهایــت کاهــش تولیــد 
و بــروز خســارت اســت. در زنبورداریهــا هماننــد 
ــرگ  ــدي از م ــدي درص ــاي تولی ــر فعالیته دیگ
ومیــر و تلفــات طبیعــي تلقــي میشــود. بنابرایــن 
آنچــه مــورد توجــه اســت و تولیدکننــدگان 
ــر از حــد  ــات باالت ــد تلف عســل را نگــران میکن
پذیرفتــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال آفــات 
ــار  ــل را گرفت ــف ، زنبورعس ــاي مختل و بیماریه
ــه  ــي آورد. ب ــم م ــرگ او را فراه ــات م و موجب
عــالوه حــوادث غیرمترقبــه از جملــه تصادفــات 
ــي  ــرات ناگهان ــدو، تغیی ــي کن ــه جای ــن جاب حی
ــر  ــل ب ــن قبی ــي و خشکســالي و از ای آب وهوای
ــروز  ــا و در نتیجــه ب ــر زنبوره ــرگ ومی ــروز م ب
ــه  ــاري و حمل ــروز بیم ــا ب ــد. ام ــارت موثرن خس
آفــات بــه زنبورهــا بــدون فراهــم شــدن شــرایط 
مســاعد در زنبورداریهــا صــورت نمیگیــرد. قــوي 
ــا و  ــت کندوه ــه جمعی ــود ب ــا خ ــودن کندوه ب
ــه  ــه و ســالمت تغذی ــوع تغذی ــا ن ســن ملکــه ی

زنبورهــا بســتگي زیــادي داشــته کــه  در بــروز 
ــات  ــه آف ــا ب ــدن کندوه ــار ش ــا و گرفت بیماریه
ــش و  ــان دان ــن می ــت. در ای ــر اس ــیار موث بس
تجربــه مدیــر واحــد پــرورش دهنده زنبورعســل 
ــد  ــدن واح ــار نش ــزایي در گرفت ــه س ــش ب نق
ــا  ــارزه ب ــا و مب ــات و بیماریه ــه آف ــورداري ب زنب
آنهــا دارد. از آنجایــي کــه نــوع مدیریتهــا و 
ــان  ــا یکس ــداري زنبوره ــي نگه ــرایط محیط ش
نیســت، پــس میــزان تلفــات و درصــد خســارت 
ــود.  ــد ب ــان نخواه ــا یکس ــن واحده ــز در بی نی
ــدی  ــاي تولی ــي از واحده ــاس گروه ــن اس برای
ــره  ــم مخاط ــي ک ــره و گروه ــل پرمخاط عس
بــه شــمار مــي آینــد. بــه عبــارت دیگــر وجــود 
ــا برخــي  ــا موجــب میشــود ت گروهــي از عامله
از   زنبورســتانها بــه بیمــاري یــا آفــات خاصــي 
ــا  ــداد در زنبورداریه ــن رخ ــوند و ای ــار ش گرفت

ــروز خســارت در آنهــا شــود. ــه ب منجــر ب

ــروز خســارت متغیرهــاي  متغیرهــاي مهــم در ب
میــزان تحصیــالت، تعداد کنــدوي تامیــن کننده 
الرو یکــروزه، تعویــض ملکــه، چگونگــي ادغــام 
ــش  ــاب در شــروع فصــل افزای ــداد ق ــدو، تع کن
جمعیــت و تولیــد، کــوچ زنبورســتان، خشکســالي 
و نظافــت زنبورســتان در زمــره متغیرهــاي مهــم 
در بــروز خســارت بــه شــمارمی آینــد. از گــروه 
آفــات و بیماریهــا، متغیرهاي جــرب واروآ، پروانه 
مومخــوار، لــوك آمریکایــي، جــرب آکاراپیــس و 
از گــروه حــوادث غیرمترقبه،خشکســالي، غــارت 
و ســرماي ناگهانــي بــر بــروز خســارت در 

کندوهــا تاثیرگــذار میباشــند.

نوسانات ناگهاني دما

گرماي ناگهاني

ــال  ــه در احتم ــت ک ــي اس ــي از متغیرهای  یک
پروانــه  واروآ،  جــرب  بــه  شــدن  گرفتــار 
ــوك  ــز و بیمــاري ل ــور زرد و قرم مومخــوار، زنب
آمریکایــي موثــر میباشــد بــه طــوري کــه اگــر 
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ــي  ــاي ناگهان ــار گرم ــورداري دچ ــاي زنب واحده
نشــوند، احتمــال اینکــه در گــروه پرمخاطــره در 
اثــر جــرب واروآ، پروانــه مومخــوار، زنبــور زرد و 
قرمــز و بیمــاري لــوك آمریکایــي قــرار بگیرنــد.
کاهــش مییابــد . شــرایط نامســاعد دمایــي 
هماننــد نوســانات ناگهانــي دمــا، باعــث میشــود 
کــه بخــش عمــده اي از فعالیــت هــاي زنبــوران 
در کنــدو صــرف خنــك کــردن و تهویــه کنــدو 
شــود بــه همیــن خاطــر تعــداد زیــادي از زنبوران 
بــراي خنــك کــردن کنــدو، مســئولیتهاي دیگــر 
ــه  ــري از حمل ــي و جلوگی ــد نگهبان ــود همانن خ
ــز  ــور زرد و قرم ــد زنب ــودات همانن ــر موج دیگ
را رهــا میکننــد. از یــك طــرف بســیاري از 
زنبــوران در اثــر فعالیــت بیــش از حــد در کنــدو 
تلــف شــده و از ســوی دیگــر بــه دلیــل گرمــاي 
بیــش از حــد تولیــد مثــل نیــز در کنــدو متوقــف 
میشــود و حاصــل ایــن دو پدیــده کاهــش شــدید 
جمعیــت و ضعــف کندوهــا میباشــد کــه شــرایط 
را بــراي حضــور جــرب واروآ در کندوهــا فراهــم 
ــا  ــا ب ــي در کندوه ــاي ناگهان ــد. گرم ــی کن م
افزایــش فعالیــت زنبــوران، ایجــاد مــرگ ومیــر 
بــه دلیــل شــدت فعالیــت و نبــودن تهویــه 
ــدن تخــم هــا، در  ــدو و آســیب دی کافــي در کن
نهایــت باعــث کاهــش مکانیــزم دفاعــي طبیعــي 
زنبــور عســل در برابــر آفــات وبیماریهــا میشــود.   

ــر  ــه در زی ــود پای ــي و وج ــرماي ناگهان س
ــا  کندوه

ــوران  ــت زنب ــي فعالی ــرماي ناگهان ــورد س  در م
ــد و  ــش مییاب ــدو افزای ــردن کن ــرم ک ــراي گ ب
زنبــوران نگهبــان کنــدو از آنجایــي کــه مشــغول 
گــرم کــردن کنــدو هســتند، مســئولیت حفاظــت 
کنــدو را رهــا میکننــد بــه همیــن خاطــر احتمــال 
اینکــه در معــرض حملــه زنبــور زرد و قرمــز قرار 
بگیرنــد، افزایــش مییابــد همینطــور ســرما باعــث 
ــن  ــه همی ــود ب ــت میش ــذا در طبیع ــش غ کاه
ــراي تامیــن غــذاي  خاطــر زنبــور زرد و قرمــز ب

خــود بــه کندوهــا حملــه میکنــد. همینطــور اگــر 
ایــن واحدهــا بــراي کندوهــاي خــود پایــه تعبیــه 
نمایند،وجــود پایــه در زیــر کندوهــا، باعــث 
میشــود زنبــور زرد و قرمــز توانایــي شــکار کردن 
زنبــوران و ورود بــه کندوهــا را بــه دلیــل از 
دســت دادن تعــادل پــروازي نداشــته باشــد. امــا 
ــند  ــه باش ــرار گرفت ــن ق ــا روي زمی ــر کندوه اگ
بــه راحتــي مــي تواننــد از ســوراخ پــروازي زنبــور 

عســل بــه درون کنــدو راه پیــدا کنــد.

کوچ دادن زنبورستان 
با کــوچ زنبورســتان امــکان دســتیابي به شــرایط 
ــراي  ــازه ب ــي مناســب، چراگاههــاي ت آب وهوای
تغذیــه زنبورعســل و اســتفاده از گیاهــان دارویــي 
ــي از  ــود. یک ــم میش ــل فراه ــور عس ــراي زنب ب
ــالمتي  ــه روي س ــدي ک ــي مفی ــان داروی گیاه
زنبورعســل و مقاومــت آن در برابــر آفــات و 
بیماریهــا تاثیــر بــه ســزایي دارد، آویشــن اســت، 
بــه طــوري کــه کــوچ زنبورســتان بــه مناطقــي 
کــه داراي پوشــش گیاهــي آویشــن میباشــد، بــا 
تغذیــه زنبورعســل از ایــن گیــاه مقاومــت آن در 
برابــر آفــات و بیماریهــا افزایــش میبایــد. عــالوه 
ــر ایــن، یکــي از مهمتریــن فوایــد کــوچ دادن  ب
زنبورســتان کاهــش درصــد هموزیگوتــي آللهاي 
جنســي )پدیــده همخونــي( در کندوهــا میباشــد، 
چــرا کــه وجــود ایــن پدیــده در کندوهــا باعــث 
ضعیــف شــدن زنبــوران، افزایــش مــرگ و میــر 
نــوزادان و در نهایــت ضعــف و کاهــش جمعیــت 
ــب  ــتر مناس ــر بس ــن ام ــود و ای ــا میش کندوه
ــا را  ــات و بیماریه ــه آف ــدن ب ــار ش ــراي گرفت ب
ــي  ــال از آنجای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــم مینمای فراه
کــه بیمــاري لــوك آمریکایــي فقــط بــه نــوزادان 
ــل  ــم در فص ــا( آن ه ــفیره ه ــدو )الرو وش کن
ــف  ــن ضع ــاند، بنابرای ــیب میرس ــل آس تولیدمث
نــوزادان در اثــر پدیــده همخونــي باعــث گرفتــار 
ــي  ــوك آمریکای ــاري ل ــه بیم ــا ب ــدن کندوه ش
ــادي  ــا حــد زی میشــود کــه کــوچ زنبورســتان ت
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میتواند از این امر جلوگیري نماید.

فاصله بین کندوها در زنبورستانها
فاصلــه بیــن کندوهــا در زنبورســتانها یکــي دیگر 
از عاملهــاي موثــر بــر احتمــال گرفتــار شــدن و 
ــات و  ــه آف ــورداري ب ــاي زنب ــدن واحده ــا نش ی
ــور زرد  ــرب واروآ، زنب ــون ج ــي همچ بیماریهای
و قرمــز و بیمــاري نوزمــا میباشــد. چنانچــه 
ــك  ــش از ی ــه بی ــورداري فاصل ــاي زنب واحده
متــر را در بیــن کندوهــاي خــود رعایــت نماینــد، 
احتمــال گرفتــار شــدن ایــن واحدهــا بــه جــرب 
واروآ، زنبــور زرد و قرمــز کاهــش مــی یابد.  جرب 
ــا  ــات  در کندوه ــن آف ــي از خطرناکتری واروآ یک
میباشــد، رعایــت فاصلــه بیــش از یــك متــر در 
ــن جــرب را از  ــال ای ــن کندوهــا احتمــال انتق بی
یــك کنــدو بــه کنــدوي دیگــر کاهــش داده ودر 
نهایــت موجــب کاهــش احتمــال گرفتــار شــدن 
کندوهــا بــه جــرب میشــود. طبــق روابــط حاکــم 
ــه  ــور متعلــق ب ــر زندگــي زنبورعســل، هــر زنب ب
کنــدوي خاصــي میباشــد کــه در حقیقــت هویــت 
زنبــور را مشــخص میکنــد. هــر زنبــوري کــه بــه 
ــوران  ــق زنب ــي شــود، از طری ــتباه وارد کندوی اش
نگهبــان تشــخیص داده شــده و مانــع از ورود آن 
بــه کنــدو خواهنــد شــد، مگــر اینکــه زنبورعســل 
ــر  ــن صــورت اگ ــه در ای ــد ک ــرده باش ــل گ حام
وارد کنــدو شــود و آلــوده بــه آفــت و یــا بیمــاري 
باشــد، موجــب ســرایت آن بــه کندوهــاي دیگــر 
ــه در  ــود فاصل ــن وج ــد. بنابرای ــد ش ــز خواه نی
ــدوي  ــوران کن ــا باعــث میشــود زنب ــن کندوه بی
خــود را  بــه خوبــي تشــخیص داده و بــه اشــتباه 

وارد کنــدوي دیگــر نشــوند.

حوادث غیرمترقبه 
ــال  ــر احتم ــه ب ــه ک ــوادث غیرمترقب  یکــي از ح
ــه آفــات  گرفتــار شــدن واحدهــاي زنبــورداري ب
ــي  ــالي و بارندگ ــر دارد، خشکس ــا تاثی و بیماریه
مســتمر اســت. اگــر واحدهــاي زنبــورداري دچــار 

ــل  ــه دلی ــالي ب ــوند، در خشکس ــالي نش خشکس
ــف  ــذا و ضع ــود غ ــد، کمب ــش از ح ــاي بی گرم
جمعیــت فعــال کنــدو، مکانیــزم دفاعــي طبیعــي 
زنبــوران از بیــن میــرود و کاهــش جمعیــت 
شــدید در کنــدو اتفــاق میافتــد کــه همیــن امــر 
باعــث میشــود کــه احتمــال گرفتــار شــدن کنــدو 
ــد. از  ــدا کن ــش پی ــا افزای ــات و بیماریه ــه آف ب
ــع از چــراي  طــرف دیگــر بارندگــي مســتمر مان
زنبورعســل میشــود در نتیجــه از فعالیــت پــروازي 
زنبورعســل کاســته شــده و باعــث شســته شــدن 
شــهد و گــرده از گلهــا و گیاهــان میشــود و 
زنبــوران دچــار کمبــود شــدید غذایــي میشــوند. 
ــث  ــدو باع ــذا در کن ــود غ ــاال و کمب ــت ب رطوب
ــت  ــك جمعی ــده و ی ــت ش ــدید جمعی ــت ش اف
ــه آفــات و  ــار شدنشــان ب ضعیــف احتمــال گرفت

ــد.   ــدا میکن ــش پی ــا افزای بیماریه

مدیریت واحد زنبورداري
  میزان تحصیالت مدیر واحد

متغیرهــاي  در  عاملهــا  مهمتریــن  از  یکــي 
مربــوط بــه مدیریــت واحــد زنبــورداري، میــزان 
تحصیــالت مدیــر واحــد میباشــد،یك مدیــر 
تحصیــل کــرده از نظــر علمــي بــا مســائل 
نگهــداري کندوهــا، پــرورش و پیشــگیري از 
ــتر  ــل بیش ــاي زنبورعس ــات و بیماریه ــروز آف ب
آشــنا اســت و در مواقــع بــروز آفــات و بیمــاري 
ــم  ــه تصمی ــادر ب ــران ق ــر مدی ــریعتر از دیگ س

ــد. ــان میباش ــراي درم ــري ب گی

      تعویض ملکه
ــت  ــث مدیری ــم در بح ــاي مه ــي از متغیره یک
ــد.  ــه میباش ــض ملک ــا، تعوی ــت در کندوه جمعی
بــه طــوري کــه اگــر واحدهــاي زنبــورداري هــر 
ــه تعویــض ملکــه زنبورســتان  ــدام ب دو ســال اق
خــود نماینــد، از آنجایــي کــه ملکــه نقــش 
کلیــدي در مدیریــت جمعیــت کندوهــا از طریــق 
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آن  بــودن  جــوان  لیکــن  دارد،  تخمریــزي 
ــا  ــت در کندوه ــش جمعی ــث افزای ــد باع میتوان
شــده و یــك کندویــي بــا جمعیــت زیــاد، 
کمتــر گرفتــار آفــات و بیماریهــا میشــود. ملکــه 
ــا  ــد ب ــال باش ــش از دو س ــن آن بی ــه س اي ک
ــده و  ــه ش ــزي مواج ــم ری ــزان تخ ــش می کاه
ــد  ــتیباني کن ــي را پش ــت بزرگ ــد جمعی نمیتوان
ــري بیشــتري در  ــیب پذی ــي آس در نتیجــه کلن

ــت. ــد داش ــا خواه ــات و بیماریه ــر آف براب

ــش  ــل افزای ــروع فص ــاب در ش ــداد ق تع
ــد تولی

در متغیرهــاي مربــوط بــه مدیریــت جمعیــت و 
فضــاي داخلــي کنــدو، متغیرهــاي تعــداد قــاب 
در شــروع فصــل افزایــش تولیــد و جمعیــت از 
ــت  ــزان جمعی ــر می ــاخصها از نظ ــن ش مهمتری
در کندوهــا میباشــد. بــه همیــن خاطــر چنانچــه 
در شــروع فصــل افزایــش جمعیــت در کندوهــا 
تعــداد8-10  قــاب  و در شــروع فصــل افزایــش 
تولیــد تعــداد بیــش از 10 قــاب در کندوها باشــد 
ــورداری  ــاي زنب ــار شــدن واحده ــال گرفت احتم
ــاي  ــود. جمعیته ــی ش ــر م ــا کمت ــه بیماریه ب
کوچــك توانایــي جمــع آوري عســل در حــدي 
ــاز  ــر نی ــازاد ب ــذاي خــود و هــم م ــه هــم غ ک
بــراي برداشــت را تامیــن نماینــد، ندارنــد. 
ــل  ــروع فص ــه در ش ــر چنانچ ــن خاط ــه همی ب
افزایــش جمعیــت و تولیــد، کندوهــا تعــداد قــاب 
الزم را در هــر کنــدو داشــته باشــند، بــه دلیــل 
افزایــش در میــزان تولیدمثــل و داشــتن جمعیت 
قــوي و همینطــور میــزان عســل کافــي بــراي 
تغذیــه کلنــي، احتمــال گرفتــار شــدن آنهــا بــه 
ــي  ــوك آمریکای ــاري ل ــس و بیم جــرب آکاراپی

کمتــر خواهــد شــد. 

زمان گرفتن بچه زنبور
ــر از  ــي دیگ ــور یک ــه زنب ــن بچ ــان گرفت زم

ــت در  ــت جمعی ــه مدیری ــوط ب ــاي مرب متغیره
ــر  ــر ب ــن متغی ــي ای ــد. از طرف ــا میباش کندوه
احتمــال گرفتــار شــدن و یــا نشــدن واحدهــاي 
ــاري  ــوار و بیم ــه مومخ ــه پروان ــورداري ب زنب
لــوك آمریکایــي نیــز موثــر اســت. بــا توجــه به 
اینکــه فصــل فعالیــت بــراي زنبورعســل کوتــاه 
ــراي  ــي ب ــت کاف ــدو فرص ــه کن ــت و بچ اس
بازســازي و افزایــش جمعیــت را نــدارد، الزامــا« 
ــه بچــه گیــري  ــد اقــدام ب در اوایــل فصــل بای
ــل  ــه دلی ــدو ب ــن صــورت کن ــر ای ــود در غی نم
نداشــتن جمعیــت قــوي و کافــي گرفتــار آفــات 

ــد. ــد ش ــا خواه و بیماریه

 تغذیه
در گــروه متغیرهــاي مربــوط بــه تغذیــه، نســبت 
شــربت بهــاره، شــربت پاییــزه و کیــك مکمــل 
ــر  ــند. اگ ــا میباش ــن متغیره ــرده از مهمتری گ
ــه شــربت بهــاره  ــورداري در تهی واحدهــاي زنب
ــك  ــبت ی ــب از نس ــه ترتی ــزه ب ــربت پایی و ش
ــتفاده  ــکر و آب اس ــك ش ــه ی ــك و دو ب ــه ی ب
ــود گــرده از  ــد و همچنیــن در زمــان کمب نماین
کیــك مکمــل گــرده اســتفاده کننــد، واحدهــاي 
زنبــورداري بــا ایــن مشــخصات توانایــي مقابلــه 
ــت.  ــد داش ــز خواهن ــا را نی ــات و بیماریه ــا آف ب
ــدت  ــه ش ــه ب ــا ک ــن بیماریه ــي از مهمتری یک
تحــت تاثیــر تغذیــه قــرار دارد، بیمــاري نوزمــا 
ــي دادن  ــا چگونگ ــذا و ی ــوع غ ــر ن ــت. اگ اس
ــف  ــول مختل ــزه در فص ــاره و پایی ــربت به ش
ــاي گوارشــي  ــث بیماریه ــد، باع متناســب نباش
در زنبــوران میشــود. یکــي از عاملهــاي اصلــي 
ــا  ــت در کندوه ــا رطوب ــاري نوزم ــروز بیم در ب
ــا پاییــزه بســیار اســت. اگــر شــربت بهــاره و ی

رقیــق باشــد، زنبورهــا بایــد آن را غلیــظ کننــد 
ــي  ــد و از آنجای ــه کنن ــد از آن تغذی ــا بتوانن ت
ــع  ــت را دف ــن رطوب ــد ای ــا نمیتوانن ــه زنبوره ک
کننــد، رطوبــت در کنــدو پخــش شــده و باعــث 
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بیماري نوزما میشود.

ــن  ــز، ای ــور زرد و قرم ــورد زنب ــور در م همینط
ــه  ــوران تغذی ــه از زنب ــر اینک ــالوه ب ــت ع آف
میکنــد، عســل کندوهــا را نیــز غــارت میکنــد، 
بــه همیــن خاطــر بــراي جلوگیــري از کاهــش 
ــه در  ــت تغذی ــوران جه ــاز زنب ــورد نی ــل م عس
کندوهــا، بــا تغذیــه تحریکــي کندوهــا میتــوان 
از گرفتــار شــدن زنبــوران بــه زنبــور زرد و قرمــز 

ــري نمــود جلوگی

فاصله مناسب با صنایع آلوده کننده
اگــر واحدهــاي زنبــورداري فاصلــه مناســب بــا 
صنایــع آلــوده کننــده را رعایــت نماینــد، احتمال 
گرفتــار شــدن ایــن واحدهــا بــه جــرب واروآ و 
ــوده شــدن  ــد. آل ــا کاهــش مییاب ــاري نوزم بیم
ــاي  ــده ه ــموم و آالین ــواع س ــه ان ــا ب کندوه
صنعتــي باعــث ضعــف جمعیــت زنبــوران 
جمعیــت  یــك  بــودن  ضعیــف  و  میشــود 
احتمــال گرفتــار شــدن بــه آفــات وبیماریهــا را 

ــد.  ــش میده ــز افزای نی

در اثــر سمپاشــي پروازهــاي تداخلي )گمشــدگي 
زنبوران(بیشــتر شــده و اگــر زنبــوران یــك کندو 
ــند از  ــده باش ــار ش ــوار گرفت ــه مومخ ــه پروان ب
ایــن طریــق آلودگــي در ســطح وســیعتري 
در کندوهــا پخــش میشــود. اگــر در ادغــام 
ــام  ــوي ادغ ــف در ق ــاي ضعی ــا، کندوه کندوه
شــوند، احتمــال گرفتــار شــدن ایــن واحدهــا بــه 
ــرار گرفتــن در گــروه  ــا ق ــه مومخــوار و ی پروان

ــد ــدا میکن پرمخاطــره ، کاهــش پی

تعــداد کنــدوي تامیــن کننــده الرو یکروزه 
کارگر

از بیــن متغیرهــاي مربــوط بــه پــرورش ملکــه، 
ــروزه  ــده الرو یک ــن کنن ــدوي تامی ــداد کن تع
ــاي  ــار شــدن واحده ــال گرفت ــر احتم ــر ب کارگ

موثــر  آکاراپیــس  جــرب  بــه  زنبــورداري 
میباشــد. بــه همیــن خاطــر انتخــاب  واحدهــاي 
ــن  ــراي تامی ــوب ب ــات مطل ــدوي داراي صف کن
ــده  ــش پدی ــث کاه ــر باع ــروزه کارگ الرو یک
همخونــي و بهبــود رشــد و تولیــد مثــل در 
ــش  ــث کاه ــر باع ــن ام ــود و ای ــا میش کندوه
ــرب  ــه ج ــا ب ــدن کندوه ــار ش ــال گرفت احتم

ــود.  ــس میش آکاراپی

زمســتان گذرانــي و نظافــت محوطــه 
زنبورســتان 

فعالیــت  حیــن  در  زنبورعســل  آنجایــي  از 
پــروازي تنهــا قــادر بــه دفــع مدفــوع میباشــد، 
ــي باعــث کاهــش  زمســتان گذرانیهــاي طوالن
ــوع  ــع مدف ــوران و تجم ــروازي زنب ــت پ فعالی
در دســتگاه گــوارش آنهــا و بــروز بیمــاري 
نوزمــا میشــود. همینطــور اگــر واحدهــا نظافــت 
محوطــه زنبورســتان را رعایــت نماینــد، احتمال 
ــد و  ــرار بگیرن ــره ق ــروه پرمخاط ــه در گ اینک
گرفتــار بیمــاري نوزمــا شــوند کاهــش مییابــد. 
ــا و  ــت بقای ــي بایس ــار، م ــل به ــل فص در اوای
ضایعــات موجــود در کــف کنــدو کامــال تمیــز 
ــار  ــال گرفت ــورت احتم ــن ص ــر ای ــود در غی ش
ــش  ــا افزای ــاري نوزم ــه بیم ــا ب ــدن کندوه ش

ــد. مییاب

  - نــکات حائــز اهمیــت در بهبــود بهــره وري 
صنعــت زنبــورداری کشــور: 

ــه  ــاي الزم در زمین ــنایي و آگاهیه ــدم آش - ع
ــل  ــرورش زنبورعس پ

- آشــنایي کــم مدیــران واحدهــا بــا روشــهاي 
ــا  ــاري ه ــات و بیم ــا آف ــارزه ب پیشــگیري و مب
کــه بــه عنــوان مهمتریــن عاملهــاي خطــر در 

ــروز خســارت در کندوهــا مــي باشــند. ب

آموزشــي  هــاي  کالس  کــم  برگــزاری   -
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بیمــه  نــرخ  در محاســبه  آن  تاثیــر  و  بیمــه  و  اتحادیــه هــا  توســط  زنبورعســل  پــرورش 

- طراحی و استقرار زنجیره های  تولید و تامین 
امــا در بعــد نحــوه اجــرای الگــوی توســعه، آنچــه تجربیــات مختلــف و مطالعــه و بررســی تجربیــات 
ــد  ــرای تحقــق اهــداف آن نیازمن کشــورهای مختلــف نشــان مــی دهــد هــر برنامــه توســعه ای ب
ــعه در  ــر توس ــده ام ــریع کنن ــده و تس ــش برن ــه پی ــعه ای ک ــای توس ــازمان ه ــروز س ــور و ب حض
هــر زیــر بخــش مــی باشــند، اســت. ایــن ســازمان هــای توســعه ای بــا رهبــری، بهــم رســانی و 
ــر  ــن پ ــازار و همچنی ــت، صنعــت و ب ــن دول پشــتیبانی کســب و کار هــا و ایجــاد نقــش واســط بی
کــردن خــالء حلقــه هــای مفقــوده در صنعــت مــی تواننــد نقشــی تاثیــر گــذار در بهبــود شــاخص 

ــد گــذار باشــند. هــای توســعه در صنعــت و تســهیل کننــده رون

 - محــور قــرار دادن بــازار بــه عنــوان رکــن اصلــی توســعه ،  هــم در بعــد داخلــی و هــم در بعــد 
خارجــی، 

ــی و بهــره  ــد رقابت ــی  ، تولی ــد بهــره ور و رقابت ــه ســوی تولی ــد معیشــتی ب ــر شــرایط تولی  - تغیی
ور در ســایه بازگشــت ارزش افــزوده واقعــی تولیــد، بــه تولیــد کننــده، مــی توانــد تعییــن کننــده و 

راهگشــا باشــد.

- سوق یافتن صنعت به چند محصولی و عبور از تك محصولی بودن صنعت،

منابع مورد استفاده  : 
ــد8  ــن الگــوی مخاطــرات در واحدهــای زنبورعســل درکشــور – اقتصــاد کشــاورزی – جل 1- تبیی

ــماره 1393-2 -ش

ــدات  ــدات دام—گــروه تولی ــت امــور تولی ــورداری کشــور – معاون 2- طــرح جامــع ســاماندهی زنب
ــل-1396  زنبورعس

3- چالــش هــا و مشــکالت صنعــت زنبــورداری- جمــع بنــدی نظــرات اســتانی ادارات کل 
1398 1397و  دامپزشکی-ســال 

4- بررســی وضعیــت زنبــورداری کشــور- دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماریهــای طیور و زنبورعســل 
و کــرم ابریشــم- 1397 

5- راهنمــاي پــرورش زنبــور عســل ویــژه طــرح بســیج همــگام بــا کشــاورز- عبــداهلل حســن زاده 
قــورت تپــه، داود صیــدي- 1395 

6- تحلیــل تشــخیصی شــاخص هــای موثــر در میــزان تولیــد زنبورســتانهای آذر بایجــان شــرقی – 
فصلنامــه پژوهشــهای ترویــج و آمــوزش کشــاورزی - ســال دهــم – شــماره 4- ســال 95

7- جزوه کارایی وتعاریف اثربخشی  برگرفته از  سایت های اینترنتی 
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امنیت زیستی در آبزی پروری
دکتر امراله قاجاری 

ــای  ــاری ه ــت بیم ــت و مدیری ــر بهداش ــر کل دفت مدی
ــور ــکی کش ــازمان دامپزش س

amrellah.ghajari@ivo.ir

ــت زیســتی )Biosecurity( متشــکل از دو  واژه امنی
جــزء Bio  وsecurity  مــی باشــد. Bio در لفــظ به 
ــده  معنــای حیــات و در ایــن جــا منظــور موجــودات زن
بــوده کــه تأثیــرات منفــی بــر روی زندگــی دام، طیــور، 
ــد ،  ــالل در تولی ــته و باعــث اخت ــان و انســان داش آبزی
تولیــد مثــل و رشــد مــی گردنــد. کلمــه security نیــز 
در لفــظ بــه معنــای امنیــت و در ایــن جــا منظــور تمــام 
ــری از ورود  ــور جلوگی ــه منظ ــه ب ــت ک ــی اس اقدامات
ــی  ــط زندگ ــه محی ــده ب ــودات زن ــن موج ــت ای و فعالی

انســان ، دام ، طیــور و آبزیــان صــورت مــی پذیــرد.

  اصطــالح امنیـــت زیســـتی یــك لغــت جدیــد در علــم 
ــوان  ــی ت ــه نوعــی م ــوده و ب پزشــکی و دامپزشــکی ب
ــرای یــك مفهــوم قدیمــی  ــد ب گفــت یــك لغــت جدی
اســت . بــه نظــر مــی رســد خاســتگاه اصلــی ایــن واژه 
صنایــع غذایــی مرتبــط بــا تولیــد غــذای دام ، طیــور و 
آبزیــان بــوده جایــی کــه تمــام تالشــها در جهــت تولیــد 
غــذای ســالم و عــاری از هرگونــه جــرم بیمــاری زا مــی 
ــد  ــاس تولی ــه و اس ــتی پای ــت زیس ــرد امنی ــد. کارب باش
موفقیــت آمیــز بــرای همــه صنایــع تولیــدی مرتبــط بــا 

دام هــا مــی باشــد.

ــث  ــورد بح ــته م ــان در 4 دس ــتی در آبزی ــت زیس امنی
ــرد: ــی گی ــرار م ق

ــزا و میزبانهــای  1-شــناخت عوامــل بیماری
آنهــا

بــا توجــه بــه اینکــه محــل پــرورش آبــزی یــك محیــط 
منحصــر بــه فــرد آبــی اســت بنابرایــن ســالمت یــك 
ــی و وضــوح آشــکار  ــه راحت ــرورش ب جمعیــت مــورد پ

نمــی شــود.

تعــداد گونــه هایــی کــه در سیســتم هــای مختلــف آبــی 
ــاد  ــرورش داده شــده و نگهــداری میشــوند بســیار زی پ
ــطح  ــه در س ــًا 600 گون ــال 2016 تقریب ــت) در س اس
جهــان پــرورش داده شــده انــد( و ایــن امــر بیانگــر آن 
اســت کــه همیشــه دانــش در مــورد بیماریهــای جدیــد 
و حساســیت میزبــان عقــب تــر از توســعه آبــزی پــروری 

اســت.

ــای  ــا، راهه ــورد بیماریه ــی در م ــی کم ــی جمع آگاه
انتقــال و نیــز اطالعــات در خصــوص ایمنــی میزبــان و 
ژنتیــك آنهــا وجــود دارد و معمــواًل تشــخیص بیماریهــا 
 OIE ــده ــناخته ش ــای ش ــاس  بیماریه ــه و اس ــر پای ب

اســت.

تاثیــرات بیمــاری از جنبــه اقتصــادی _اجتماعــی ســبب 
ــی  ــتغال، دسترس ــد، اش ــد، درآم ــرر در تولی ــاد ض ایج
ــرف  ــاد مص ــذاری و اعتم ــرمایه گ ــازار، س ــهم ب ــه س ب
کننــده، کمبــود مــواد غذایــی، عــدم موفقیــت صنعــت 

ــت میشــود. ــی تجــارت و صنع ــا تعطیل ی

بــا نگاهــی بــه تجربــه جمهــوری خلــق چیــن، 
بزرگتریــن تولیدکننــده آبــزی پــروری در جهــان نشــان 
مــی دهــد کــه خســارات اقتصــادی ناشــی از بیماریهایی 
ــل توجــه هســتند و  ــد قاب کــه رســمًا گــزارش شــده ان
ــد  ــان میده ــی را نش ــد افزایش ــك رون ــه ی ــن پروس ای
ــی از  ــارات ناش ــال 2017 خس ــال در س ــوان مث ــه عن ب
ــود کــه 1.2 بیلیــون  ــًا 5.3 بیلــون دالر ب بیمــاری تقریب
ــال 2016  ــده در س ــت ش ــارات ثب ــتر از خس دالر بیش
ــه  ــا 62 گون ــود و ایــن خســارات ناشــی از درگیــری ب ب

ــت. ــوده اس ــاری ب ــی و 96 بیم پرورش
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ــه همــراه افزایــش تراکــم  ــروري ب      توســعه آبزی پ
در  مختلــف  بیماری هــای  و ظهــور  بــروز  باعــث 
جمعیــت آبزیــان پرورشــي شــده اســت؛ بــه نحــوي که 
بــروز بیماری هــا بــه عنــوان اصلی تریــن مانــع توســعه 
آبزی پــروري مطــرح گردیــده اســت کــه هــم توســعه 
ــیاری از  ــی را در بس ــعه اجتماع ــم توس اقتصــادی و ه
کشــورها تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. زمانیکــه یــك 
عامــل پاتــوژن بــه یــك محیــط طبیعــی وارد می شــود 
امــکان درمــان و یــا ریشــه کنــی آن  بســیار کــم و یــا 
اصــال وجــود نــدارد. هرچنــد کــه عواقــب و پیامدهــای 
ــای  ــت ه ــزا از جمعی ــل بیماری ــار عوام ــی از انتش ناش
ــا  ــی اســت ام ــش بین ــل پی ــه پرورشــی قاب وحشــی ب
ــای  ــت ه ــزا از جمعی ــل بیماری ــار عوام ــب انتش عواق
پرورشــی بــه وحشــی بســیار مشــکل اســت. مهمتریــن 
راه بــرون رفــت از مشــکل بیمــاری هــا ارتقــاء شــرایط 
ــف  ــاس تعری ــر اس ــد . ب ــی باش ــتی م ــت زیس امنی
ــتراتژیك  ــت اس ــك رهیاف ــتی ی ــت زیس FAO  امنی
و متمرکــز اســت کــه شــامل مجموعــه ای از سیاســت 
هــا و مقــررات جهــت کاهــش خطــر بیمــاری هــا مــی 
ــی ،  ــات مراقبت ــه اقدام ــه ب ــتا توج ــن راس ــد در ای باش
قرنطینــه ای و واکسیناســیون تــوام بــا ارتقــاء شــرایط 
ــن ســامانه  ــه میگــردد. در ای ــرورش توصی ــت پ مدیری
ــاط  ــا و شناســائی نق ــق ورودی ه ــرل دقی ــا کنت ــا ب ه
ــرات  ــت خط ــگیری و مدیری ــه پیش ــبت ب ــران نس بح

ناشــی از عوامــل بیمــاری زا اقــدام میگــردد.

شناســایی عوامــل بیمــاری زا و خصوصیــات بیولوژیك 
ــی ،  ــال و جابجائ ــای انتق ــایی روش ه ــا ، شناس آنه
شناســایی عوامــل خطــر و عوامــل زمینــه ای و میــزان 
حساســیت میزبــان بــه عنــوان پیــش نیازهــای برنامــه 
کنتــرل بیمــاری مطــرح مــی باشــند. بعــالوه اجــرای 
ایــن برنامــه از طریــق ایجــاد زیرســاخت های مناســب 
جهــت اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه و کنترلــی صــورت 
مــی پذیــرد بــه عبارتــی در ابتــدا بســتر مناســب جهــت 

اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه بایــد فراهــم گــردد قطعــا 
در بســتر معیــوب اقدامــات پیشــگیرانه و کنترلــی 
ــه  ــا توجــه ب فقــط هــدر دادن ســرمایه مــی باشــد . ب
ــرات  ــزان مخاط ــده و می ــائی ش ــای شناس ــاری ه بیم
آنهــا ، عوامــل ویروســی پیشــتاز بــوده و اولویــت اول 
ــند  ــی باش ــا دارا م ــاری ه ــت بیم ــه مدیری را در برنام
انتشــار عوامــل بیمــاری زا  .مهمتریــن راه هــای 

ــد از : عبارتن

1-نقل و انتقال آبزی زنده آلوده

 2- ورود حاملین و ناقلین

 3- ورود آلودگی از طریق آب

 4- ورود آلودگی از طریق عوامل انسانی

 5- ورود آلودگی از طریق خوراك مصرفی

 6- ورود آلودگی از طریق پرندگان 

7- ورود آلودگی از طریق حیوانات غیر آبزی.

و در نهایــت اینکــه تمرکــز بــر پیشــگیری از بیمــاری 
نشــانه بلــوغ صنعــت اســت .

۱-مدیریت سالمت آبزیان

ــتی  ــت زیس ــات امنی ــی اقدام ــه اثربخش ــی ک عوامل
ــزی  ــوزه آب ــاد در ح ــن نه ــد : چندی ــدود میکنن را مح
ــر  ــب نظ ــان  صاح ــالمت آبزی ــت س ــروری و مدیری پ
ــای  ــتراتژی ه ــیالت(، اس ــکی ، ش ــتند ) دامپزش هس
ــا در  ــه و ی ــطح مزرع ــف در س ــتی ضعی ــت زیس امنی
ــوارد اورژانســی،  ــات در م ــود امکان ــی، کمب ــطح مل س
ــف  ــی، ضع ــن الملل ــتانداردهای بی ــف اس ــرای ضعی اج
قوانیــن و مقــررات، عــدم تطابــق بیــن برنامــه هــای 
تحقیقاتــی و بخــش تولیــد، همکاریهــای ضعیــف 

ــی. ــی و خصوص ــش دولت بخ
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)ســالمت   )AAH)aquatic animal health
آبزیــان( بــه عنــوان یکــی از شــاخص هــای بــا اولویــت 
اســتراتژیك اســت کــه بایــد توســط دولتهــا در برنامــه 
ریــزی هــای ملــی بــرای توســعه آبــزی پــروری 

ــده شــود. گنجانی

1-تجــارت و جابجایــی آبــزی زنــده و 
محصــوالت آنهــا

ماهــی کاالی تجــاری مناســبی خصوصــًا در معامــالت 
ــال  ــن پروســه امــکان انتق ــی اســت و در ای ــن الملل بی
آبــزی بیمــار و یــا عوامــل بیماریــزا وجــود دارد و اگــر با 
چالشــهای بیمــاری بــه درســتی برخــورد نشــود صنعــت 
ــح  ــود. تقســیم صحی ــدار نخواهــد ب ــروری پای ــزی پ آب
هزینــه هــای عملیاتــی و ســرمایه گــذاری بلندمــدت در 
زمینــه پیشــگیری، مدیریــت، کنتــرل و درمــان بیماریها 
ــه چهارچــوب هــای قدرتمنــد حاکمیتــی دارد و  ــاز ب نی
بنابرایــن یکــی از مهــم تریــن عناصــر از نظــر عملکــرد 

صنعت اســت.

۲-تغییرات اکوسیستم
اکوسیســتم هــای آبــی از طریــق فعالیــت هــای 
مســتقیم جامعــه انســانی نظیــر ســد ســازی، گســترش 
جوامــع و یــا عوامــل غیــر مســتقیم نظیــر تغییــرات آب 
ــوند.پرورش  ــرات میش ــتخوش تغیی ــی و ... دس و هوای
در چنیــن محیطــی از یــك ســو و از ســوی دیگــر بــه 
ــرورش، ســبب  ــورد پ ــزی م ــودن آب خاطــر خونســرد ب

ایجــاد شــرایط پیچیــده ای خواهــد شــد٪

PMP/AB

The Progressive Management  Path�(
: )way  For  Aquaculture  Biosecurity

ــی  ــان ، معرف ــتی آبزی ــت زیس ــد در امنی ــکار جدی ابت

ــت  ــای  مســیر مدیری ــه معن اصطــالح PMP/AB ب
ــت . ــتی اس ــت زیس ــاء امنی ــرای ارتق ــه دار ب ادام

ــت و  ــر روی ظرفیــت مدیری تمرکــز PMP/AB ب
ســاختار آن بــرای پیشــبرد و ترویــج کاربــرد مدیریــت 
ریســك در ســطح تولیــد کننــده بــه عنــوان بخشــی از 

یــك رویکــرد ملــی اســت.

ــکل  ــت تولیــد آبزیــان را بــه ش PMP/AB فرص
پایــداری تحــت کنتــرل درآورده و توانایــی پاســخ 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــش ه ــوص چال ــی در خص گوی
ــزی  ــای آب ــت ه ــق فعالی ــق تســریع در تطاب را از طری
پــروری بــا سیاســت هــای محیــط زیســتی را از طریــق 
شــیوه هــای تولیــد آبــزی پــروری ســالم فراهــم مــی 

آورد.

اجرای PMP/AB از 5 طریق صورت میگیرد:

1-پیشــگیری از بیماریهــا در ســطح مزرعــه از طریــق 
ــای  ــتفاده از داروه ــا اس ــان ب ــئوالنه آبزی ــرورش مس پ
ــا و در نتیجــه آن کاهــش  ــان بیماریه مناســب در درم
ــورد  ــان م ــی در آبزی ــای میکروب ــت ه ــاد مقاوم ایج

ــرورش. پ

2-ارتقــاء امنیــت زیســتی در ســطح دولتــی از طریــق 
افزایــش اجــرای اســتانداردهای بیــن المللــی و تقویــت 
از  نیــز  و   one health-one world رویکــرد 
طریــق گــرد هــم آوردن فعــاالن دولتــی و غیــر 
دولتــی، ســازمان هــای بیــن المللــی، موسســات علمــی 
_آموزشــی و منابــع مالــی در کنــار هــم بــرای طراحــی 

ــت زیســتی  ــات امنی ــرای اقدام و اج

4-افزایــش آمادگــی جهــت اقدامــات اضطــراری ) 
ابــزار هشــدار و پیــش بینــی اولیــه ، تشــخیص ســریع، 

پاســخ ســریع(

ــا  ــل ب ــورد قب ــال از 4 م ــت فع ــتیبانی و حمای 5-پش
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افزایــش آمــوزش، مطالعــات هدفمنــد، شــناخت بیماریهــا، شــناخت ظرفیــت هــا و توســعه آنهــا و اســتفاده از فــن 
ــن. ــای نوی آوریه

به دالیل زیر انتظار میرود که PMP/AB پایدار باشد:

کاهش بار بیماری	 

بهبود سالمتی در سطح فارم و در سطح ملی	 

به حداقل رساندن شیوع جهانی بیماریها	 

بهینه سازی منافع اقتصادی _اجتماعی حاصل از آبزی پروری	 

جذب فرصت های سرمایه گذاری به آبزی پروری	 

 	one world,one health دستیابی به شعار

به منظور تدوین مقررات فوق الذکر در هر کدام از سطوح نکات ذیل بایستی مد نظر قرار گیرد :

1-تصمیم سازی بر اساس معیارهای علم

2-در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی

3-استفاده از روش های استاندارد و یك شکل

4-کاربرد آسان دستورالعمل ها 

4-شناخت گسترده بهره برداران از دستورالعمل های امنیت زیستی

منابع مورد استفاده :

1�Preventing and managing aquatic animal disease risks in aquaculture through a progres�
sive management pathway� FAO, Tenth session, Trondheim, Norway, 23�27 Agust 2019

2�Sustainable aquaculture development � FAO, Fifth session, Phuket, Thailand, 27Sep�
tember� 1october  2010
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بررســي نشــانه هاي تزریقــات 
دارویــی در گاوهــاي ذبــح شــده 
در کشــتارگاه صنعتــي ســاري 

ــور2،  ــدی ن ــراهلل واح ــی1، نص ــی باغلوئ ــن یداله محس
ــي ــزدان خدابخش ی

محســن یدالهــی باغلوئی1دانــش آموختــه 
کارشناســی ارشــد، گــروه بهداشــت و کنتــرل 
کیفی مــواد غذایی، دانشــکده پیرادامپزشــکی، 

دانشــگاه بوعلــی ســینا، همــدان، ایــران. 

Mohsen.21501@yahoo.com :پست الکترونیك

عضــو  اســتادیار،  واحــدی نــور  نصــراهلل 
ــن  ــات واکس ــه تحقیق ــی موسس ــات علم هی
ــات،  ــازمان تحقیق ــازي رازي، س ــرم س و س
آمــوزش و ترویــج کشــاورزي، کــرج، ایــران.

            یزدان خدابخشي بازرس بهداشتي گوشت،        
کشتارگاه صنعتي ساري، ساری،

مقدمه
ــش  ــه افزای ــر ب ــت منج ــزون جمعی ــترش روز اف گس
ــد  ــی مانن ــواد پروتئین ــژه م ــی بوی ــواد غذای تقاضــای م
ــان  ــت. در می ــده اس ــای آن ش ــرآورده  ه ــت و ف گوش
غذاهــای پروتئینــی،  گوشــت قرمــز از جایــگاه ویــژه اي 
ــن  ــد ای ــا ســال 2025 تولی ــه ت ــوده چنانک ــوردار ب برخ
ــی بایســتي در حــدود 60 درصــد  ــواد غذای دســته از م
ــن  ــای ای ــخگوي تقاض ــد پاس ــا بتوان ــد ت ــش یاب افزای
ــدم و  ــاغ مق ــد)رکنی، 1395؛ دب ــت باش ــش جمعی افزای
ــه لحــاظ داشــتن  ــز ب همــکاران، 1385(. گوشــت قرم
آمینــه  اســیدهای   شــامل  ارزشــمند  پروتئین هــای 
ضــروری، مــواد معدنــی مثــل آهــن، روی، انــواع 
ــا  ــود ت ــبب می ش ــی س ــرژی کاف ــز ان ــا و نی ویتامین ه
ــی  ــواد غذای ــن م ــن و کامل تری ــره  ی بهتری آن را در زم
طبقــه  بنــدی نمایند)فالحــی، 1385(. میانگیــن ســرانه 
ــال  ــان از س ــز در جه ــت قرم ــرف گوش ــد و مص تولی
2007 تــا 2015 برابــر اســت بــا 72308 و 71641 
هــزار تــن، ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن تولیــد 
گوشــت در ایــران 835 هــزار تــن)10/28 کیلوگــرم در 

ســال( و مصــرف آن 12/11 کیلوگــرم در ســال مــی-
ــل  ــازمان مل ــاورزی س ــار و کش ــازمان خوارب باشد)س
ــاورزی، 1396(.  ــاد کش ــو(، 2007؛ وزارت جه متحد)فائ
ــه جهــت  ــتي ب ــاي گوش مصــرف گوشــت و فرآورده ه
بهداشــتي از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده بــه گونــه  
ای کــه یکــي از مشــکالت ناشــي از ایــن محصــوالت، 
ــه  ــا ب ــت دام ه ــه از گوش ــاي منتقل ــا و عفونت ه بیماری ه
انســان)بیماری هاي زئونوزهــا( می باشــد. عــالوه بــر 
ــد  ــز ســالمت مانن ــره  آمی ــل مخاط ــن حضــور عوام ای
آنتی  بیوتیك هــا،  نظیــر  دارویــي  هــای  باقیمانــده  
ــت  ــا در گوش ــیمیایي و هورمون ه ــواد ش ــین ها، م توکس
می توانــد خســارات جبــران ناپذیــری را بــرای ســالمت 
ــه  ــر ب ــر منج ــویی دیگ ــرده و از س ــاد ک ــه ایج جامع
ــن  ــذف ای ــه ح ــا توج ــی ب ــای اقتصــادی فراوان ضرره
دســته از گوشــت ها گردد)بابــان و همــکاران،1383؛ 
ســادات تهرانــی، 1390(. در صنعــت دامپــروری طیــف 
ــا  ــاري و ی ــان بیم ــه منظــور درم ــا ب ــیعي از داروه وس
افزایــش رشــد دام مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد 
ــش  ــث افزای ــته باع ــورت ناخواس ــه ص ــد ب ــه می توان ک
حضــور باقیمانده هــاي دارویــي در ایــن دســته از مــواد 
غذایــی گردد)مــرادی، 1390(. همانطــور کــه در جــدول 
1 نشــان داده شــده اســت حداکثــر مقــدار مجــاز 
باقیماندهــای دارویــي در گوشــت بــر اســاس نــوع دارو 
ــکاران، 1390؛  ــه و هم ــد)فالحت پیش ــاوت می باش متف

.)Afshar et al., 2000a موثــق، 1391؛ 

ــه  ــی ب ــواد غذای ــی در م ــی  بیوتیک ــاي آنت ــود بقای وج
ــرف  ــدن مص ــه ب ــال آن ب ــت و انتق ــوص گوش خص
کننــدگان باعــث ایجــاد مقاوم ــت هــاي آنتــی-
ــاس ،  ــراد حس ــك در اف ــهاي آلرژی ــی، واکنش  بیوتیک
خطــرات مســمومیت مســتقیم بــا ایــن داروهــا، ایجــاد 
ســرطان، اختــالل در جــذب کلســیم و اختــالالت 
ــم  ــن بره ــي و همچنی ــه  زائ ــي و ناقص الخلق هورمون
خــوردن میکروفلــور طبیعــی روده می شــود)مرادی، 
 Andrew et 1390؛ نجــف زاده و همــکاران، 1386؛

.)al., 1997

از آنجایــی کــه مصــرف آنتــی  بیوتیک هــا در کشــورهاي 
جهــان ســوم و بــه خصــوص  ایــران بــی رویــه مــی-
باشــد و بــه دوره منــع مصــرف آنتــی  بیوتیــك از بــدن 
ــی- ــر م ــأله حادت ــن مس ــود، ای ــی نمی ش ــا توجه دام ه
ــی از  ــاي غذای ــی فرآورده ه ــرل کیف ــذا کنت ــد. ل باش
ــري الزم و  ــا ام ــی  بیوتیک ه ــودن از آنت ــاري ب ــر ع نظ
ــی  ــدف ارزیاب ــا ه ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــروري می باش ض
وجــود تزریقــات دارویــی بویــژه باقیمانــده آنتــی  
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.)Afshar et al., 2000b(ــح شــده در کشــتارگاه صنعتــی ســاری صــورت پذیرفــت بیوتیک هــا در گاوهــای ذب

جدول1-حــد مجــاز باقیمانــده  هــای برخــی از آنتــی  بیوتیک هــای رایــج مــورد اســتفاده دامپزشــکی در شــیر، انــدام-
.)Codex, 2012(هــا و تولیــدات دامــی

میزان مجاز بر حسب میکروگرم بر کیلوگرم
تخم مرغشیرکلیهکبدعضلهنام داروگروه آنتی بیوتیك
-5050504پنی سیلینبتاالکتام ها

-100060002000100سفتیفر
2006001200100400تتراسیکلینتتراسیکلین ها

2006001200100400اکسی تتراسیکلین
2006001200100400کلر تتراسیکلین

-10010010025سولفودیمیدینسولفانامیدها
-200600300100اسپیرامایسینماکرولیدها

-100100030050تیلمیکوزین
-10020005000200جنتامایسینآمینوگلیکوزیدها

50050010000500500نئومایسین
500200050002002000اسپکتینومایسین
-6006001000200استرپتومایسین

مواد و روش کار
ــداد  ــر روی تع ــال 1395 ب ــا آذر س ــر ت ــاه از تی ــش م ــدت ش ــی در م ــورت توصیفی-مقطع ــه ص ــه ب ــن مطالع ای
ــی  ــا ارزیاب ــه همیــن منظــور ب 8630 الشــه گاو کشــتار شــده در کشــتارگاه صنعتــي ســاري صــورت پذیرفــت. ب
ــه هــر الشــه بصــورت مجــزا محل هــای اصلــی تزریــق دارو در گاوهــای کشــتار شــده مــورد بررســی قــرار  روزان
گرفت)جــدول2، شــکل1(. همچنیــن مشــخصات دام، زمــان بازرســي، تعــداد کشــتار روزانــه، تعــداد و محــل تزریــق 
در دام بــه صــورت روزانــه ثبــت مي گردید)تربتــی و همــکاران، 1390(. هــدف اصلــي ایــن مطالعــه تعییــن درصــد 
ــوي دارو  ــن تزریقــات برحســب مشــاهده دارو، ب ــوده اســت. ای دام هــاي تزریقــي در کشــتارگاه صنعتــي ســاری ب
ــل  ــان از مح ــراي اطمین ــکل های2-3و 6(. ب ــدول2، ش ــرار می گرفت)ج ــی ق ــورد بررس ــه م ــر دارو در کل الش و اث
تزریــق بــا مشــاهده برآمدگــي و تــورم ناحیــه توســط چاقــو بــاز مي گردیــد چنانچــه تزریــق در دام هــا چنــد ســاعت 
قبــل از کشــتار باشــد در محــل تزریــق، دارو قابــل رؤیــت بود)جــدول2، شــکل های 2	3و 8(. در صورتیکــه تزریــق 
ــکل های 5 و 7(.  ــد)جدول2، ش ــاهده می ش ــي مش ــب بافت ــد، تخری ــه باش ــورت پذیرفت ــتار ص ــل از کش ــد روز قب چن
مکان هــاي تزریــق بصــورت تغییــر رنــگ همــراه بــا تــورم و خونریــزي بــا مشــاهده دارو، و در تزریقــات تــازه ماننــد 
ــي عمیــق فقــط  ــي مشــخص همــراه می باشــد همچنیــن در تزریــق عضالن ــا بوی ــا رنــگ زرد و ب تتراســیکلین ها ب
مي تــوان بصــورت تــورم بســیار جزئــي یــا فاقــد تقــارن در عضلــه مشــاهده کرد)جــدول2، شــکل4(. بــراي ثبــت 
اطالعــات در حیــن کشــتار ناحیه هــاي ران و گــردن مــورد بازدیــد قــرار مي گرفــت و در صــورت داشــتن محــل 

ــد. ــق اطالعــات دام مــورد نظــر ثبــت مي گردی تزری

50



جدول2-تصاویر مربوط به نمونه  های کشتارگاهی.

شکل1-
محل تزریق 
در عضله 
ران)بدون 
برش(

شکل5-
محل تزریق 
قدیمی در 
عضله ران

شکل2-
محل تزریق 
در عضله 
ران)با برش(

شکل6-
مشاهده 
دارو در 
محل ترزیق

شکل3-
مشاهده دارو 
در محل 
تزریق

شکل7-
محل تزریق 
قدیمی در 
عضله ران

شکل4-
مشاهده 
خونریزی در 
محل تزریق

شکل8-
محل تزریق 
در عضله 
ران

تحلیل آماری
روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه جهــت مقایســه گروه هــا آزمــون فیشــر بــوده، و جهــت آنالیــز 

از نــرم افــزار stata ورژن 14 و)0p</05( معنی ــدار در نظــر گرفتــه شــد.
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نتایج
ــی در ایــن بررســی تعــداد 1500 رأس الشــه)17/38  از مجمــوع تعــداد 8630 رأس گاو کشــتاری مــورد ارزیاب
ــف  ــاي مختل ــق در ماه ه ــاي داراي تزری ــداد دام ه ــماره 3 تع ــدول ش ــد. ج ــق بودن ــرات تزری ــد( داراي اث درص
ــا  ــر ب ــاه تی بصــورت مجــزا نشــان می دهــد. در طــي ماه هــاي مــورد بررســي بیشــترین درصــد تزریقــات در م
21/92 درصــد و کمتریــن درصــد تزریقــات در مــاه آذر 10/9 درصــد می باشــد)جدول شــماره 3 و 4(. همچنیــن 
نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه اختــالف بیــن جنــس  هــا در کشــتار بیــن فصــول تابســتان و پاییــز از لحــاظ 
آمــاری معنــی  دار نمی باشــد در حالــی کــه اختــالف جنســیتی)نر و مــاده( در تزریقــات بیــن فصــول تابســتان و 

.)0p</05(ــد ــی  دار می باش ــز معن پایی

جدول3-میزان درصد گاوهای داری تزریق دارویی طی ماه هاي مختلف سال 1395.

کشتار گاوهای تعداد کشتارماه
نر

کشتار گاوهای 
ماده

تعداد دام 
تزریقي

دام های 
تزریقی نر

دام های 
تزریقی ماده

درصد دام تزریقي

42812830021/92 رأس19527831169 رأستیر
2819818319/03 رأس14764031073 رأسمرداد
32216016219/21 رأس1676826850 رأسشهریور
2118712415/45 رأس1365522843 رأسمهر
148717712/84 رأس1152389763 رأسآبان
110466410/90 رأس1009449560 رأسآذر

جدول4-درصد دام های تزریقی در فصول مختلف سال 1395.

تعداد کشتار فصل 

 

درصد دام تزریقي تعداد دام تزریقي 

103120/19 5104 تابستان 
پاییز 

 

 3526 46913/30

بحث
اســتفاده از آنتــي  بیوتیــك از دهه هــاي اخیــر در پــرورش دام رواج یافتــه اســت. در صــورت بکارگیــری مناســب 
آن هــا در دام هــاي بیمــار، معضالتــی همچــون باقیمانــده  هــای دارویــی و مقاومــت آنتــی  بیوتیکــی ایجــاد نمــی-
ــا در  ــده داروه ــرل نش ــتفاده کنت ــررات اس ــن مض ــکاران، 1386(. در بی ــف  زاده و هم ــرادی، 1390؛ نج گردد)م
صنعــت دامپــروری، مســئله باقیمانــده  هــای دارویــي از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار بــوده و در طــي ســالیان اخیــر 
مراکــز کنتــرل کننــده بویــژه ســازمان دامپزشــکي برنامــه  هــای گســترده ای در ایــن زمینــه بــکار گرفتــه و در 
حــال اجــرای کامــل آن اســت تــا بتوانــد مصــرف داروهــا را در دام و طیــور بــه طــور مطلوبــی مــورد نظــارت 
قــرار دهــد، بــه گونه ــای کــه وجــود داروهــا در فــرآورده  هــای دامــی بــه حداقــل رســیده و گوشــت های عرضــه 
شــده در ســطح جامعــه عــاري از داروهــا و ترکیبــات آنتــی  بیوتیکــی باشــد)فالحت پیشــه و همــکاران، 1390؛ 

موثــق، 1391(.

ــام  ــز انج ــت قرم ــی در گوش ــی  بیوتیک ــای آنت ــده  ه ــا باقیمان ــاط ب ــی در ارتب ــیار کم ــات بس ــران تحقیق در ای
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ــور متمرکــز  ــات در گوشــت طی ــه و بیشــتر مطالع گرفت
بــوده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده در ایــن 
ــق  ــزان تزری ــا می ــه  ه ــداد الش ــوع تع ــق از مجم تحقی
ــوده  ــا 17/38 درصــد ب ــا در الشــه دام ه ــی  بیوتیک ه آنت
اســت در حالــی کــه محمــودی و همــکاران)1393( در 
نمونــه بــرداری از کشــتارگاه مجتمــع گوشــت فــارس از 
مجمــوع 300 الشــه دام هــای کشــتاری بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه مجموعــا 6/3 درصــد از الشــه  هــا حــاوی 
باقی مانده هــای آنتــی  بیوتیکــی بوده اند)محمــودی و 

همــکاران، 1393(.

ــه  ــرروی 30 نمون ــات ب ــده از تحقیق ــت آم ــج بدس نتای
از بافت هــای عضــالت گلوتئــال، دیافراگــم، کبــد و 
کلیه)هــر کــدام 30 نمونــه(، کــه بــه صــورت تصادفــی 
ــع  ــز جم ــتارگاه تبری ــده در کش ــتار ش ــای کش از گاوه
ــه  ــی نمون ــه تمام ــد ک ــان می ده ــود، نش ــده ب آوری ش
 هــای کبــد و 93 درصــد از کلیــه، 73 از دیافراگــم، 
ــه بقایــای آنتــی  بیوتیکــی  ــوده ب 73 درصــد از کپــل آل
ــده  ــه ش ــکار گرفت ــد. روش ب ــده  ان ــخیص داده ش تش
 Shamshiri,(ــت ــوده اس ــق F.P.T ب ــن تحقی در ای

.)2006

ــراي جلوگیــري از  ــا ب متأســفانه بعلــت عــدم آگاهــي ی
ــتارگاه  ــه کش ــادي ب ــاي زی ــان وارده، دام ه ــرر و زی ض
ــاری  ــودي بیم ــه بهب ــق ب ــه موف ــد ک ــل مي گردن حم
نشــده اند و از انــواع داروهــا و آنتی  بیوتیــك بــراي 
درمــان دام اســتفاده کردنــد چنیــن دام هایــي تــا حصــول 
درمــان و ســالمتي کامــل و رعایــت مــدت منــع مصرف 
دارو نبایــد کشــتار گردند)اســماعیلی و همــکاران، 1370؛ 

ــه و همــکاران، 1388(. خانقاهــی ابیان

در بررســی دیگــری در ســال میــزان آلودگــی بــه 
ــه گوشــت  ــی را در 500 نمون ــای آنتی بیوتیک باقیمانده ه
ــتارگاه  ــده از کش ــع  آوری ش ــفند جم ــز گاو و گوس قرم
اعــالم  درصــد   14 و   22/8 ترتیــب  بــه  اردبیــل 
کردنــد)Babapour et al., 2012(. در حالــی کــه 
ــه گوشــت قرمــز از مراکــز  آشــتیانی)1377( از 50 نمون
ــه را  ــهر ارومی ــی ش ــواد پروتئین ــت و م ــروش گوش ف
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــه روش F.P.T م ــآوری و ب جمع 
ــا در  ــی  بیوتیک ه ــور آنت ــه حض ــان داد ک ــج نش داد، نتای

 .)Ashtiani, 1999 (گوشــت منفــی بــود

ــکاران)2004(،  ــن Mesgari Abasi و هم همچنی
500 نمونــه از عضــالت مختلــف، کلیــه و کبــد الشــه-
 HPLC هــای مصرفــی در کشــتارگاه تبریز را بــه روش

از لحــاظ باقیمانــده  هــای ســه آنتــی  بیوتیکــی اکســی-
تتراســایکلین، تتراســیکلین و کلر تتراســیکلین مــورد 
ــده- ــوع باقیمان ــن مجم ــد و میانگی ــرار دادن ــی ق بررس
هــای ســه داروی مذکــور در عضــالت، ســه  ســر، 
گلوتئــال، دیافراگــم، کلیــه و کبــد بــه ترتیــب برابــر بــا 
ــرم  131، 4/1، 63/16، 166/7، 408/1، 254/9 میکروگ
بــر کیلوگــرم محاســبه کردنــد. در ایــن بررســی گــزارش 
ــده  هــای آنتــی  بیوتیکــی در 5  شــد کــه مقــدار باقیمان
ــد و 21/7 از کل  ــه و کب ــای از کلی ــه  ه درصــد از نمون
نمونــه  هــا بیشــتر از حــد مجــاز باقیمانــده  هــای آنتــی-

بیوتیکــی مــورد تائیــد ســازمان بهداشــت جهانــی بــوده 
.)Mesgari Abasi et al., 2004(اســت

مشــاهده دارو در الشــه یــا اثــرات تزریــق دارو نشــانگر 
ــال  ــن احتم ــل از کشــتار اســت ای ــودن دام قب ــار ب بیم
وجــود دارد کــه مقادیــري از دارو در الشــه ذخیــره 
ــه مصــرف  ــد ب ــي نبای ــن دام های شــود. الشــه هاي چنی
انســاني برســد مگــر آنکــه مــدت زمــان منــع مصــرف 
 Andrew et al., 1997;(شــود رعایــت  دارو 

.)Afshar et al., 2000a

نتیجه گیری

ــر روي میــزان و محــل تزریقــات در الشــه  بررســی ها ب
ــم  ــیار ک ــتارگاه ها بس ــده در کش ــتار ش ــای کش دام ه
ــری در جهــت پیشــگیری  ــرل موث ــًا کنت ــوده و متعاقب ب
از وجــود بقایــای داروی در کشــتارگاه ها صــورت نمــی-

ــات بیشــتر در  ــن ســبب انجــام تحقیق ــه همی ــرد. ب گی
زمینــه نــوع و میــزان داروهــا در الشــه دام هــا ضــروری 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب بنظــر می رســد. از طــرف دیگــر ب
پیشــگیری از باقیمانــده  هــای دارویــي، هماننــد پــروژه 
ــا  ــي ب ــده داروی ــاري از باقیمان ــرغ ع ــت م ــد گوش تولی
ــد  ــوان مــرغ ســبز، الزم اســت طــرح پایــش و تولی عن
گوشــت قرمــز عــاری از باقیمانــده دارویــی نیــز توســط 
ســازمان های ذیربــط مدنظــر قــرار گرفتــه و بــه آن 

توجــه گــردد.

در جهــت تکمیــل ایــن مقالــه ، داده هــای اســتناد شــده 
در خصــوص تعــداد مــوارد تزریقــات مشــاهده شــده در 
ــا نتیجــه  ــتارگاه ب ــورد بازرســی در کش ــای م ــه ه الش
گیــری نهایــی بایــد همگــون گردیــده ، ضمــن اینکــه 
ــده در محــل  ــوارد مشــاهده ش ــد م ــورد تایی ــالك م م
ــب آن  ــده و متعاق ــد گردی ــه ، قی ــوی الش ــق و ب تزری
ــه نتایــج آزمایــش  ــه مــوارد مثبــت ب ــوط ب جــدول مرب

ــرد . ــرار گی ــه و مــورد بررســی ق ــز تهی ــو نی ب

53



منابع مورد استفاده :
ــاپ دوم،  ــگاهي، چ ــاد دانش ــارات جه ــت، انتش ــي گوش ــي عمل ــد، م. )1370(. بازرس ــماعیلي، ح. نیرومن 1-اس

ــا 140. ــات 80 ت صفح
بابان، الف، گلپایگاني، م. تاجیك، ح. )1383(.

2- اصــول بازرســي گوشــت در کشــورهاي در حــال توســعه، انتشــارات ســازمان نظــام دامپزشــکي، صفحــات 
110 تــا 180.

ــی در  ــای آنتی بیوتیک ــوادی، افشــین. )1390(. بررســی بقای ــدی و ج ــی، شمشــیری، مه ــد عل ــی، محم 3 -تربت
بافت هــای خوراکــی گاوهــای کشــتاری تبریــز بــه روش FPT مجلــه بهداشــت مــواد غذایــی، دوره اول، شــماره2، 

پیاپــی2، تابســتان1390، صفحــه 29 تــا 37.

ــوري، ن.  ــو، م. ن ــي، ي. قراگزل ــه داغ ــي، ج. فضــل آراء، ع. قراچ ــاالر آمل ــي،ن. س ــه، ح. رکن ــي ابیان 4-خانقاه
ــه 250. ــران، صفح ــگاه ته ــارات دانش ــت، انتش ــت گوش )1388(. بهداش

ــت،  ــتی گوش ــی بهداش ــنامه بازرس ــکاران. )1385(. درس ــا و هم ــی، حمیدرض ــب، توکل ــدم، آراس ــاغ مق 5-دب
ــه 100. ــش صفح ــرز دان ــارات م انتش

6-رکنی، نوردهر. )1395(. علوم و صنایع گوشت، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 243-225. 
7-ســادات تهرانــي، ف. )1390(. دامپزشــکي بــراي غــذا بــراي ســالمت بــراي کره زمین، ســازمان دامپزشــکي 

کشــور، مدیریــت آمــوزش و ترویــج، صفحه 25.
8-فالحی مسعود. )1385(. علوم و صنایع گوشت، جلد اول، انتشارات بارشاوا، مشهد، صفحات 118-17.

9-فالحــت پیشــه، ح. دبــاغ مقــدم، الــف. طیبــي، ل. محمودیــان، م. اکبریــان، ح. راســتگو، ش. )1390(. بررســي 
ــتوریزه  ــیرهاي پاس ــترادیول در ش ــازون و اس ــازون، دگزامت ــل بوت ــاي فنی ــده هورمون ه ــود باقیمان ــي وج مقدمات
توزیــع شــده در شــهر تهــران بعنــوان یــك خطــر بالقــوه بــراي شــهروندان، مجلــه علمــي پژوهشــي دانشــگاه 

علــوم پزشــکي ارتــش جمهــوري اســالمي ایــران، شــماره 3، ســال نهــم، صفحــات 183 تــا 191.
ــی  ــر آلودگــی فرآورده هــای غذای ــروری ب ــدا. )1393(. م ــی؛ فرهــودی، آی ــن، عل 10-محمــودی، رزاق؛ گلچی
ــماره 119،  ــران، دوره 24، ش ــر ای ــه اخی ــه ده ــی س ــی ط ــای آنتی بیوتیک ــه باقی مانده ه ــی ب ــاء دام ــا منش ب

ــا 222. صفحــات 213 ت
ــه  ــي، مجل ــت عموم ــي در بهداش ــواد غذای ــي و م ــاي داروی ــت باقیمانده ه ــف. )1390(. اهمی ــرادي، ال 11-م

دامپزشــکی، ســال اول، شــماره ســوم، صفحــه 25.
12-موثــق، م. )1391(. شناســایي باقیمانــده آنتي بیوتیــك در شــیر خــام گاو در منطقــه ایلخچي)جنــوب غــرب 

تبریــز(، علــوم غذایــي و تغذیــه، ســال نهــم، شــماره 3، صفحــات 89 تــا 94. 
ــاي  ــازي باقیمانده ه ــتاندارد س ــرورت اس ــفیدي، ج. )1386(. ض ــیدیان قلعه س ــف زاده ورزي، ح و جمش 13-نج
ــارم،  ــماره چه ــتم، ش ــال هش ــکي، س ــام دامپزش ــه نظ ــي، ماهنام ــاء دام ــا منش ــاي ب ــي در فرآورده ه داروی

ــا 79. صفحــات 75 ت
ــد و  ــرانه تولی ــی، س ــدات دام ــور تولی ــت ام ــرد معاون ــزارش عملک ــاورزی. )1396(. گ ــاد کش 14-وزارت جه

ــا 31. ــات 1 ت ــفید، صفح ــز و س ــت قرم ــرف گوش مص

15- Afshar, K. 2000a. Control instruction for veterinary drugs usage. Institute of Standard and 
Industrial Research of Iran, No 5592, pp. 1-12.

16	 Afshar, K. 2000b. Sampling method for control of veterinary drugs residues in red meat, 
poultry meat and theirs products. Institute of Standard and Industrial Research of Iran, 5659: 
1	24.

54



17- Andrew, S.M., Frobish, R.A. and Paapee, M.J. 1997. Evaluation of selected antibiotic 
residue screening tests for milk from individual cows and examination of factors that affect the 
probability of false positive outcomes, Journal of Dairy Science, 80: 3050-3057.

18- Babapour A, Azami L, Fartashmehr J. 2012. Overview of antibiotic residues in beef and 
mutton in Ardebil. North West of iran. World Applied sciences journal; 19(10): 1417-1422.

19- Codex Alimentarius Commission. July 2012. FAO, WHO. Codex Veterinary Drug Residue in 
Food Online Database. Updated as at the 35th Session of the Codex Alimentarius Commission.

20- Emadie Ashtiani. 1999. Detection of antibiotic impregnation of beef in Urmia region. 
Research project of Urmia University (Persian).

21- Mesgari Abasi M, Rashidi MR, Javadi A. 2004. Levels of tetracycline residues in cattle meat, 
liver, and kidney from a slaughterhouse in Tabriz, Iran. Turk J Vet Animal Sci; 33(4): 345-349 
(Persian).

22- Shamshiri M. 2006. Evaluation of antibiotic residues in edible tissues of cattle slaughter 
Tabriz. (DVM Thesis) Faculty of veterinary medicine. Azad Tabriz university (Persian).

55



مطالعه هیستوپاتولوژیکي بیماري 
لیپوئیدوزیس در مزرعه ماهي قزل 

آالي رنگین کمان در دشت ارژن استان 
فارس

محمد نوروزی اداره کل دامپزشکی استان گیالن دکترای عمومی 
vet_mohamad@yahoo.com دامپزشکی

ابراهیم آزادمنش اداره کل دامپزشکی استان بوشهر دکترای 
عمومی دامپزشکی 

مقدمه
کمــان رنگیــن  آالي  قــزل  ماهیــان   امــروزه 

 پرورشــي، بخــش مهمــي از منابــع اقتصــادي و پروتئیــن
 حیوانــي را در اکثــر کشــورهاي دنیــا بــه خــود اختصــاص
ــرفت ــا پیش ــان ب ــر، همزم ــالهاي اخی ــت. در س  داده اس
ــي ــرورش ماه ــر و پ ــوژي تکثی ــریع در تکنول ــاي س  ه
 قــزل آالي رنگیــن کمــان، تحقیقــات وســیعي پیرامــون
 بیماریهــاي ایــن ماهیــان صــورت گرفتــه اســت و امــروز
ــب کلینیکــي و پاتولوژیکــي و ــي از جوان  اطالعــات خوب
ــا ــت، ام ــترس اس ــا در دس ــن بیماریه ــي ای  ایمونولوژیک
ــه ــم ناگفت ــاخه ازعل ــن ش ــت ای ــوان گف ــي ت ــوز م  هن
ــد. ــات بیشــتري را مــي طلب  هــاي بســیار دارد و تحقیق
 یکــي از بیماریهایــي کــه در پــرورش ماهــي قــزل آالي
ــت، ــوردار اس ــادي برخ ــت زی ــان از اهمی ــن کم  رنگی
ــد ــي در کب ــا دژنرســانس چرب ــس ی ــاري لیپوئیدوزی  بیم
ــل ــاري عوام ــن بیم ــروز ای ــه در ب ــا ک ــت. از آنج  اس
 بســیاري مــي توانــد دخیــل باشــد و بــا توجــه بــه کمبــود
ــن بیمــاري اغلــب در ــدگان، ای ــرورش دهن  اطالعــات پ
 مــزارع پرورشــي کشــور وجــود دارد و معمــواًل پــرورش
 دهنــدگان از حضــور آن بــي اطالعنــد. ایــن امــر باعــث
 کاهــش ســود اقتصــادي و کیفیــت ماهــي عرضــه شــده
ــج در ــی نتای ــت بررس ــود.بدیهی اس ــي ش ــازار م ــه ب  ب
 یــك مزرعــه ماهــی نمــی توانــد بــه دشــت ارژن تعمیــم

ــد . یاب

 ایــن مطالعــه بــا هــدف اطــالع از وضعیــت حضــور
 بیمــاري لپیوئیدوزیــس در مزرعــه ماهــی منطقــۀ دشــت
 ارژن اســتان فــارس انجــام شــد. بدیــن منظــور از
 مزرعــه قــزل ارژن تعــداد 200 قطعــه ماهــي قــزل آالي
ــه روي ــه مطالع ــا ک ــد. از آنج ــد ش ــان صی ــن کم  رنگی
ــس ــاري لیپوئیدوزی ــتوپاتولوژیك بیم ــاي هیس ــه ه  جنب
 بــود، اســالیدهایي ازکبــد ماهیــان تهیــه و مــورد بررســي

قــرار گرفــت.

مواد و روش کار:
ــزل ارژن، ــه ق ــا از مزرع ــه ه ــذ نمون ــس از اخ  پ

 آنهــا در جعبــه هــاي کائوچویــي حــاوي پــودر یــخ قــرار
 داده و ســریعًا بــه آزمایشــگاه ماهــي شناســي دانشــکده
منتقــل کازرون  اســالمي  آزاد  دانشــگاه   دامپزشــکي 
ــك ــخصات بیومتری ــدا مش ــگاه ابت ــد.در آزمایش  گردیدن
ــي و ــی بررس ــم بالین ــایر عالئ ــول و س ــد وزن، ط  مانن
ــه ــد ب ــاي کب ــد.نمونه ه ــت ش ــه ثب ــات مربوط  اطالع
 ضخامــت چنــد میلــي متــر و بــه وســعت چنــد ســانتیمتر
ــاوي ــرداري ح ــه ب ــاي نمون ــه ه ــل شیش ــدا و داخ  ج
ــن تثبیــت شدند.ســپس مراحــل ــول فیکســاتیو بوئ  محل
ــي ــه اســالیدهاي بافت ــاده ســازي بافــت جهــت تهی  آم
 روی نمونــه هــا انجــام گرفت.بــراي تهیــه اســالیدهاي
ــل ــردن از مراح ــس از فیکــس ک ــا پ ــه ه ــي، نمون  بافت
 آبگیــري، شــفاف ســازي، پارافینــه کــردن، قالــب گیري،
بــرش، رنــگ آمیــزي و مونتــه کــردن عبــور داده شــدند.

نتایج و بحث:
  پــس از بررســي اســالیدها و ثبــت

ــبه ــر حســب درصــد محاس ــج ب  مشــاهدات، نتای
ــر ــد. ب ــه گردی ــه ارائ ــداول جداگان ــد و در ج  ش
 اســاس نتایــج بــه دســت آمــده در 73/8 درصــد
 نمونــه هــا یــك یــا چنــد نشــانه آســیب شناســي
ــه ــه ضایع ــچ گون ــوارد هی ــد   م  و در 26/2درص
 بافتــي مشــاهده نشــد. بــه هــر صــورت صحــت
 ایــن آمــار نیــاز بــه جمــع آوری مســتندات بیشــتر
 داشــته و بــا تشــریح نحــوه انجــام کار بــه منظــور
ــه ــایانی ب ــدی مقایســه ای ، کمــك ش ــع بن  جم

ــرد . ــد ک ــن موضــوع خواه تبیی

 پــس از انجام بررســي هــاي میکروســکوپیك
ــي، ــور چرب ــون: حض ــاهداتي همچ ــت مش  و ثب
 تجمــع گلیکــوژن، تجمــع هموســیدرین، تجمــع
ــد ــي در کب ــلولهاي التهاب ــع س ــن و تجم  مالتوئی
ــه ــورت زیرارائ ــج بص ــي نتای ــن پرخون  و همچنی

ــد گردی
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عنوان
درصد از کل 

ماهیان بیمار
++++++

)FCL(20_31/5_48/5_34_لیپوئیدوزیس
24_18_58_21_تجمع گلیکوژن در کبد

17_30_53_10/5_تجمع هموسیدرین در کبد
11/5_21/5_67_6_تجمع مالتونین در کبد

8_13/5_78/5_1_تجمع سلولهاي التهابي در کبد
12_18/5_69/5_1_پرخوني

26_سالم

  
 تصویر-1حضــور رنگدانــه هــاي مالنیــن بــه همــراه گلیکــوژن درســلول کبــدي ماهیــان قــزل آالي رنگیــن کمــان

با بزرگنمایي 400 و رنگ آمیزي هماتوکسیلین ائوزین
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ت

ــا بزرگنمایــي 400و رنــگ آمیــزي هموتوکســیلین      تصویر2-حضــور هموســیدرین در ســلولهاي کبــدي ماهــي قــزل آالي رنگیــن کمــان ب
ائوزیــن  

مطالعــه اي کــه ســوکت کاندمیــد و نازمــي پــوالت در ســال 2012، در مطالعــه اي کــه بــر روي ماهــي قــزل آالي 
رنگیــن کمــان دریاچــه دربنــت دام انجــام دادنــد، نشــان داد کــه شــیوع بیمــاري لیپیدوزیــس در فصــل تابســتان 
و پاییــز، بــه باالتریــن حــد خــود مــي رســد. آنهــا در مشــاهدات خــود حضــور چربــي در کبــد، تجمــع گلیکــوژن 
و هموســیدرین در کبــد و پرخونــي را گــزارش کردنــد. بهتــر اســت در اســالیدها درشــتنمایی بیشــتر شــده و نــوع 

رنــگ آمیــزی بــه صــورت HAE اصــالح گــردد. 

 آقــاي دیویدجــي. اســپر، در مطالعــه اي کــه در ســال2011 در یــك مزرعــۀ پرورشــي در شــمال بلژیــك انجــام داد،
 نشــان داد کــه تغییــر ناگهانــي جیــرۀ غذایــي مــي توانــد باعــث بیمــاري لیپیدوزیــس در ماهــي قــزل آالي رنگیــن
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کمــان شــود. او توضیــح داد کــه در واکنــش بــه تغییــر جیــره، ماهــي چربــي را درکبــد خــود ذخیــره مــي کنــد.

ــه را بررســي ــزان تغذی ــای آب و می ــه اي عامــل دم ــرا، در ســال 2009، در مطالع ــدل و اســکات الپات  جــدي هی
 کردنــد. آنهــا گــزارش کردنــد کــه در دمــای پاییــن آب، ماهیــان قــزل آالي رنگیــن کمــان کــم تحــرك شــده
 و دچــار بیمــاري لیپیدوزیــس مــي شــوند. همچنیــن بیــان کردنــد کــه تغذیــۀ زیــاد هــم عامــل مهمــي در ایجــاد

بیمــاري اســت.

 در مشــاهدات و تحقیقــات انجــام شــده از ایــن مزرعــۀ، حضــور عواملــي مثــل تراکــم بــاال، پرخــوري، ماندگــي
ــم بالینــي ــي رژیــم غذایــي تاییــد شــد. نکتــه دیگــر اینکــه علیرغــم مشــاهده برخــي عالئ ــر ناگهان  غــذا و تغیی
 بیمــاري لیپیدوزیــس مثــل پوســیدگي بالــه هــا، ســوختگي در اثــر شــناي در ســطح، تجمــع در کنــاره هــاي اســتخر
 و... نیــز بــه چشــم میخــورد کــه عوامــل محیطی-تغذیــه ای و مدیریتــی بــه عنــوان عامــل اصلــي ایجــاد بیمــاري
ــا گــردی ــا درجــه و ب ــن بیمــاری بایســتی ب ــه ای ــات منتســب ب ــواع ضایع ــوع ان  در مزرعــۀ پرورشــي اســت. وق
 مربوطــه تکمیــل گردیــده کــه یــك الگوریتــم مقایســه ای بــا نمــودار درختــی ، مــی توانــد نتایــج وقــوع بیمــاری

ا بــر اســاس ضایعــات را بــه وضــوح نشــان دهــد .
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مدیریت تشخیص ، درمان و کنترل تب برفکی در گله های گوسفند و بز ایران
سید محمد بارانی ، دکترای عمومی دامپزشکی ،  رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان قم

Smbarani@yahoo.com  : پست الکترونیك      

مقدمه:

      تــب برفکــی یکــی از مســری تریــن و پرضررتریــن بیمــاری هــای دامهــای زوج ســم اهلــی ووحشــی اســت 
کــه بــا ایجــاد لنگــش ، طــاول و زخــم در دهــان و ســم همــراه اســت همچنیــن حملــه ویــروس بــه عضــالت 
مخطــط بویــژه عضلــه قلــب در دامهــای جــوان ) بــره و بزغالــه ( باعــث تلفــات قابــل توجــه ناشــی از میوکاردیــت 
مــی گــردد . عامــل بیمــاری ویروســی شــدیدا مســری کــه دارای 7 ســروتیپ و دههــا تحــت تیــپ مــی باشــد . 

ســروتیپ هــا و تحــت تیــپ هــا معمــوال فاقــد ایمنیــت متقاطــع  مــی باشــند ) 9 و 10( .

بیشــترین حساســیت گوســفند و بــز بــه ســروتیپ O و تحــت تیــپ هــای آن و درجــه دوم بــه بعضــی از تحــت 
تیــپ هــای A96 ( A( حســاس مــی باشــند ، همچنیــن رخــداد بیمــاری بــر اثــر تحــت تیــپ هــای Asia غیــر 
ــی شــوند و در  ــال م ــاری مبت ــف بیم ــرم خفی ــه ف ــغ ب ــز بال ــی باشــد ) 1 و 8 (. معمــوال گوســفند و ب معمــول م
بســیاری مــوارد دامهــای مبتــال بــدون مداخلــه درمانــی بهبــود مــی یابنــد و لــی ابتــالی دامهــای جــوان ) بــره 
و بزغالــه ( بــا عــث تلفــات تــا 90 درصــد مــی گــردد . اولیــن گــزارش رســمی جــدا ســازی تیــپ O ویــروس 
از گوســفند و بــز در ایــران بــه ســال 1335 شمســی بــر مــی گــردد و برنامــه مبــارزه بــا بیمــاری از ســال 1339 
آغــاز گردیــد . از دهــه 80 برنامــه واکسیناســیون همزمــان در کشــور آغــاز گردیــد ولــی علیرغــم گذشــت 6 دهــه از 
مبــارزه بــا بیمــاری همچنــان ایــن بیمــاری در صــدر عوامــل تهدیــد کننــده اقتصــادی صنعــت دامپــروری کشــور 
قــرار دارد .رخــداد بیمــاری بــر اثــر ســویه هــای جدیــد ویــروس ماننــد آنچــه کــه در اپیدمــی ســال 1394- 1395 
ــان هــای  ــات و زی ــاال و تلف ــری ب ــاده باعــث واگی ــاق افت کشــور ) ســویه 15	O Panasia 2 -Qom (  اتف

اقتصــادی قابــل توجــه در جمعیــت گوســفند و بــز گردیــد ) 2، 5 و 7 ( .

مهمترین چالش های بیماری در جمعیت گوسفند و بز ایران به شرح ذیل می باشد :

چالش های تشخیص بالینی :- 1
ــغ 	  ــز بال نشــانه لنگــش : مهمتریــن و فراوانتریــن نشــانه بالینــی تــب برفکــی در گوســفند و ب

بــروز لنگــش کــه فراوانــی ایــن نشــانه در گلــه هــای درگیــر تــا 70 درصــد مــی رســد . نشــانه 
لنگــش بایســتی از لنگــش ناشــی از بیمــاری هــای آگاالکســی ، گندیدگــی ســم و اکتیمــا و در 
درجــه دوم اهمیــت بیمــاری هــای زبــان آبــی ، شکســتگی و ناهنجــاری هــای ســم ، جســم 

خارجــی در ســم و اســیدوز متابولیــك تشــخیص تفریقــی گــردد . 
نشــانه طــاول و زخــم در ســم : از نشــانه هــای بــا فراوانــی کمتــر بــروز طــاول و زخــم کوچــك 	 

در خــط تاجــی ســم کــه زخــم موجــود ســریعا دچــار بهبــود و ممکــن اســت درگیــر عفونــت 
هــای ثانویــه مــی گــردد .میــزان فراوانــی ضایعــه تــا 50 درصــد دامهــای مبتــال بــه لنگــش 
ممکــن اســت مشــاهده گــردد . مشــاهده طــاول و زخــم در دهــان یــا ســم بعنــوان مهمتریــن 
ــور  ــه مذک ــه مشــاهده ضایع ــد . الزم ــی آی ــه حســاب م ــاری ب ــی بیم نشــانه تشــخیص قطع
معاینــه تعــداد زیــادی دام مبتــال بــه لنگــش همــراه بــا شستشــوی کامــل ســم مــی باشــد . 
ایــن نشــانه بایســتی از ضایعــه ناشــی از بیمــاری هــای  گندیدگــی ســم و اکتیمــا و در درجــه 

دوم اهمیــت از جســم خارجــی در ســم تشــخیص تفریقــی گــردد .
نشــانه طــاول و زخــم در محوطــه دهانــی : فراوانــی ایــن نــوع ضایعــه بســیار کــم بــوده و تــا 	 

10 درصــد دمهــای دچــار لنگــش مــی رســد . در مــواردی کــه ســویه جدیــد و حــاد ویــروس 
ــد . ضایعــات بیشــتر بصــورت  ــد مشــاهده ضایعــات دهانــی افزایــش مــی یاب شــیوع مــی یاب
ــا و  ــدان ه ــده دن ــر در قاع ــوارد کمت ــی و در م ــه بالشــتك دندان ــز در ناحی ــم ری ــاول و زخ ط
زبــان مشــاهده  مــی گــردد . بــر خــالف گاو در گوســفند و بــز معمــوال ضایعــات دهانــی تاثیــر 
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چندانــی روی اشــتها و تغذیــه دام را نــدارد و زخــم هــا بســرعت دچــار بهبــودی مــی شــوند . 
ایــن نشــانه بایســتی از ضایعــه ناشــی از بیمــاری هــای  طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــك ، 
اکتیمــا و آبلــه گوســفند و بــز) فــرم سیســتمیك ( و در درجــه دوم اهمیــت از اجســام خارجــی 

تشــخیص تفریقــی گــردد.
نشــانه طــاول و زخــم در پســتان : رخــداد ایــن ضایعــه در گوســفند و بــز بــر خــالف گاو نــادر 	 

بــوده و معمــوال منحصــر بــه سرپســتان هــا و اطــراف اســفنگتر مــی باشــد . 
نشــانه رخــداد تلفــات ناشــی از میوکاردیــت : میــزان فراوانــی رخــداد تلفــات بــه حــدت ویــروس 	 

ــوابق  ــای دارای س ــه ه ــاط  دارد . در گل ــیون ارتب ــی از واکسیناس ــه ناش ــی گل ــطوح ایمن و س
منظــم واکسیناســیون ، تلفــات بیشــتر در بــره و بزغالــه هــای بــا ســن بیشــتر از دو مــاه اتفــاق 
مــی افتــد و رخــداد تلفــات در دامهــای جــوان بــا ســن کمتــر از دو مــاه در مــوارد وقــوع ســویه 
جدیــد ویــروس یــا عــدم واکسیناســیون گلــه در چنــد ســال متوالــی مــی باشــد . ایــن نشــانه 
ــوق  در درجــه اول بایســتی از بیمــاری هــای انتروتوکســمی و ســپتی ســمی هــای حــاد و ف
حــاد و در درجــه دوم از تلفــات ناشــی از آبلــه سیســتمیك ، مســمومیت هــا ، کلــی باســیلوز و 

ســالمونلوز  تشــخیص تفریقــی گــردد .     
چالش های تشخیص آزمایشگاهی :- 2

ــرداری آن ســخت 	  ــه ب ــوده و نمون ــز کوچــك ب ــب برفکــی گوســفند و ب طــاول و زخــم در ت
مــی باشــد .از قلــب دامهــای تلــف شــده مــی تــوان نمونــه بــرداری بعمــل آیــد و لــی امــکان 
جــداد ســازی ویــروس از عضلــه قلــب کمتــر از اپیتلیــوم دهــان مــی باشــد . طــاول و زخــم هــا 
بســرعت بهبــود یافتــه بهمیــن دلیــل امــکان نمونــه بــرداری در دامهــای بهبــود یافتــه بســیار 

مشــکل مــی باشــد .
محدودیت قابل توجه در تعداد مراکز تشخیص بیماری در کشور .	 
انحصــار تشــخیص بیمــاري بــه آزمایشــگاههاي بخــش دولتــي ) ســازمان دامپزشــکي کشــور 	 

و موسســه واکســن و ســرم ســازي رازي و بعضــي از مراکــز دانشــگاهي ( .
نبود کیت تشخیص سریع بیماری در فیلد .	 
نامناسب بودن نمونه های ارسال شده به آزمایشگاههاي تشخیص . 	 
تاخیر در ارسال جواب آزمایش . 	 

چالش های  درمان گله هاي درگیر : - 3
ــودن 	  ــر معمــول ب ــز و غی ــب برفکــی در گوســفند و ب ــی ت ــم بالین ــودن عالئ ــل خفیــف ب بدلی

ــای  ــه ه ــی در گل ــول درمان ــث پروتک ــل مبح ــن دلی ــه همی ــه ب ــای ثانوی ــت ه ــداد عفون رخ
ــوده و  ــی ب ــان هــا بیشــتر موضع ــرد  . درم ــرار مــي گی ــورد توجــه ق ــر م ــز کمت گوســفند و ب
بصــورت حمــام ســم یــا اســپری کــردن دارو روی زخــم مــی باشــد. در مــواردي کــه دامهــا 
ــه فــرم حــاد بیمــاري درگیــر باشــند در اینصــورت از ضــد التهــاب هــاي غیــر اســتروئیدي  ب
ماننــد کتوپروفــن ، فلونکســین مگلومیــن یــا متاکــم بصــورت محــدود اســتفاده مــی گــردد .در 

ــر مــی باشــد ) 6 (  . ــد تاثی ــی فاق ــوده و مداخــالت درمان ــات شــدید ب میوکاردیــت ضایع
عــدم دریافــت غــذاي کافــي و مــورد نیــاز بدلیــل تــب و عــدم توانائــي تحــرك گلــه در مرتــع 	 

ناشــي از درد و لنگــش باعــث تشــدید بیمــاری مــی گــردد. بهبــود تغذیــه گلــه بصــورت تغذیــه 
ــش دوره  ــاي A و D در کاه ــن ه ــه داراي ویتامی ــاي ویتامن ــل ه ــتفاده از مکم ــتي ، اس دس

بالینــي بیمــاري نتیجــه بخــش خواهــد بــود .
ــي شــدن دوره 	  ــاري و در نتیجــه طوالن ــي باعــث تشــدید بیم ــت دام در مســافت طوالن حرک

بالینــي مــي گــردد .
عــدم اســتفاده از مــواد ضــد عفونــي کننــده یــا اســتفاده از مــواد ضــد عفونــي کننــده نامناســب 	 

61



ماننــد آهــك در طوالنــي شــدن دوره بالینــي بیمــاري ، تشــدید بیمــاري ، گســترش ویــروس 
در منطقــه و افزایــش عفونــت هــاي ثانویــه تنفســي نقــش قابــل توجــه پیــدا مــي کنــد ) 6 ( .

ــترس 	  ــاري ، اس ــه بیم ــط ب ــر مرتب ــیون غی ــد واکسیناس ــف مانن ــاي مختل ــداد اســترس ه رخ
محیطــي ، اســترس هــاي مدیریتــي و غیــره باعــث تشــدید بیمــاري و طوالنــي شــدن دوره 

ــه مــي گــردد .  بیمــاري در گل
چالش های کنترل و پیشگیری :- 4

ــن 	  ــش در تامی ــز کشــور باعــث مشــکالت جــدی و چال ــاالی جمعیــت گوســفند و ب حجــم ب
واکســن موثــر مــورد نیــاز ، اجــرای کامــل عملیــات واکسیناســیون ، کنتــرل تــردد دام ، رعایــت 

ضــواط بهداشــتی در جهــت جلوگیــری از انتشــار ویــروس مــی گــردد .
ــش از 86 درصــد 	  ــز ( کشــور . بی ــفند و ب ــرورش گوس ــروری ) پ ــودن سیســتم دامپ ــنتی ب س

ــا  ــرار دارد و بیشــتر بصــورت اقتصــاد خــرده پ ــز در بافــت روســتائی ق ــت گوســفند و ب جمعی
ــود) 3 و 4 ( . ــی ش ــداری م نگه

قاچاق و تردد غیر مجاز دام با کشورهای همسایه .	 
ــاز دام در 	  ــتی و مج ــل بهداش ــل و نق ــامانی در حم ــامی در تجــارت دام در کشــور . نابس نابس

ــه امــر  ــودن شــرایط اشــتغال ب ــودن فعالیــت دالالن ، آســان ب کشــور ، غیــر ضابطــه منــد ب
خریــد و فــروش دام ، نبــود تشــکل قانونــی بــرای صنــف دالالن ، اشــتغال تعــداد قابــل توجــه 
افــراد ) بیــش از 47 هــزار نفــر ( بــه امــر خریــد و فــروش دام از عوامــل موثــر در رخــداد تــب 

برفکــی در ایــران بحســاب مــی آیــد ) 3 و 5 (.
وقــوع مکــرر خشــك ســالی هــا . شــرایط خشــك ســالی عــالوه بــر تضعیــف سیســتم ایمنــی 	 

بــدن باعــث افزایــش رونــد حمــل و نقــل و تجــارت دام و در نتیجــه افزایــش رخــداد بیمــاری 
مــی گــردد . 

ــا 	  ــی و گاه ــات علم ــدون انجــام مطالع ــروری ب ــای دامپ ــع ه ــداث مجتم ــد اح گســترش رون
ــی الزم . ــط فن ــت ضواب ــدون رعای ب

ــاز پدیــدی ســروتیپ هــای ویــروس در فواصــل زمانــی کوتــاه و گاهــا رخــداد 	  نوپدیــدی و ب
همزمــان چنــد ســویه ویــروس ) 2 و 7 (.

ــدا و 	  ــورهای مب ــاری در کش ــار بیم ــت مه ــه ای جه ــر منطق ــال و موث ــتراتژی فع ــود اس نب
ــور . ــل کش ــه داخ ــال آن ب ــری از انتق جلوگی

غیــر موثــر بــودن هماهنگــی بیــن دســتگاههائی کــه در کنتــرل بیمــاری نقــش دارنــد ناشــی 	 
از عــدم همــکاری دســتگاههای مذکــور بــا تشــکیالت دامپزشــکی .

ــر ســویه هــای 	  ــر اث ــی ب ــر رخــداد اپیدم ــات الزم در براب ــر در تشــخیص و انجــام اقدام تاخی
ــروس . ــد وی جدی

کیفیــت متغیــر واکســن هــای مصرفــی از نظــر ایجــاد ایمنــی الزم یــا تامیــن پوشــش مناســب 	 
در برابــر ویــروس .

عــدم پوشــش موثــر مایــه کوبــی جمعیــت دامــی کشــور ناشــی از کمبــود منابــع مالــی ، کمبــود 	 
امکانــات مــورد نیــاز ، کمبــود نیــروی متخصــص و مشــکالت در تامیــن بــه موقــع واکســن 

مــورد نیــاز مــی باشــد .
ــا 	  ــه ب آگاهــی کــم دامــداران از مخاطــرات و زیــان هــای اقتصــادی و همچنیــن نحــوه مقابل

ــاری .  بیم
ــات 	  ــی مطالع ــز مل ــتن مرک ــل نداش ــاز بدلی ــورد نی ــی الزم و م ــات علم ــام مطالع ــدم انج ع

ــور .  ــی در کش ــب برفک ــاری ت ــی بیم اختصاص
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populations to assist risk assessment. Ttansboundary and emerging 
disease , 55 (1), 5-13.
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ــی  ــیت آنت ــوی حساس ــی الگ بررس
ــتان  ــور اس ــزارع طی ــی م بیوتیک

قــم 1397- 1398
 دکتــر امیرحســین طالــب دکتــرا ی عمومــی دامپزشــکی ،

ــم ــتان ق ــور اس ــی طی ــتان اختصاص ــس بیمارس ــین و رئی کلینیس

بــا  کارشــناس مبــارزه   دکتــر ســیداحمدرضا فاطمــی  
ــری ــکی ، دکت ــی دامپزش ــرا ی عموم ــور، دکت ــای طی  بیماری ه
 ( پســتPh.Dتخصصــی بهداشــت و بیماری هــای طیــور )

: fatemi@ivo.ir الکترونیــک 

 دکتــر ســیدمصطفی ســجادی دکتــرا ی عمومــی دامپزشــکی ،
مســئول فنــی آزمایشــگاه بیمارســتان اختصاصــی طیــور

  دکتــر ســیدمهدی سرکشــیك رزیدنــت بهداشــت مــواد غذایــی،
رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان قم

ــتان اختصاصــی ــناس آزمایشــگاه بیمارس ــه کارش ــدی بدرق  مه
طیــور

اداره دامپزشــکی  کاردان  کرمی احمدآبــادی  محمدحســن    
ــم دامپزشــکی ق

مقدمه:
 حساســیت آنتــی بیوتیکی فاکتــور مهمی در 
زمینــه بهداشــت عمومــی و بهــره وری اقتصادی 
صنعــت طیــور به شــمار مــی آیــد. یکــی از موارد 
مطــرح بویــژه در خصــوص باکتریهــای پاتــوژن 
در مــواد غذایــی، مقاومــت دارویــی مــی باشــد. 
ــت  ــر بهداش ــی ب ــت داروی ــن مقاوم ــرات ای اث
ــواردی  ــامل م ــان ش ــالمت انس ــی و س عموم
ــدت و  ــش ش ــان، افزای ــت در درم ــر شکس نظی
مــدت زمــان عفونــت، افزایــش مــوارد عفونــت 
ــتری  ــوارد بس ــش م ــتمیك، افزای ــای سیس ه
ــد. در  ــی باش ــانی م ــر انس ــرگ و می ــدن و م ش
زمینــه خســارات اقتصــادی نیــز مقاومــت آنتــی 
بیوتیکــی در طیــور ســاالنه عامــل بخــش 
مهمــی از تلفــات در مرغــداری هــا، حــذف کلــی 
ــا بخشــی از الشــه در کشــتارگاه مــی باشــد.  ی
ایــن مطالعــه الگــوی مقاومــت آنتــی بیوتیکــی 
ــال های  ــی س ــم را ط ــتان ق ــور اس ــزارع طی م

ــد. ــی ده ــزارش م 97 و 98 گ

مواد و روش کار: 

ــه  ــی کلی ــه مقطعی-توصیف ــن مطالع در ای
نمونــه هــای باکتریایــی از 75 گلــه طیــور مبتــال 
بــه بیمــاری کــه جهــت آزمایــش آنتــی بیوگــرام 
ــم  ــتان ق ــور اس ــتان اختصاصــی طی ــه بیمارس ب
ــن  ــد. در ای ــه گردی ــد، تهی ــده بودن ــاع ش ارج
ــرای  ــرام ب ــی بیوگ ــول آنت ــش معم ــتا آزمای راس
ســنجش حساســیت بــه 13 آنتــی بیوتیــك رایــج 
ــر  ــه روش دیســك دیفیــوژن آگار  و تفســیر ب ب
اســاس تعییــن قطــر هالــه عدم رشــد پــس از 24 
ســاعت انکوباســیون در دمــای 37 درجه ســانتی 
ــی بیوگــرام  گــراد انجــام شــد. دیســك های آنت
کلیســتین،  فسفومایســین،  اســتفاده  مــورد 
دانوفلوکساســین،  تریمتوپریــم،  ســولفانامید 
ــین،  ــین، دایفلوکساس ــکل، انروفلوکساس فلورفنی
تتراســیکلین،  اکســی  ســیکلین،  داکســی 
و  نئومایســین  کلرتتراســیکلین،  فلومکوئیــن، 
اریترومایســین بــود. الگــوی حساســیت بــه ســه 
ــد: بســیار حســاس، نســبتا  دســته تقســیم گردی

ــاوم ــاس و مق حس

نتایج: 
ــی  ــی بیوتیک ــیت آنت ــن حساس ــون تعیی آزم
بیشــترین حساســیت را بــه ترتیــب در خصــوص 
ــای فسفومایســین 68درصــد  ــك  ه ــی بیوتی آنت
ــم  ــولفانامید تریمتوپری ــد ، س ــتین 82درص کلیس
 ، 14/6درصــد  دانوفلوکساســین  20درصــد، 
فلورفنیــکل و انروفلوکساســین هــر یك 12درصد 
ــیکلین  ــی س ــد ، داکس ــین 8درص ، دایفلوکساس
6/6درصــد ، اکســی تتراســیکلین و فلومکوئیــن 
هــر یــك 5/3درصــد ، کلرتتراســیکلین 4درصــد 
، نئومایســین 2/6درصــد  و اریترومایســین صفــر 
درصــد بــه نمایــش گــذارد. بنابرایــن جدایــه هــا 
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ــد )100درصــد (. ــه اریترومایســین نشــان دادن بیشــترین مقاومــت را ب

بحث و نتیجه گیری:
امــروزه افزایــش مقاومــت نســبی آنتــی بیوتیکــی در آلودگــی هــای باکتریایــی گلــه هــای طیــور 
معضالتــی در بهداشــت عمومــی و اقتصــاد صنعــت طیــور ایجــاد کــرده اســت. یافتــه هــای ایــن 
مطالعــه بیانگــر مقاومــت بیــش از 80 درصــد گلــه هــای طیــور بــه تجویــز اکثــر آنتــی بیوتیــك 
هاســت. در ایــن بیــن، قدیمــی تریــن آنتــی بیوتیــك هــا نظیــر تتراســیکلین هــا و اریترومایســین 
بیشــترین مقاومــت را نشــان دادنــد. لــذا مصــرف دوز مناســب آنتــی بیوتیــك هــا، تکمیــل دوره 
مصــرف آنتــی بیوتیکــی، رعایــت دوره پرهیــز از مصــرف فــراورده هــای خــام دام و طیــور پــس از 
تجویــز آنتــی بیوتیــك، ترجیحــا انتخــاب آنتــی بیوتیك هــای غیرانســانی در دامپزشــکی، انتخــاب 
نــوع آنتــی بیوتیــك بــر اســاس میــزان نفــوذ بــه ارگان هــا )بــه عنــوان مثــال جــذب روده ای 
یــا فعالیــت روده ای( و خصوصــا انجــام بــه موقــع تســت آنتــی بیوگــرام جهــت انتخــاب آنتــی 
بیوتیــك بــر اســاس تســت آنتــی بیوگــرام از مهمتریــن مــوارد کاهــش مقاومــت آنتــی بیوتیکــی 
ــه ایــن کــه حــذف چنــد ســاله مصــرف برخــی آنتــی بیوتیــک هــا باعــث  ــا توجــه ب مــی باشــد. ب
ــن  ــی کــه کمتری ــی بیوتیــک های ــذا پیشــنهاد مــی گــردد آنت برگشــت حساســیت خواهــد شــد .ل
تاثیــر را از خــود نشــان دادنــد )از قبیــل اریترومایســین و تتراســیکلین (، از چرخــه تجویــز بــه صــورت 
محــدود و چنــد ســاله حــذف گــردد، تــا در آینــده شــاهد بازگشــت حساســیت میکروارگانیســم هــای 

طیــور بــه ایــن آنتــی بیوتیــک هــا باشــیم.
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بررســی بــار میکروبــی و میزان 
آفالتوکســین  M1 در شــیرخام 
گاوداری هــای صنعتــی، ســنتی 
و مراکــز جمــع آوری و عرضــه 

شــیر در اســتان ایــالم
دکتــر الهــه خواجــه علــي اســتادیار بهداشــت وصنایــع غذایــی  

دانشــکده دامپزشــکي ایــالم 

e.khajehali@ilam.ac.irپست الکترونیك  

ــی و  ــتادیار بافت شناس ــی  اس ــی نعمت ــر  مصطف  دکت
ــالم  ــکي ای ــکده دامپزش ــی دانش میکروب شناس

m.nemati@ilam.ac.ir پست الکرتونیک

مقدمه :
ــه دلیــل  شــیر گاو فرآوردهــای اســت کــه ب
ــاال  ــی ب ــت آب ــاال، فعالی ــودن ارزش تغذیهــای ب دارا ب
و pH تقریبــًا خنثــی، محیــط بســیار مطلوبــی بــرای 
ــه شــمار  رشــد طیــف وســیعی از میکروارگانیســمها ب
ــوع  ــیار متن ــام بس ــیر خ ــی ش ــور میکروب ــد. فل میآی
اســت. عوامــل مختلفــی نظیــر آلودگــی نوك پســتان، 
تجهیــزات شیردوشــی، هــوا، آب، خــوراك دام، علوفــه، 
خــاك و محیــط اطــراف در آلودگــی شــیر خــام نقــش 
ــی  ــا معرف ــکاران، 2013(. ب ــد )Quigley و هم دارن
ســرد کــردن شــیر خــام و نگهــداری مــداوم آن 
بهصــورت ســرد بهعنــوان یکــی از گامهــای اجبــاری 
در فنــاوری شــیر و محصــوالت لبنــی در ســال 1950، 
ــمگیری  ــور چش ــیر بهط ــی ش ــت باکتریولوژیک کیفی
بهبــود یافــت کــه درنتیجــه ی آن، اســیدی شــدن ناشــی 
از رشــد باکتریهــای اســیدالکتیك و ســایر باکتریهــای مزوفیــل 
Mesophilic bacteriaدر شــیر خــام تقریبــًا بهطــور 

کامــل پیشــگیری شــد. در مقابــل نگهــداری شــیر خــام 

در شــرایط ســرما بــرای مــدت طوالنــی، باکتریهــای 
ســرما گــرا Psychrotroph  را قــادر میســازد 
کــه نســبت بــه ســایر باکتریهــا غالــب شــوند و فلــور 
میکروبــی غالــب در شــیر خــام ســرد را تشــکیل دهند 

)Marchand و همــکاران، 2009(.

ــه  ــای ثانوی ــت ه ــا متابولی مایکوتوکســین ه
ــرات  ــت دارای اث ــن اس ــه ممک ــتند ک ــا هس قارچ ه
ســمی، ســرطان زایی، جهش زایــی و ناقص الخلقــه 
زایــی باشــند )Van Egmond،1995(. حداقــل 18 
ــه  ــت شناسایی شــده اند ک ــوع آفالتوکســین در طبیع ن
در بیــن آن هــا آفالتوکســین هــای G1 ،B2 ،B1 و 
ــات  ــه حیوان ــی ک ــند. زمان ــم می باش ــیار مه G2 بس
جیــره غذایــی آلــوده بــه آفالتوکســین B1 را مصــرف 
نماینــد، ایــن توکســین در کبــد متابولیــزه شــده و 12 
تــا 24 ســاعت بعــد به صــورت افالتوکســین M1 در 
ــیر  ــری از ش ــود. نمونه گی ــخیص داده می ش ــیر تش ش
بــرای ارزیابــی آفالتوکســین بســیار ســاده اســت ولــی 
مشــکل عمــده نحــوه اندازه گیــری آن در شــیر و 
فرآورده هــای آن می باشــد )Ivastava و همــکاران، 
2001؛ Bakirci، 2001؛ Martins و همــکاران، 
 M1 2004(. شــایان ذکر اســت کــه آفالتوکســین
نســبت بــه روش هــای معمــول نگهــداری و حرارتــی 
ماننــد پاستوریزاســیون و استریلیزاســیون تــا حــد 
پایــدار اســت. )Kamkar و همــکاران،  زیــادی 
ــواد  ــی از م ــیر یک ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج 2014(. ب
ــوص  ــان به خص ــی انس ــم غذای ــی رژی ــی اصل غذای
بــرای نــوزادان و کــودکان اســت، ورود حجــم بــاالی 
شــیرهای آلــوده بــه زنجیــره غذایــی مــردم می توانــد 
ــتی  ــارت های بهداش ــیب ها و خس ــاد آس ــبب ایج س
ــالوه  ــردد. به ع ــه گ ــرای جامع ــی ب ــل جبران غیرقاب
ایــن مشــکل ســبب شــده اســت کــه امــکان اســتفاده 
از قســمتی از شــیرهای تولیــدی کشــور بــرای تولیــد 
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فرآورده هایــی هــم چــون شــیر خشــك نــوزادان 
ــیر و  ــادرات ش ــی ص ــد و از طرف ــته باش ــود نداش وج
ــا  ــازد. ب ــرو س ــا مشــکل روب ــیری را ب ــای ش فرآورده ه
توجــه بــه عــوارض و مشــکالت ناشــی از بقایــای ســم 
آفالتوکســین M1 در شــیر و فرآورده هــای لبنــی، 
کنتــرل و نظــارت دوره ای شــیر خــام امــری ضــروری 
اســت؛ بنابرایــن در تحقیــق حاضــر تــالش گردیــد کــه 
ــین M1 و  ــه آفالتوکس ــام ب ــیر خ ــی ش ــزان آلودگ می

ــردد. ــام گ ــی انج ــی باکتریای ــمارش کل ــن ش همچنی

شرح روش اجرای تحقیق 

- روش نمونه برداری
ابتــدا ظــروف نمونــه گیــری بعــد از شستشــو 
ــی  ــرد آبکش ــرم و س ــا آب گ ــده ب ــاك کنن ــواد پ ــا م ب
ــر  ــل از ه ــراد قب ــانتی گ ــه س ــای 120 درج و در دم
نمونــه بــرداری ســترون شــدند. از گاوداری های اســتان 
و مراکــز جمــع آوری و عرضــه شــیر اســتان در فصــل 
ــورت  ــرداری ص ــه ب ــی نمون ــورت تصادف ــه ص ــار ب به
ــد از بهــم  ــدون هــا بع گرفــت. ســپس در مخــزن و بی
ــه  ــدار 100 نمون ــیرها مق ــردن، ش ــت ک زدن و یکنواخ
ــای  ــر مبن ــوق ب ــز ف ــك از مراک ــر ی ــد. ه برداشــت ش
یــك بهــر در نظــر گرفتــه شــدند )بــر اســاس اســتاندارد 
ــه  ــر نمون ــل از ه ــماره 326(. قب ــه ش ــران ب ــی ای مل
بــرداری دمــای شــیر انــدازه گیــری شــد ســپس از هــر 
بهــر دو نمونــه و بــه میــزان 100 میلــی لیتــر شــیر در 
دو فالکــون جداگانــه اخــذ گردیــد )یــك نمونــه بــرای 
ــرای آزمــون  ــه ب ــی و یــك نمون آزمــون هــای میکروب
هــای شــیمیایی(. نمونــه بــرداری از نمونــه هــای شــیر 
ــماره  ــه ش ــران ب ــی ای ــتاندارد مل ــاس اس ــر اس ــام ب خ
326 و آمــاده کــردن نمونــه هــا جهــت انجــام آزمــون 
میکروبــی بــر اســاس اســتاندارد ملــی بــا شــماره 356 
ــرما  ــریط س ــه در ش ــا بالفاصل ــه ه ــد. نمون ــام ش انج

)دمــای 1±4 درجــه ســانتیگراد( بــه آزمایشــگاه منتقــل 
ــا انجــام  ــه ه ــورد نظــر روی نمون ــای م ــش ه و آزمای

شــد.

اندازه گیری خصوصیات میکروبی و شیمیایی

  کشت و شمارش کلی میکروبی :
ــت  ــریال رق ــیر، س ــای ش ــه ه ــدا از نمون ابت
ــماره 2-5272  ــتوالعمل ش ــق دس ــر طب ــد و ب ــه ش تهی
موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران نســبت 
ــت آگار  ــط کش ــطحی در محی ــت س ــام کش ــه انج ب
ــت و  ــی در پلی ــمارش میکروب Skimmed milk ش
ــدام  ــراد اق ــانتی گ ــه س ــذاری در 30 درج ــه گ گرمخان
گردیــد. پــس از گذشــت زمــان الزم برای نگهــداری در 
گرمخانــه گــذاری )48 ســاعت(، پلیــت هــا از گرمخانــه 
ــا 300  ــن 30 ت ــه بی ــی ک ــت های ــدند و پلی ــارج ش خ
کلنــی داشــتند، انتخــاب و کلنــی هــای آنهــا شــمارش 
شــد، تراکــم میکروبــی نمونــه شــیرهای مــورد آزمایــش 

ــد. ــت گردی محاســبه و ثب

pH اندازه گیری

قبــل از انــدازه گیــری، pH متــر بــه وســیله 
ــن  ــه ای ــره شــد. ب ــا pH 4 و 7 کالیب ــای ب ــول ه محل
ــك بشــر  ــه ی ــدار 10 ســی ســی شــیر را ب منظــور مق
برقــی  توســط همــزن  و  منتقــل  میلیلیتــری   100
به طــور کامــل همــوژن گردیــد و ســپس توســط 
pH متــر دیجیتالــی میــزان pH نمونــه در دمــای 20 
درجــه ســانتیگراد اندازهگیــری شــد )Akabanda و 

همــکاران، 2010(.

M1 اندازه گیری آفالتوکسین
نمونه هــای شــیر بــه مــدت یــك مــاه از 
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ــه مقــدار 100 سی ســی  تمامــی دامداری هــا و لبنیاتی هــای شهرســتان های اســتان ایــالم در فالکــون هــای ب
 M1 ــا زمــان انجــام آزمــون تعییــن میــزان آفالتوکســین جمــع آوری و در یخچــال 18- درجــه ســانتی گراد ت
ــماره 7133 و روش  ــتوالعمل ش ــق دس ــر طب ــیر ب ــزان آفالتوکســن M1 ش ــن می ــدند.برای تعیی ــداری ش نگه
مرجــع a�5925 موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران ابتــدا 60 میلــی لیتــر از شــیر بــه داخــل بشــر 
ــا حمــام آب بــه 37 درجــه ســانتی گراد رســانیده و بــرای همگــن  500 میلی لیتــری ریختــه و دمــای شــیر را ب
شــدن چربــی هــم زده شــد. ســپس بــرای جــدا کــردن شــیر از چربــی، در دور g × 2000 ســانتریفیوژ و الیــه 
رویــی آن جــدا نمــوده و دور ریختــه شــد. ســتون ایمونوافینیتــی را بــه دمــای اتــاق رســانیده و 10 میلــی لیتــر 
ــدن  ــه گذران ــد.پس از دو مرحل ــه ش ــتون ریخت ــه س ــل ب ــزن متص ــالین را در مخ ــفات س ــر فس ــول باف از محل
ــتون  ــد و آن را از س ــه ش ــدرج ریخت ــتوانه م ــه اس ــی را ب ــدون چرب ــیر ب ــر از ش ــی، 20 میلی لیت ــذ صاف از کاغ
ایمونوافینیتــی گذرانیــده شــد و اســتوانه مــدرج حــاوی نمونــه را دو بــار بــا آب درجــه 3 شستشــو گردیــد و هــر 
بــار آب شستشــو از ســتون عبــور داده شــد. ســتون بــا 10 میلــی لیتــر آب درجــه 3 شستشــو شــد. حجــم 2500 
ــا ســرعت ml/min 3-2 عبــور و آن حجــم در یــك ویــال جمــع شــد و  میکرولیتــر اســتونیتریل از ســتون ب
ســپس بــا ورتکــس مخلــوط گردیــد. محتویــات ویــال در حمــام آب گــرم دمــای 40-50 درجــه ســانتی گــراد 
ــا ورتکــس و یــك  خشــك شــد.به داخــل ویــال 1 میلــی لیتــر فــاز متحــرك اضافــه و ســپس یــك دقیقــه ب
دقیقــه بــا ســونیکتور مخلــوط گردیــد. محتویــات ویــال بــرای بــار دوم ورتکــس شــد. ســتون بــا 20 میلــی لیتــر 
بافــر فســفات ســالین شسشــتو شــد و در پایــان  200 میلــی لیتــر  از ایــن محلــول بــه دســتگاه HPLC تزریــق 
شــد )Behfar و همــکاران، 2012(. پیــك هــای حاصــل از نظــر بــازداری بــا پیــك هــای اســتاندارد مقایســه 

شــد کــه آلودگــی را مشــخص و میــزان آلودگــی بــا اســتفاده از منحنــی کالیبراســیون محاســبه شــد.

 روش آنالیز آماری

ــق روش  ــزار SPSS ، برطب ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــده ب ــات بدســت آم ــر روی اطالع ــاری ب ــز آم آنالی
ــت. ــورت گرف ــس )ANOVA( ص ــل واریان ــه و تحلی تجزی

نتایج
بــه منظــور حفــظ حقــوق تولیدکننــدگان، بــرای هــر گاوداری یــا مرکــز جمــع آوری یــك کــد در نظــر گرفتــه 

شــد.

  نتایج ارزیابی بار میکروبی:
 از 90 نمونــه مــورد بررســی، 49 نمونــه مربــوط بــه گاوداری هــا و 41 نمونــه مربــوط بــه مراکــز جمــع آوری 
ــتان  ــای اس ــام گاوداری ه ــیر خ ــی در ش ــی میکروب ــمارش کل ــن ش ــی میانگی ــت. در بررس ــوده اس ــتان ب اس
ایــالم بیشــترین میانگیــن بــار میکروبــی مربــوط بــه شهرســتان دره شــهر ) logCFU/ml84/7( و کمتریــن 
میانگیــن بــار میکروبــی مربــوط بــه شهرســتان ایــالم )logCFU/ml 5/92( بــوده اســت )نمــودار 1(. تفــاوت 
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 .)p<0.05( معنــی داری بیــن تعــداد میکروبهــا در شهرســتانهای ذکــر شــده وجــود داشــت

در بررســی میانگیــن شــمارش کلــی میکروبــی در شــیر خــام مراکــز جمــع آوری اســتان ایــالم نیــز کمتریــن 
میانگیــن بــار میکروبــی مربــوط بــه شهرســتان ایــالم )logCFU/ml 5/48( بــوده اســت )نمــودار2( کــه 

 .)p<0.05( از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود
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:pH نتایج ارزیابی  

میانگینpH در گاوداری ها و مراکز جمع آوری استان ایالم در جدول 1 آورده شده است. 

نام شهرستان میانگین pH در گاوداری ها میانگین pH در مراکز جمع آوری
ایالم 6.64±0.10 6.28±0.33

چوار 6.67±0.21 -
ایوان 6.70±0.10 -
بدره 6.5±0.014 6.32±0.035

دره شهر 6.41±0.169 6.305±0.09

ملکشاهی 6.53±0.014 -

جدول 1. میانگینpH در گاوداری ها و مراکز جمع آوری استان ایالم
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بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده کمتریــن میــزان pH در شــیرخام جمــع آوری شــده از گاوداری هــای اســتان 
.)p<0.05( ایــالم مربــوط بــه شــیر خــام گاوداری هــای شهرســتان دره شــهر بــوده اســت

:M1 نتایج ارزیابی آفالتوکسین  
در ایــن مطالعــه، میــزان آفالتوکســین M1 بــر روی 84 نمونــه شــیر خــام بدســت آمــده از گاوداری هــا و مراکــز 
جمــع آوری اســتان ایــالم مــورد بررســی قــرار گرفــت. در بررســی هــای انجــام شــده )جــدول 2( آلودگــی بــه 
آفالتوکســین M1 در 65 نمونــه کمتــر از ng/Kg 20 )حــد شناســایی دســتگاه( بــود. در 17 نمونــه آلودگــی در 
محــدوده ng/Kg 90-20 و در دو نمونــه بیشــتر از ng/Kg 150 تعییــن گردیــد کــه بــر ایــن اســاس بیشــتر 
از حــد مجــاز اســتاندارد ایــران مــی باشــد. امــا بــر طبــق کمیتــه اروپایــی و غذایــی کدکــس در 7 نمونــه غلظــت 

 .)50 ng/Kg( باالتــر از حــد مجــاز بــود M1 آفالتوکســین

کد نمونه M1 میزان آفالتوکسین
1 0.02
2 0.02
3 0.02
4 0.02
5 0.02
6 0.02
7 0.02
8 0.02
9 0.03
10 0.03
11 0.03
12 0.03
13 0.06
14 0.06
15 0.09
16 0.09
17 0.09
18 0.16
19 0.32

20�84 0.02<

جدول 2. میزان آفالتوکسین M1 در شیر خام گاوداری ها و مراکز جمع آوری استان ایالم
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بحث و نتیجه گیری

   نتایج ارزیابی بار میکروبی:
آلودگــی باکتریــای در شــیر خــام مــی توانــد از منابــع 
مختلفــی نشــأت گرفتــه باشــد: هــوا، تجهــزات 
ــوع  ــاك، مدف ــوراك دام، خ ــه و خ ــی، علوف شیردوش
ــداد  ــکاران، 2008(. تع ــع )Coorevits و هم و مرت
ــس  ــه پ ــوع میکروارگانیســم هــای شــیر، بالفاصل و ن
ــوان و  ــد حی ــی مانن ــط فاکتورهای ــی توس از شیردوش
ــره دام و  ــه و جی ــی، فصــل، علوف ــزات ضدعفون تجهی
Te� و Torkar )ســالمت حیــوان تعییــن مــی شــود 
ger، 2008( عــالوه بــر ایــن، شــرایط ذخیــره ســازی 
شــیر و حمــل و نقــل آن توســط مخــزن هــای خنــك 
ــرم  ــه گ ــازه رشــد ب ــق اج ــد از طری ــی توان ــده، م کنن
ــرم  ــای گ ــر در ارگانیســم ه ــا، موجــب تغیی ــی ه منف
ــرم  ــای گ ــری ه ــود. باکت ــی ش ــرم منف ــه گ ــت ب مثب
منفــی معمــواًل بیــش از 90 درصــد جمعیــت میکروبــی 
در شــیر خــام ســرد شــده را مــی دهنــد )Martins و 

ــکاران، 2006(. هم

هاشــی  ماشــین  مناســب  شــوی  شســت  عــدم 
 CIP:( شــیردوش و عــدم شســت شــو در مــدار بســته
شیردوشــی  از  پــس   )Cleaning In Place
افزایــش بــار میکروبــی در ایــن مرحلــه را بــه همــراه 
دارد )هاشــمی، 1380(. رعایــت بهداشــت پســتان قبــل 
ــار میکروبــی  از شیردوشــی نقــش بســیار مهمــی در ب
شــیر دوشــیده شــده دارد. McKinnon و همــکاران 
)1990( بــا نمونــه گیــری از مراحــل مختلــف دوشــش 
ــور از  ــس از عب ــیر پ ــی ش ــار میکروب ــه ب ــد ک دریافتن

ــد. ــی یاب ــش م ــه شــدت افزای ماشــین شــیردوش ب

ــا نمــودار 1، در بررســی میانگیــن شــمارش  مطابــق ب
کلــی میکروبــی در شــیر خــام گاوداری هــای اســتان 

ایــالم تفــاوت معنــی داری بیــن تعــداد میکــروب هــا 
 )p<0.05( ــت ــود داش ــتان وج ــتانهای اس در شهرس
بــه طــوری کــه براســاس اســتاندارد ملــی ایــران بــه 
شــماره CFU/ml( 2406 106( فقــط گاوداری هــای 
ــده  ــتر نش ــاز بیش ــد مج ــد 1 و 5 از ح ــماره ک ــا ش ب
ــی  ــمارش کل ــن ش ــن در بررســی میانگی ــد. همچنی ان
ــتان  ــع آوری اس ــز جم ــام مراک ــیر خ ــی در ش میکروب
ــی شهرســتان هــای مختلــف  ــار میکروب ــز ب ایــالم نی
از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود )p<0.05( )نمــودار2( 
امــا فقــط بارمیکروبــی شهرســتان بــا کــد 1 کمتــر از 
ــد  ــع آوری از ح ــز جم ــه مراک ــود و بقی ــاز ب ــد مج ح

ــد. ــران بیشــتر بودن ــی ای اســتاندارد مل

ــان  ــام نش ــیر خ ــای ش ــه ه ــاال در نمون ــی ب آلودگ
دهنــده بهداشــت ناکافــی در شیردوشــی، عفونــت 
ــیردوش،  ــای ش ــت ه ــات، دس ــتی حیوان ــای پوس ه
ــد  ــی باش ــی م ــروف شیردوش ــی و ظ ــی حیوان آلودگ

.)2017 همــکاران  و   Mohamed(

ــی  ــار میکروب ــه بررســی ب ــادی ب ــبتًا زی ــات نس مطالع
محصــوالت لبنــی پرداختــه انــد. Mohamed و 
همــکاران )2017( در مطالعــه ای بــه بررســی کیفیــت 
میکروبــی شــیرخام از دامــداری هــا ســنتی و صنعتــی 
ــای  ــری ه ــمارش باکت ــن ش ــه میانگی ــد ک پرداختن
مزوفیــل را log CFU/ml 6/78 بــه دســت آوردنــد 
log CFU/( FAO ــتاندارد ــد اس ــر از ح ــه باالت ک

ml 5/48( بــود و بیــان کردنــد کــه 56 درصــد از 200 
نمونــه جمــع آوری شــده بــرای مصــرف ایمــن نبودنــد 
کــه نتایــج ایــن محقیقــن بــا مطالعــه حاضــر مطابقــت 
ــی در  ــمارش باکتریای ــن ش ــن میانگی ــت. همچنی داش
 Tassew و همکاران )2012( و Hadrya مطالعــات
و Seifu )2011( بــه ترتیــب، 6/90 و 7/58 به دســت 
آمــد. در مطالعــه دیگــری Shah و همــکاران )2016( 
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ــد  ــام پرداختن ــیر خ ــی ش ــت میکروب ــی کیفی ــه بررس ب
CFU/( کــه شــمارش کلــی میکروبــی در گاوداری هــا

 CFU/ml( نســبت بــه شیرفروشــی )105 × 1/08 ml
 CFU/ml( و لبنیاتــی هــای شــیر خــام )105 × 1/30

ــا  ــه ب ــود ک ــی دار ب ــاط معن ــر و ارتب 105 × 1/18( کمت

نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز مطابقــت داشــت.

بررســی  بــه   )2016( همــکاران  و   Tankoano
و  فیزیکوشــیمیایی شــیر  و  میکروبــی  خصوصیــات 
فــرآورده هــای شــیری پرداختنــد کــه شــمارش باکتری 
ــز  ــج مرک ــام از پن ــیر خ ــوازی از ش ــل ه ــای مزوفی ه
log CFU/ 9/57 عرضــه شــیر خــام بیــن 5/83 تــا

ml بــا میانگیــن log CFU/ml 8/95 بــود کــه 
 )5/48 log CFU/ml( FAO ــتاندارد ــر از اس باالت
ــت داشــت  ــه حاضــر مطابق ــا مطالع ــه ب ــد ک ــی باش م
 )2008( Teger و Torkar نتایــج مطالعــات امــا 
و Aaku و همــکاران )2004( روی شــمارش کلــی 
میکروارگانیســم هــا در شــیر خــام ) بــه ترتیــب 4/51 و 
log CFU/ml 6/74 ( کمتــر از مطالعــه حاضــر بــود.

ــی  ــی روی آلودگ ــده )1369( در آزمایش ــم و فرخن کری
ــم  ــع میکروارگانیس ــران توزی ــه ته ــیرخام در منطق ش
ــد:  ــرده ان ــان ک ــل بی ــرح ذی ــه ش ــف را ب ــای مختل ه
ــدون  ــت ب ــرم مثب ــکل گ ــه ای ش ــای میل ــری ه باکت
ــرم  ــه ای شــکل گ ــری هــای میل اســپور )45 _(، باکت
ــه ای  ــای میل ــری ه ــپوردار )19/8 _(، باکت ــت اس مثی
ــا )19/5 _(،  ــرم ه ــی )15/4(، کلیف ــرم منف ــکل گ ش
ــا )5/7 _(  ــترپتوکوك ه ــا )6/1 _(، اس ــیل ه الکتوباس
ــی را  ــت آلودگ ــه عل ــا )18/5 _( ک ــوك ه و میکروک
تغذیــه دام هــا در اصطبــل هــای شیردوشــی و آلودگــی 

ــد. ــی دان ــی م ــزات شیردوش ــوازم و تجهی ل

در تحقیقــی کــه هاشــمی و شــکرفروش )1387( روی 
مســیر تولیــد شــیرخام در دامــداری هــای ســنتی 

ــار میکروبــی  ــد، میانگیــن ب اســتان فــارس انجــام دادن
ــتان گاو،  ــده از پس ــذ ش ــام اخ ــیر خ ــای ش ــه ه نمون
ماشــین شــیردوش، شــیر در مراکــز جمــع آوری، 
ــه  مخــزن مرکــز جمــع آوری و ماشــین حمــل شــیر ب
ترتیــب 105 × 1/5، 105 × 7/5، 105 × 9/4، 106 × 8/3 
ــزاده و  ــن علی ــود. همچنی و CFU/ml 6/2 × 106( ب
همــکاران )1396( بــه ارزیابــی ویژگــی هــای شــیمیایی 
ــتوریزه  ــیری و دوغ پاس ــای ش ــرآورده ه ــی ف و میکروب
ــا  ــای 1390 ت ــال ه ــن س ــان بی ــتان زنج ــدی اس تولی
ــتوریزه  ــیر پاس ــه ش ــه از 101 نمون ــد ک 1392 پرداختن
مــورد مطالعــه میــزان شــمارش کلــی میکــروب هــای 

ــد. ــتاندارد بودن ــدوده اس ــوازی در مح ه

در مطالعــه حاضــر، نمونــه هــای شــیر از نظــر شــمارش 
ــیرخام  ــع آوری ش ــز جم ــی در مراک ــار میکروب ــی ب کل
بــه طــور معنــی داری نســبت بــه گاوداری هــا باالتــر 
ــده فقــدان شــرایط  ــب نشــان دهن ــن مطل ــود کــه ای ب
ــی،  ــو و ضدعفون ــت ش ــت آب شس ــتی در کیفی بهداش
ــازی و  ــره س ــای ذخی ــك ه ــداری، تان ــروف نگه ظ
ــع  ــی جم ــور کل ــه ط ــد. ب ــی باش ــردی م ــت ف بهداش
ــب  ــل نامناس ــل و نق ــی، حم ــت، ضدعفون آوری نادرس
ظــروف شــیر و آلودگــی تانــك هــای نگهــداری، 
ممکــن اســت موجــب آلودگــی بیشــتر در شــیرخام در 

ــود. ــع آوری ش ــز جم مراک

:pH نتایج ارزیابی   
اســیدیته مــی توانــد تازگــی یــا کهنگــی شــیر، کیفیــت 
ــار  ــن ب حمــل و نقــل و نگهــداری محصــول و همچنی
ــه طــور تقریبــی نشــان دهــد. شــیر  ــی آن را ب میکروب
تــازه حــاوی اســیدالکتیك نبــوده و میــزان اســیدیته آن 
منعکــس کننــده پروتئیــن هــا و فســفات هــای موجــود 
ــا در  در شــیر اســت. در شــرایط نامناســِب نگهــداری ی
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اثــر کهنگــی، تخمیــر میکروبــی، قنــد موجــود در شــیر 
ــد و  ــی کن ــیدالکتیك م ــه اس ــل ب ــوز( را تبدی )الکت
ــد  ــی یاب ــش م ــیر افزای ــیدیته ش ــب اس ــن ترتی ــه ای ب

ــده، 1373(.  )فرخن

مطابــق بــا اســتاندار ملــی ایــران بــه شــماره ی 164 
تجدیــد نظــر ســوم، pH شــیرخام بایــد بیــن 6/6 تــا 
6/8 باشــد. در مطالعــه حاضــر گاوداری هــای مناطــق 
ــی  ــتاندارد مل ــدوده اس ــوان در مح ــوار و ای ــالم، چ ای
ایــران بــوده اســت و مابقــی پاییــن تــر از حــد مجــاز 
بودنــد. کمتریــن pH هــم مربــوط بــه شهرســتان دره 
شــهر اســت کــه باتوجــه بــه باالتــر بــودن شــمارش 

میکروبــی آن قابــل توجیــه مــی باشــد.

بررســی  بــه   )2016( همــکاران  و   Tankoano
خصوصیــات میکروبــی و فیزیکوشــیمیایی شــیر و 
فــرآورده هــای شــیری از مرکــز عرضــه شــیر پرداختند 
کــه مقدارهــای pH در بیــن پنــج مرکــز عرضــه شــیر 
بیــن 6/14 تــا 6/39 بــود کــه میانگیــن آنهــا )6/29( 
ــج  ــود. نتای ــتاندارد FAO )6/6-6/8( ب ــر از اس کمت
ــیر در  ــع آوری ش ــز جم ــج مراک ــا نتای ــه ب ــن مطالع ای
ــه  ــی ک ــا در تحقیق ــت دارد. ام ــه حاضــر مطابق مطالع
ــورت  ــکاران )2010( ص ــط Akabanda و هم توس
ــا  ــه ب ــد ک ــت آم ــه دس ــا 6/6 ب ــر ب ــت pH براب گرف

ــه در تضــاد اســت. ــن مطالع ــج ای نتای

همچنین در مطالعه ی هاشــمی و شــکرفروش )1387( 
روی مســیر تولیــد شــیرخام در دامــداری هــای ســنتی 
ــود  ــی داری ب ــارس pH دارای کاهــش معن اســتان ف
)P<0.0001( امــا در تحقیقــی کــه توســط علیــزاده 
و همــکاران )1396( انجــام شــد، فقــط یــك مــورد از 
نمونــه هــا pH آن کمتــر از محــدوده اســتاندارد بــود.

ــی  ــمارش کل ــن ش ــودن میانگی ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ب
میکروبــی گاوداری هــای شهرســتان ایــالم نســبت بــه 

ــه  ــن ب ــن شهرســتان و همچنی ــز جمــع آوری ای مراک
علــت پاییــن بــودن pH در ایــن مراکــز جمــع آوری 
بــه طــور حتــم بایــد تقلباتــی در شــیر رخ داده باشــد.

:M1 نتایج ارزیابی آفالتوکسین     
مایکوتوکســین هــا مــواد بیولوژیکــی هســتند کــه بــه 
دنبــال رشــد قــارچ هــای توکســین زا در مــواد غذایــی، 
تولیــد و کیفیــت بهداشــتی آن هــا را تحــت تأثیــر قرار 
مــی دهنــد. بنابرایــن بــرای تأمیــن ســالمت مصــرف 
ــدار مایکوتوکســین  ــدگان الزم اســت وجــود و مق کنن
هــای مختلــف در مــواد غذایــی بــه طــور دائــم انــدازه 
ــا  ــاندن آن ه ــل رس ــه حداق ــرای ب ــده و ب ــری ش گی
ــن  ــود. در ای ــزی ش ــه ری ــی برنام ــره غذای در زنجی
مطالعــه، میــزان آفالتوکســین M1 بــر روی 84 
ــا و  ــده از گاوداری ه ــت آم ــام بدس ــیر خ ــه ش نمون
مراکــز جمــع آوری اســتان ایــالم )جــدول 2( آلودگــی 
ــتر از  ــه بیش ــط در دو نمون ــین M1 فق ــه آفالتوکس ب
ــران )PPb 0/5( مــی باشــد  حــد مجــاز اســتاندارد ای
امــا بــر طبــق کمیتــه اروپایــی و غذایــی کدکــس در 
ــد  ــر از ح ــین M1 باالت ــت آفالتوکس ــه غلظ 7 نمون

.)50 ng/Kg( ــود ــاز ب مج

ــه  گزارشــات مختلفــی در مــورد شــیوع آلودگــی نمون
هــای شــیر بــه آفالتوکســین M1 وجــود دارد و 
مطالعــات قبلــی در ایــران نیــز در بیشــتر مــوارد، 
درصــد باالیــی از آلودگــی را نشــان داده انــد. در 
مطالعــه Kamkar )2005( 76 درصــد نمونــه هــای 
ــوده  ــن مایکوتوکســین آل ــه ای ــش شــده ب شــیر آزمای
 B1 ــین ــه آفالتوکس ــذای دام ب ــی غ ــد. آلودگ بودن
ــل  ــن عام ــین M1( مهمتری ــاز آفالتوکس ــش س )پی
ــی  ــوب م ــین M محس ــه آفالتوکس ــیر ب ــی ش آلودگ
ــود  ــه خ ــین B1 در علوف ــور آفالتوکس ــود و حض ش
ــارچ  ــد ق ــرایط رش ــرایط ش ــودن ش ــم ب ــانگر فراه نش
ــول  ــت. در فص ــین اس ــن مایکوتوکس ــد ای ــا و تولی ه
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ســرد بــرای تغذیــه دام هــای شــیری بــه جــای علوفــه 
تــازه معمــواًل از علوفــه انبــار شــده و غذاهــای صنعتــی 
ــا و  ــارچ ه ــد ق ــال رش ــه احتم ــود ک ــی ش ــتفاده م اس
 B1 ــین ــه آفالتوکس ــا از جمل ــین ه ــاد آفالتوکس ایج
در آنهــا بیشــتر اســت و در نتیجــه حضــور آفالتوکســین 
 ،Van Egmond( ــال دارد ــه دنب ــیر را ب M1 در ش
ــرداری در  ــه ب ــر، نمون ــه حاض ــا در مطالع 1983(. ام
فصــل بهــار کــه گاوهــای شــیری از علوفــه تــازه تغذیه 
مــی شــدند، صــورت گرفــت کــه ایــن مطلــب علــت 
پاییــن بــودن آفالتوکســین M1 در شــیر گاوداری 
ــا  ــابه ب ــوده اســت. در تش ــع آوری ب ــز جم ــا و مراک ه
نتایــج مــا Mohammadian و همــکاران )2010( 
ــه  ــه ب ــه از کل 272 نمون ــد کــه 257 نمون نشــان دادن
ــنندج دارای توکســین در محــدوده  ــده از س دســت آم
ــه  ــد. در مطالع ــا 115/930 بودن ــن ng/l 0/007 ت بی
آنهــا آفالتوکســین M1 در اکثــر نمونــه هــا در مقادیــر 
پاییــن شناســایی شــد بــه ایــن علــت کــه تولیــد شــیر 
در ســنندج اغلــب در گاوداری هــای شــیری بــا تعــداد 
کــم انجــام مــی شــود و کمتــر از مــواد غذایــی انبــار 
شــده اســتفاده مــی گــردد. همچنیــن در مطالعــه 
ــه  ــل انجــام شــد، 100 _ درصــد نمون دیگــری در باب
هــای شــیر آلودگــی بــا آفالتوکســین M1 را داشــتند 
ــتان )24  ــل زمس ــی در فص ــن آلودگ ــن ای ــه میانگی ک
ــه  ــود ک ــدوداً ng/l 230/19 ب ــاه( ح ــر م ــه از ه نمون
حــاوی غلظــت باالیــی بودنــد. در نمونــه هــای بابــل 
کــه حــاوی غلظــت باالیــی بودنــد مشــاهده شــد کــه 
مــواد غذایــی بــرای طوالنــی مــدت در رطوبــت بــاال و 
تهویــه نامناســب ذخیــره شــده بودنــد کــه ایــن شــرایط 
رشــد آســپرژیلوس فــالووس و تولیــد آفالتوکســین هــا 
در مــواد غذایــی بســیار ایــده آل هســتند )ســفیدگار و 

ــکاران، 1386(. هم

ــیر در  ــی ش ــزان آلودگ ــاوت در می ــی تف ــل احتمال عل
ــه  ــوط ب ــد مرب ــی توان ــران م ــف ای ــهرهای مختل ش

زمــان نمونــه بــرداری، روش انــدازه گیــری توکســین 
و میــزان رعایــت مقــررات بهداشــتی مرتبــط بــا جیــره 

ــد. ــق باش ــداری مناط ــزات دام ــی و تجهی غذای

 27 از   HPLC وســیله  بــه  دیگــری  مطالعــه  در 
ــد  ــوده بودن ــا آل ــه ه ــد نمون ــیر 59/3 درص ــه ش نمون
ــه  ــد مجــاز اتحادی ــش از ح ــورد بی ــك م ــط ی ــا فق ام
 Gürbay( ــود ــس ) g/mlμ 0/05( ب ــا و کودک اروپ
و همــکاران، 2006( کــه بــا مطالعــه حاضــر در تطابــق 
ــراب از 111  ــهر س ــری در ش ــی دیگ ــت. در بررس اس
نمونــه شــیر خــام 85 مــورد )76/6 _( بــا غلظــت بیــن 
ــزان 40 درصــد  0/015 و 0/28 آلودگــی داشــتند و می
ــه  ــاز اتحادی ــد مج ــر از ح ــت باالت ــای مثب ــه ه نمون

.)2005 ،Kamkar( ــود ــا ب اروپ

Rahimi و همــکاران )2010( حضــور آفالتوکســین 
ــا  ــیرخام گاو ب ــای ش ــه ه ــد نمون M1 را در 79 درص
متوســط غلظــت g/Lμ 0/06 تاییــد کردنــد در میــان 
ــاز  ــد مج ــا از ح ــد از آنه ــا 36 درص ــه ه ــن نمون ای

ــد. ــرده بودن ــور ک ــا عب ــه اروپ اتحادی

Duarte و همــکاران )2013( نیــز بــروز آفالتوکســین 
M1 در 40 نمونــه از نمونــه های شــیرهای پاســتوریزه 
ــیرهای UHT تجــاری در  ــه و ش ــی گرفت ــه چرب نیم
پرتغــال را تأییــد کردنــد و گــزارش کردنــد کــه 27/5 
درصــد نمونــه هــا بــا میانگیــن g/Lμ 0/0234 آلــوده 

مــی باشــند.

نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه، مــی تــوان 
ــتفاده  ــدم اس ــت ع ــه عل ــه ب ــرد ک ــری ک ــه گی نتیج
ــوده و  ــیر آل ــل ش ــل ونق ــزات حم ــب از تجهی مناس
دمــای بــاالی محیــط و از طرفــی ضعــف بهداشــت در 
ــه  ــزات شــیر دوشــی ک ــا و محــل و تجهی گاوداری ه
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اغلــب بــه طــور نامناســبی ضدعفونــی مــی شــوند، شــمارش کلــی میکروارگانیســم هــا در برخــی از مراکــز باالتــر 
از حــد مجــاز مــی باشــد. همچنیــن بــر اســاس ایــن مطالعــه میــزان آفالتوکســین M1 در شــیر پاییــن بــود کــه 
همــان طــور کــه ذکــر شــد مــی توانــد بــه علــت فصــل نمونــه داری باشــد و بــه طــور قطــع در نتیجــه تغذیــه 

دام بــا علوفــه تــازه باشــد.

پیشنهادات
ــه اجــرای شــیوه هــای بهداشــتی بهبــود  ــاز فــوری ب    نتایــج تحقیــق انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه نی
یافتــه در هــر مرحلــه از تولیــد تــا عرضــه شــیرخام مــی باشــد. عــالوه بــر ایــن، مطالعــات بیشــتری برای بررســی 
علــل و منابــع آلودگــی و همچنیــن جداســازی، شناســایی میکروارگانیســم هــای بیمــاری زا و ســموم تولیــد شــده 

توســط آنهــا مــورد نیاز اســت. 

بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات مختلفــی بیانگــر تاثیــر فصــول بــر میــزان آفالتوکســین مــی باشــند الزم مــی 
باشــد کــه در فصــول مختلــف مقــدار آفالتوکســین M1 مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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ســرکار خانــم دکتــر معصومــه  محمــدی در دوم اســفند مــاه 1321 در گرمــدره 
شهرســتان میانــه از توابــع اســتان آذربایجــان شــرقی چشــم بــه جهــان گشــود 
ــال  ــم در س ــت معل ــگاه تربی ــگاه از آموزش ــل در دانش ــس از تحصی ــان پ .ایش
ــوزش و  ــی در آم ــریف معلم ــغل ش ــه ش ــد و ب ــل گردی ــارغ التحصی 1343 ف
پــرورش اســتان از ســال 1343 لغایــت 1345 مشــغول گردیــد . بعــد از مدتــی 
همزمــان بــا تدریــس بــه دانــش آمــوزان ، با شــرکت در کنکــور در ســال 1349 
در دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــده و بــا قبولــی در ســال 
1356، در دوره MPH ( دوره تخصصــی بهداشــت عمومــی (  ، در ســال 1357 
ایــن دوره را بــه پایــان رســانید . مشــارالیه بــه اســتخدام ســازمان دامپزشــکی 
کشــور در آمــده و ســال 1357 بــه عنــوان کارشــناس بیمــاری هــای ویروســی 
طیــور ســپس ، معــاون دفتــر و در ســال 1361 بــه عنــوان قائــم مقــام رییــس 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بــرای مدتــی منصــوب گردیــد. در ســال 1365بــه 
ــال  ــان و دام و  در س ــترك انس ــای مش ــاری ه ــی بیم ــئول بررس ــوان مس عن
1367 بــه عنــوان کارشــناس و ســپس مدیــر امــور مبــارزه بــا بیمــاری هــای 
دامــی نســبت بــه انجــام وظیفــه نمودنــد .الزم بــه ذکــر اســت در ســال 1364 
ــد .  ــت نمودن ــوررا دریاف ــکی کش ــازمان دامپزش ــتی س ــم سرپرس ــان حک ایش
در ســال 1372 بــه عنــوان رییــس  قســمت آزمایشــگاه کنتــرل مــواد 
دارویــی بــه فعالیــت خــود در ســازمان دامپزشــکی کشــور ادامــه داده و 
ــرای  ــازی ب ــن س ــرم و واکس ــات س ــه تحقیق ــای موسس ــا تقاض ــان ب همزم
ــا  ــور ، ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــوی س ــه از س ــه آن موسس ــان ب ــال ایش انتق
توجــه بــه نیــاز ســازمان مــورد موافقــت نگردیــد .در ســال 1379 بــه عنــوان  
ــك  ــواد بیولوژی ــرل دارو و م ــگاه کنت ــخیص و آزمایش ــز تش ــر کل مرک مدی
ــد . ــل آم ــتگی نای ــار بازنشس ــه افتخ ــال 1382 ب ــد و در س ــوب گردی منص

تاثیــر گــذار در  بــه شــرکت فعــال و  ایشــان مــی تــوان  از خدمــات 
ــده ســازمان اشــاره  ــوان نماین ــه عن ــو ب ــدول فائ ــن ال ســیزدهمین اجــالس بی
نمــود . همچنیــن در زمــان عضویــت در شــورای ارزشــیابی تحقیقــی و 
تخصصــی ســازمان دامپزشــکی کشــورخدمات شــایانی را بــه ســازمان 
. ایشــان تالیفاتــی در مــورد بیمــاری  ارائــه نمــود  دامپزشــکی کشــور 
هــای مشــترك بیــن انســان و دام را بــه رشــته تحریــر در آورده انــد .
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ــای  ــه روس ــع و معارف ــن تودی در آیی
ســابق و جدیــد ســازمان دامپزشــکی 

کشــور چــه گذشــت؟
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــر کاظــم خــاوازی در بیــن 3 آییــن  کشــور، دکت
ــن ســازمان در ســالن  ــد ای ــه ریاســت جدی معارف
جلســات ســازمان دامپزشــکی کشــور حضــور 
یافــت تــا بــا صــدور 2 حکــم همزمــان، از ســویی 
از دکتــر ماکنعلــی یــک نیــروی تــازه نفــس موثــر 
ــط  ــی مرتب ــتگاه حاکمیت ــن دس در رأس مهم تری
ــا منشــأ  ــی ب ــواد غذای ــا بهداشــت و ســامت م ب
ــی و  ــای دام ــاری ه ــگیری از بیم ــی و پیش دام
بیماری هــای مشــترک انســان و دام اســتفاده 
کنــد و از ســوی دیگــر از دکتــر رفیعی پــور 
ــتفاده از  ــه اس ــدار و دارای روحی ــره اخاق م چه
مدیــران تخصص محــور و عملگــرا بعنــوان مشــاور 

ــرد. ــر کمــک بگی وزی

ــاس  ــر اس ــر‹ ب ــاور وزی ــم ›مش ــن حک ــه ای  اگرچ
ــر  ــه علی صف ــن معارف ــز در آیی آنچــه خــاوازی نی
ــور  ــر علیرضــا رفیعی پ ــع و تقدی ــی و تودی ماکنعل
اعــام کــرد، نشــان از همــان دیــد متفــاوت وزیــر 
ــس  ــتفاده از رئی ــه اس ــاورزی ب ــد جهادکش جدی
ــی دوران  ــور ط ــکی کش ــازمان دامپزش ــق س موف
ــت  ــا اردیبهش ــر 96 ت ــوّرخ مه ــئولیتش )از م مس
98 ( در شــورایی دارد کــه قــرار اســت در اصــاح 
سیاســت های راهبــردی وزارت جهــاد کشــاورزی 
در حــوزه دام و طیــور، عصــای دســِت وزیــر 
ــی آن  ــت غذای ــی امنی ــه متول ــرای وزارتخان عملگ

ــد‹ داشــته باشــد. هــم در ســال ›جهــش تولی

ــازمان  ــت س ــر ریاس ــل تغیی ــام دلی اع
دامپزشــکی کشــور

خــاوازی وزیــر جهــاد کشــاورزی در ســخنانش بــا 
ابــراز خرســندی از حضــور در جمع مدیران ارشــد 
ــه اینکــه  ســازمان دامپزشــکی کشــور  و اشــاره ب
داشــتن رابطــه عاطفــی و ِمهــر دکتــر رفیعی پــور 
در دلــش اتخــاذ چنیــن تصمیمــی بــرای او بســیار 
ــور  ــر رفیعی پ ــت:‹ دکت ــت، گف ــوده اس ــخت ب س
همــواره چهــره ای اخاقــی و آرام در جلســات 
توفانــی شــورای مدیــران وزارتخانــه داشــت و 

ــر وی و  ــه و موث ــات خّاقان ــاهد اقدام ــخصاً ش ش
ــی  ــا جای ــوده ام ت ــن ســازمان ب ــم منتخــب ای تی
کــه مهنــدس حجتــی )وزیــر ســابق جهــاد 
کشــاورزی و مشــاور عالــی ریاســت جمهــوری در 
ــرد  ــنودی از عملک ــن خش ــاورزی ( ای ــوزه کش ح
ســازمان دامپزشــکی کشــور و حســن اخــاق وی 

ــد.’ ــادآور شــده بودن ــا ی را باره

ــوان  ــه عن ــت ب ــور خواس ــه از رفیعی پ وی در ادام
ــود را  ــات خ ــّرب، تجربی ــن و مج ــاوری امی مش
پارلمانــی،  مباحــث  زمینــه  در  وزارتخانــه  در 
طیــور  و  دام  حــوزه  مشــکات  و  دامپزشــکی 
ــزود: در  ــه اف ــد و در ادام ــرار ده ــار او ق در اختی
ــه  ــردی در وزارتخان ــورای راهب ــوص ش ــن خص ای
طراحــی شــده اســت کــه تصمیمــات اساســی در 
حــوزه دام و طیــور را اتخــاذ خواهــد کــرد کــه از 
دکتــر رفیعی پــور در ایــن شــورا اســتفاده خواهــد 

شد.

خــاوازی در خصــوص دالیــل انتخــاب دکتــر 
ســازمان  ریاســت  بــه  ماکنعلــی  علی صفــر 
ــه  ــاد وی ب ــود اعتق ــا وج ــور ب ــکی کش دامپزش
ــی ســازمان  ــد کار تیــم مدیریتــی فعل ــداوم رون ت
گفــت:‹ در واقــع وی بــا اســتناد بــه ایــن بــاور کــه 
همــکاران کنونــی در مجموعــه مدیریتــی ســازمان 
ــه  ــاز ب دامپزشــکی یــک تیــم موفــق هســتند، نی
ــد و  ــی را الزم نمی دی ــی مدیریت ــر و جابجای تغیی
لــذا کوشــید اینجانــب را از چنین تغییــر مدیریتی 
منصــرف ســازد؛ امــا بــا توجــه بــه برخــی مســائل 
و نیــاز بــه انجــام برخــی اقدامــات تــازه و جــدی 
دیگــر، احســاس شــد کــه مــی تــوان از ظرفیــت 
ــاص  ــای خ ــل ویژگی ه ــه دلی ــی ب ــر ماکنعل دکت
ایشــان در مســائل علمــی و تحلیــل و ســاماندهی 
ــای  ــه پ ــوی ک ــی ق ــخه عملیات ــه نس ــور و ارائ ام
ــن  ــر همی ــرد ب ــتفاده ک ــتد، اس ــز می ایس آن نی
اســاس ایشــان مجــاب شــد بعنــوان رئیــس ایــن 
ــودی  ــیر صع ــرعت س ــش س ــه افزای ــه، ب مجموع
عملکــرد ســازمان دامپزشــکی کشــور یــاری 

ــاند. رس

ــز  ــی نی ــر وزارت ــرکل دفت ــعادت مدی ــه س در ادام
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــادره وزی ــکام ص ــن اح مت
ــئولیت های  ــور در مس ــی و رفیعی پ ــرای ماکنعل ب
ــن حکــم  ــه مت ــرد ک ــت ک ــه را قرائ ــد محّول جدی
ــد ســازمان دامپزشــکی  ــرای رئیــس جدی ــر ب وزی
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بــه ایــن شــرح اســت: ›جنــاب آقــای دکتــر 
ــی و  ــوابق علم ــه س ــر ب ــی، نظ ــر ماکنعل علی صف
تجــارب ارزنــده جنابعالــی، بــه موجــب ایــن حکــم 
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــوان رئی ــه عن ب
ــت  ــا رعای ــی رود ب ــار م ــوید. انتظ ــوب می ش منص
ــد و  ــر و امی ــت تدبی ــی دول ــور اخاق ــل منش کام
ــی  ــدال و اســتفاده از توانای ــت در مســیر اعت حرک
نیروهــای متخصــص و متعهــد ســازمان در اعمــال 
وظایــف حاکمیتــی، ضمــن تعامــل با دســتگاههای 
ذی ربــط و هماهنگــی و همــکاری معاونــان محترم، 
ــه  ــرکتهای تابع ــازمان ها و ش ــان س ــا و معاون روس
وزارت در نیــل بــه اهــداف بخــش گامهــای موثــری 

ــد.’ را برداری

و البتــه در ادامــه خــاوازی ضمــن ارائــه لــوح 
ــازمان  ــابق س ــس س ــور رئی ــه رفیعی پ ــری ب تقدی
مــدت  در  وی  تــاش  از  کشــور  دامپزشــکی 
مســئولیت ریاســت ســازمان تقدیــر کــرد و بــرای 
وی در ادامــه خدمــت بــه نظــام جمهوری اســامی 
ــر  ــن تقدی آرزوی توفیــق کــرد. اگرچــه پــس از ای
ــوابق و  ــه س ــر ب ــی، وی را نظ ــدور حکم ــا ص و ب
تجربیاتــش بــه عنــوان مشــاور وزیــر جهــاد 

ــرد. ــوب ک ــاورزی منص کش

دکتــر ماکنعلــی: ایــن جابجایــی فقــط یــک 
تغییــر درون خانوادگــی اســت

علی صفــر ماکنعلــی، رئیــس جدیــد ســازمان 
دامپزشــکی کشــور نیــز بــا تشــکر از اعتمــاد دکتــر 
ــه  ــه ک ــدواری از اینک ــراز  امی ــه او و اب ــاوازی ب خ
در ادامــه خدمــت، درســتی اعتمــاد وی بــه او 
ثابــت شــود، گفــت: بطــور قطــع همــگان بایــد بــا 
همــکاری و احســاس مســئولیت دوچنــدان، جهــت 
ــارج  ــربلند خ ــروز س ــده ام ــرایط پیچی ــور از ش عب

شــویم.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن جابجایــی فقــط یــک 
تغییــر درون خانوادگــی اســت و شــرح وظایــف 
ــازمان دامپزشــکی تخصصــی اســت،  ــا در س م
خاطرنشــان کــرد: از آنجــا کــه مــردم مــا 
مشــکات دارنــد، بایــد در رفتارمــان ثابــت 
کنیــم بــا حمایــت دکتــر خــاوازی وزیــر جهــاد 
َمــَوّدت گروهــی،  و  کشــاورزی و همــکاری 
ــت  ــب و کار و مراقب ــع کس ــع موان ــت رف جه
از ســامتی مــردم گامهــای بلنــدی برخواهیــم 

داشت.
ــق  ــرای توفی ــور ب ــر  رفیعی پ آروزی دکت

ــکی ــازمان دامپزش ــکاران س هم

ســازمان  ســابق  رئیــس  رفیعی پــور،  علیرضــا 
ــر جهــاد  ــد وزی دامپزشــکی کشــور و مشــاور جدی
کشــاورزی نیــز بــا تشــکر از وزیــر جهاد کشــاورزی 
از همراهی هــای 6200 همــکار ســازمان در ادارات 
کل دامپزشــکی کشــور و 34 هــزار همــکار بخــش 

ــر و تشــکر کــرد. خصوصــی دامپزشــکی تقدی

ــام در  ــار و ارق ــواه آم ــه گ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
تمــام حوزه هــا اتفاقــات رخ داده طــی 2 ســال 
گذشــته قایــل توجــه بــوده، اظهــار کــرد: در 
هنــگام پذیــرش مســئولیت ریاســت ســازمان، 
همــکاران تیــم مدیریتــی ایــن ســازمان بــه دنبــال 
ــه  ــد ک ــد رفتن ــه و جدی ــات خاقان بســیاری اقدام
ــای  ــی و تحریمه ــای طبیع ــواع بای ــود ان ــا وج ب
ــد ــه ســربلند از ایــن اقدامــات بیــرون آمدن ظالمان

ــا  ــراز امیــدواری کــرد در ادامــه راه ب ــور اب رفیعی پ
تــداوم آرامــش درون خانــواده دامپزشــکی و تحــت 
مدیریــت دکتــر ماکنعلــی کــه چــه در زمــان 
ــت  ــه ریاس ــروز ک ــه ام ــازمان و چ ــت در س معاون
ســازمان را بــر عهــده گرفتــه انــد، دوســت و بــرادر 
او هســتند، کارنامــه ای پربــار بــه آینــدگان تحویل 

داده شــود.

ــام  ــت در انج ــتن منّی ــی و نداش کارگروه
ــکی ــه دامپزش ــق مجموع ــز توفی ــور؛ رم ام

ــت و  ــعه مدیری ــاون توس ــی، مع ــا مومن محمدرض
ــراز  ــا اب ــز ب ــع ســازمان دامپزشــکی کشــور نی مناب
ــه در  ــع و معارف ــه مراســم تودی خشــنودی از اینک
ــه ویــژه در  نظرگرفتــه شــده بیــن 2 شــب قــدر ب
روز منتهــی بــه شــب 23 مــاه رمضــان انجــام مــی 
گیــرد اضافــه کــرد: ›در تاریــخ یکــم آبــان 96 کــه 
ــان  ــکی همزم ــازمان دامپزش ــس س ــاون رئی 3 مع
در یــک جلســه تحــت رهبــری و مدیریــت دکتــر 
رفیعی پــور شــروع بــه کار کردنــد؛ برنامــه کار 
گروهــی در انجــام امــور مــورد تاکیــد ویــژه 
قــرار گرفــت کــه بســیار خــوب جــواب داد و 
بازخوردهــای بســیار مطلوبــی از مجموعــه دولتــی 

و خصوصــی گرفتــه شــد.’

ــوف،  ــور را شــخصیتی اخاق مــدار، رئ وی، رفیعی پ
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ــع  ــن ویژگــی برخــی مواق ــه او اگرچــه ای ــه گفت ــاال برشــمرد کــه ب ــا ســعه صدر بســیار ب صــادق و ب
ــان را می رنجانــده اســت، امــا پذیرفتــن ایــن توصیه هــا و نداشــتن برخــی رفتارهــای عجوالنــه  معاون

منجــر بــه اتخــاذ تصمیمــی درســت شــده اســت.

ــاال و مّدبــر  مومنــی جانشــین وی را نیــز فــردی از درون ســازمان و شــخصیتی دارای بُنّیــه علمــی ب
ــه ای  ــاد هرمــزگان مراتــب رشــد و ترقــی حرف کــه از پایین تریــن رده کاری دامپزشــکی در حاجی آب
را طــی کــرده اســت بــه نیکــی یــاد کــرد و البتــه در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه 
ــر جهــاد کشــاورزی در جلســه رای اعتمــاد مجلــس کــه 30 درصــد ســامت جامعــه  اظهــارات وزی
را مرهــون ایفــای نقــش مجموعــه جهــاد کشــاورزی برشــمرده اســت، اظهــار کــرد: از آنجــا کــه بــه 
نوعــی ســازمان دامپزشــکی کشــور پایــه و محوراصلــی و حتــی پاشــنه آشــیل وزارت جهــاد کشــاورزی 

اســت، جایــگاه ایــن ســازمان مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــز  ــور نی ــکی کش ــازمان دامپزش ــه در س ــی فقی ــده ول ــر نماین ــئول دفت ــری مس ــام کانت حجت االس
ــر  ــم دکت ــت: ›تکری ــه گف ــه نهج الباغ ــت مطالع ــدر و اهمی ــب ق ــهای ش ــه ارزش ــاراتی ب ــن اش ضم
ــط  ــان و دام و خ ــترک انس ــی و مش ــای دام ــا بیماریه ــارزه ب ــدم مب ــط مق ــزرگان خ ــور از ب رفیعی پ
ــن مســئولیت را  ــا ســامت نفــس، ای ــوده و حــال ب ــزد ب مقــدم تولیــد کــه اخــاق و رفتارشــان زبان
بــه دکتــر ماکنعلــی از مدیــران خبــره و بــا ســواد ســازمان می ســپارند کــه بســیاری از مشــکات در 
ــک  ــوار حــل شــده اســت، جــای تبری ــن انســان بزرگ ــا سرانگشــتان تفکــر ای ــف ب زمینه هــای مختل

دارد.’

قرائت قسم نامه و سوگند رئیس جدید سازمان دامپزشکی

ــر شــرف انســانی  ــا تکیــه ب ــاد می کنــم ب ــد متعــال ســوگند ی ــه خداون ــم ب ــر قــرآن کری مــن در براب
خویــش از هیــچ کوششــی در دســتیابی بــه کشــاورزی پایــدار، تامیــن امنیــت غذایــی، حفــظ منابــع 
ــرویی،  ــی، خوش ــواره فروتن ــم. هم ــغ ننمای ــه کشــور و کشــاورزان زحمتکــش دری ــت ب ــه و خدم پای
ــاری و امیدآفرینــی را در محیــط کار رعایــت  ــت داری، بردب ــار و عمــل، امان انصــاف، صداقــت در گفت
ــام  ــه را در نظــر داشــته باشــم. رهنمودهــای مق ــف محول نمــوده و مســئولیت پذیری در انجــام وظای
ــات ایشــان را در بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی همــواره مدنظــر داشــته و  معظــم رهبــری و منّوی

بــرای رســیدن بــه اهــداف عالیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی تــاش نمایــم.
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ــس  ــوان ریی ــه عن ــی ب ــر ماکنعل دکت
و  تولیــد  راهبــردی  ملــی  کمیتــه 
ــاد  ــر جه ــوی وزی ــت دام  از س بهداش

کشــاورزی منصــوب شــد 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه دنبــال شــفافیت و مشــارکت 
تشــکلهای غیردولتی در تصمیمســازی و تصمیمگیریهاست 
. تعــدد تشــکلها کــه همبــردار و همراســتا نباشــند بــه آن 
صنعــت آســیب مــی زنــد در نتیجــه یکــی از وظایــف ایــن 
کمیتــه ســاماندهی تشــکلهای صنفــی بــا همــکاری خــود 

تشــکل هــا مــی باشــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
دکتــر علیصفــر ماکنعلــی رئیــس کمیتــه ملــی راهبــردی 
تولیــد و بهداشــت دام کشــور و رئیس ســازمان دامپزشــکی 
ــاق  ــه در ات ــه ک ــن کمیت ــت ای ــن نشس ــور، در دومی کش
تعــاون تهــران برگــزار شــد گفــت: ســاختار کمیتــه ملــی 
راهبــردی تولیــد و بهداشــت دام کشــور بــه نحــوی اســت 
ــش  ــان بخ ــور و آبزی ــوزه دام، طی ــش را در ح ــه 8 بخ ک
دولتــی شــامل معاونــت امــور دام، ســازمان امــور عشــایر، 
ســازمان دامپزشــکی کشــور، شــرکت پشــتیبانی امــور دام، 
ــات واکســن و  ــران، موسســه تحقیق ــیالت ای ــازمان ش س
ــور دام و  ــی ام ــه تحقیقات ــازی رازی و 2 موسس ــرم س س
شــیالت و تشــکل هــای متناظــر آنهــا و تشــکلهای 

ــرد. ــر مــی گی ــور را در ب ــی در بخــش دام و طی صنف

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور افــزود: کارهــای 
مهمــی در دســتور کار ایــن کمیتــه قــرار دارد کــه واگذاری 
ــی  ــکلهای صنف ــه تش ــی ب ــش دولت ــای بخ تصدیگریه
ــتورالعملها  ــه و دس ــن نام ــانی آیی ــه روز رس ــن ب همچنی
ــم آن اســت  ــا از اه ــن تشــکل ه ــا نظــر و پیشــنهاد ای ب
ــا  ــتورالعملها ب ــن دس ــه تدوی ــاورزی ب ــاد کش و وزارت جه
هماهنگــی و نظــر تشــکلها و تولیدکننــدگان اعتقــاد دارد و 
در تدویــن دســتورالعمل هــا ایــن موضــوع را مــورد توجــه 

ــرار خواهــد داد. جــدی خــود ق

ایــن مقــام مســئول ســاماندهی تشــکلها را یکــی از 
ــد و بهداشــت  ــی راهبــردی تولی ــه مل اهــداف مهــم کمیت
عنــوان کــرد کــه بــر ایــن اســاس در ایــن نشســت مقــرر 
ــه ســاماندهی تشــکلها در دســتور کار  شــد تشــکیل کمیت

ــرار دهــد. ق

ــریع  ــور و تس ــازی ام ــر روان س ــد ب ــا تأکی ــی ب ماکنعل
ــی  ــرایط کنون ــرد: ش ــان ک ــات، خاطرنش ــه خدم در ارائ

کشــور بــه گونــه ای اســت کــه بایســتی کنــار هــم قــرار 
بگیریــم و بــا کمــك همدیگــر بــا موفقیــت از ایــن مرحلــه 
ــه  ــاورزی در رابط ــاد کش ــزود: وزارت جه ــم اف ــور کنی عب
ــدی  ــکلها ج ــه تش ــری ب ــدی گ ــور تص ــذاری ام ــا واگ ب
ــا  ــرد ت ــه از تشــکلها درخواســت ک ــن رابط اســت و در ای
ــت  ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــش دولت ــا بخ ــکاری ی ــا هم ب
ــوان از  ــا بت ــد ت ــم نماین ــرایطی را فراه ــرداران ش ــره ب به

ــرد. ــور ک ــربلند عب ــادی س ــرایط اقتص ــن ش ای

ــاورزی  ــیون کش ــس کمیس ــمی رئی ــالن قاس ــر ارس دکت
ــی از  ــت، گزارش ــن نشس ــز در ای ــران نی ــاون ای ــاق تع ات
ــرد  ــه ک ــاورزی ارائ ــش کش ــای بخ ــکل ه ــت تش وضعی
ــای  ــتمر فض ــود مس ــون بهب ــاده 5 قان ــت: م ــان داش و بی
ــه  ــاق بازرگانــی و تعــاون را موظــف ب کســب و کار، دو ات
انجــام ســاماندهی تشــکلها مــوازی کــرده اســت. در ایــن 
نشســت، تولیدکننــدگان و نماینــدگان انجمنها و تشــکلهای 
ــکالت  ــرات و مش ــه نظ ــان نقط ــه بی ــبت ب ــی نس صنف
صنفــی خــود پرداختنــد کــه بــه بخشــی از مســائل مطــرح 
شــده پاســخ داده شــد و در خصــوص مابقــی موضوعــات 
ــا در کمیتــه مشــترك ایــن  مطــرح شــده مقــرر گردیــد ت
ــه  ــه ب ــج آن جهــت ارائ ــورد بررســی و نتای ــات م موضوع
ــی  ــه مل ــس کمیت ــار رئی ــاورزی در اختی ــاد کش ــر جه وزی

ــرد. ــرار گی ــد و بهداشــت دام  ق ــردی تولی راهب

دومیــن نشســت کمیتــه راهبــردی بهداشــت تولیــد دام و 
طیــور بــا حضــور رئیــس کمیتــه ملــی راهبــردی تولیــد و 
بهداشــت دام کشــور و رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــاق تعــاون و نماینــدگان  رئیــس کمیســیون کشــاورزی ات
تشــکل هــا و تولیدکننــدگان ایــن حــوزه بــا هدف بررســی 
وضعیــت تشــکل هــا و مشــکالت آن هــا، در اتــاق تعــاون 

برگزار شــد.
تشــکیل کمیتــه ملــی مشــورتی بهداشــت 
ــی  ــات خانگ ــای حیوان ــت بیماریه و مدیری

در ســازمان دامپزشــکی

کمیتــه ملــی مشــورتی بهداشــت و مدیریــت 
ســازمان  خانگــی  حیوانــات  بیماری هــای 

می شــود. تشــکیل  کشــور  دامپزشــکی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
معــاون  ماکنعلــی  علی صفــر  دکتــر  کشــور، 
بــا  ســازمان،  ایــن  یپشــگیری  و  بهداشــتی 
ارســال نامــه ای بــه دکتــر صفــری ریاســت 
ــازمان  ــم س ــور، از تصمی ــکی کش ــام دامپزش نظ
ــرای تشــکیل کمیتــه ملــی  دامپزشــکی کشــور ب
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بیماریهــای  مدیریــت  و  بهداشــت  مشــورتی 
ــر داد. ــازمان خب ــن س ــی در ای ــات خانگ حیوان

ــکان  ــت دامپزش ــت عضوی ــه جه ــن نام وی در ای
عاقمنــد و دارای ســابقه  فعالیــت در زمینــه 
ــرده اســت  ــوت ک ــا دع ــی، از آنه ــات خانگ حیوان
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کمیتــه ملــی مشــورتی 
ــای  ــت بیماریه ــت و مدیری ــای بهداش ــرای ارتق ب
ــات خانگــی تشــکیل می شــود؛ در صــورت  حیوان
ــای  ــه، تقاض ــن کمیت ــت در ای ــه عضوی ــل ب تمای
خــود را همــراه بــا رزومــه کاری بــه دفتــر 
ــازمان  ــی س ــاری دام ــت بیم ــت و مدیری بهداش
mak	 یدامپزشــکی کشــور بــه آدرس الکترونیکــ

enali@ivo.ir   ارســال کننــد.

ــت  ــط زیس ــت از محی ــر محافظ ــد ب تاکی
ــات و انســان  ــراي بهبــود ســامت حیوان ب
ــی دامپزشــکی در ســال 2020 در روز جهان

 25 آوریــل روز جهانــی دامپزشــکی اســت و 
ــکی  ــی دامپزش ــن جهان ــط انجم ــاله توس ــر س ه
ــداف  ــن اه ــود و مهمتری ــته می ش ــی داش گرام
ــی قــرار  حرفــه دامپزشــکی مــورد بحــث و ارزیاب

می گیــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ســازمان  توســط  آوریــل   2۵ روز   کشــور،  
ــکی  ــن دامپزش ــی (OIE) و انجم ــت جهان بهداش
ــطح  ــش س ــور افزای ــه منظ ــی (WVA)، ب جهان
ــش  ــداف و نق ــا اه ــه ب ــی در رابط ــی عموم آگاه
ــوان »روز  ــه عن ــان، ب ــکی در جه ــم دامپزش مه

ــت. ــده اس ــذاری ش ــکی« نامگ ــی دامپزش جهان

هــر ســاله، OIE  و WVA یــک عنــوان موضــوع را 
بــرای روز جهانــی دامپزشــکی بــه عنــوان شــعار 
آن ســال انتخــاب کــرده و اعــام می دارنــد. 
ــز  ــادی، تمرک ــال 2020 می ــی س ــال یعن امس
ــراي  ــت ب ــط زیس ــت از محی ــر محافظ ــی ب اصل
ــه  ــت. ک ــان اس ــات و انس ــامت حیوان ــود س بهب
نــه تنهــا بــر اهمیــت پــرورش اصولــی و ســامت 
ــط  ــت از محی ــش محافظ ــه در نق ــات بلک حیوان
ــات  ــی حیوان ــود زندگ ــامت و بهب ــت در س زیس

و انســان ها تاکیــد می کنــد.

ــه  ــاری ب ــال ج ــد در س ــر می رس ــه نظ ــه ب البت

دلیــل شــیوع بیمــاری کوویــد -19 در بســیاری از 
نقــاط جهــان و درگیــری شــدید اذهــان عمومــی 
بــه ایــن موضــوع و محدودیــت شــدید در برگزاری 
ــه  ــی و برنامــه حضــوری، برنام ــه گردهمای هرگون
ــده  ــده نش ــدارک دی ــن روز ت ــرای ای ــی ب خاص

است.

دکتــر ماکنعلــی نماینــده جهــاد 
کشــاورزی در ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

ــا کرون
ــه  ــاب ب ــه ای خط ــاورزی در نام ــر جهادکش وزی
ــان و  ــر بهداشــت، درم ــر ســعید نمکــی وزی دکت
آمــوزش پزشــکی، نماینــده ایــن وزارت در ســتاد 

ــی کــرد. ــا را معرف ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل

دکتــر کاظــم خــاوازی، وزیــر جدیــد جهــاد 
خطــاب  نامــه ای  در  کشــورمان  کشــاورزی 
بهداشــت،  وزیــر  نمکــی  ســعید  دکتــر  بــه 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، دکتــر علی صفــر 
ــکی و  ــازمان دامپزش ــروز س ــس ام ــی رئی ماکنعل
ــازمان  ــتی س ــگیری و بهداش ــابق پیش ــاون س مع
ــن  ــده ای ــوان نماین ــه عن دامپزشــکی کشــور را ب
ــی  ــا معرف ــا کرون ــه ب ــی مقابل وزارت در ســتاد مل

ــرد. ک

جهــاد  وزیــر  یادشــده  نامــه  از  بخشــی  در 
کشــاورزی ایــن نکتــه را نیــز مــورد اشــاره قــرار 
ــس  ــحاقی رئی ــی اس ــر عل ــه دکت ــت ک داده اس
سرم ســازی  و   واکســن  تحقیقــات  موسســه 
رازی صرفــا در جلســات کمیته هــای مربــوط بــه 
تولیــد کیــت و واکســن حضــور خواهــد داشــت.

شــورای  جلســه  نخســتین  برگــزاری 
ــور در  ــکی کش ــازمان دامپزش ــران س مدی

ســال 99 بصــورت ویدئوکنفرانــس

نخســتین جلســه شــورای مدیــران ســازمان 
بصــورت   99 ســال  در  کشــور  دامپزشــکی 
ــزار  ــازمان برگ ــن س ــل ای ــس در مح ویدئوکنفران

. شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علیرضــا رفیعی پــور رئیــس ســابق 
ایــن ســازمان روز یکشــنبه 31 فروردیــن 99 
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ــتادی  ــران س ــورای مدی ــه ش ــتین جلس در نخس
ــتانها در  ــکی اس ــران کل دامپزش ــازمان و مدی س
ســال 99 کــه بصــورت ویدیــو کنفرانــس برگــزار 
ــش،  ــه همکاران ــو ب ــک ســال ن شــد، ضمــن تبری
ســخنانش را بــا گزارشــی از دیــدار اخیــر بــا دکتر 
ــاد کشــاورزی  ــد جه ــر جدی کاظــم خــاوازی وزی
در جلســه مدیــران وزاتخانــه آغــاز کــرد و گفــت: 
بــر اســاس آنچــه از رهنمودهــای ایشــان آشــکار 
بــود و مــورد تأکیــد قــرار داشــت مشــارکت 
ــزوم جامــع نگــری در تصمیم ســازیها  جمعــی و ل

بــود. تصمیم گیری هــا  و 

وی در ادامــه بــه 4 واژه مــورد تاکیــد وزیــر جهــاد 
ــداری و  ــاش؛ اخاق م ــامل کار؛ ت ــاورزی ش کش
همچنیــن احتــرام اشــاره کــرد و افــزود: مدیــران 
ســتادی و ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا نیــز 
ــر  ــا ب ــد ت ــه نماین ــا توج ــن توصیه ه ــه ای ــد ب بای
ــات  ــوان خدم ــت الزم بت ــان جامعی ــاس هم اس
موثرتــری بــه جامعــه تولیدکننــدگان ارائــه کــرد.

رفیعی پــور بــا یــادآوری موضوعــات مطــرح شــده 
ــازمان  ــران س ــورای مدی ــت ش ــن نشس در آخری
انعــکاس  اهمیــت  بــر  تاکیــد  و  دامپزشــکی 
ــدگان دوره  ــرای نماین ــای دامپزشــکی ب فعالیت ه
ــا  ــی ب ــامی و رایزن ــورای اس ــس ش ــد مجل جدی
آنهــا جهــت معرفــی خدمــات مهــم و بهداشــتی 
ایــن ســازمان بــرای تمــام اقشــار جامعــه اظهــار 
دســتاوردهای  و  عملکــرد  از  بخشــی  کــرد: 
ــر  ــال اخی ــور در 3 س ــکی کش ــازمان دامپزش س
طــی چنــد روز گذشــته در اختیــار رســانه ها 
ــا  ــه ب ــی ک ــیار مهم ــی بس ــت. اقدامات ــرار گرف ق
ــران و پرســنل  ــاش و همــکاری ســتودنی مدی ت
ــکی  ــی دامپزش ــش خصوص ــی و بخ ــش دولت بخ

ــد. ــق گردی محق

رفیعــی پورتصریــح کــرد:‹ اگرچــه همــه معاونتهــا 
و دفاتر ســازمان و ادارات کل دامپزشــک  اســتانها 
ــات  ــده ای در توفیق ــش ارزن ــود نق ــهم خ ــه س ب
ــد  ــق نبای ــا از ح ــد؛ ام ــته ان ــده داش ــل ش حاص
گذشــت کــه معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع 
ایــن ســازمان در ســال 98 بــا وجــود ســختیهای 
ــی و پیش بینــی ســالی دشــوارتر از ســال 97  مال
ــم  ــه شــرایط تحری ــا توجــه ب ــی ب ــه لحــاظ مال ب

ظالمانــه، از ســایر معاونتهــا و دفاتــر ســتادی 
ادارات کل دامپزشــکی اســتانها بــه بهتریــن نحــو 

پشــتیبانی کــرد.

ــه  ــور در ادام ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــام  ــا تم ــد ب ــان اینکــه همــه همــکاران بای ــا بی ب
ــش  ــال جه ــخ در س ــزم راس ــتن ع ــود و داش وج
تولیــد، در جهــت ارائــه خدمــات بیشــتر و بهتــر 
بــه بهــره بــرداران تــاش نماینــد گفــت: ســازمان 
دامپزشــکی بــر اســاس برنامــه هــا و هدف گــذاری 
ــه توســعه اقدامــات خــود در  ســال 99 نســبت ب
راســتای دسترســی بهتــر و ســریعتر بهره بــرداران 
بــه خدمــات دامپزشــکی اقــدام خواهــد نمــود تــا 
ــکی را  ــوزه دامپزش ــد در ح ــش تولی ــرایط جه ش

فراهــم نمایــد.

ــا بیــان اینکــه در شــرایط  ــور در ادامــه ب رفیعی پ
ــه  ــت ک ــد-19 الزم اس ــاری کووی ــی از بیم ناش
ــدام  ــدات بهداشــتی اق ــه تشــدید تمهی نســبت ب
گــردد افــزود: ســازمان دامپزشــکی کشــور از 
ســازمانهای پیشــگام در همــکاری بــا ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا بــود و در اوایــل بــروز بیمــاری 
ــا ســتاد مذکــور  ــه مکاتبــه ب در کشــور نســبت ب
اقــدام و ضمــن اعــام آمادگــی همــکاری در ارائــه 
آوردن  فراهــم  بهداشــتی، خواســتار  خدمــات 
ــکی  ــات دامپزش ــه خدم ــت ارائ ــرایط الزم جه ش
بــا توجــه بــه ضــرورت اجــرای آن گردیــد تــا بــا 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی خدمــات رســانی 
بــه تولیدکننــدگان بویــژه در مناطــق روســتایی و 
عشــایری کشــور و برنامــه مقابلــه بــا بیماری هــای 
دامــی و مشــترک انســان و دام کــه خــود م  توانند 

تهدیــد جــدی باشــند متوقــف نگــردد.

بنابرایــن گــزارش، پیــش از ســخنان ریاســت 
حجت االســام  کشــور،  دامپزشــکی  ســازمان 
ــه  ــی فقی ــده ول ــر نماین ــری سرپرســت دفت کانت
در ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز پــس از 
برخــی رهنمودهــای شــرعی در آســتانه مــاه 
مبــارک رمضــان و ایــام شــعبانیه، بــه نامگــذاری 
ســال 99 بــه نــام ›جهــش تولیــد‹ اشــاره کــرد و 
خواســتار اتحــاد و همدلــی همــه پرســنل جهــت 
ــاری  ــال ج ــته در س ــن خواس ــدن ای ــهود ش مش
علیرغــم وجــود بیمــاری کرونــا و همچنیــن تداوم 
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تحریم های ظالمانه شد.

ــران و  ــه مدی ــش از هم ــی از اظهارات وی در بخش
کارکنــان ایــن ســازمان کــه بــه گفتــه وی در ســال 
98  خــوش درخشــیدند، بــه نیکــی یــاد و از آنهــا 

قدردانــی کــرد.

وقــت  معــاون  ماکنعلــی،  صفــر  علــی  دکتــر 
بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان دامپزشــکی کشور 
نیــز در ایــن نشســت بــه برنامــه هــا و اولــوی هــای 
کاری ایــن معاونــت در ســال 98 اشــاره کــرد 
ــد  ــه می توان ــی ک ــذاری خدمات ــام نمــود: واگ و اع
ــام  ــا انج ــتان ه ــکی اس ــوس  ادارات کل دامپزش ت
گیــرد بــه آنهــا واگــذار خواهــد شــد و از ظرفیــت و 
توانمنــدی ادارات کل دامپزشــکی اســتانها در ایــن 

زمینــه اســتفاده خواهــد شــد.

ــق کاهــش  ــش در توفی ــد از همکاران ــا تمجی وی ب
حــاد  فــوق  آنفلوانــزای  ماننــد  بیماری هایــی 
ــی  ــای ویروس ــار  ه ــی، بیم ــب برفک ــدگان، ت پرن
آبزیــان و ســایر بیماری هــای دامــی و اجــرای 
برنامــه هــای ملــی ارتقــای کیفیــت گوشــت مــرغ 
ــت  ــه دس ــاش هم ــه ت ــرغ، آن را نتیج ــم م و تخ
ــی و  ــای دولت ــدرکاران دامپزشــکی در بخــش ه ان

ــت. ــا دانس ــکل ه ــکاری تش ــوص و هم خص

ــات  ــذاری خدم ــت واگ ــه براهمی ــی در ادام ماکنعل
تصدی گــری  از بخــش دولتــی بــه بخــش  خصوصی 
تأکیــد و اعــام نمــود: واگــذاری ایــن خدمــات بــه 
ــه  ــار ب ــض اختی ــار تفوی ــی در کن ــش خصوص بخ
ــت هــای  ــا از اولوی ادارات کل دامپزشــکی اســتا ه

کاری ایــن معاونــت در ســال 99 اســت.

در ادامــه ایــن جلســه مدیــران کل زیــر مجموعــه 
معاونــت بهداشــتی نســبت بــه بیــان اقدامــات دفتر 
ــت  ــال 98 و اولوی ــود در س ــئولیت خ ــت مس تح
هــای کاری ســال 98 خــود اقــدام نمودنــد کــه بــر 
اســاس مــوارد اعــام شــده، اجــرای برنامــه هــای 
ملــی مقابلــه بــا بیمــاری نیوکاســل، تفویــض ختیار 
بــه واحدهــای اســتانی و واگــذاری تصدی  هــا، 
اجــرای ســامانه بهداشــتی در مراکــز پرورشــی 
ــی،  ــب برفک ــه PVM ت ــرای برنام ــرآوری، اج و ف
ــاری  ــی بیم ــاری و بررس ــاری ه ــا بیم ــارزه ب مب
ــره  ــه، به ــبکه قرنطین ــد ش ــی جدی ــل، طراح س

ــن  ــه از مهمتری ــد قرنطین ــامانه جدی ــرداری از س ب
اولویــت هــای کاری دفاتــر زیــر مجموعــه معاونــت 

بهداشــتی و پیشــگیری در ســال 99 اســت. 

ــت از  ــری حمای ــه پیگی ــکیل کمیت تش
ــنها در  ــا و واکس ــدات دارو، مکمله تولی

ــد ــش تولی ــال جه س
ــخیص و  ــاون تش ــان   زاده مع ــم رضائی ــر قاس دکت
ــن  ــز در ای ــان ســازمان دامپزشــکی کشــور نی درم
ــی  ــز مل ــای مرک ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــه ب جلس
تشــخیص ایــن معاونــت در بررســی ســامت 
فراورده هــای خــام دامــی، بــه واگــذاری امــور 
بــه بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و افــزود: تعــداد 
مراکــز آزمایشــگاهی همــکار ســازمان دامپزشــکی 
در ســال 98 از 30 مرکــز بــه 60 مرکــز ارتقــا یافته 

است.

ــایی  ــث شناس ــذاری بح ــت واگ ــر مثب ــه تاثی وی ب
باقیمانده هــا (NRP) در عســل، شــیر و ماهــی 
ــرارداد  ــق ق ــی از طری ــش خصوص ــه بخ ــزل آال ب ق
آزمایشــگاههای بخــش  بــا  فیمابیــن ســازمان 
خصوصــی اشــاره کــرد و افــزود: ایــن اقــدام عــاوه 
برحمایــت از بخــش خصوصــی، در کاهــش هزینــه 
ــوده اســت. وی اظهــار امیــدواری  ــر ب هــا نیــز موث
کــرد تــا در مــورد گوشــت قرمــز، میگــو و خــوراک 

ــرد. ــورت پذی ــدام ص ــن اق ــم ای دام ه

 معــاون تشــخیص و درمــان ســازمان دامپزشــکی 
ــای  ــزارش برنامه ه ــری از گ کشــور در بخــش دیگ
معاونــت تحــت مســئولیت خــود بــه شفاف ســازی 
خدمــات در قالــب ســامانه هــای تخصصــی اشــاره 
کــرد و بــر اهمیــت اســتفاده از ظرفیــت ادارات کل 
اســتانها در توســعه خدمــات آزمایشــگاهی تأکیــد 
کــرد و خواســتار ایــن شــد تــا در برنامه هــای 
ــزی آزمایشــگاههای بخــش  ــد و ممّی نظــارت، تایی
ــن در اســتان  ــای معی ــا کمــک نیروه خصوصــی ب

ــت بیشــتری اعمــال شــود. ســرعت و جدی

وی همچنیــن توســعه کیفــی فعالیتهای تشــخیصی 
بــروز کــردن ضوابــط، قوانیــن و دســتورالعملها 
ــز  ــر مراک ــق ب ــارت دقی ــن نظ ( SOP) و همچنی
آزمایشــگاهی خصوصــی و دولتــی را از برنامــه 

ــود. ــام نم ــت اع ــن معاون ــر ای ــای دیگ ه
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وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تأمیــن واکســنهای 
ــراز  ــاز، اب ــورد نی ــی م ــای دام اســتراتژیک و داروه
امیــدواری کــرد بــا توجــه بــه محدودیتهــای پــس 
از ســفارش و همچنیــن تعطیلــی برخــی کارخانــه 
هــا در چیــن پــس از کوویــد-19 و مشــکات حمل 
ــت حــل  ــدام الزم جه ــریع تر اق ــل، هرچــه س و نق

ایــن مشــکل بــه عمــل آیــد.

ــکی  ــازمان دامپزش ــان س ــاون تشــخیص و درم مع
تکمیــل  جهــت  تــاش  از  همچنیــن  کشــور 
اطاعــات و بهــره بــرداری از ســامانه دارو و درمــان 

ــر داد. خب

ــد  ــال جهــش تولی ــه س ــاره ب ــا اش ــان زاده ب رضایی
بــرای ســال 99 بــه تولیــد دارو، مکمــل و واکســنها 
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن راســتا معاونــت 
تشــخیص و درمــان ســازمان دامپزشــکی بــه 
ــت  ــا از ظرفی ــرده ت ــادرت ک ــه ای مب ــاد کمیت ایج
ــن  ــان  در ای ــش بنی ــای موجــود شــرکتهای دان ه

ــود. ــتفاده ش ــه  اس زمین

مهنــدس محمدرضــا مومنــی، معــاون توســعه 
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــع س ــت و مناب مدیری
ــی،  ــفافیت مال ــی از ش ــتاوردهای ناش ــه دس ــز ب نی
راه انــدازی ســامانه های متعــدد در پرداختهــای 
آنایــن و خدمــات کمــی و کیفــی بهتــر بــه اربــاب 

ــرد. ــاره ک ــوع اش رج

ایــن مقــام مســئول در ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ضمــن اعــام اینکــه در حــوزه اداری ایــن ســازمان 
400 نفــر مجــوز اســتخدامی و 60 نفــر مجــوز 
ــن  ــرد: ای ــام ک ــت، اع ــده اس ــذ ش ــراردادی اخ ق
ــرای نخســتین  ــال 98 ب ــن در س ــازمان همچنی س
بــار موفــق بــه اخــذ مجــوز کارگــروه ارتقــای رتبــه 

اداری همــکاران شــده اســت.

ــت در  ــن معاون ــتاوردهای ای ــر دس ــی از دیگ مومن
ســال 98 به یکــی از نتایــج حاصل از شــفافیت های 
ــده  ــه پرون ــت: هیچگون ــرد و گف ــاره ک ــی اش مال
بــرای ســازمان دامپزشــکی کشــور در تفریــغ 
ــس  ــش توســط ریی ــد روز پی ــه چن ــه 97 ک بودج
ــس طــرح شــد  ــوان محاســبات کشــور در مجل دی
ــی ســازمان  نیســت کــه نشــاندهنده شــفافیت مال
ــرم محاســبات  ــوان محت ــا دی ــل ب ــکاری کام و هم

است.

ــی از  ــک هزینه های ــت کم ــن از پرداخ وی همچنی
ــا  ــکاران مبت ــر از هم ــه 80 نف ــازمان ب ــوی س س
بــه بیماریهــای خــاص ماننــد ســرطان، کرونــا تــب 

ــت خبــر داد. مال

ــن  ــد ای مومنــی همچنیــن از طــرح و برنامــه جدی
معاونــت جهــت ایجــاد شــبکه خصوصــی مجــازی 
ــه ادارات کل  ــتفاده هم ــکان اس ــرای ام MPLS ب
ــت:  ــر داد و گفـ ــی خب ــتر مخابرات ــتانها از بس اس
ــرارداد، همــه اســتانها می تواننــد  ــاد ق پــس از انعق
ــک پنجــم  ــا ی ــت ب ــا ۵ مگابای ــد 2 ت ــای بان از پهن
ــن بســتر متصــل  ــه ای ــرات ب ــی مخاب قیمــت کنون

شــوند. 

ــت و  ــز 3 اولوی ــال 99 نی ــرد: در س ــام ک وی اع
برنامــه کاری شــامل ارتقــای ســامانه هــا، شــفافیت 
ــامانه ها و  ــت از س ــام کل پرداخ ــت انج ــی جه مال
مستندســازی امــاک در دســتور کار ایــن معاونــت 

ــرار دارد. ق

در  صنفــی  تشــکل های 
بخــش دام و طیــور ســاماندهی 

ند می شــو
ــفافیت و  ــال ش ــه دنب ــاورزی ب ــاد کش وزارت جه
مشــارکت تشــکلهای غیردولتــی در تصمیم ســازی 
کــه  تشــکلها  تعــدد  تصمیم گیری هاســت.  و 
هم بــردار و هم راســتا نباشــند بــه آن صنعــت 
آســیب مــی زنــد در نتیجــه یکــی از وظایــف ایــن 
کمیتــه ســاماندهی تشــکلهای صنفــی بــا همــکاری 

ــی باشــد. ــا م ــود تشــکل ه خ

ــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی  ب
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس کمیتــه 
ــور و  ــت دام کش ــد و بهداش ــردی تولی ــی راهب مل
ــن  ــور، در دومی ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
نشســت ایــن کمیتــه کــه در اتــاق تعــاون تهــران 
برگــزار شــد گفــت: ســاختار کمیتــه ملــی راهبردی 
تولیــد و بهداشــت دام کشــور بــه نحــوی اســت کــه 
8 بخــش را در حــوزه دام، طیــور و آبزیــان بخــش 
ــور  ــور دام، ســازمان ام ــت ام ــی شــامل معاون دولت
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ــرکت  ــور، ش ــکی کش ــازمان دامپزش ــایر، س عش
ــران،  ــیات ای ــازمان ش ــور دام، س ــتیبانی ام پش
موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی 
ــیات و  ــور دام و ش ــی ام ــه تحقیقات و 2 موسس
تشــکل هــای متناظــر آنهــا را در بــر مــی گیــرد.

افــزود:  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس 
کارهــای مهمــی در دســتور کار ایــن کمیتــه 
تصدی گری هــای  واگــذاری  کــه  دارد  قــرار 
بخــش دولتــی بــه تشــکل های صنفــی همچنیــن 
ــا  ــتورالعملها ب ــه و دس ــن نام ــانی آیی ــه روز رس ب
ــم آن  ــا از اه ــکل ه ــن تش ــنهاد ای ــر و پیش نظ
اســت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــه تدویــن 
ــکلها  ــر تش ــی و نظ ــا هماهنگ ــتورالعمل ها ب دس
تدویــن  در  و  دارد  اعتقــاد  تولیدکننــدگان  و 
ــه  ــورد توج ــوع را م ــن موض ــا ای ــتورالعمل ه دس

ــد داد. ــرار خواه ــود ق ــدی خ ج

ایــن مقــام مســئول ســاماندهی تشــکلها را یکــی 
ــد  ــردی تولی ــی راهب ــه مل ــم کمیت ــداف مه از اه
ــاس  ــن اس ــر ای ــه ب ــرد ک ــوان ک ــت عن و بهداش
ــه  ــکیل کمیت ــد تش ــرر ش ــت مق ــن نشس در ای
ــد. ــرار ده ــتور کار ق ــاماندهی تشــکلها در دس س

ماکنعلــی بــا تأکیــد بر روان ســازی امور و تســریع 
در ارائــه خدمــات، خاطرنشــان کــرد: شــرایط 
کنونــی کشــور بــه گونــه ای اســت کــه بایســتی 
ــر  ــک همدیگ ــا کم ــم و ب ــرار بگیری ــم ق ــار ه کن
بــا موفقیــت از ایــن مرحلــه عبــور کنیــم افــزود: 
ــذاری  ــا واگ ــاد کشــاورزی در رابطــه ب وزارت جه
امــور تصــدی گــری بــه تشــکلها جــدی اســت و 
در ایــن رابطــه از تشــکلها درخواســت کــرد تــا بــا 
همــکاری یــا بخــش دولتــی و اســتفاده از ظرفیت 
ــا  ــد ت ــم نماین ــرایطی را فراه ــرداران ش ــره ب به
ــور  ــن شــرایط اقتصــادی ســربلند عب ــوان از ای بت

کــرد.

کمیســیون  رئیــس  قاســمی  ارســان  دکتــر 
کشــاورزی اتــاق تعــاون ایــران نیــز در ایــن 
نشســت، گزارشــی از وضعیــت تشــکل هــای 
بخــش کشــاورزی ارائــه کرد و بیــان داشــت: ماده 
۵ قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار، دو 
ــام  ــه انج ــف ب ــاون را موظ ــی و تع ــاق بازرگان ات
ســاماندهی تشــکلها مــوازی کــرده اســت. در ایــن 

ــا  ــدگان انجمنه ــدگان و نماین ــت، تولیدکنن نشس
ــه  ــان نقط ــه بی ــبت ب ــی نس ــکلهای صنف و تش
نظــرات و مشــکات صنفــی خــود پرداختنــد کــه 
ــه بخشــی از مســائل مطــرح شــده پاســخ داده  ب
ــرح  ــات مط ــی موضوع ــوص مابق ــد و در خص ش
شــده مقــرر گردیــد تــا در کمیتــه مشــترک ایــن 
ــت  ــج آن جه ــی و نتای ــورد بررس ــات م موضوع
ارائــه بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی در اختیــار 
رئیــس کمیتــه ملــی راهبــردی تولیــد و بهداشــت 

ــرد. ــرار گی دام  ق

دومیــن نشســت کمیتــه راهبــردی بهداشــت 
تولیــد دام و طیــور بــا حضــور رئیــس کمیتــه ملی 
راهبــردی تولیــد و بهداشــت دام کشــور و رئیــس 
ســازمان دامپزشــکی کشــور، رئیــس کمیســیون 
کشــاورزی اتــاق تعــاون و نماینــدگان تشــکل هــا 
ــا هــدف بررســی  ــن حــوزه ب و تولیدکننــدگان ای
وضعیــت تشــکل هــا و مشــکات آن هــا، در اتــاق 

تعــاون برگــزار شــد.

انتخابــات  دوره  پنجمیــن 
نظــام  مرکــزی  شــورای 
برگــزار  شــد دامپزشــکی 

ــورای  ــات ش ــن دوره انتخاب ــزاری پنجمی ــا برگ ب
ــکی، 9 عضــو  مرکــزی ســازمان نظــام دامپزش

ــدند. ــی ش ــورا معرف ــن ش ــی ای انتخاب

ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســازمان نظــام دامپزشــکی، مجمــع عمومــی 
نماینــدگان ســازمان نظــام دامپزشــکی پنــج 
ــکی  ــکده دامپزش ــاه در دانش ــنبه 22 خردادم ش
ــر در   ــو حاض ــزار و ۵8 عض ــران برگ ــگاه ته دانش
ــه  ــر را ب ــدا 9 نف ــن 37 کاندی ــع از بی ــن مجم ای
عنــوان عضــو انتخابــی شــورای مرکــزی انتخــاب 

ــد. کردن

بــر اســاس ایــن گــزارش دکتــر عبدالمجیــد 
ــب 39  ــا کس ــهر ب ــتان بوش ــژاد از اس ــری ن کوث
ــس از  ــت و پ ــرار گرف ــت ق ــگاه نخس رأی در جای
ــه ترتیــب دکتــر ســعید بهرامــی از اســتان  وی ب
ــگاه دوم،  ــا 3۵ رأی در جای ــی ب ــان غرب آذربایج
ــارس  ــار از اســتان ف ــع بردب ــر احمدرضــا تاب دکت
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بــا 34 رأی در جایــگاه ســوم، دکتــر کامیــار 
محمــدزاده از اســتان کرمانشــاه بــا 31 رأی در 
ــی از اســتان  ــر احمــد اصان ــارم، دکت ــگاه چه جای
مرکــزی و دکتــر رامیــن ســامتی از اســتان تهــران 
هرکــدام بــا 29 رأی بــه طــور مشــترک در جایــگاه 
ــتان  ــی از اس ــن گلپایگان ــر محمدحس ــم، دکت پنج
ــر  ــم، دکت ــگاه هفت ــا 27 رأی در جای ــدران ب مازن
ــا 26  ــران ب ــتان ته ــری از اس ــد آقامی ــید محم س
ــوان  ــد اخ ــر حمی ــتم و دکت ــگاه هش رأی در جای
فــر از اســتان اصفهــان و دکتــر مســعود عربشــاهی 
ــترک در  ــور مش ــه ط ــا 23 رأی ب ــم ب ــتان ق از اس
ــعود  ــر مس ــه دکت ــد ک ــرار گرفتن ــم ق ــگاه نه جای
عربشــاهی بــا قرعــه هیــأت داوران بــه عنــوان نفــر 
ــاب  ــزی انتخ ــورای مرک ــو  ش ــن عض ــم و آخری نه
شــد و بدیــن ترتیــب دکتــر حمیــد اخــوان فــر در 

ــت. ــرار گرف ــدل ق ــی الب فهرســت اعضــای عل

ــعود  ــید مس ــر س ــزارش دکت ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــر  ــا 22 رأی، دکت ــه از اســتان همــدان ب ذوالحواری
غامرضــا قلمــکاری از اســتان اصفهان بــا 22 رأی و 
دکتــر مهــران شــکیبایی از اســتان گلســتان بــا 21 
ــن  ــدل پنجمی ــی الب ــای عل ــت اعض رأی در فهرس
دوره شــورای مرکــزی ســازمان نظــام دامپزشــکی 

قــرار گرفتنــد.

پــس از معرفــی 8 عضــو انتصابــی ایــن شــورا 
شــامل رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور، رئیــس 
موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی، 
2 نفــر دامپزشــک بــه عنــوان نماینــده وزیــر جهــاد 
کشــاورزی، یــک نفر دامپزشــک بــه عنــوان نماینده 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، یــک 
ــوم  ــر عل ــده وزی ــوان نماین ــه عن ــر دامپزشــک ب نف
ــه  ــک ب ــر دامپزش ــک نف ــاوری، ی ــات و فن تحقیق
عنــوان نماینــده وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح و یــک نفــر دامپزشــک بــه عنــوان نماینــده 
ــت 17  ــت، فهرس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
نفــره اعضــای پنجمیــن دوره شــورای مرکــزی 
کامــل و ســازوکار معرفــی رئیــس آینــده ســازمان 
نظــام دامپزشــکی جمهــوری اســامی ایــران انجــام 

خواهــد گرفــت.

پیشــتر دکتــر محمدرضــا صفــری بــه عنــوان 
نخســتین نماینــده وزیر جهادکشــاورزی در شــورای 
مرکــزی ســازمان نظــام دامپزشــکی معرفــی شــده 

است.

ســازمان جهانــی بهداشــت دام خواســتار 
اشــتراک اقدامــات موفــق ایــران در 

ــد ــد-19 ش ــاری کووی ــا بیم ــاط ب ارتب
ــه ای آســیا، خــاور دور و اقیانوســیه  جلســه منطق
ــا حضــور کلیــه روســای دامپزشــکی کشــورهای  ب
ــور در  ــامل 37 کش ــیه ش ــیا و اقیانوس ــه آس منطق
منطقــه، رئیــس مجمــع عمومــی ســازمان جهانــی 
بهداشــت دام، نماینــدگان دفتــر مرکــزی ســازمان 
جهانــی بهداشــت دام، رئیــس دفتــر منطقــه ای این 
ســازمان، ریاســت ســازممان دامپزشــکی کشورمان، 
ــت بهداشــت و پیشــگیری و مدیــرکل دفتــر  معاون
ــط  ــی و رواب ــازمانهای تخصص ــل، س ــور بین المل ام
عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور برگــزار شــد.

ــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی  ب
ــاور دور  ــیا، خ ــه ای آس ــه منطق ــور، در جلس کش
ــه  ــت دام ک ــی بهداش ــازمان جهان ــیه س و اقیانوس
ــا  ــرداد ب ــح 21 خ ــه صب ــاعت 7 و 30 دقیق از س
حضــور کلیــه روســای دامپزشــکی کشــورهای 
منطقــه آســیا، خــاور دور و اقیانوســیه شــامل 37 
کشــور در منطقــه کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار 
بعنــوان  ماکنعلــی  علی صفــر  دکتــر  گردیــد؛ 
ــازمان  ــه ای س ــیون منطق ــد کمیس ــرکل جدی دبی
ــزاری  ــکر از برگ ــن تش ــت دام ضم ــی بهداش جهان
ایــن جلســه بــه میزبانــی دفتــر منطقــه ای آســیا، 
خــاور دور و اقیانوســیه ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــرد  ــوص عملک ــوطی در خص ــات مبس دام؛ توضیح
ــی  ــه مل ــورمان در کمیت ــکی کش ــازمان دامپزش س
مبــارزه بــا بیمــاری COVID-19 و نقــش ریاســت 
جهــاد  وزارت  نماینــده  عنــوان  بــه  ســازمان 

ــرد. ــه ک ــروه را ارائ ــن کارگ ــاورزی در ای کش

ــان  ــا بی ــازمان دامپزشــکی کشــورمان ب ــس س رئی
اینکــه کــه در زمــان همه گیــری بیمــاری در ایــران 
از بیــش از 100 گربــه و ســگ کــه صاحبــان آنهــا 
ــد   ــرداری گردی ــد نمونه ب ــاری بودن ــه بیم ــا ب مبت
کــه خوشــبختانه نتیجــه همــه مــوارد، منفــی 
شــده اســت گفــت: همــکاری آزمایشــگاه مرکــزی 
آزمایش هــای  انجــام  در  کشــور  دامپزشــکی 
ــاخص  ــیار ش ــاری COVID-19 بس ــی بیم تخصص

ــود. ــردی ب و راهب
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بیمــاری خطرنــاک  در خصــوص  ســپس  وی 
طاعــون اســبی (AHS) کــه در رابطــه بــا آن 
مطالبــی در ایــن جلســه ویدیوکنفرانســی مطــرح 
شــد، مطالبــی را مطــرح کــرد و ضمــن تشــکر از 
ــرد:  ــان ک ــه، اذع ــات انجــام شــده در منطق اقدام
ــدون  ــران از نظــر بیمــاری در منطقــه عــاری ب ای
ــا اعــام رســمی  انجــام واکسیناســیون اســت، ام
ــران از بیمــاری توســط ســازمان  ــودن ای عــاری ب
ــازمان  ــده و س ــام نش ــت دام انج ــی بهداش جهان
ــدام الزم را  ــن راســتا اق دامپزشــکی کشــور در ای

ــد داد. ــام خواه انج

بنابرایــن گــزارش در ایــن نشســت نماینــده دفتــر 
منطقــه ای ســازمان جهانــی بهداشــت دام ضمــن 
ــا بیمــاری  تشــکر از اقدامــات ایــران در ارتبــاط ب
ــاز و  ــا س ــت ت ــی خواس COVID- 19  از ماکنعل
کار همــکاری ســازمان دامپزشــکی کشــور در 
  COVID-19 ــاری ــا بیم ــارزه ب ــی مب ــه مل کمیت
ــه  ــا ب ــر اعض ــرداری دیگ ــره ب ــتای به را در راس
دفتــر منطقــه ای ســازمان جهانــی بهداشــت دام 
ــورهای  ــر کش ــا دیگ ــه ب ــن تجرب ــا ای ــتد ت بفرس

ــه اشــتراک گذاشــته شــود. ــز ب ــه نی منطق

در ایــن جلســه همچنیــن موضوعــات مختلف اعم 
از فعالیت هــای دفتــر منطقــه ای ســازمان جهانــی 
بهداشــت دام در برگــزاری وبینارهــای منطقه ای و 
کنتــرل بیماری هــای فرامــرزی و بحــث مقاومــت 
ــه ای  ــه روزرســانی وبســایت منطق ــی و ب میکروب

ســازمان جهانــی بهداشــت دام مطرح شــد.

ــی  ــازمان جهان ــر کل س ــات دبی ــوع انتخاب موض
اعضــا  انتخابــات  همچنیــن  و  دام  بهداشــت 
ــال  ــاور دور در س ــیا و خ ــه آس ــیون منطق کمیس
ــران،  ــازمان دامپزشــکی ای ــس س ــه رئی ــده ک آین
دبیــر کل آن اســت نیــز از مباحــث مطــرح شــده 

ــود. ــت ب ــن نشس در ای

ــاع  ــد اط ــتم جدی ــدازی سیس ــه از راه ان در ادام
ــده  ــا(WAHIS) در آین ــی بیماری ه رســانی جهان
نزدیــک توســط ســازمان جهانــی بهداشــت دام و 
همچنیــن راه انــدازی پرتــال آمــوزش الکترونیــک 
ســازمان جهانــی بهداشــت دام از 29 اردیبهشــت 
www.training.oie.مــاه ســال 99 بــه آدرس

int خبر داده شــد.

در بخــش دیگــری از جلســه مذکــور بــه موضــوع 
ــث  ــژه بح ــه وی ــه ب ــای منطق ــت بیماری ه وضعی
ســرویس های  نقــش  و   COVID-19 بیمــاری 
دامپزشــکی در زمــان همــه گیــری بیمــاری 

پرداختــه شــد.

در ادامــه مطالبــی نیــز در خصــوص بیمــاری 
ــارات  ــه خس ــی ک ــراز وحش ــوک و گ ASF در خ
ــه صنعــت پــرورش خــوک  جبــران ناپذیــری را ب
وارد کــرده، ارائــه گردیــد و بــه نقــش بیمــاری در 
تاطمــات بــازار گوشــت قرمــز و ســفید در کشــور 

چیــن پرداختــه شــد.

ــه  ــر منطق ــس دفت ــا رئی ــر کوگیت ــان دکت در پای
ای ســازمان جهانــی بهداشــت دام ضمــن تشــکر 
از حضــور فعــال اعضــا در جلســه مجــازی و 
ــرای برگــزاری ســی و دومیــن  ــراز امیــدواری ب اب
ــاور  ــیا، خ ــه ای آس ــیون منطق ــس کمیس کنفران
ــت دام   ــی بهداش ــازمان جهان ــیه س دور و اقیانوس
ــه را  ــد، جلس ــور تایلن ــی درکش ــورت فیزیک بص

ــان داد. پای

ــی  ــع عموم ــس مجم ــیپ رئی ــارک ش ــر م دکت
ســازمان جهانــی بهداشــت دام، نماینــدگان دفتــر 
ــر  ــی بهداشــت دام و دکت مرکــزی ســازمان جهان
کوگیتــا رئیــس دفتــر منطقــه ای ایــن ســازمان، 
ــت بهداشــت و  دکتــر ســید بهمــن نقیبــی معاون
پیشــگیری و دکتــر بهمــن عابــدی کیاســری مدیر 
کل دفتــر امــور بیــن الملــل، ســازمانهای تخصصی 
ــازمان دامپزشــکی  ــی ریاســت س ــط عموم و رواب

ــد. کشــور از حاضــران ایــن نشســت بودن

صــادرات  مجــدد  آغــاز 
ــه  ــران ب ــیاتی ای ــای ش فراورده ه

اروپــا اتحادیــه 
با تاشــهای ســازمان دامپزشــکی کشــور، صادرات 
ــان  ــده آبزی ــد صادرکنن ــرکتهای جدی ــت ش و ثب
ــه کشــورهای  ــران ب ــراورده هــای شــیاتی ای و ف
عضــو اتحادیــه اروپــا آغــاز شــد.به گــزارش روابــط 
ــه نقــل  عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور و ب
ــی  ــط عموم ــازمانهای تخصصــی، رواب ــر س از دفت
ــهای  ــا تاش ــازمان، ب ــن س ــل ای ــور بین المل و ام
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ــا وجــود  ــه ســازمان دامپزشــکی کشــور، ب مجدان
ــروز  ــب ب ــه موج ــکا ک ــه آمری ــای ظالمان تحریمه
مشــکاتی بــرای صــادرات فرآورده هــای شــیاتی 
شــده بــود، کشــور ایــران دوبــاره موفــق بــه اخــذ 
ــان و فرآورده هــای شــیاتی  مجــوز صــادرات آبزی
بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا شــد. در حال 
حاضــر امــکان ثبــت و صــادرات شــرکتهای جدیــد 
ایرانــی دارای شــرایط مــورد تاییــد ایــن ســازمان و 
کــد EC بــه اتحادیــه اروپــا فراهــم گردیــده اســت.

جدیــد  معــاون  معارفــه 
بهداشــتی و پیشــگیری سازمان 

کشــور دامپزشــکی 
ــور،  ــکی کش ــازمان دامپزش ــه س ــن معارف در آیی
ــاون  ــوان مع ــه عن ــی ب ــن نقیب ــید بهم ــر س دکت
ــد و  ــی ش ــگیری معرف ــتی و پیش ــد بهداش جدی
حکــم خــود را از دکتــر ماکنعلــی دریافــت کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
رئیــس  ماکنعلــی  علی صفــر  دکتــر  کشــور، 
ــنبه 17  ــر ش ــش از ظه ــکی پی ــازمان دامپزش س
خــرداد 99 در آییــن معارفــه دکتــر ســید بهمــن 
نقیبــی بعنــوان معــاون بهداشــتی و پیشــگیری بــر 
اهمیــت بــاور درســت مســئولیت یعنــی ›بدهــکار 
مــردم بــودن‹ تاکیــد کــرد و افــزود: در ایــن میــان 
ــر در  یکــی از آموزه هــای مســئولیت، حضــور موث
مســئولیت اســت و ایــن ویژگــی در شــرایط کنونی 

کشــور اهمیــت دوچنــدان هــم یافتــه اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اهداف مشــخص 
ســازمان دامپزشــکی کشــور، تمــام مســئوالن 
ــی  ــداف واقع ــد روی اه ــکی بای ــازمان دامپزش س
ــرداران در  و اصلــی کــه تامیــن مطالبــات بهــره ب
ــرل و پیشــگیری  ــژه کنت ــف بوی زمینه هــای مختل
بیمــاری هــا و ســامت فــرآورده هــای خــام دامی 
مــی باشــد، تصریــح کــرد: در فصــل جدیــد برنامــه  
ریزیهــای ســازمان در جهــت پیشــگیری و مبــارزه 
بــا بیمــاری هــا و حرکــت بــه ســمت ریشــه کنــی 
ــز   ــود تمرک ــدی موج ــکات ج ــع مش ــا و رف آنه

خواهــد یافــت.

ــام  ــوص انج ــه در خص ــان اینک ــا بی ــی ب ماکنعل

ــزای  ــه بیمــاری آنفلوآن ــا مقابل اقدامــات مرتبــط ب
فــوق حــاد پرنــدگان بــا رویکــرد کمــک بــه 
ــخنرانی در  ــاری، 109 س ــن بیم ــی ای ــه کن ریش
کشــور داشــته اســت، اظهــار کــرد: در واقــع 
امــروز مدیــران ســازمان دامپزشــکی کشــور بایــد 
ــند  ــایر باش ــداران و عش ــداران، دام ــار مرغ در کن
ــرداران را  ــره ب ــا مشــکات به ــد ت ــاش نماین و ت
بــا جدیــت پیگیــری و خدمــات دامپزشــکی را بــا 

ــد. ــه نماین ــت ارائ ــن کیفی باالتری

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه 
شایســتگی ها و لیاقتــی کــه دکتــر نقیبــی در 
تمــام مناصــب گذشــته خــود ثابــت کــرده اســت، 
افــزود: مســئولیت و در عیــن حــال انتظــارات از او 
کــه تمــام مراتــب ســازمان را پلــه پلــه طــی کــرده 
ــد  ــته خواه ــش از گذش ــد بی ــت در دوره جدی اس
بــود کــه امیــد مــی رود از انجــام وظایــف تعریــف 

شــده در ایــن خصــوص ســربلند بیــرون آیــد.

ــع  ــه رف ــدد ب ــد مج ــا تأکی ــه ب ــی در ادام ماکنعل
ــرات  ــتفاده از نظ ــرداران و اس ــره ب ــکات به مش
ایشــان و تشــکل هــای صنفــی در تصمیــم گیــری 
ــه  ــزود هم ــور اف ــکی کش ــازمان دامپزش ــای س ه
ــردم  ــرداران و کل م ــه بهــره ب ــد نســبت ب ــا بای م
احســاس مســئولیت کنیــم و بــا کمــک خودآانهــا 
ــع  ــت رف ــری و در جه ــان را پیگی ــا مشکاتش ت

ــم. ــاش نمایی ــا ت آنه

دکتــر ســید بهمــن نقیبــی، معــاون جدیــد 
دامپزشــکی  پیشــگیری ســازمان  و  بهداشــتی 
کشــور نیــز ضمــن تشــکر از حســن اعتمــاد دکتــر 
ماکنعلــی بــه وی و توفیقــات دفاتــری کــه وی در 
ــرده اســت، موفقیتهــای حاصــل  ــا خدمــت ک آنه
ــان ســازمان  شــده را مرهــون تعامــل تمــام معاون
ــن  ــان ای ــران و کارشناس ــی مدی و مشــورتهای فن
دفاتــر برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه 
ــی در ســمت  ــر ماکنعل ــرد دکت ــات و عملک توفیق
ایــن معاونــت و افزایــش انتظــارات از ایــن معاونت، 
پذیــرش ایــن مســئولیت در عیــن افتخــارش 
ــد اســت  واجــد شــرایط دشــواری اســت کــه امی
ــران و  ــایر مدی ــت ریاســت ســازمان و س ــا هدای ب
ــات  ــه خدم ــم در ارائ ــازمان بتوانی ــان س کارشناس
ــق  ــکی موف ــات دامپزش ــرداران خدم ــره ب ــه به ب

ــیم باش
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وی بــا یــادآوری عهدی کــه در دوران کارشناســی 
مراقبــت  و  بررســی  و  مبــارزه  واحدهــای 
دامپزشــکی  اداره  در   دامــی  بیماری هــای 
ــان ســال 76 داشــته اســت، تاکیــد  آبیــک در آب
ــچ  ــه هی ــدم ک ــد می بن ــن جــا عه ــرد: در همی ک
ــته  ــه نداش ــف محول ــام وظای ــی در انج کم فروش
باشــم و در شــرایط جدیــدی کــه خداونــد مقــدر 

ــم. ــربلند باش ــردم س ــه م ــت ب ــرده در خدم ک

ــم  ــن مراس ــدای ای ــت در ابت ــر اس ــه ذک الزم ب
ــر  ــی دفت ــری نمایندگ ــام کانت ــز حجت االس نی
ولی فقیــه در ســازمان دامپزشــکی کشــور ضمــن 
ــه  ــی ب ــر ماکنعل ــد مجــدد از انتصــاب دکت تمجی
ریاســت ایــن ســازمان، انتصــاب دکتــر نقیبــی را 
ــازمان دامپزشــکی  ــه س ــران بدن ــه از مدی ــز ک نی
ــازمان  ــن س ــی ای ــر تخصص ــه در دفات ــا تجرب و ب

ــه همــگان تبریــک گفــت. اســت، ب

همکاریهــای  تــازه  فصــل  آغــاز 
و  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان 

غیرعامــل پدافنــد  ســازمان 
ــس  ــور و رئی ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ســازمان پدافنــد غیرعامــل در دیدار روز یکشــنبه 
در محــل ســازمان پدافنــد غیــر عامــل به بررســی 
راهکارهــای توســعه همکاریهــای مشــترک جهت 
مقابلــه با تهدیــدات ایمنــی زیســتی و خوداتکایی 
ــاز در  ــورد نی ــای م ــاده ه ــن نه ــور در تامی کش
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــکی ب ــوزه دامپزش ح
موسســه های  و  خصوصــی  بخــش  گســترده 

ــد. ــی و آزمایشــگاهی پرداختن تحقیقات

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــی روز یکشــنبه  ــر ماکنعل ــر علی صف کشــور، دکت
11 خردادمــاه در دیــدار با ســردار دکتــر غامرضا 
غیرعامــل  پدافنــد  ســازمان  رئیــس  جالــی 
ــان اینکــه در ســازمان دامپزشــکی  ــا بی کشــور ب
ــر عامــل  ــد غی کشــور در راســتای اهــداف پدافن
و بمنظــور پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری هــای 
دامــی، در تدویــن هــر برنامــه مقابلــه بــا بیمــاری، 
۵ جــزء رصــد و پایــش؛ معیارهــای کنترلــی؛  
شــبکه های آزمایشــگاهی؛ آموزشــی و ترویــج 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــارت و ارزیاب ــت نظ و در نهای
مــی شــود افــزود: پدافنــد غیرعامــل در خصــوص 

هــر کــدام از ایــن مراحــل می توانــد بــه ســازمان 
دامپزشــکی کشــور کمــک کنــد.

ــی  ــای دولت ــگاه ه ــاماندهی آزمایش ــی س ماکنعل
انســانی  نیــروی  توانمندســازی  محــور   3 در 
آزمایشــگاهی؛ ســاماندهی تجهیــزات و اختصاصی 
نمــودن آزمایشــگاه هــا بــا توجــه بــه امکانــات و 
ظرفیــت هــای منطقــه ای از دیگــر اقدامــات مهم 
ســازمان دامپزشــکی کشــور اعــام نمــود کــه بــا 

ســرعت بیشــتری اجرایــی خواهــد شــد.

ــاره  ــا اش ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
بــه لــزوم توجــه بیشــتر تولیــد واکســن های 
ــای  ــن ه ــد واکس ــر تولی ــد ب ــور و تاکی دام و طی
اســتراتژیک طیــور، از پیگیــری تولیــد بــذر 
ــد  ــعه تولی ــت توس ــکاری در جه ــن و هم واکس
داخــل واکســن هــای دام و طیــور بعنــوان یکــی 
از اولویــت هــای اصلــی ســازمان دامپزشــکی 

ــرد. ــام ب ــور ن کش

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی حوزه هــای 
بــه  نیــاز  دامپزشــکی  نظارتــی  زیرمجموعــه 
برخــی اقدامــات اصاحــی دارد، بــه عارضــه 
ــاره  ــور اش ــاالی طی ــم ب ــا تراک ــق ب ــود مناط وج
کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 7 اســتان قزویــن، 
البــرز، تهــران، قــم، مرکــزی، آذربایجــان شــرقی 
مــرغ  واحدهــای  پرتراکم تریــن  از  اصفهــان  و 
ــه  ــتند ک ــا هس ــی دنی ــور و حت ــذار کش تخمگ
ــر  ــرای تغیی ــر مخاطــره اســت و ب ــن بســیار پ ای
کاربــری آنهــا بایــد راه حلــی عاجــل اندیشــید و 

آن را عملیاتــی کــرد.

ماکنعلــی همــکاری در اجــرای طــرح هــای 
محدودیــت ســنی پــرورش طیــور )پــرورش 
تــا 37 روزگــی(؛ تدویــن و عملیاتــی کــردن 
ــرغ  ــای م ــن؛ احی ــد واکس ــردی تولی ــند راهب س
ــود  ــردی بهب ــه راهب ــن و اجــرای برنام ــن آری الی
بهداشــت دام عشــایر را از دیگــر برنامه هــای 
مهــم در دســتور کار ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــن  ــری اس ــاش و پیگی ــا ت ــه ب ــود ک ــام نم اع

ســازمان اجــرا خواهــد شــد.

ســردار دکتــر غامرضــا جالــی، رئیــس ســازمان 
ــک  ــن تبری ــز ضم ــور نی ــل کش ــد غیرعام پدافن
ــازمان  ــت س ــه ریاس ــی ب ــر ماکنعل ــاب دکت انتص
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دامپزشــکی کشــور بــه عنــوان یکــی از چهره هــای 
ــح  ــی در حــوزه دامپزشــکی تصری علمــی و اجرای

: د کر

ســازمان دامپزشــکی همــکاری مناســبی بــا 
ــل داشــته و ســازمان  ــر عام ــد غی ســازمان پدافن
پدافنــد غیــر عامــل نیــز آمــاده هرگونــه بــا 
ــوده و از تمامــی ظرفیــت  ســازمان دامپزشــکی ب
هــای خــود در همــکاری بــا ایــن ســازمان 
ــه  ــه ب ــی در ادام ــود جال ــد نم ــتفاده خواه اس
ــوزه  ــرباز در ح ــری س ــوع بکارگی ــری موض پیگی
دامپزشــکی جهــت همــکاری در امــور بهداشــتی 
ــه  ــرد ک ــد ک ــود و تأکی ــاره نم ــه ای اش و قرنطین
ایــن موضــوع را از طریــق ســتاد نیروهــای مســلح 

ــود. ــد نم ــری خواه پیگی

ــا تاکیــد بــر توانمندســازی نیــروی انســانی  وی ب
در بخــش دامپزشــکی افــزود: بایســتی از ظرفیــت 
بخــش دولتــی در امــور حاکمیتــی اســتفاده نمــود 
و امــور  تصدی گــری را بــه بخــش خصوصــی 

واگــذار نمــود.

بــا  منطقــه ای  مذاکــرات  خواســتار  جالــی 
پروتکل هــای  تهیــه  و  همســایه  کشــورهای 
منطقــه ای در خصــوص پیشــگیری از بیماری های 
دامــی شــد و افــزود: ســازمان پدافنــد غیــر عامــل 
ــی  ــام هماهنگ ــکاری و انج ــه هم ــاده هرگون آم

ــت. ــورد  اس ــن م ــای الزم در ای ه

ــای  ــه ه ــور برنام ــتین مح ــوزش، نخس آم
ــی در  ــای دام ــا بیماری ه ــه ب ــرای مقابل اج

ــکی ــازمان دامپزش س

ــران  ــگاه ته ــکی دانش ــکده دامپزش ــت دانش ریاس
ابــراز امیــدواری کــرد بــا حضــور یکــی از بهتریــن 
ــی در رأس ســازمان  ــای علمــی و مدیریت چهره ه
ــوزه  ــن ح ــازه ای بی ــل ت ــور، فص ــکی کش دامپزش

آمــوزش و اجــرا گشــوده شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس جدیــد 
ایــن ســازمان صبــح چهارشــنبه 31 اردیبهشــت 
99 در دیــدار بــا دکتــر مهــدی ُوجگانــی رئیــس 
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران بــر اهمیت 
اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای علمــی دانشــکده 
ــی بیشــتر  ــی و چاالک ــاد پویای دامپزشــکی و ایج

در منابــع انســانی حــوزه دامپزشــکی تاکیــد کــرد 
ــک  ــه دامپزشــکی ی ــه اینک ــا توجــه ب ــزود: ب و اف
ــامت و  ــت در س ــز اهمی ــی حائ ــته تخصص رش
ــور  ــی کش ــرمایه های دام ــی و س ــت عموم بهداش
اســت، بــه روز شــدن و همچنین تعامــل و نزدیکی 

حــوزه آمــوزش و اجــرا امــری ضــروری اســت.

ــک  ــکی ی ــازمان دامپزش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ســازمان تخصصــی اســت کــه عملیــات آن در 2 
محــور بهداشــت و کنتــرل بیماری هــا و ســامت 
مــواد غذایــی بــا منشــاء دامــی تقســیم می شــود 
افــزود: در ایــن راســتا دانشــکده دامپزشــکی 
دانشــگاه تهــران می توانــد در حــوزه آمــوزش 
ــه  ــا اینک ــد، کم ــته باش ــری داش ــای موث کمک ه
نخســتین محــور برنامــه عملیاتــی مهــار و کنتــرل 
بیماریهــای دام، طیــور و آبزیــان از جملــه بیماری 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان کــه در ۵ محــور 
تدویــن و عملیاتــی شــده بــود، موضــوع« آمــوزش 
و ترویــج« اســت کــه در کنــار محورهــای رصــد و 
پایــش، تشــخیص، معیارهــای کنترلــی و نظــارت 
ــا مشــورت مجامــع علمــی ذیصــاح  ــی ب و ارزیاب
ــز  ــتاورد آن نی ــه دس ــد ک ــرا گردی ــن و اج تدوی

امروز مشــهود اســت.

دانشــکده  رئیــس  ُوجگانــی،  مهــدی  دکتــر 
دامپزشــکی دانشــگاه تهــران نیــز در ایــن دیــدار 
بــر نقــش ســازمان دامپزشــکی و اهمیــت آن بــه 
عنــوان یــک دســتگاه حاکمیتــی تخصصــی تاکید 
کــرد و گفــت: مجموعــه خانــواده دامپزشــکی اعم 
ــی  ــوزه اجرای ــکی و ح ــی دامپزش ــه علم از جامع
ــروز  ــگیری از ب ــی در پیش ــل توجه ــر قاب آن تاثی
ــن  ــای مشــترک انســان و دام و همچنی بیماری ه
مراقبــت از هــزاران میلیــارد تومــان ســرمایه دامی 

ــور دارند. کش

وجگانــی بــا تبریــک انتصــاب ماکنعلی به ریاســت 
ســازمان دامپزشــکی کشــور افــزود: انتصــاب 
ــابقه  ــه س ــه ب ــا توج ــئولیت ب ــن مس ــه ای وی ب
ــه ســازمانهای  علمــی و همچنیــن مشــاوره وی ب
ــئولیت  ــکی و مس ــوزه دامپزش ــی در ح بین   الملل
دامپزشــکی  ســازمان  معاونــت   حســاس ترین 
بــه  بخش هــا  برخــی  دگرگونــی  در  کشــور، 
ویــژه توســعه آمــوزش و توانمند ســازی نیروهــای 
انســانی مجموعــه دولتــی و خصوصی دامپزشــکی 

ــل توجهــی خواهــد داشــت. تاثیــرات قاب
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ــکی  ــکات دامپزش ــن مش ــی از مهم تری وی یک
کشــور را فاصلــه و جدایــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور از بخــش آمــوزش عنــوان و خاطرنشــان 
ــران  ــگاه ته ــکی دانش ــکده دامپزش ــرد: دانش ک
ــاالنه 80  ــذب س ــی و ج ــته تخصص در 26 رش
ــرای انجــام  ــی ب ــت بســیار خوب دانشــجو، ظرفی
تحقیقــات دامپزشــکی اســت و امیــدوار هســتیم 
دانشــکده در مــوارد درخواســت بخش هــای 
ــای  ــام پروژه ه ــرای انج ــا خصوصــی ب ــی ی دولت
ضرورت هــای  و  موضوعــات  و  تحقیقاتــی 
پژوهشــی بتوانــد بــه اقدامــات ارزشــمندی 
در دوره همــکاری ریاســت جدیــد ســازمان 
دامپزشــکی کشــور و ایــن دانشــکده دســت 

ــد. بزن

ــران  ــس دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه ته رئی
ــرای بین المللــی شــدن دانشــکده  برنامه ریــزی ب
دامپزشــکی دانشــگاه تهران را از سیاســت های ۵ 
ســاله ایــن دانشــکده اعــام کــرد و افــزود: امیــد 
اســت بــا چابکــی بیشــتری کــه در دوره ریاســت 
ــی  ــکی و نزدیک ــازمان دامپزش ــر س ــی ب ماکنعل
ــکی  ــکده دامپزش ــن دانش ــتر بی ــل بیش و تعام
دامپزشــکی  ســازمان  بــا  تهــران  دانشــگاه 
ــی  ــی و کیف ــات کم ــد، خدم ــور رخ می ده کش
جامعــه دامپزشــکی کشــور بــه تولیدکننــدگان و 
همچنیــن نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد 

غذایــی ارتقــاء یابــد.

ــکی  ــازمان دامپزش ــد س ــس جدی رئی
ــی  ــط عموم ــد رواب ــت های جدی سیاس
ســازمان دامپزشــکی کشــور را تبییــن 

کــرد
رئیــس جدیــد ســازمان دامپزشــکی کشــور 
روابــط  مســئولین  ســاالنه  گردهمایــی  در 
عمومی هــای ادارات کل دامپزشــکی اســتانها 
ــد و  ــانی و تولی ــاع رس ــتربه اط ــه بیش از توج
ــر داد. ــی  خب ــط عموم ــوا در رواب ــت محت مدیری

ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــی  ــر ماکنعل ــر علی صف دامپزشــکی کشــور، دکت
رئیــس جدیــد ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــی  ــور در گردهمای ــا حض ــت 99 ب 30 اردیبهش
ــای ادارات  ــط عمومی ه ــئولین رواب ــاالنه مس س
ــو  ــورت ویدی ــه بص ــتانها ک ــکی اس کل دامپزش

ــد  ــت های جدی ــد، سیاس ــزار ش ــس برگ کنفران
انعــکاس  شــیوه  در  دامپزشــکی  ســازمان 
رویدادهــا و مدیریــت اخبــار و مطالــب را تبییــن 

ــرد. ک

ــی از  ــی یک ــط عموم ــه رواب ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت اف ــه اس ــر مجموع ــن ارکان ه مهم  تری
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب ــش از ای ــالها پی س
ــی  ــه مل ــر، کمیت ــد خب ــی و تولی ــط عموم رواب
روابــط عمومــی در ســازمان دامپزشــکی بــا 
ــا و  ــت ه ــع ظرفی ــک جام ــکیل بان ــدف تش ه
ــی و  ــط عموم ــه رواب ــای مجموع ــدی ه توانمن
ــان  ــی کارشناس ــازی مهارت ــوزش و توانمندس آم
روابــط عمومــی و تعییــن سیاســت هــای روابــط 
عمومــی ســازمان در زمــان تصــدی اینجانــب در 
دفتــر ســازمان هــای تخصصــی، روابــط عمومــی 
و امــور بیــن الملــل شــکل گرفــت کــه در دوره 
مدیریتــی جدیــد ، اقدمــات ایــن کمیتــه مــورد 
توجــه خواهــد گرفــت. و بــا توجــه بــه اهمیــت 
انتظــارات عملکــردی روابــط  تاثیرگــذاری و 
عمومــی، نســبت بــه تقویــت جایــگاه واقعــی آن 

تجدیــد نظــر خواهــد شــد.

ــان  ــا بی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
اینکــه ایــن تصمیــم بــه معنــای افزایــش تعــداد 
نیــروی انســانی نیســت، اضافــه کــرد: در واقــع از 
ــت،  ــازی اس ــت کوچک س ــدف دول ــه ه ــا ک آنج
ــش  ــش دان ــه ســاماندهی و افزای ــد بیشــتر ب بای
و مهــارت همــکاران ایــن حــوزه اندیشــید و 

برنامه ریــزی کــرد.

ــا بیــان اینکــه یکــی از تحــوالت ســازمان  وی ب
دامپزشــکی، بهبــود و اصــاح برنامــه هــای 
ــح کــرد: در  ــود تصری ــط عمومــی خواهــد ب رواب
ــکاس  ــای انع ــد بج ــا بای ــط عمومی ه ــع رواب واق
مدیــران  از  تمجیــد  یــا  مبالغه آمیــز  اخبــار 
مجموعــه، بــه رفــع نواقــص و اشــکاالت اجرایــی 
و اداری و اظهــارات و اقدامــات ســازمان کمــک 
مســتقیم کننــد گفــت: بطــور قطــع بــا شــناخته 
خطیــر  و  حســاس  جایــگاه  بیشــتر  شــدن 
ســازمان دامپزشــکی، امــکان پیگیــری مطالبــات 

ــود. ــد ب ــم خواه ــز فراه ــه نی مجموع

ــرل  ــق کنت ــر روش موف ــد ب ــا تاکی ــی ب ماکنعل
برنامــه  قالــب  در  دامپزشــکی  بیماری هــای 
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ــن  ــای ای ــی از بنده ــه یک ــوری ب ــی ۵ مح کنترل
ــج اســت اشــاره کــرد  برنامــه کــه آمــوزش و تروی
ــت  ــات الزم جه ــتا اقدام ــن راس ــزود: در همی و اف
بــا  آموزشــی تخصصــی  هــای  دوره  برگــزاری 

ــد. ــد ش ــال خواه ــرب اعم ــاتید مج ــس اس تدری

وی از روابــط عمومــی بــه عنــوان چــراغ راهنمــای 
سیســتم یــاد کــرد و خواســتار افکارســنجی و 
تحلیــل محتــوای آن جهــت رفــع مشــکات مــردم 

شد.

ــر  ــی دکت ــن گردهمای ــت در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ساســان والــی زاده رئیــس جدیــد روابــط عمومــی 

ــت. ــز حضــور یاف ــاد کشــاورزی نی وزارت جه

روابط عمومی سازمان 
دامپزشکی کشور برتر شد

ــور،  ــکی کش ــازمان دامپزش ــای س روابط عمومی ه
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــران و جنگله ــیات ای ش
ــر جهــاد  ــه عنــوان روابط عمومی هــای برت کشــور ب

کشــاورزی معرفــی شــدند.

ــه  گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی  ب
ــط  ــران رواب ــری مدی ــش سراس ــور، در همای کش
عمومی هــای وزارت جهــاد کشــاورزی کــه یکشــنبه 
28 اردیبهشــت بــه صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار 
ــط  ــز رواب ــی زاده سرپرســت مرک شــد؛ ساســان وال
عمومــی و اطــاع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــد  ــی بای ــط عموم ــف رواب ــه وظای ــان اینک ــا بی ب
ــانه  ــواد رس ــات، س ــه اطاع ــام یکپارچ ــامل نظ ش
ــت و مهندســی  ــوا، مدیری ــد محت ای، نهضــت تولی
محتــوا باشــد افــزود: نقــش روابــط عمومــی 
مدیریــت ارتباطــات انســانی و رســانه ای اســت 
ــرعت  ــزه، س ــاد انگی ــا ایج ــد ب ــش بای ــن بخ و ای
تصمیم ســازی را افزایــش دهــد و یــک پاســخ 

ــد. ــکات باش ــه مش ــانه ای ب رس

والــی زاده بــا بیــان اینکــه مدیریــت بحران هــا 
بــر عهــده روابــط عمومــی اســت و از طریــق 
امــکان  کمپین هــا  ایجــاد  و  جریان ســازی 
ــرای رســانه  مدیریــت شــرایط و تامیــن خــوراک ب
ــه  ــی از هم ــط عموم ــتفاده رواب ــر اس ــا را دارد ب ه
ابزارهــای رســانه ای و مجــازی تاکیــد کــرد و گفت: 
ــا در دســت داشــتن تمــام  روابــط عمومــی بایــد ب

ــام  ــی پی ــازی، مهندس ــانه ای و مج ــای رس ابزاره
ــرد. ــده بگی ــر عه ــوا را ب ــت محت ــرده و مدیری ک

ــانی  ــی و اطاع رس ــط عموم ــز رواب سرپرســت مرک
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــر  ــار منتش ــت اخب ــد مدیری ــی بای ــط عموم رواب
شــده و نحــوه رســیدن اخبــار بــه مخاطبــان بــرادر 
ــوی  ــه از س ــال 99 ک ــعار س ــه ش ــرد، ب ــر بگی نظ
مقــام معظــم رهبــری نامگذاری شــده اســت اشــاره 
ــتی  ــد بایس ــش تولی ــال جه ــت: در س ــرد و گف ک
ــه شــکل  ــت ب ــات نظــام و دول دســتاوردها و خدم

ــود. ــانی ش ــاع رس ــانه ای و اط ــه رس هنرمندان

ــای ۵  ــط عمومی ه ــش، رواب ــن همای ــان ای در پای
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان های آذربایجــان 
شــرقی، فــارس، سیســتان و بلوچســتان، قزویــن و 
مرکــزی بــه عنــوان اســتان های برتــر و 3 ســازمان 
دامپزشــکی کشــور، شــیات ایــران و جنــگل هــا، 

مراتــع و آبخیــزداری کشــور برتــر شــدند.

در متــن لــوح تقدیــر ساســان والــی زاده خطــاب به 
مدیــر روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
بــا اشــاره بــه توســعه همه جانبــه نظــام ارتباطــات 
یکپارچــه بخــش کشــاورزی کــه البتــه ایــن 
ــام  ــارکت تم ــاش و مش ــون ت ــز مره ــاق را نی اتف
دســت اندرکاران مجموعــه ســازمان دامپزشــکی 
کشــور دانســته اســت؛ کســب مقــام روابــط 
عمومــی برتــر در ارزیابــی ســاالنه روابــط عمومــی 
ــرکت ها  ــتان ها، ش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
و موسســات تابعــه از ســوی مرکــز روابــط عمومــی 
و اطاع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی را بــه 
دکتــر فاطمــه زارعــان مدیــر روابــط عمومــی 
ــه و از  ــک گفت ــور تبری ــکی کش ــازمان دامپزش س
مدیریــت  و  برنامه ریــزی  و  ارزنــده  تاش هــای 
ــم  ــن مه ــق ای ــت تحق ــه جه ــوب آن مجموع مطل

تقدیــر و تشــکر کــرده اســت.

ایــن توفیــق بــه دنبــال برتــر شــدن روابــط عمومی 
ســازمان دامپزشــکی کشــور در بخشــهای ارتباطات 
ــی  ــبکه های اجتماع ــر و ش ــد خب ــانه ای، تولی رس
نمایشــگاهها و مناســبتها، تولیــدات چندرســانه 
ــنجی و  ــش و افکارس ــازمانی، پژوه ــل س ای تعام

ارتباطــات مردمــی حاصــل شــده اســت.

ــی  ــط عموم ــت رواب ــر اس ــه ذک الزم ب
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ســازمان دامپزشــکی کشــور در ارزیابی 
روابــط  مرکــز  گذشــته  ســال های 
عمومــی وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز 
همــواره جــزو روابــط عمومی هــای 

ــت. ــده اس ــده ش ــر برگزی برت

دکتــر ســعید کرمــی سرپرســت 
اداره کل دامپزشــکی اســتان 

ــران ته
رئیــس ســابق ســازمان دامپزشــکی کشــور پیــش 
از اینکــه از مســئولیت ریاســت ســازمان جــدا 
ــی  ــعید کرم ــر س ــی دکت ــدور حکم ــا ص ــود ب ش
ــکی  ــت اداره کل دامپزش ــوان » سرپرس ــه عن را ب

ــود. ــرده ب ــوب ک ــران« منص ــتان ته اس

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــور رئیــس ســابق  کشــور، دکتــر علیرضــا رفیعی پ
ایــن ســازمان بــا صــدور حکمــی، بــا اســتناد بــه 
ــی  ــعید کرم ــر س ــات دکت ــوابق و تجربی ــه س آنچ
عنــوان کــرده اســت، وی را بــه عنــوان« سرپرســت 
ــوب  ــران« منص ــتان ته ــکی اس اداره کل دامپزش

کــرد.

وی در بخشــی از حکــم صادرشــده خــود خطــاب 
اداره کل نوشــته اســت:  ایــن  بــه سرپرســت 
»اهمیــت، تنــوع و گســتره فعالیــت هــاي حســاس 
ــه  ــد ک ــاب می نمای ــکی ایج ــی دامپزش و حاکمیت
از همــه ظرفیتهــا،  بهره گیــري  بــا  جنابعالــی 
امکانــات و نیروهــای متخصــص و متعهــد در 
ارتقــا بهداشــت دام و فــرآورده هــای دامــی از ایــن 
طریــق در توســعه صنعــت دام، طیــور، زنبورعســل 
ــای  ــی گامه ــت عموم ــتان و بهداش ــان اس و آبزی

ــد. ــری برداری موث

ــور در  ــکی کش ــازمان دامپزش ــابق س ــس س رئی
پایــان ایــن حکــم بــرای سرپرســت اداره کل 
دامپزشــکی تهــران آرزوی توفیــق در رعایــت اصل 
ــر  ــت تدبی ــی دول ــور اخاق ــی و منش اعتدال گرای
ــوري  ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــت ب ــد و خدم و امی
اســامی ایــران از خداونــد متعــال خواســتار شــده 

است.

پیــش از ایــن دکتــر واعظــی مدیرکلــی اداره 

ــت و  ــده داش ــران را برعه ــتان ته ــکی اس دامپزش
دکتــر ســعید کرمــی بــه عنــوان معــاون ســامت 

بــه اداره کل آن اســتان خدمــت می کــرد.

کل  اداره  سرپرســت  انتصــاب 
غربــی آذربایجــان  دامپزشــکی 

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا صــدور حکمــی » 
ــی را  ــان غرب ــتان آذربایج ــکی اس ــت اداره کل دامپزش سرپرس

ــرد. ــوب ک منص

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــن  ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــور، دکت کش
ــا  ــی ب ــدور حکم ــا ص ــرداد 99 ب ــازمان 22 خ س
عنایــت بــه ســوابق و تجربیــات دکتــر ســید امیــد 
خلیــل زاده را بــه ســمت سرپرســت اداره کل 
ــوب  ــی منص ــان غرب ــتان آذربایج ــکی اس دامپزش

کــرد.

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در متــن 
حکــم خــود آورده اســت: »اهمیــت، تنــوع و 
گســتره فعالیــت هــاي حســاس و حاکمیتــی 
ــی  ــه جنابعال ــد ک ــی نمای ــاب م ــکی ایج دامپزش
ــات و  ــا، امکان ــه ظرفیت ه ــري از هم ــره گی ــا به ب
نیروهــاي متخصــص و متعهــد در ارتقــا بهداشــت 
در  ایــن طریــق  از  دامــی  فرآورده هــاي  و  دام 
توســعه صنعــت دام ، طیــور، زنبورعســل و آبزیــان 
ــري  ــاي موث ــی گام ه ــت عموم ــتان و بهداش اس

ــد. برداری

ــت اصــل  ــق وی را در »رعای ــان توفی » وی در پای
ــر  ــت تدبی ــی دول ــور اخاق ــی و منش اعتدال گرای
ــوري  ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــت ب ــد و خدم و امی
اســامی ایــران از خداونــد متعال« خواســتار شــده 
ــاه 1393 دکتــر  ــن و از تیــر م اســت. پیــش از ای
ــرکل دامپزشــکی  ــوان مدی ــه عن ــم ب ــار داهی کامی
اســتان در حــال ایفــای وظیفــه در ایــن مســئولیت 
ــرداد  ــل زاده از خ ــد خلی ــید امی ــر س ــود و دکت ب
98 تــا امــروز بــه عنــوان مســئول آبزیــان اداره کل 
ــوده  ــن اســتان در حــال خدمــت ب دامپزشــکی ای

اســت.

ــکی  ــرکل دامپزش ــاب مدی انتص
ــارس  ف

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــارس را  ــتان ف ــکی اس ــرکل دامپزش ــی مدی حکم
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ــرد. ــوب ک منص

ــن  ــی رئیــس ای ــر ماکنعل ــی صف ــر عل ــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، دکت ــه گــزارش رواب ب
ســازمان بــا صــدور حکمــی دکتــر حمیدرضــا ناظمــی را بــه ســمت مدیــرکل دامپزشــکی اســتان فــارس 

منصــوب کــرد.

ــی،  ــات جنابعال ــوابق و تجربی ــه س ــت ب ــا عنای ــت: ب ــته اس ــم نوش ــن حک ــزارش وی در ای ــن گ بنابرای
ــا  ــه ب ــد ک ــاب می نمای ــکی ایج ــی دامپزش ــاس و حاکمیت ــای حس ــتره فعالیته ــوع و گس ــت تن اهمی
ــت دام و  ــاء بهداش ــد در ارتق ــص و متعه ــای متخص ــات و نیروه ــا، امکان ــه ظرفیته ــری از هم بهره گی
فــرآورده هــای دامــی در توســعه صنعــت دام، طیــور، زنبورعســل و آبزیــان اســتان و بهداشــت عمومــی 

ــد. ــری برداری ــای موث گامه

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در ادامــه ایــن حکــم آورده اســت: توفیــق جنابعالــی را در رعایــت 
اصــل اعتــدال گرایــی و منشــور اخاقــی دولــت تدبیــر و امیــد و خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری 

اســامی ایــران از خداونــد متعــال خواســتارم.

اولین جلسه کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام
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. محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد
.پذیرش اولیه مقاله ضرورتًا منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت است

 مقــاالت رســیده به وســیله هیــأت تحریریــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و پذیــرش نهایــی
 منــوط بــه موافقــت هیــأت تحریریــه فصلنامــه ســالم و ســالمتی اســت. هیــأت تحریریــه

.مجلــه در ویرایــش ادبــی مقالــه )بــدون تغییــر محتوایــی( آزاد  اســت
 در مقاالتــی کــه بیــش از یــك نویســنده دارنــد، نویســندگان بایــد یــك نفــر را به عنــوان
 نویســندۀ عهــده دار مکاتبــات مشــخص کننــد. در غیــر ایــن صــورت نفــر اول، نویســندۀ

.عهــده دار مکاتبــات شــناخته خواهد شــد
ــا ــر عهــده صاحــب و ی ــی ب ــه  لحــاظ حقوق ــه ب  مســئولیت صحــت و ســقم مطالب مقال

ــد ــه می باش ــان مقال .صاحب

.  آرا و نظرهای نویسندگان مقاالت لزوما دیدگاه فصلنامه نیست 
    فراخــوان مقــاالت فصلنامــه در اســتان  از ســوی اداره کل دامپزشــکی اســتان و

 برابردســتورالعملی کــه  از ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور صــادر گردیــده اســت صــورت
ــرد  مــی پذی

    فصلنامــه از هــر گونــه انتقــاد و پیشــنهاد اســتقبال نمــوده و پذیــرای رهنمودهــای خوانندگان 
، صاحــب   نظــران و دانــش پژوهــان عزیــز در جهــت ارتقــا کیفــی فصلنامــه خواهــد بود
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