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 توصیه ها و درخواست های مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( 

 مردم و مسئولین در رابطه با مقابله با بیماری کروناویروس جدید   زا

 :(  13/1۲/1398 ی، کاشت نهال در آستانه روز درختکار  از  پس  اناتیب)

 

و عمل  میو الزم بدان میبدان ضهیخودمان فر ی برا ،کنندی ما مشخّص م ی برا نیرا که مسئول ی مقرّرات تیرعااست که ما کامالً  نیاّول ا ی ِه یتوص (1)

 .میکن

مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط ؛ در های مسئول تخطّی نکنند های مجموعهها و دستورالعمل از توصیه  •

 ی متخصّص و کارشناس میدهند، اینها را باید عمل کرد. شدن اینها، دستورهایی که مجموعه  ن اینها و جلوگیری از آلودهنکرد آلوده زندگی و

ی مقابل هر چیزی که کمک کند به شیوع است؛ در نقطهیقیناً هر چیزی که کمک کند به سالمت جامعه و عدم شیوع این بیماری، یک حسنه   •

است. خدای متعال ما را موظّف کرده که نسبت به سالمت خودمان و سالمت دیگران، سالمت مردم، احساس مسئولیّت این بیماری، یک سیّئه  

 .کنیم

 است؛    گار و درخواست کمک الهیی به توساّلت و توجّهات به پروردتوصیهی مهمّی است، ی بعدی که بسیار توصیهتوصیه (2)

  اَسلِموا  وَ رَبِّکُم  اِلی  اَنیبوا  وَ :  دیگر  جای  یک  در(  1)ؤُُکم؛ٰ  ستور میدهد: قُل ما یَعبَُؤا بِکُم رَّبی لَوال دُعااین یک امر الزمی است و قرآن کریم به ما د •

 حوادث  مقابل در میدهند دستور را ما که هست قرآن در متعدّدی موارد و( ۳)وَخیفَة؛ تَضَرًُّعا نَفسِکَ فی رَبَّکَ اذکُر وَ : دیگر جای یک در( 2)لَه؛

آید برای کشور، برای ملّت، برای اشخاص فرق نمیکند، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش می-گوناگون 

 دست توسّل بلند کنیم به خدای متعال و از خداوند متعال بخواهیم.  -خودمان

صر مؤمن و متّقی و پرهیزگار که اینها واقعاً میتوانند با دعای خودشان بنده خیلی هم امیدوار هستم بخصوص به دل پاک و صاف جوانها، و عنا •

تر هم وجود داشته و دارد، خودمان هم در کشور بالهای بزرگ را دفع کنند. این بال به نظر ما بالی آنچنان بزرگی نیست، از این بالها بزرگ

 ایم. مواردی را مشاهده کرده

ی اطهار السّالم( و طلب کمک از آن بزرگواران و توسّل به ائمّه ی اطهار )علیهم توسّالت و با طلب شفاعت و وساطت از ائمّه میتوانند با دعا، با  •

 .السّالم( و به رسول و نبیّ مکرم اسالم خیلی از مشکالت را برطرف کنند )علیهم

ی سجّادّیه را که در مفاتیح هم هست این دعا: یَا ی هفتم صحیفه د توصیه کند، من توصیه میکنم دعاشخّص هم آدم بخواهحاال اگر به طور م •

ین دعا را مضمونی است، با توجّه به معنا ا( این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش۴ُعقَدُ الْمَکَارِهِ َو یَا مَنْ یُفثَُأ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِد؛) تُحَلُّ بِهِ مَن

 عال بخواهند.بخوانند و با این الفاظ زیبا از خدای مت

 ی بعدی این است کهو نکته(۳)

که در این زمینه در صف مقدّم  با وزارت بهداشت با احساس مسئولیّتتقاضا میکنیم و درخواست میکنیم که  های کشوری دستگاههمه از  •

 . تیار آنها بگذارندی امکانات را در اخهمهو   همکاری کنندقرار دارد، 

ی امکاناتشان را در اختیار ایم که آنها هم در این زمینه همه هایی که مرتبط با دفتر ما هستند هم خواسته دستگاه ما البتّه از نیروهای مسلّح و •

 مردم قرار بدهند. 

 نیست؛   العادهچیز فوق است، یک   ی گذرامسئله یک مسئله و مطلب آخر هم این است که (۴)

ای مسئله را خیلی کوچک بگیرم امّا خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله را. یک قضیّه  آید. البتّه من نمیخواهمحوادث در کشور پیش می ایناز  •

این برای کشور وجود خواهد داشت، بعد هم رخت برمیبندد  -شاءاهلل خیلی طوالنی نخواهد بودمدّتی که ان-است پیش آمده، یک مدّتی است 

 و میرود. 

در این زمینه   یک رزمایش عمومیها میکنند و در واقع الیتی که مردم میکنند، دستگاهآوریم و فعّ یّاتی که ما در این زمینه به دست میربتج •

 ود بهانجام میگیرد، این میتواند یک دستاورد باشد. اگر این دستاوردها را داشته باشیم، بال برای ما تبدیل میشود به نعمت، تهدید تبدیل میش

 فرصت؛ 

شاءاهلل امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمان داشته باشد و روزگار است که ان  های ذیربطدستگاه یک رزمایش عمومی مردمی و  این در واقع   •

 .شاءاهللان ،عافیت کامل به این ملّت نزدیک باشد
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  )حفظه اهلل(   یمقام معظم رهبر خطاب

 روس جدیددر رابطه با بیماری کروناوی  به ملت ایران

   (03/01/1399  ینوروز یسخنران)

 

مشغول گرفتن   ایدن  یکشورها  یدر همه   باًیتقر  روسیو  نیا  ؛یالمللن ی ب  رِیگهمه   عِیوس  یماریب  کی  یبا عارضه  میروزها مواجه هست  نیالبتّه ما ا •

 یانسان از بعض کنند؛یهم پنهان م هایعضب افتد،یدر کشورشان م یکه چه اّتفاق ندیگویم هایاست. حاال بعض شرفتیتلفات و ]در حال[ پ 

 . کندیدارد کار م روسیو نیا ست؛یمطابق با واقع ن یلیخ کنندیکه م یاظهارات نیکه ا فهمدیم ظهاراتا

 خوف  خودش با هم ت؛ َو الثَّمَرالخَوفِ وَالجوعِ وَ نَقصٍ مِنَ االَموالِ َو االَنفُسِمَِن  ءٍیاست: وَ لَنَبلُوَنَّکُم بِشَ فهیشر یهیآ نی[ مصداق ایماری]ب نیا •

هم نقص اموال و انفس و ثمرات را همراه دارد؛ لکن  آورد،یرا به وجود م یمشکل اقتصاد یهم مسئله ترسند،یواقعاً م یاعدّه کی و آوردمی

؛ ، کار عاقالنه انجام دادنانجام دادن کار درست  یعنی نجایهم صبر الزم است. صبر در ا نجای( ا22)ن؛بِری: وَ بَشِّرِ الصدیفرمایبعدش خداوند م

 نیعمل کنند ا دیعمل کرد؛ همه با یستیدستورات را با نیاهلل اشاءاند، و انداده یکار دستورات نیدر ا ربطیمحترم ذ نیالبتّه افراد مسئول هک

 عمل کنند. دیهمه با نیت؛ بنابراخطرناک اس یِماریب نیحفظ جان خودشان و حفظ جان ]مردم[ کشور و کنترل ا یبرا نیدستورات را؛ ا

از  میاند که ما حاضرچند بار تا حاال گفته کایاست که سران آمر نیا م،یبگو نجایرا ا نیمن ا ستیموضوعات مربوط به کرونا که بد ن یاز جمله  •

 نیا. میو درمان کمک کنز لحاظ دارو تا به شما ا دیاند که فقط شما از ما بخواهچند بار تکرار کرده م؛یلحاظ درمان و دارو به شما کمک کن

 . میو دارو بخواه میکه از آنها درمان بخواه ندیگویاست که به ما م بیعج اریبس یجزو آن حرفها

 ی بهدار  سیشهردار فالن شهر، رئ  زنند،یم  هاییکایکه خود آمر ییحرفها  یعنی  رسد،یم  کایکه از آمر  ییاالن خبرها  ؛دیخودتان دچار کمبود  اوّالً

 ی ریشگیپ   لیهستند؛ هم از لحاظ وسا  یآور وحشت  یکه دچار کمبودها  ندیگویم  حاًیخودشان دارند صر  الت،یفالن ا  مارستانیب  سی، رئنقطه  فالن

 . دیو دستتان باز است صرف خودتان بکن دیدار یزی. اگر چنهایهم در دارو و مانند ا ،یماریبه ب یاز ابتال ،یماریدر بُروز ب

اتّهام وجود  نیا یاست، امّا وقت یقیاتّهام حق نیچقدر ا دانمیمن نم ؛دیاکرده دیرا شما تول  روسیو ن یا نکهیبه ا  دیمتّهم هاییکایشما آمر اً یثان

 ی ماریب نیا نکهیا یباشد برا یاله یوس کیشما  یممکن است دارو د؛یاوریاو دارو ب یبرا دییایکه شما ب کندیبه شما اعتماد م یدارد کدام عاقل

که  دیوارد کشور بکن ای د،یکن زیرا شماها تجو ییدارو کی. ممکن است ستین یشما اعتماد به د؛یندار یاعتبار چیگسترش بدهد. ه شتریرا ب

 نیا  د،یرا به وجود آورده باش  روسیو  نیتهمت درست باشد و شما ا  نیاگر چنانچه ا  یعنیرا ماندگار کند و مانع تمام شدنش بشود؛    روسیو  نیا

 یسمّ یاثر عمل نجا،یا دیایممکن است او بخواهد ب د،یبفرست دیکننده و پزشک بخواهدرمان انرا به عنو یاگر کس ای. دیآیبر م کارها از شماها

اند، به دست آورده  یمختلف  لیکه از وسا  یرانیا  کیژنت  یهاییاز آشنا  یکه با استفاده  شودیچون گفته م  ند؛یبب  کیاند را از نزدکرده  دیرا که تول

 ل یکه اثرش چگونه شد؛ اطّالعات خودشان را تکم  ندیبب  دیایممکن است بخواهد ب  نیخب ا  اند؛ردهدرست ک  رانیا  یرا بالخصوص برا  یخشب  کی

 را قبول کند. نیا رانیاز ملّت ا یکه کس ستین یحرف نیا نیکنند؛ بنابرا شتر یخودشان را ب یکنند و دشمن

با مسائل و چالشها  یمقابله  تیّکشور ظرفکه  دهدیساله به ما نشان مچهل یمن! تجربه زانیاست: عز نیا زمانیعرض من به ملّت عز نیآخر •

آمده است،  شیکه پ  ییمسائل و مشکالت و چالشها یبا همه  نکهیا یدارد برا  یاالعادهفوق  یتهایّکشور ظرف یعنی؛ دارا است یرا در هر سطح

 ن ی مسئول  یلهیبه وس  تیّظرف  نیاست که ا  نیاست؛ مهم ا  ادیز  یلیکشور خ تیّه بکند. ظرفمواجه بشود و بر آنها غلب  دیایب  شیاست پ   مکنم  ای

که  یو مؤمن و متشرّع؛ چون کس زهیبه کار گرفته بشوند؛ عناصر جوان و باانگ زهیباانگ یبخشها افراد مؤمن، جوانها یبشود و در همه ییشناسا

 .کندیم کیاست که ما را به هدفمان نزد یزیآن چ نیباور ندارد. ا نیاست که به د یکمتر از کس یلیدر او خ نتایاست، احتمال خ عمتشرّ

اهلل شاءاند، اناند و اعالم کردهاند و گفتهپخش کرده با کرونا یمبارزه  یستاد ملّ نیمسئولرا که  یدستورات نیمجدّدًا که ا کنمیم هیو من توص •

 ثالًم یاست که همه جا حتّ سابقهیشکل ب نیما به ا خیدر طول تار نیاند که خب اهردک لیرا تعط ینیاجتماعات د ی. حتّهمه عمل بکنند

 نیاند و اجور مصلحت دانسته نیاست؛ ا نبوده یاخب چاره یاست، ول سابقهیب نیبشود؛ ا لیجمعه و جماعت تعط یمطهّر و نمازها یحرمها

 ی مسلمان و همه   یملّتها  یو همه  رانیبال را از سر ملّت ا  نیمتعال هر چه زودتر ا  یخدا  شاءاهللبکنند تا ان  تیرا رعا  نهایاند؛ اعمل کرده  یجور

 کم و کوتاه کند. تیّبشر
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 )حفظه اهلل(  یمقام معظم رهبرنکات مهم 

 دیجد  روسیکروناو  یماریب  دوراندر    نیمردم و مسئول  مونزآ

 (  ۲1/1/1399  ، به مناسبت والدت حضرت امام زمان)عج(  یونیزیتلو یسخنران)

 
است؛ هم برای است؛ آزمون برای دنیا  آزموناست، یک  ابتالی عمومیی کرونا است؛ خب این یک ی رایج کشور که حادثهامّا در مورد این حادثه

بتّه در مورد آمارها دولتها، هم برای ملّتها؛ دولتها هم در این حادثه امتحان میشوند، ملّتها هم در این حادثه امتحان میشوند؛ آزمون عجیبی است. ال

اند؛ صدا و سیما مطالبی را گفتههایی که مسئولین میکنند، حرف زیاد زده شده و به قدر کافی  و اقدامهای بسیار خوبی که انجام گرفته است و توصیه 

 .نکته را میخواهم عرض بکنم ها عرضی ندارم، لکن چندهم انصافًا در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و خوب کار کرده است؛ من در این زمینه 

، در این بیماری عمومی که در واقع باید گفت ملّت ایران در آزمون کرونا؛ ملّت ایران در این آزمون، خوش درخشیداین است که بُعد  کی (1)

 ، خوب درخشیدند. وبای مدرناین 

ار اینها و ارزش  ام، باز هم باید تکرار کنم عظمت کا گفتهکه من باره ی درمانی کشور اوج این افتخار ملّی متعلّق است به مجموعه  اوّالً •

های بهداشت، چه بخشهای اینها را؛ چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخصّصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بِهوَرزانِ خانه  فداکاری

ج این افتخار، زارت بهداشت که در این زمینه فّعالند؛ اوحوش وو خدمات، چه بخشهای تحقیقات، چه مدیریّتهایی در خودِ وزارتخانه و حول 

 اند؛ این خیلی بااهمّیّت و باعظمت است. متعلّق به اینها است؛ اینها جان خودشان را و سالمت خودشان را در خدمت مردم قرار داده

طلّاب جهادی،  نه آمدند وارد این میدان شدند؛ های درمانی هم نبودند، امّا داوطلبا، آن کسانی که جزو مجموعهداوطلباندر کنار اینها،  •

مختلف کشور، و آحاد مردم، خدمات باارزشی را که واقعًا از توصیف باالتر است ارائه ر بخشهای ُپرتالش د دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی

 ی.کردند که انسان را حقیقتاً خرسند میکند از سویی و ممنون و متشکّر میکند از سوی دیگر

ی علمی، فاده کردند؛ حتّی در زمینهاست ی توان سازندگی خود و ابتکار خودهمهکه انصافًا نیروهای مسلّح از  نیروهای مسلّحاینها نار در ک •

در  ی وسایلی کهها تا بقیّهها تا نقاهتگاهو ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی ــ از بیمارستان ی مسائل کشفیّات و ساختحتّی در زمینه

ی علم و شان، توان ابتکارشان را در عرصهاختیار نیروهای مسلّح بود ــ بهترین بخشهای خود را در خدمت این کار گذاشتند؛ توان سازندگی

شد، پیدا شد؛ معلوم شد ظرفیّتهای بسیار زیادی در داخل نیروهای مسلّح و همچنین بیرون  ظرفیّتهای جدیدی کشفعمل ]گذاشتند[. بعد 

اند، ضیح میدهند کارهایی را که کردهآیند در تلویزیون توشناختیم. این جوانهایی که میی مسلّح وجود دارد که این ظرفیّتها را ما نمینیروها

 ت.ی جدید اسشدهشناختیم؛ این ظرفیتّهای کشفاند، اینها را غالبًا ما نمیچیزهایی را که ساخته

انگیزی را به وجود آورده که در همه جا هست؛ های جالب و شگفتبا و صحنه ارکتهای بسیار زیهم، مش های مردمی مشارکتو مردم؛ انصافًا  •

آورم. این به معنای این نیست که این چند مورد اختصاص دارند؛ نه، حاال اینها به بنده گزارش شده، اینها را مورد را بخصوص اسم میمن چند 

  مثالً من عرض میکنم: 

o ّه یک قربانی« شروع شده؛ اهل محل جمع میشوند یک گوسفند قربانی میکنند، به نیازمندانِ همان محل در سبزوار، طرح »هر محل

 وشت میدهند؛ این خیلی چیز الزم و مهم و کار جالبی است که اینها انجام میدهند برای اِطعام نیازمندان. یا گ

o اند به های خودشان را تبدیل کردهای از بانوان را، خانهعدّه وددر یزد، مادر شهیدی با همکاریِ جمعی از بانوان که همراه کرده با خ

 ها ماسک تولید میکنند و مجّانی در اختیار مردم میگذارند. یا خانهخانه که در این خیّاطخیّاط

o ار بیماری و کمک مه اند برایدر نهاوند، گروهی از بانوان که در زمان دفاع مقدّس نان میپختند و برای جبهه میفرستادند، فعّال شده

 میکنند. 

o را هم ضدّعفونی میکنند. های مردم اند و حتّی داخل خانهدر خوزستان، طلّاب قرارگاه تشکیل داده 

o  صحبت میکنند که اجاره نگیرند یا تخفیف بدهند یا مهلت   -هاها و مغازهصاحبان خانه-در شیراز، معتمدین محلّی با صاحبان امالک

 ب. ه کاسبدهند و کمک بشود ب

o ی علمیّه خودش وارد شده و به شکل میدانی مشغول فعّالیّت است. در تبریز، رئیس حوزه 

o ای که در انتخابات رأی نیاورده، ستاد خودش را تعطیل نکرده و نگه داشته و فعّاالن را در خدمتِ اللهیشهرها، نامزد حزب  در یکی از

 کرده. دهی با کرونا سازمان یحرکتِ جهادی و مبارزه
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بیه این، بلکه هزارها مورد شبیه این در العجاله در اختیار داشتم؛ ولیکن صدها مورد شاست که بنده حاال علی ینها البتّه گزارشهای محدودیا

اینها  ام. این مهم است که توجّه کنیماشاره کرده سرتاسر کشور به شکلهای گوناگون وجود دارد که من به بعضی از اینها هم در صحبت قبلی

ته و ادّعای کسانی که بخصوص ما است، در دل مردم ما است. بر خالف خواسردم  ی عمق فرهنگ اسالمی و رسوخ فرهنگ اسالمی در مشانه ن

 را  مردم اینکه برای کنند، تحقیر را ایرانی ـ اسالمی فرهنگ کنند،  ی اخیر متأسّفانه تالش کردند که فرهنگ ایرانی تحقیردر این یکی دو دهه

ی ارزشهای اسالمی در زنجیرهی و اسالم فرهنگ و اسالمی تفکّر احساس این خوشبختانه بکنند، غربی زندگی سبک و غربی فرهنگ متوجّه

 .مردم بسیار احساس قوی و راسخی است

 ؛ فرهنگ و تمدّن غربی هم محصول خودش را نشان دادمتقابالً، (۲)

که خب بعضی از آنها را تلویزیون ما گفت، لکن بعضی از آنها هم در تلویزیون گفته -فاق افتاد آنچه در کشورهای غربی، در اروپا و آمریکا اتّ •

 محصول تربیت خود را نشان داد.  -نمیشود و اطّالعاتی است که به ما میرسد و ما میدانیم

o طرف خودش ببرد که دره کند و به  یک دولتی ماسکِ متعلّق به یک دولت دیگر را، دستکِش متعلّق به یک دولت دیگر را سِر راه مصا

 این در مورد چند دولت در اروپا و در آمریکا اتّفاق افتاد. یا 

o ها را تخلیه کنند، حرص بزنند برای خرید بیشتر که مردم هر روز در ظرف مدّت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت فروشگاه

های دنیا نشان دادند، های خالی را در تلویزیون شود که قفسه دکّانها خالی بی خودشان را ُپر کنند و بروند یخچالها و فریزرهای خانه

 آنها نقل کرد؛ یا  و تلویزیون ما هم از

o  کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتند، یا 

o کنند در این اند بروند اسلحه بخرند، چون احساس خطر میکسانی برای خرید اسلحه صف بکشند، نشان داد که مردم صف کشیده

 م که باید اسلحه داشته باشند؛ یا ایّا

o ا معالجه نکنند؛ میگوید لزومی ندارد ما زحمت بکشیم و با این محدودیّت، بیمار پیر و از ئل بشوند، بیمار پیر ربرای بیمارها اولویّت قا

 یاکارافتاده و دچار مشکالت اساسی را معالجه کنیم؛ 

o اند؛کرده ید، از ترس مرگ خودکشانهکرد یاز ترس کرونا خودکش هایبعض 

ی منطقی اند. این البتّه نتیجه ت که برخی از ملّتهای غربی از خودشان نشان دادهاینها رفتارهایی اساینها حوادثی است که در آنجا اتّفاق افتاده.  

خدایی که اگر اعتقادی هم به های غالباً بیفلسفه، ی مادّیگریی فردگرایی، فلسفهی حاکم بر تمدّن غربی است؛ ]یعنی[ فلسفهو طبیعی فلسفه

 .ست. این هم یک مسئله استزا نیخدا هست، آن اعتقاد توحیدی صحیحِ عمیقِ معرفت

؛ این حرف آنها است. غرِب وحشی زنده شدهمن اینجا این را هم عرض بکنم که یکی از سناتورهای غربی در همین چند روز گفته بود که  •

ها تعجّب ، بعضیاش منافاتی نداردبسته زده و کراواتگری وجود دارد که با ظاهر آراسته و ادکلنییم در غرب یک روح وحشوقتی که ما میگوی

 .میکنند و انکار میکنند؛ این را حاال خودشان میگویند که این، نماد زنده شدن غربِ وحشی است

 یک بُعد دیگری که در مورد این حادثه وجود دارد، ( ۳)

ی مبارزه ]با کرونا[ به ملّکه انسان واقعاً مشاهده میکند مردم آنچه را ستاد  هادر به کار بستن توصیهت عزیز ما اس ملّتعمومی رفتار  •

صورت قاطع بیان میکند عمل میکنند. بله، ممکن است یک وقتی یک چیزی را به صورت مردّد بیان کنند، مردم به این نتیجه نرسند که باید 

با مصوّبات مسئولین  صورت قاطع مطلبی گفته میشود و احساس میکنند که این کار باید انجام بگیرد، مردم د، امّا آنجایی که به این کار را کر

 همراهی میکنند؛ 

 در نرفتند. بِبِدر را تعطیل کنند امّا تعطیل کردند؛ مردم سیزدهاش روز سیزدهم فروردینِ امسال بود؛ انسان باور نمیکرد که مردم سیزدهیک نمونه •

اند که البتّه باید ادامه پیدا حادثه پذیرفته ی با اینی آن است که مردم به معنای واقعی کلمه یک نظم عمومی را در مواجهه ندههداین نشان •

 -ی اوّل استجه که در این زمینه، مسئول در -های ستاد ملّی ]مبارزه با کرونا[ کند؛ این نظم عمومی بایستی وجود داشته باشد، باید تصمیم

 ..بشود عمل  اته بشود و بر طبق آنهجدّی گرف

 یک بُعد دیگر در این قضیه این است که ( ۴)
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  ی با این مشکل در مقایسهاست که به آنها رو آورده، لکن  یک مشکل بزرگ و یک ابتالی بزرگ و خطرناکیالبتّه امروز کرونا برای بشریّت  •

ایم که از ایم و داشتهانی را در دنیا و در کشور خودمان مشاهده کرده؛ ما مشکالت فراوآیداب می بسیاری از مشکالت، مشکل کوچکی به حس 

 [ نکهیاز جمله، ]ا ثه کمتر نبود، بلکه بیشتر بود؛این حاد

o   یک بخشهایی ی ما وارد شد، هواپیماهای صدّام مواّد شیمیایی را در  سال قبل از این، در همین ایّامی که کرونا به منطقه  ۳2درست در

ی قدرتهای دنیا هم افتاد. البتّه همه   اتّفاق   این  کشتند؛  اینها  مانند و  خردل  گاز  با   ن نفر از مردمِ ما و مردمِ خودشان راریختند و هزارا

یمیایی موادّ ش -]البتّه[ در ادّعا-آن روز از صدّام حمایت میکردند، به او کمک میکردند؛ بعضی از همین کشورهای متمدّن و مترقّی 

اده، جواب نداده که چرا این جنایت ح شیمیایی را در اختیار او گذاشتند و تا امروز هم اَحدی از آنها حساب پس ندرا به او دادند، سال

کار، ]یعنی[ صدّام، با مردمِ ما این جور عمل کرد، با مردمِ خودش در حلبچه هم همین جور عمل را اینها انجام دادند. و آن جنایت

آنجا هم بود که ممکن است مردم حلبچه با رزمندگان جمهوری اسالمی همکاری داشته باشند، به خاطر اینکه احساس کرده کرد؛ 

 .]موادّ شیمیایی[ ریخت و مردم را در کوچه و خیابان به کام مرگ کشاند؛ اینها هست

o مثالً تا حاال یک میلیون ی کرونا گفته میشود که  هها نفر کشته شدند؛ حاال در قضیّدر جنگهای بزرگ دنیا، در دو جنگ جهانی میلیون

 اند. ( شده1۳ای در سطح دنیا مبتال)و خرده

حاال االن دقیق -ی حدود بیست سال در اروپا اتّفاق افتاد، چندین میلیون ]نفر[ وّل و دوّم ]جهانی[ که با فاصلهدر جنگ ا ▪

 تل رسیدند؛ به ق -یادم نیست، امّا میدانم بیش از ده میلیون جمعیّت

 ه آمریکا به آنجا حمله کرد همین جور؛ و در جنگهای گوناگون دیگر. در جنگ ویتنام ک ▪

ی زیادی کشته شدند، به شهادت رسیدند؛ و امثال اینها ی به عراق عّدهی عوامل آمریکا، در حملهخر به وسیلهدر همین اوا ▪

 .فراوان اتّفاق افتاده

یم که و بدان مهمّی که در دنیا همواره وجود داشته نبایستی غفلت بکنیمی حوادث از بقیّه فکر میکنیم پس ما وقتی که راجع به این قضّیه  •

های دشمنان و قدرتمندان رنج میبرند؛ مردم در یمن، مردم در فلسطین ها انسان زیر فشار ظلم و ستم دشمن و دشمنیال هم میلیونهمین حا

 هستند.  و در بسیاری از نقاط دیگر جهان زیر فشار

دشمنی استکبار هم با اصل نظام جمهوری ]چون[  ی استکبار غافل نکند؛ی دشمنها غافل نکند، از توطئه از توطئه  رای کرونا ما پس مسئله  •

ساالری اسالمی است. اینکه کسی خیال کند که ما دشمنی نکنیم تا با ما دشمنی نکنند، این نیست؛ اصل نظام جمهوری اسالمی، اصل مردم

 .ست، قابل فهم نیست و قابل تحمّل نیست. این هم یک نکتهالمی از نظر آنها قابل قبول نیاس

که مسئوالن در ستاد ملّی ]مبارزه با کرونا[ به طور جدّی مشغول کارند و گزارشهایش به ما داده میشود و اطّالع پیدا میکنیم. ما عرض میکنیم (5)

هایی را که مسئولین دولتی برای برخی از میکنم که این برنامه اند که من توصیه میکنم، تأکیدردهبرای برخی از قشرهای ضعیف هم فکرهایی ک و 

اهلل به اجرا در بیاورند؛ لکن در کنار این، مردم هم وظیفه دارند. شاءتر، هر چه بیشتر، هر چه بهتر اناند، هر چه سریعیف در نظر گرفتهقشرهای ضع

اداره شان بسختی قابل گذران است و نمیتوانند زندگی معمولِی عادِی خودشان را ایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگیای هستند که در این شرعدّه

وَّة« میخوانیم: کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این زمینه فعّالیّت وسیعی را شروع کنند. در صلوات شریف »شَجَرَةُ النُّبُ 

( یعنی این یکی ۸2۹، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ظِلِّک؛) تَحتَ  مِن رِزقِکَ بِمَا وَسَّعتَ َعلَیَّ مِن فَضِلکَ ... وَ اَحیَیتَنیَعلَیهِ نی مُواساةَ مَن قَتَّرتَوَ ارزُق

ماه ایثار است، ماه کمک به  از کارهای الزمی است که بایستی انجام بگیرد؛ بخصوص که ماه رمضان در پیش است. ماه رمضان، ماه انفاق است،

  ی مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا ای در کشور به وجود بیاید برایک رزمایش گسترده دان است؛ چه خوب است که مستمن

ها و  صحنهمان ثابت بشود، بایستی ی خوشی را از امسال، در ذهنها خواهد گذاشت. ما برای اینکه ارادتمان به امام زکه این اگر اتّفاق بیفتد، خاطره

ی عزّت است، ی قسط و عدل است و جامعهی مهدوی، جامعهامعهرا خودمان به وجود بیاوریم که عرض کردیم، ج ی مهدویهایی از جامعهجلوه

ر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک ی مواسات و برادری است؛ اینها را بایستی ما در زندگی خودمان تحقّق ببخشیم، به قدی علم است، جامعهجامعه

 .میکند
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 خالصه:

مبتال می   1۹-یادی افراد جامعه به بیماری کوویدز  یاست که روزانه تعداد  ( وسیعیBiowarfare)  یستیجنگ ز  یکیاد، درگیر  زه احتمال  بجهان  

یستی زتهدید    این  در صحنهنهایت تعدادی    رد  دارند و  زیادرمانی مراجعه و بستری می شوند و تعدادی به مراقبت های ویژه ن  زشوند، تعدادی به مراک

  .شوندیکشته م نابرابر

 گاهانهآکار ملکولی ی ژک بررسی میکروبیولوبه ی و  مانبر استزهم بسیار  است( bioweapons)یستیز یسالح ها یک روسیو نیا کهن یااثبات 

نوپدید و  [۴] ،و کشنده یتهاجم اری[ بس2] دیجد روسیو نی[ ا1است که] نیا رداهمیت دازمان  نیآنچه در ا ،ندارد یتیاهم گریدهم  و دارد زاین

میان چین و ایاالت متحده   یست محیطیزجنگ های اقتصادی، روانی و    زا  یعیوس  فیدر طول طو  [  7]،کننده  رانیو  معمول  ریغ   [6]،  ناشناخته است

 زگرچه کمی دیر است، یعنی بخشی ا. شده است یرگ [ امروز عالم۹و] آلوده ساخته است را  و جهان تمام کشور بایتقر [۸]گسترش یافته و امریکا 

یستی  زرویکرد دفاع همه جانبه و یکپارچه  با باید زامرواست که  ترین موضوع اینمهمدست رفته است،  زتهدید ا زیستی قبل ازدفاع  اماتاقد

(Total Biodefense)  اجرا گذاشته شود. م پیش بینی و به مورد توسط تمامی ارکان نظا اقدامات اساسی تهدید زحین و پس امانی زدوره برای     

را بیش از گذشته نمایان   واناتیانسان و ح  قابل انتقال بین  یها یماریب  یدامپزشکان و پزشکان بررو  نیب  یهمکار تیاهم  یری ویروس کرونام گعال

  زان سربا"  و پیرادامپزشکان به عنوان  دامپزشکان  کی، واجرایی و آموزشی و پژوهشی دامپزشسازمان ها و نهادهای ملی فنی و  این رو،    زا ساخته است.  

با تدوین و تنظیم برنامه ها و اقدامات اصولی و کاربردی بالینی، تشخیصی و مراقبت و  "عمومیبهداشت  دامپزشکی در خدمت خط مقدم گمنام و

بهداشت،   ی اصولزپیاده سا و  یستزو محیط    ات وحشیوانات اهلی، خانگی و همراه و حیسالمت انسان و حبهداشت و  پایش مستمر امور مرتبط با  

اطمینان و  ،در سراسر کشور (ستیز طیو مح وانی)ارتباط و تداخل انسان، ح سالمت واحد کردیبا رو با منشاء دامی ت و دفاع غذایییمنی، امنیا

 درگیر فراهم نمایند.   دامپزشک صاحبان حیوانات و اعضای خانواده آنان و همکاران، تضمین الزم را برای عموم مردم

بسیاری از کارشناسان و گروه های بهداشتی، پزشکی و دامپزشکی رسمی و  ، تاکنون201۹، چین در دسامبر ری در ووهانطغیان بیما زمان آغاز زا

و مرتبط با همه گیری  شی در ارتباط با موضوعات مختلفزر رسمی راهنماها، دستورالعمل ها و آئین نامه های فنی، اجرایی و آموسازمانی و غی

همه گیری های مشابه گذشته بی سابقه می  مقایسه با تدوین و منتشر ساخته اند که در نوع خود و در( SARS-Cov-2) 2-یکوو-سارسویروس 

 باشد. 

توانند به  یم یاهل واناتیح ایآ پاسخ می دهد:می خواهد  1۹-در ارتباط با کووید را دامپزشکان صاحبان حیوانات و دو سوال مورد عالقه این راهنما

منتقل   در اثر تماس مستقیم یا قطرات تنفسی  خود و یا دیگرانبه همنوعان و صاحب  می توانند  و آن را    شوند  و بیمار  لودهآ  2  یکوو-سارس  روسیو

 یند.عمل نما 2-کووی-ناقل مکانیکی برای انتقال سارس به عنوان یک شیء همانندتوانند  یمآیا حیوانات  و ، نمایند

 ق یاز طر 201۹ دیجد روسیر کروناومراقبت و کنترل انتقال و انتشا یراهنما (1۳۹۹فروردین  26نسخه دوم ) و (1۳۹۹)دهم فروردین  نسخه اول

ی بر با مرور رادامپزشکانیو دامپزشکان و پ  واناتیصاحبان ح ژهیو های با منشاء دامیورده آحیات وحش یا دام و فر ،)سگ و گربه( یخانگ واناتیح

ه را برطرف نماید. در نهایت سعی خواهد شد در دوره زهای اولیه این حوزدر دسترس بطور مختصر تنظیم شده است. امید است نیا و اخبار بعمنا

ه باشد، در این متن ممکن است اشکاالت فنی و ادبی وجود داشت.  گرددنشر  زی بازو شبکه های مجا  فضارسانی و در بستر  زماهانه به رو  حداکثر  مانیز

 بعدی آن کمک خواهد کرد.  نقطه نظرات شما به تکمیل و اصالح نسخه های

 به عنوان یک ویروس نوپدید و 1۹ -ی مربوط به بیماری کوویدها افتهیروبه رشد و تکمیل و مدیریت دانش  ، نگهداریبه منظور ثبت این راهنما

تهیه شده  ی در هنگام کار و تماس با حیوانات و فرآورده های آنهااحتیاط اقداماتو ارائه راهنمای  انسانی و حیوانی جمعیت های بین گردشقابل 

 مواجهه است که با نقطه نظرات شما همکاران اصالح و تکمیل خواهد شد.  علمی، فنی و ادبی ضعف ها و کمبودهای ا باحتم ،است

 

 مقدمه:

جلب  یبهداشت عموم یخطر جهان کی( به عنوان SARS-Cov-2)با نام  دیجد روسیکروناو دربارهرا  یجهان ینگران نیدر مردم چ یپنومون طغیان

در شهر ووهان،  تداشد، که در اب ییشناسا 201۹علت ناشناخته در دسامبر سال با  یپس از اطالع از موارد پنومون دیجد سرویکرده است. کروناو

 ی از کشورها  یاریتوسط مسافران به بس  یماریب  نیا  سپس  و  شد  ییشناساقبالً    ن یداده شد. هزاران مورد در چ  صیتشخ  ، چینیاستان هوبئ  تختیپا

به فرد  فردحال، گسترش  نیبه فرد وجود نداشت. در چند هفته گذشته، با ا فردانتقال  یبرا یمشخص شواهد چیابتدا، ه صادر شده است. در گرید

 شده است. دییتا یقطرات تنفس قیاز طر 2 -یکوو-سارس ویروس
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 چی. در حال حاضر، هنبودخص مش آن وعیش قیشود، هنوز منبع دق یگزارش م سراسر جهاندر  یماریب نیاز ا ی شتریتعداد ب وزانهکه ر یحال در

 ن یبر ا  یباور عموماما    در حال انجام است.  شتریب  قاتیوجود ندارد، و تحق  روسیخاص به عنوان مخزن و  یوانیح  بانزمی  کیبر وجود    یمبن  شواهدی

  وانات یح یاز بازارها یکیبوده است، در  چه خوارر، نوعی مونیآن در گوشت خفاش و پنگول یکه منشا احتمال دیجد یوناکر روسیاست که و

 شده است. افتی ینیچ وحشاتیح

در    است.  عالم گیر  یمار یب  کی(  Covid-19)1۹  -کووید  بیماری  یا  دیجد  روسیاعالم کرد که کروناو  ی، سازمان بهداشت جهان2020مارس    لیدر اوا

خود را  یخانگ واناتیح ریها، گربه ها و سا مت سگالس نگران بلکه ،هستندخودشان  ینگران سالمت نه تنها ، مردمروسیو انتشاراز  یحشت ناشو

در همه  یاهل واناتیصاحبان حها ظاهر شده اند و باعث شده  در عکس یاجتماع  یکه ماسک صورت دارند در رسانه ها ییها سگ .می باشند زین

 رند؟یبگ روسیتوانند کروناو یم و گربه ها ها سگ ایرسند: آاز خود بپ جا

بر  شواهدی چیه اعالم کرده که (OIEمان جهانی بهداشت دام)ز( و ساCDC(، مرکر پیشگیری و کنترل بیماری )WHO) یبهداشت جهان سازمان

یک مورد در  در هنگ کنگتشخیص دو مورد سگ  زپس انین همچ .وجود ندارد روسیبه کروناو خدماتیهمراه یا  خانگی و واناتیآلوده شدن ح

 روسیوآلوده به  و یک مورد ببر در ایاالت متحده آمریکا کامتحده امریو ایاالت  و هنگ کنگ یکژمورد گربه در بل چهارو  ه امریکاایاالت متحد

 کروناویروس جدید عفونت توانند منبع یم ربهسگ و گجمله  زا و همراه خانگی واناتی ح نکهیبر ا مبنی یدر حال حاضر شواهد  2 -یکوو-سارس

     د.شوند، وجود ندار مبتال به آن آنها ممکن است نکهیا ایباشند  برای انسان

وجود ندارد که مردم بتوانند به   یشواهد  چیه  را یوحشت نکنند، ز  خواستند که  از مردم  مان های مختلفزسا  واناتی کارشناس بهداشت ح  مسئولین و

 را به انسان منتقل  روسیو ای نشدند ماریبگربه ها و سگ ها  زنی چینسارس در  200۳ در همه گیریخود آلوده شوند.  یخانگ ناتاویح لهیوس

 نکردند.

 یتصور مفرد به فرد در حال انتشار است. سرچشمه گرفته است، اما اکنون از  یوانیمنبع ح کیاز ، 2 -یکوو-سارسرسد  یکه به نظر م یحال در

در حال . اتفاق می افتد و صحبت کردن عطسه ،سرفه  هنگام آلوده فردشد توسط  دیتول یقطرات تنفس قیبه فرد عمدتاً از طر فرد انتشارشود که 

 . ابدی یم انتشارافراد  نیب داریپا ایو  یبه راحت روسیو نیکه چگونه ا ستیحاضر، مشخص ن

که آنها   یاتیانجام شده است، و تعداد نشر  یکوتاه اریدر مدت زمان بس  2-یکوو -سارس  و ویروس  1۹-بیماری کووید  درباره  یسابقه ا  یب  قاتیتحق

شود مطالب و  یوجود دارد که منجر م قیدر جهان تحق "بار نیاول یبرا"رقابت گسترده  کیحال،  نیاست. در ع  زیانگ رتیرا منتشر کردند، ح

، به عنوان BioRxivچاپ مانند  شیپ  یها تیاز مقاالت در سا یاریه شود. بسغلط ارائ یها یریگ جهینت ای یاز جمله مطالعات سطح یموضوعات

خود، در معرض  انیهمتا یکنند تا قبل از بررس یر یارگرا ب یتوانند مقاله ا یآن محققان مشوند که به موجب  یم یبارگذار یدیبستر نسبتاً جد

اما، باید با  بخشد. یسرعت م یادیاطالعات را تا حد ز انیجر رایباشد ز دیمف اریها بس یماریب ان یطغ طیتواند در شرا یم نی. اردیعموم قرار گ دید

 ی منتشر نم پائین تیفیک لیچاپ هرگز به دل شیپ  یها تیدر سا 1۹-دیاز مقاله کوو یادیزاال تعداد حال، احتم نیبا ا دقت بررسی و تفسیر شود.

 ند یکار به فرآ  نیانجام ا  یبرا  دیتوان  یو نم  د،یکن   ریتفس   خودتانرا    دانش ارائه شده  تیفیک  دیبتوان  دیشما با  رایکند، ز  یم  جادیچالش ا  کی  نیشود. ا

 ا ر یاریهستند، توجه بس 2-یکوو -سارس روسیواسط و زبانیمارها م نکهیبر ا یمبن هیاول شنهادیمثال، پ  یبرا .دیباش یخود متک انیهمتا یبررس

در  2-یکوو -سارس هیاول یمطالعه تجرب کیقرار گرفت. در مقابل،  ییاعتنا یمورد ب باًیار آن تقرساعت از انتش 2۴ یبه خود جلب کردند، اما در ط

 باال منتشر شد. ریشاخص تأث مجله ای باپس از آن در  یرا به خود جلب کرد، و اندک یادیتوجه ز اپچ شیپ  کیبه عنوان  واناتیح

 

 یافته ها:

  یر بدست آمده است:زدر سراسر جهان یافته های  1۹-در حین طغیان بیماری کووید امروز به تا

 نزدیک تماس درشده  ارشزگ و یا ببر سگ ها ایها  گربهدر  2-کووی-سارس روسوی آلوده به (مورد ۸ از مورد 7 ) موارد تمامی تاکنون، •

سگ )هنگ   سه( و  ورکیوی، ن  کی)هنگ کنگ ، بلژ  گربه چهارکردند.   یم  یزندگ  2-یکوو-سارس  به  صاحبان آلوده  به  مربی  یا  صاحبان  با

  ند.بود 1۹-و یک مورد ببر در تماس با مربی مبتال به کووید 1۹-صاحبان مبتال به کووید( متعلق به مالیولینای ش، کارکنگ

مثبت   ورکیویگربه در ن  کی شیمثبت بودند. آزما  PCR  نتیجه  بر اساس  واناتیح  و سایرسگ گزارش شده    کیدر    تنها  روسیو  یداسازج •

 مثبت نبوده است. 1۹-مبتال به کویید صاحب ماا بوده

 به انسان گزارش نشده است. و یا حیات وحش سگ، گربه زانتقال ویروس ااز  یمورد چیه •
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 مایش ملکولی زمی کردند در آ یدر هنگ کنگ زندگ 2-یکوو-سارس روسیو به که با صاحبان آلوده بدون عالمتربه و دو گ سگدو  •

PCR روس یو یجداساز. بوده استسرولوژی مثبت  مایشزسگ ها، در آ زیکی ا. شدند یابیمثبت ارز 2-یکوو-سارس روسینسبت به و 

 نشده است. یابیزنده باز روسیو چیدهد که ه ی، نشان میمنف جهینتبا  ،سگاین  یقبل یدر نمونه ها

 (درصد  15د وحد)گربه 102 از تا 15. است دشوار آلوده حیوانات یا انسان مواجهه احتمال درباره دقیق اطالع بدون سرولوژی پیمایش •

 نمونه   میان  در  .بودند  مثبت(  ELISA)   االیزا  روش  یک  از  استفاده  با   2-کووی  سارس  های  بادی  آنتی  نظر  از  مارس  تا  ژانویه  در  چین  ووهان

  .داشتند  2-کووی سارس کننده خنثی بادی آنتی 11 ، مثبت های

، نمونه شیدر مورد آزما یاطالعات اما کرد، مثبت گزارش شده است. یم یزندگ 2-یکوو-با صاحبان آلوده سارس کیکه در بلژ یگربه ا •

 .ستیدر دسترس ن روسیو یها، جداساز

 بیمار 11 و شده تایید بیمار 2 جمله از) فرانسه در دامپزشکی دانشجوی 20 با نزدیک تماس در که گربه نه و سگ 12 از بررسی یک در •

 . بودند منفی  2-کووی سارس نظر از PCR و بادی آنتی نظر از حیوانات همه داشتند،( 1۹-کووید به مشکوک

 .  نیست مشخص ویروس با مواجهه ظرفیت اما اند، نکرده گزارش را مثبتی آزمایش هیچ ها بررسی سایر •

 به  انتقال این اما اند، داده گزارش ها گربه و راسوها به را غیرمستقیم انتقال  2-کووی سارس ویروس به تجربی آلودگی یچالش مطالعات •

 می راسوها و ها گربه دهد می نشان که بدست آمده شواهدی تجربی مدل از این .نشد انجام ها اردک یا ها جوجه ها، خوک ها، سگ

  .است تشخیص قابل PCR روش از استفاده با این و شوند آلوده  2-کووی سارس به دتوانن

به  شده آلوده به طور تجربیداده شد. شش گربه  صیتشخ 200۴در سال  نی در چ واناتیر حدر بازا یگربه خانگ ۳6 زمورد ا ۴ درسارس  •

 .دفع نکردندرا  روسیگربه و دو نی، اگرچه انمایندآلوده  خود دیگر در تماس با گربه دوو توانستند  دفع می کردندرا  روسیوسارس این 

مدفوع در بافر فسفات و  محلول نمکیدرجه حرارت اتاق در در خوک پوست  یتواند بر رو یم 2-یکوو-مطالعه نشان داد که سارس کی •

ز ا به عنوان منبع انتقال ی دباغی شدهها چرم ایخز، مو، پوست، پرها  درباره ی دیگریمطالعه ا چیهساعت زنده بماند.  2۴ز بیش ا یبرا

 .یافت نشد 2-یکوو-سارسی سارس، مرس ویا برا یاهل واناتیح

 شاء دامی خام، فراوری شده و پخته منبع انتقال این ویروس ها به انسان می باشند. که مواد غذایی با من هیچ مطالعه پیدا نشده •

 حیوان به این ویروس   آلوده شدن را با ابتال  وضعیت  دیبه انسان نبا  واناتیاز ح  2-کووی-ویروس سارس  انتقال  احتمال انتشار و  در ارتباط با •

دیک با فرد بیمار زارش شده در حیوانات خانگی و حیات وحش آلودگی آنها به ویروس در اثر تماس نزیعنی تمامی موارد گ .گرفتاشتباه 

 که  استبوده  واقعی مواجهه دوز یک نماینده اند، یافته مواجهه آن با اتحیوان این که دوزهایی که نیست مشخص حال، این با بوده است.

 . کرد قیاس است، تادهفا اتفاق خانواده در که ای مواجهه با بتوان آن را

 دفع  را ها ویروس رسد نمی نظر به و بوده مثبت انسانی کروناویروس برای حال، به تا اگر است، نادر بررسی مورد دیگر هایگونه تمام •

 سعه وت  طغیان  از  پس  رسد  می  نظر  به  که  هستند   2-کووی  سارس  ضد  پادتن  دارای  چین  ووهان  در  ها  گربه  که  دارد  وجود  شواهدی.  نمایند

 .است یافته

نظارت   و  واناتیدر ح  روسیو این  وعیش  چگونگی  به  یلزوم توجه جد  بر  ز در هلند،پروش راسو و خ  در مزارع  دیجد  روسیوکرونا  شناسایی •

- وضعیت ویروس سارس  به سرعت  یراز  .تاکید می نماید  واناتی ح  یانسان و هم برا  یسالمت  یها، هم برا  ی ر یدر طول همه گ  تناوایح  قیدق

 .ابدیکاهش  2-کووی-به ویروس سارس واناتیزمان مهم است تا خطر ابتال به ح نیدر ا .در حال تکامل است 2-کووی

 

 حقایق و واقعیت ها:

 :زعبارتند ا 2 -یکوو-سارسر مورد ویروس ت های اساسی دحقایق و واقعیتا به امروز، 
 است. nCoV-201۹سابقاً (، SARS-Cov-2) 2 -یوکو-سارس با نام علمی روسیونابتاکرو، ویروس 1۹- دیکوو یماریعامل ب (1

 .است اجتماعی روابط و انسان به انسان انتقال جهینت 1۹-دیکوو بیماری عامل 2 -یکوو-سارس ویروس یفعل گسترش (2

طریق تماس  زو روش انتقال ثانویه ا و صحبت کردن سرفه و عطسه یقطرات تنفس قیاز طر 2 -یکوو-سارس روسیو اولیه انتقالش ور (۳

   است.اء آلوده، تماس دست آلوده با دهان، بینی و چشم ا سطوح و اشیب
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ارش نشده زی گمدفوع -ع و انتقال دهانیایی ویروس موجود در مدفوزبیماری  زمستنداتی ا زویروس در مدفوع شناسایی شده اما هنو (۴

 است. 

نفر مبتال  ارزه ۳20و  میلیون سه زبیش ا رار گرفتند،در قرنطینه خانگی ق جمعیت جهان زا میلیارد نفر ۴ زبیش ا ،کشور جهان 21۴در  (5

 56 ز، بیش ادست داده انداز  ود راجان خ در اثر این ابتال به بیماری آنها ار نفرزه 2۳۳ زشناخته شده اند و بیش ا 1۹-به بیماری کووید

ار نفر تاکنون زه 2۹ لیون ویک می زو بیش ا ه بیمارستان ها بستری می باشندژویار نفر در شرایط بحرانی در بخش های مراقبت های زه

 ماری ر اثر این بیشده اند یا دمبتال    1۹-به کووید  ایدر دن  زین  گرید  چند برابرد نشان می دهد در سراسر جهان  هقرائن و شوا  بهبود یافته اند.

 .اندنشده ییشناسا که به دالیل فنی و تشخیصی فوت کرده اند

جان باخته اند،   نفر آنها در اثر این بیماری   60۹1این تعداد    زتشخیص داده شده اند که ا  1۹-نفر مبتال به بیماری کووید  ۹56۴6در کشور   (6

نفر بهبود یافته اند. همچنین  76۳1۸ستری می باشند و تان ها به بیمارسژنفر در شرایط بحرانی در بخش های مراقبت های وی 2۹76

 ست.انجام شده ا 1۹-کوویدمایش تشخیص زآ 2۹5ار و زه ۴6۳تاکنون 

 وانات یح  در  1۹-کووی-آلودگی به ویروس سارس  رکشو  5یا    ۴تنها    اما  است  1۹-کووید  عالم گیر  یماریب  ریدرگ  یدر حوزه انسان  جهان  کل (7

ایاالت متحده  در)و گربه سانان وحشی (و ایاالت متحده امریکا چین، بلژیکدر ) گربه ( وو ایاالت متحده گدر هنگ کن)سگ  -یخانگ

مان زسا تاکنون وکردند  ارشزرا گبودند،  1۹-با افراد مبتال به بیماری کووید دیکزن در تماسکه هلند( ارع پرورش زو راسو )در م امریکا(

نکرده  دییتا را انتقال یا انتشار این ویروس آنها درنقش ابتالی حیوانات و ( IOEمان جهانی بهداشت دام )زسا ( وWHOجهانی بهداشت )

  .اند

منشاء    2-یکوو-سارس  یا دیجد  روسیکروناو  و مرس که از شتر به انسان منتقل شد،  به انسان  اشمانند سارس که از خف  کروناویروس ها (۸

در گ های ولگرد یا وحشی یا سا خواره مورچه ایها  نی آنگلول بان واسط آنزو می است نیبی علن خفاش ن آنز منبع و مخ، دارد یوانیح

  مطالعه در این ارتباط همچنان ادامه دارد.و  ندارد تی، اگرچه هنوز قطعاعالم شده نیچ

وجود ، آلوده شوند 2 -یکوو-رساس ویروس توانند به یسگ و گربه، م مانند همراهخانگی و  واناتیح که نیبر ا یمبن یشواهد محدود (۹

  .دارد

-برای کووید  انسان ها  ای  گرید  واناتیحبع عفونت  تواند من  یم (گربه ها  ایسگ ها  )  و همراه یخانگ  وانیح  بر این که  یمبن  شواهدی  چیه  (10

  .باشد، وجود ندارد 1۹

این بیماری به  شیوع و انتشاردر  1۹-ه کوویدمبتال ب انسان توسط شده آلوده خانگی واناتیوجود ندارد که نشان دهد ح شواهدی چیه (11

  دارند. دیگران نقش

 واناتیح  در اثر تماس با سایر انسان ها یا  1۹-به بیماری کوویدد  نتوان  یم  (ها  گربه  ایسگ ها  )  یخانگ  وانیح  بر این که  یمبن  شواهدی  چیه (12

 .مبتال شوند، وجود ندارد 2 یکوو-سارسخانگی مبتال یا آلوده به ویروس 

  .باشند 2 -یکوو-سارسویروس  ناقل توانندیم همانند سطوح و وسایل مثل لباس مکانیکیبه شکل  ( تنهاسگ و گربه)ی خانگ ناتاویح (1۳

 به انسان گزارش نشده است   میبه صورت مستق  یبا منشاء دام  یفرآورده ها  قیاز طر  2  یکوو-سارس  روسیز انتقال وا  یمورد  چیه  تاکنون (1۴

 ی عفونت در گونه ها پویایی یابیو ارز 2 یکوو-سارس روسیبه و یمختلف جانور یگونه های تعداد ابتالدرک بهتر اس یمطالعات برا (15

 .است امدر حال انج حساس یوانیح

 ز بیماری ا  اینترس ابتال به  زناشی ا همراه وجود ندارد خانگی و واناتیح هیدر مورد اقدامات عل یهیتوج چیهدرحال حاضر، ، نیبنابرا (16

  .اندازدیآنها را به خطر ب رفاهتواند  یکه م وجود نداردطریق حیوانات 

که اوضاع در  ستیبدان معنا ن نیا اما است. تامل لو قاب ت آورکامالً شگف در سگ و گربه 2-یکوو-سارسارش های شناسایی ویروس زگ (17

کنترل  بهداشتی و  یاساس اقدامات توجه به تیفقط بر اهم نیا .میدار  روزینسبت به د یشتریکه ما خطر ب نیا ایهستند  رییحال تغ

 دارد. دیتأک دیک با حیواناتزدر هنگامی تماس های ن عفونت

به  در انسان و سایر حیوانات 1۹-و بیماری کووید 2-یکوو-سارس ویروس تیوضع ته های ما دربارهیافو  و دانش اطالعات، آگاهی ها (1۸

  شوند.رسانی به روز رسستد دراطالعات  م استزال، بنابراین، است تغییرسرعت در حال 
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پیشگیری اتخاذ روش های اصولی در حال حاضر واکسن و دارو اختصاصی در دسترس نیست، بنابراین،  1۹-ه با بیماری کوویدزبرای مبار (1۹

 و کنترل بیماری در اولویت ارتباط بین جمعیت های انسانی و حیوانی می باشد.

 .ندارند یعلم و اساس هیپادر قالب طب اسالمی، طب ایرانی و یا طب سنتی  یدشنهایپ  یهاروش داروهای گیاهی و نیاز ا کی چیه (20

در سطح مناطق  شهری و روستایی به  تیحما ازمندیو ن ماریب ، رهاشده، ولگرد وو گربه های بی صاحب هاسگ تیاز وضععموم مردم  (21

 می کند.  یار نگرانظها حیواناتانسان  قابل انتقال بین یهای ماریبروز ب لیدلبه  ویژه حاشیه آنها

 وانات یح فروش و دیخر یهازاربا یتمام . بنابراین،وحش از سود حاصل از آن، فراتر رفته است اتیح واناتیگزاف تجارت ح یهاامدیپ  (22

جارت مصرف و ت یدائم تیبا ممنوع  .هستند. 1۹ -دیکوو عالم گیری بیماری یها منشا اصلبازار  نیا یرا، زشود لیتعط باید وحش اتیح

  .کرد یریجلوگ باید آنها »آلوده و احتماال کشنده« یهاگوشت  یعزتووحش از  اتیح

اما را ممنوع اعالم کرد  سنگینی برای مصرف کنندگان آنها جرایمبا وضع  یر حیوانات وحشیدولت چین مصرف گوشت سگ و گربه و سا (2۳

 شد! ییکشور بازگشا نیش و سگ در ابازار فروش خفا دوباره ن،یکرونا در چ انیکاهش تعداد مبتال یدر پ 

داشتن   لیبه دل  یجانور  یهااز گونه  یاریبسو    منتقل می شوند  به انسان ها  وحش  اتیاز حعفونی و نوپدید    یهایماریدرصد ب  70از    شیب (2۴

نوپدید خطر    ،حشحیات و  با تداوم مصرف گوشت یا سایر فرارده های.  قرار دارنددر معرض خطر انقراض    یدر جوامع انسان  یمصرف خوراک

 گرفت. یشدت جد را باید 1۹-دیکوو مانند پدیدی بیماری هاییزو با

- سارسبراساس نتایح مطالعه اخیر خود اعالم کرد که گربه ها می توانند ویروس  ین چینپژوهشگران موسسه تحقیقاتی دامپزشکی هارب (25

 را به یکدیگر انتقال دهند. 2 یووک

و همچنین  ها، شامپانزه ها و اورانگوتان ها لیبزرگ مانند گور یها مونیم به دیجد یکرونا روسیوحش درباره خطر و اتیکارشناسان ح (26

  .اندهشدار داده  گربه سانان

انسان و  نیب ( ویروس هاspillovers) زیز سررا وانیانسان و ح نیب و میان کنش های فعل و انفعاالت یمحدود کردن برخ با دیقطعًا با (27

 ن یا  کرد.جلوگیری    حیات وحش  همچنین در طبیعت وو  مایشگاه های حیوانی  زو آ ها باغ وحش ای، پناهگاه ها رشیپرومزارع    در  واناتیح

   باشد.جهان در  آن سطح شیافزاو  در این مکان ها یستیز یمنیتر اقدامات ا قیدق یابیارز یبرا یند فرصتوات یم عالم گیری

و  دارد )خفاش( یوانیمنشاء ح 2-کووی -ویروس سارس از آن است که یوجود حاکشواهد م همهبهداشت اعالم کرد که  یسازمان جهان (2۸

منتقل انسان  خفاش به  زاتوانسته است  روسیو نیکه چگونه ا ستیه هنوز روشن نرچ اگ. نشده است ساخته یگرید یجا ای شگاهیدر آزما

به  روسیو نیا یطیمح ستیمخزن زبنابراین،  ه است.نقش کرد یفایواسط ا زبانیبه عنوان م وانیح کی انیم نیاما مطمئنا در ا شود

 .و کشف شود یبررس دیقل شده، هنوز بااز خفاش به انسان منت روسیو نیچگونه ا نکهیخفاش است اما ا ادیاحتمال ز

 

 (   COVID-19) 19  - کووید، عامل   ۲- کووی- ویروس سارس

تک (  RNAنوکلئیک اسید )ریبو دارای ویروسو ژنوم  « Coronaviridae» دهیریخانواده کروناو ز، ا(Coronaviruses/CoVکروناویروس ها )

 هیبر پا «  Coronavirinae»یر خانواده کروناویرینهزهستند. آنها در شکل  یاغلب کرو ونانومتر  220تا  ۸0 هزدر اندا دارنه یشپوو  رشته ای

( Coronaه کرونا )ژوا از که ها ویروس این نام .دنشویم میتقس روسیکروناو آلفا، بتا، گاما و دلتا جنس چهاربه  یکیژو سرولو یکیژنت یهایژگیو

  . استفراگرفته  دارد که اطراف غشای لیپیدی ویروس را  آن پروتئین های شکل ی( گرفته شده است اشاره به ساختار تاجcrown) اج عنای تبه م

در   نکهیتا ا شدند. یشناخته م یگوارش ای یتنفس فیخف یها یماریعامل ب به عنوان زا در انسان یماریب یها روسیکروناو 200۳از سال  شیتا پ 

و  نیدر چ (2002/200۳در سال  یی)شناسا یروسیکروناو یکشنده تنفس دیعامل سندرم حاد و شدبه عنوان  (،SARS-CoV)سارس 200۳سال 

شدند. بنابراین، گزارش    یدر عربستان سعود  (.  2012در سال    یی)شناساانهیاورمخ  روسیکرونا و  یرم تنفسبه عنوان عامل سند(  MERS-CoVمرس )

بودند، از  یتنفس یماریب جادیشناخته شده وجود داشت که قادر به آلوده کردن انسان و ا روسی، فقط شش کروناو2 -یکوو-تا قبل از ظهور سارس

 .و مرس جمله سارس

 در. شد گزارش چین در(  Hubei) هوبی استان(  Wuhanپنومونی با عامل ناشناخته در شهر ووهان ) مبتال بهارد انسانی ، مو201۹در دسامبر 

 روسیژنوم و کیمتاژنوم یبررس .گردید معرفی بیماری این مسبب عامل عنوان به چینی دانشمندان توسط ها کروناویروس از جدیدی سویه نهایت

( به طور موقت WHOبهداشت )  یجهان  ، سازمان2020  هیدر ژانو.  خانواده را مشخص کرد  نیاز ا  یدیگونه جد  مار،یب  کی یجدا شده از نمونه تنفس
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این کروناویروس جدید توسط کمیته   هیفور 11در   در نهایتکرد.  ی( نامگذارnCoV-201۹) 201۹ دیجد روسیبه عنوان کروناوا ر دیجد روسیو

  به  نیهمچن روسیو نیا یشده است. اسم علم یمعرف( SARS-CoV-2)  2 -ی کوو-سارس عنوان به(  ICTVبین المللی طبقه بندی ویروس ها )

  ( Coronavirus Disease-2019) 201۹بیماری کروناویروس  روسیو نیاز ا یناش یماریب و 1۹-دیول کووسئم روسیو" ای 1۹ -کووید ویروس

    جدید است.و  دینوپد یماریبک که ی ستشده ا ینامگذار( COVID-19) 1۹-بطور خالصه کووید

 

 

 
 ساختار شماتیک ویروس کرونا (  1شکل )

 

 . 

( که متعلق به Bگروه  دی)نام جد B، تبار روسیووجنس ساربک ری، به ز2 -یکوو-سارس روسیو یاز نظر طبقه بندکه نشان داد  کیلوژنتیف زیآنال

-MERSکووی )-مرس سرویدرصد به و 50و  (SARS-CoVکووی )-سارس روسیدرصد به و 7۹ یژنوم یاز نظر توال که ها است روسیبتاکروناو

CoV) مربوط به سارس که در  یها روسیناوبا کرو یکیو از نظر ژنت. آن اتفاق افتاده است یها نیدر پروتئ ییو جهش ها دارد یدینوکلئوت شباهت

تار خواهد فرمرس  و سارس  همانند    1۹-کووید  ایکه آ  ستیکه مشخص ن یدر حال  دارد.  یکیشود، ارتباط نزد  یم  افتی  ینینعل اسب چ  یخفاش ها

نسبت به  سارس   1۹-دیتلفات کوو  زانیم  .کرد  هرا ارائ  1۹-دیکوومربوط به    یهاه  یتوان توص  یم  روسیدو و  نیا  دربارهاطالعات موجود    براساس  ،دکر

می  سارس و مرس زبیشتر ا 1۹-دیکوواست اما سرعت انتشار و گسترش شده  ینیب شیپ درصد(  ۳تا  2)( کمتر درصد ۳5( و مرس )درصد 10)

 باشد.  

ژنوم کامل است.  یدینوکلئوت یوالمنتخب براساس ت روسی)به عنوان قرمز( با کروناو 1-انسانی-ووهانویروس نشان دهنده رابطه  کی لوژنتیدرخت ف

 (،ی)صورت ( Betacoronavirusویروس )بتاکرونا آسمان(، ی)آب (Alphacoronavirusآلفاکروناویروس )( پپروتوتیها به چهار جنس ) روسیو

 ی خوشه ها  شده اند. یدسته بند روشن( ی)آب (Deltacoronavirusیروس )دلتاکروناو )سبز( و (Gammacoronavirusگاماکروناویروس )

درخت براساس درختان منتشر    نیشوند. ا  ینشان داده م  روسیبتاکروناو  یبرا  2dو  1a   ،2b  ،2cو    روسیآلفاکروناو  یبرا 1bو  1aگروه به عنوان    ریز

 . شده است  یبازساز ندهینما دیجد یها روسیکروناو RNAبه  وابسته  RNA زمرایپل یاز منطقه کدگذار ییها یو با توال ریده استیکروناوشده از 

کروناویروسی   انهیخاورم  یسندرم تنفس(،  SARSr- CoVبا سارس )  روناویروس های مرتبطک  (،SARS- CoVی )روسیکروناو  یتنفس  شدید  سندرم حاد
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(MERS- CoV)    ،ای  اسهال روده  روسیو  ( خوکPEDV؛ پنومون)ییایدر  یبازار غذاها  ی  ( ووهانWuhan-Hu-1  .)  سویهRa TG13   کروناویروس

   .نشان داد 2-یکوو-سارس به ییباال شباهت توالی (Bat CoVخفاش )

 

 

 
 و نوپدید   جدید  ۲-کووی -سارس   یافزودن   ن یآخر  برای نشان دادن   رنگ قرمز  ز ا   در شکل)  کروناویروس ها   کیلوژنتی درخت ف(  ۲شکل ) 

 (. شده استبه عنوان مرجع در درخت استفاده  (WSFMP Wuhan-Hu-1) 1-ویروس ووهان انسانی  و

 

    ا کروناویروس جدیدزمجسه گونه  

 familyدگی )درحال یافتن درخت خانوا محققان ه است.افتی رییمجزا تغ هیهمزمان با گسترش در سراسر جهان، به سه سو کروناویروس جدید 

tree،و نشان ن را کشف کرده اند انسادر  روسیکرونا و یاصل مسیر انتشار ینقشه بردار . آنهاهستند ( کروناویروس ها همانطور که گسترش یافتند

عفونت از ووهان،   را همانطور که  2-یکوو-سارس  روسیو  هیاول  یتکامل  یرهایمس آنها  در سراسر جهان وجود دارد. روسیاز و  یانواع مختلف  دادند که

 کردند. یبازساز انتشار یافته است، یشمال یکای، به اروپا و آمرنیچ

جدید در  روسیوو متفاوت و اصلی کرونا گونه مجزا سهاعالم کردند  2020آوریل  ۹در  فورستر تریتر پ کدبه سرپرستی  جیمحققان دانشگاه کمبر

 در حال جهش باشد.  جمعیت های سراسر جهان  مختلف  یمنیا  های  ستمیس  تسخیر  یت براممکن اس  این سویه هادر جهان وجود دارد و    افراد آلوده

این سه سویه   .شناسایی گردیدبهم  کیمتفاوت، اما نزد انتیشد و سه وار یبردار مارس نقشه ۴تا دسامبر  2۴از  ها روسیکروناو یکیسوابق ژنت 

 :زعبارتند ا

 آن   یخوشه ها  ریاز ز  یکی.  است  یدو خوشه فرع  یاست و دارا  ی پولک دارها نینگولدر خفاش ها و پ   یافت شدهنوع   ترین  کینزد A  نوع (1

ار مورد زه ۴00 زاین نوع بیش ا ز. اشود یم افتی ایمتحده و استرال االتیدر ا یگریو د باشد()اما شایع ترین نمی  دارد ارتباطووهان  با

 غرب امریکا شناسایی شدند نه نیویورک.بیشتر در  بودند اما Aابتال ثبت شده است. دو سوم سویه های آمریکا نوع 
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. انگلیس بیشتر )حدود سه چهارم شود  یمشاهده م  شیوع باالترا  ب  که در ووهان  پیدا کرده  یعمده ا  راتییو تغ  نشات گرفته  Aاز نوع    B  نوع (2

 د نیر بیشتر شیوع داشته است.  بوده است. این نوع در سوئیس، آلمان، فرانسه، بلژیک و هلن Bنمونه ها( شاهد شیوع ویروس نوع 

 سی، سوئد و انگلایتالیفرانسه، ا هیاول مارانیکه در بیافته است  انتشارسنگاپور به اروپا  قیاست و از طر Bنوع  "دختر"در اصطالح  C نوع (۳

 شده است. افتی

 

 -  طغیان آن در حد صفر است – (A)نوع شود یم دهید یشرق یایو آس نیکه اکنون در ووهان، چ یروسیکه و افتندیدر جیدانشگاه کمبر محققان

، (A)نوع  ( نشات گرفته  SARS-CoV-2)  2-کوی  -سارس  یصلا  روسیاز و  شناخته شده،  Bنوع    ای که به عنوان  هیعوض، سو  در  .ستین  یاصل  واریته

 گرید  یکی  .شیوع یافته است  ایو استرال  کایدر آمر  شتریاست که امروزه ب  ینسخه ا  A  نوعکرده است.  ها پرش    نیپنگول  قیاز خفاش ها از طره انسان  ب

 این باورند که نیبر ا دانشمندان. است افتهیسنگاپور به اروپا انتشار  قینشات گرفته و از طر ایشده  زیووهان سرر B، از نوع Cبه نام نوع  رات،ییاز تغ

  مختلف غلبه کند. یها تیبدن در جمع یمنیا ستمیمختلف مقاومت س سطوحممکن است به طور مداوم در حال جهش باشد تا بر  روسیو

 

 
 تیکی آنها ، و مسیر تکامل ژن  ۲-کووی -، سارس۲019سه سویه متفاوت کروناویروس جدید(3شکل)

  

 می شود،   1۹-، که باعث بیماری کووید  2-یکو  -سارس  روسیو  وعیش  یابیرد  یبشر برا  خیمهاجرت ماقبل تار یابیرد  یمورد استفاده برا  یها  روش

اوم آموزش مد یتویانست نیمک دونالد و همچن یباستان شناس قاتیتحق یتوی عضو انست ژنتیک،، متخصص فورستر تریپ  دکتر ه اند.اس شداقتب

را از ماه  روسیو یتکامل ژنوم ردیابی است، ریاجتناب ناپذ این ویروس یالملل نیب انتشار که شد مشخصپس از آنکه  یو میت و جیدانشگاه کمبر

 ی برا پیش استفاده شده، سال 60،000 قایها از آفر مهاجرت انسان یابیرد یبرا 1۹۹0در دهه  شناسی که نهیرید یها روش .کردندآغاز  هیفور

 بکار گرفته شده است.متعاقب آن انتشار و  منشاء و ریشه ویروس روسیو ییشناسا

موارد در   اکثریت .شود یم دهید ایو استرال کای است که در آمر Aنوع  شهیاست. ر Bنوع  که ،دیده نشده است نی نوع در چ  این شبکه از این شهیر

 یافته است.سنگاپور گسترش  قیاز طراست که ابتدا از آن منشاء یافته و نوپدید بعدی  Cنوع  که یدر حال بوده Bووهان نوع 

ووهان  در شود. یدر نظر گرفته م 1۹-طغیان بیماری کووید "شهیر"ها وجود دارد و  نیاست که در خفاش ها و پنگول نوعیبه  نیکترینزد A نوع

ارتباطات  ی، دارانامیده شده Tعنوان آلل  به اولین آن کهخوشه و  ریدو ز یدارا A نوعیست. شهر ناین در  ویروس تنوع غالب تریناما  هشد پیدا

  شه خو  ریزدومین حال،  نیا با .شدند افتی زنیکردند،  یم یکه در ووهان زندگ ییها ییکایاست، همانطور که در آمر یشرق یایآسا ب یقابل توجه

منتشر شده  PNASکه امروز در مجله  یدر مطالعه ا محققان متفاوت است. یاز جهش ها کم یا سلسله لی، به دلنامیده شده Cآلل  که،  Aنوع 
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 افت ی  ایلمتحده و استرا  االتیدر ا  اساسا،  یشرق  یای، در خارج از آسها  خوشه  ریز  نیاز انواع موجود در ا  یمین  باًیتوجه است که تقر  قابل":  سندینو  یم

 "شوند. یم

 

 
 مسیر انتشار سه سویه اصلی کروناویروس جدید در سراسر جهان نقشه (4شکل)

 

( 21)  ایآس  هیهمسا یکشورها  ای(  ۳1)  نیشرق چ  یها  قسمت  ری(، سا22در ووهان )آن    مورد  7۴  کهداشت    یدسترس  Bژنوم نوع    ۹۳مطالعه به    نیا

  C28144Tو    T8782C    دو جهش در  قیاز طر  Aدارد و از نوع    دیشد  یبه ووهان وابستگ  Bشد، اما نوع    شناسایی  گرید  یدر جا  یپراکندگیک    بودند.

 مشتق شده است.

  ی و برا  داشتهفعالیت  به خوبیافراد ووهان  یمنیا ستمیدر س B. مشخص شد که نوع نکرده استفراتر از منطقه سفر  یلینوع خاین حال،  نیا با

نشان   نی، و اافتهیجهش    عتریسر  رایبس  نوع  نیدر خارج از ووهان و در بدن افراد مناطق مختلف، ا  درحالی که  .نداشته استبه جهش    یازین  یسازگار

 .ی پیدا کرده استسازگارو غلبه بر مقاومت  بقاء برای بیشتر تالش با سعی و می دهد که آن

یافته  به خوبی رشداحساس  ایدر شرق آس زبانیم یمنیا ستمی، در سBو به شکل  اند افتهیجهش  B نوع به Aنوع ز ا ها روسیوبنابراین، این کرونا

 بوده  گذشت زمان متفاوت  درمختلف    یها  یماریب  مواجهه با  لیبه دل  یمنیا  سابقه  مثال،  اما در اروپا یا استرالیا برای  ه آن حمله کند.ند بتوا  یو م  اند

 است.

پیدا در جمعیت های مختلف جهش  بقاءممکن است برای نکند، بنابراین،  رشداست در میزبان های خارج از آسیای شرقی ممکن  ویروس B نوع

 یبه نظر م رایز دکنن دییمسئله را تأ  نیتا ا هستند  2-کووی-ویروس سارس گریژنوم د 1000 لیو تحل هیدر حال تجز ین همچنینید. محققنما

 یافته است. شیافزا نی از چجهش در خارج  زانیرسد م

  ن ی سرزم درنمونه  نیاپیدا شده است.  سی، سوئد و انگلایتالیفرانسه، ا هی اول مارانیاست که در ب ییعمده اروپااست و نوع  Bنوع  "دختر" "C" نوع

 شده است. دهید یکنگ و کره جنوبوجود ندارد، اما در سنگاپور، هنگ  نیچ یاصل

 انیدر م 1۹-بیماری کووید اولیه وعیعفونت و ش نیدهد اول یهنوز منتشر نشده نشان م گریژنوم د 1000از  شی ب بررویدکتر فورستر  کار نیآخر

داغ )فعال نقاط  ینیب شیپ  بهتوانند  یها م روش نیکه ا استدالل کردند دانشمندان .است اتفاق افتادهدسامبر  لی ها در اواسط سپتامبر و اوا انسان

 .نمایدکمک  موج آینده بیماری انتقال و (global hot spots) یجهان و درگیر(
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   در سراسر جهان ۲- کووی-سارس ویروسانتشار نقشه (5شکل)

 

پس از که  شواهد کمک نماید،بدون سند و  1۹-کووید منابع عفونت می تواند به شناساییکه  دادامکان را  نیا یکلوژنیف ای شبکه لیحلت و هیتجز

 جلوگیری گردد.در سراسر جهان  یماریب نیا شتریگسترش ب زا کرد تا نهیقرنط آن را توان یآن م

مسیر   زژانویه و یکی دیگر ا 27طریق نخستین عفونت ثبت شده آلمان در  زس به ایتالیا اآن است که اولین معرفی این ویرو زاین تحقیق حاکی ا

ویروس در غرب امریکا بیشتر شیوه   Aقان به این یافته عجیب رسیدند که نوع  های ابتدایی عفونت در ایتالیا مربوط به خوشه سنگاپور می باشد. محق

مانی که امریکا نخستین مورد ابتال را پیدا کرده، وجود زه هر دو نوع در ماه ژانویه،  نیست. درحالی ک  Bنوع شایع تر در چین یعنی نوع    زپیدا کرده و ا

 آن به نتیجه گیری های متقن رسید. زبوده و نمی توان اداشته است. آنها تصریح کردند که این مطالعه محدود 

 

 
 ۲019  فوریه  زا  ۲- کووی- ردیابی تکامل ژنومی ویروس سارس  زآغا(  6شکل )
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 کروناویروس هاخاستگاه و منشاء  

 ت،یآنتر ،یاز جمله پنومون های ماریاز ب یپستانداران و پرندگان است که تعداد ا درزویروس های بیماری از  یشامل تعداد نهیریروناویرخانواده کز

در خوک، گاو، اسب، شتر، گربه،  یروسیبه کروناوش و یروسیکروناو یهاعفونت  .کندیم جادیاختالالت را ا گریو د تینفر ت،یلیآنسفالوم ت،یهپات

 یروسیکروناو  یهااز عفونت  یاریشده است، هر چند بس  فیوحش توص  اتیاز ح  ییهاها، خرگوش، راسو، سمور و گونهسگ، جوندگان، پرندگان، خفاش

  .تظاهر می یابند ینیبه صورت تحت بال

ها معموالً پرندگان و  روسیگاما و دلتا کروناو یها روسیکه و یکنند، در حال یمنداران را آلوده ها معموالً پستا روسیواکورن-آلفا و بتا یها روسیو

 تونیت عفونی گربهپریتواند باعث    یم  گربه سانان  روسیو کروناو  فیتواند باعث اسهال خف  یم  که  ،سانانسگ  روسیو  اکنند. کرون  یها را آلوده م  یماه

(FIPشود، هر دو آلفا )-ندارد ارتباطی 201۹-جدید روسیکروناو طغیانبا ها  روسیکروناو نیهستند. ا روسیکروناو.  

 

 
تا   ۲008از سال  روسیو کروناا و بتا آلف جنس ریخفاش از دو ز در ها روسی کروناو ییشناسا ینسب زانیمنمودار ( 7شکل)

 دهد.  یشان م( را نیشبه سارس در خفاش نعل اسب روس یکرونا و نیدر هنگ کنگ )محل کشف نخست ۲017

 

 یهاسرویجزو و  یروسیخانواده و  نیز نظر اندازه، ااو انسان رایج هستند.  پستانداران و پرندگان    یهااز گونه  یعیوس  فیطعفونت های کروناویروسی در  

شوند اما می سان منتقل هرچند برخی از سویه های کروناویروس ها زئونوز هستند، بدین معنی که می توانند بین حیوانات و ان. نسبتاً بزرگ است

 ی برا یینها یهازبانیداران خونگرم پروازکننده، ماست که مهره نیاعتقاد بر ا بسیاری از سویه های این ویروس ها ویژگی زئونوز بودن را ندارند.

 .باشندیخاستگاه پرندگان م یداراگاما و دلتا  یها روسیآلفا و بتا با خاستگاه خفاش و کروناو یهاروسیهستند وکرونا و روسیکروناو یاستخر ژن

در اطراف  یتصاصبطور اخ دیبا یگونه ا نیراقبت در خصوص انتقال بم هستند. روسیتعداد( کرونا و نیتر شیگونه )ب ۳0 زبانیخفاش ها دستکم م

 ی ها یماریحفاظت انسان از ب  یه هارا از یکیاین مکان ها،  زیرا حفاظت از انجام شود، ها یقصابارع پرورش، کشتارگاه ها و زم وانات،یح یبازارها

   .می شود مشخصدرک و  انسان، یبر رو رانگریو راتی، گاه با تأثگریگونه به گونه د کیها از  روسیو یینحوه جابجا معموال، .است دیزئونوز جد

کروناویروس عامل و به انسان بان واسط زیبه عنوان م  civets  یا گربه وحشی به نام کروناویروس عامل مسبب سارس از نوعی پستاندار گوشتخوار

، از نظر 2  -یکوو-سارس  روسیو  .اندبه انسان منتقل شده    واسط  زبانیبه عنوان م  ( dromedary camelsتک کوهانه )  یاز شترهابیماری مرس  

  باشند. یشاء آنها خفاش ها مکه من هستند روسیشباهت دارد تا مرس، هر دو آنها متعلق به بتا کروناو شتریب یکوو-سارس روسیبه و یژنوم یتوال
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 آلفا و بتا قرمز هستند(. تنها ۲-کووی- سارس)مخزن مشکوک  کروناویروسو نحوه انتقال  یمخازن اصل( 8شکل )

  روسیانتقال و یآلوده به عنوان منبع غذا عامل اصل واناتیها را دارند، مصرف ح انسان کردن، آلوده  ییتوانا ها سوریکروناو

 اه یشود. فلش س یافراد سالم منتقل م  به شتریب روسیفرد آلوده ، و کی با کیتماس نزد لیبه انسان است و به دل وانیاز ح

 شده است.  دیینشان دهنده انتقال تا  اهیس  کاملکه فلش    یدهد در حال  یم  از خفاش را نشان  یروسیامکان انتقال و  منقوط

 

نشان داده  اولیه آنها، نتایج هستند روسیکروناو یخون شتر بر رو ریتاث یلعه بر رول مطادر حا کیبلژ،  Vlaams یوتکنولوژی موسسه بمحققان 

 محققانمی باشند.    شتر(  یکرونا از شتر الما )نوع به ساخت واکسن    دواریو امت  اس  روسیمبارزه با کروناو  موثر بر  یبادیآنت  یخون شتر حاواست که  

( و مرس) انهیخاورم یسندرم تنفس مارانیب ی برا نیانجام داده اند و همچن یقاتیتحق HIV مارانیب یها بر رو یباد یآنت نیا ریقبال در مورد تاث

بار  نیها اول یماریمبارزه با ب یدر خون شترها برا یباد یآنت نیا خواصست.بوده اموثر  اریاستفاده شده که بس )سارس( یتنفس فوق حادسندرم 

را دارند   یکروسکوپ یم  یها  روسیمبارزه با و  ییکوچک هستند که توانا  یها به قدر  یباد  یآنت  نیا  د.توسط دانشگاه بروکسل کشف ش  1۹۸۹در سال  

  در شهرستان  1۹-مبتالیان به کوویدبودن آمار  نییپا لیدل و کارشناسان کشور صصینمتخ زبرخی ا .نمایندنانو در بدن عمل  یفناور کیو مانند 

و فرآورده های با محصوالت  ای دارند تماسبا شتر  ایعموما مردم  یرا،ز دانسته اند، 1۹-مرس و کووید یکیقرابت ژنت ،رواج دارد یکه شتردار ییها

 . شده است جادیا ذاتی نسبت به کروناویروس ها در آنها یمنیا یک آن مانند شیر و گوشت را مصرف می نمایند، بنابراین،

 

 در انسان  19- دیکوو  یماریب

 با حدت باال مانند  تنفسی موجب ایجاد بیماری های با شدت مختلف از سرماخوردگی خفیف تا بیماری هایی توانند در انسان، کروناویروس ها م

نشانگان تنفسی  ( یاMERSمرس ) و( Severe Acute Respiratory Syndromeس )سار ای یحاد تنفس دیسندرم شدیا  (SARSسارس )

 یماریب کی این خانواده زا 1۹-دیکووبه نام  جدید روسیکروناو یماریب( شوند. Middle East Respiratory Syndromeخاورمیانه یا مرس )

افراد مختلف را به ، 2-کووی-سارس روسیو شود. یم جادیا شده کشف گیزبه تا جدید و نوپدید، کروناویروس کیاست که توسط  نوپدید یعفون

 ف یخف یتنفس یماریب عالئم، روسیواین به افراد آلوده  شتریاست و ب یتنفس یماریب کی 1۹-دیدهد. کوو یقرار م ریتحت تأث یمختلف یروش ها

 . ابندی یبه درمان خاص بهبود م ازنی بدون وکنند  یرا تجربه متا متوسط 

 د بیماریموار تعریف

 :مورد مشکوک

 یک دیگری قابل توجیه نباشد.ژولوییا گلو درد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب که با عامل ات زفرد با شرح حال سرفه خشک یا لر •

 بیمار دارای تب و یا عالئم تنفسی، با هر شدتی که باشد: •
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o دقیقه   15 زبیش ا-ل، تماس شغلی در فضای بسته زر منیمار دفرد ب زدیک)تماس بیمارستانی با بیمار، مراقبت ازسابقه تماس ن

 1۹-ویدوسیله مشترک( با مورد محتمل / قطعی بیماری کوهمسفر با فرد بیمار در  -دو متر بدون محافظت زدر فاصله کمتر ا

 شروع عالئم بیماری را داشته باشد. زقبل ا زرو 1۴در هرض 

o  درمانی –کارکنان بهداشتی 

 مورد محتمل:

 مشکوکی است که ردمو

تراسیون مولتی لوبولر یک می باشد نظیر انفیل 1۹-یست به شدت مطرح کننده بیماری کوویدژنظر رادیولو زیک که اژبا تظاهرات رادیولو •

 اسکن  مینه شیشه ای در سی تی  زی قفسه سینه و ریه با  ژه انفیلتراسیون نواحی پریفرال در سی تی اسکن ریه یا رادیولوژیا دو طرفه به وی

بل انتظاری های مناسب، پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و سرعت غیر قافرد مبتال به پنومونی که علیرغم درمان  •

 وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شده یا فوت شود. 

 نشده است.ش ارزفرد معلون نیست، به عنوان مثبت یا منفی قطعی گ PCRمایش زنتیجه بی نتیجه: نتیجه آ •

 مورد قطعی 

 دیک زارتباط نوجود عالئم و نشانه های بالینی و  زصرف نظر ا 1۹-عفونت کووید زمایشگاهی ناشی ازفرد با تایید آ •

نفس، بدن درد و گلو درد و کمتر اسهال، حالت تهوع  یعالئم تنگ ریو سرفه خشک و سا یشامل تب، خستگ 1۹-دیکوو یماریب عیعالئم شا عالئم:

 شود.  یم ینیب زشیبرآ ای

به بستری   زوارد مبتال عالئم شدید و نیادرصد م 15عالئم خفیف تا متوسط دارند و در حدود  1۹-درصد موارد بیماران مبتال به کووید ۸0در حدود 

 باشد. ICUمند به بستری در زدرصد موارد شرایط بیمار بحرانی است و ممکن است نیا 5مراجعه می کنند. در حدود 

موارد تب   زدیک به نیمی ازورت عالئم تنفسی نظیر سرفه خشک، بیحالی و بدن درد تظاهر می نماید. در ندر این بیماری عموما به ص  یفم خفعالئ

  ز دست دادن حس بویایی و بعضا حس چشایی یافته جالبی است که در بسیاری ا  زممکن است ایجاد شود. ا زوجود ندارد ولی در طی چند رو

 شده است. ش ارزمبتالیان گ

ار اصال نمی خواهد یا نمی ، سرفه و حس خستگی شدید است به گونه ای که بیمزدرجه سانتی گراد ، لر ۳۸شامل تب باالی عالئم متوسط معموال 

ت ممکن تنگی نفس وجود داشته باشد ولی عموما در حالت استراحت نبوده و با فعالی زبستر خود بلند شود. گاهی ممکن است شکایت ا زتواند ا

 موارد شدید هال اشاره نمود. در  عالئم دیگر می تواند عالئم گوارشی نظیر دل درد ، تهوع، استفراغ و اس  زا پیدا نماید. اتنگی نفس ر  زاست درجاتی ا

یوی ، عفونت ، آسیب حاد قلبی ، آریتمی، آسیب حاد کل ARDSپنومونی ویروس گسترده داشته و با دچار عوارضی چون  زبیمار معموال عالئمی ا

 های ثانویه و شوک می شود. 

با سامانه برخط  دیاارجاع به پزشک معالج ب ای شیو لزوم آزما یماریمشاوره درباره ب افتیدر یسالم هستند برا ایدارند و  یفیکه عالئم خف یافراد

 ایبا پزشک معالج خود تماس گرفته و  دیبا یتنفس مشکل ایبه تب، سرفه  انی. مبتالرندیس بگتما ۴0۳0، با شماره 1۹-دیکوو یماریب یاطالع رسان

 .ندیمراجعه نما یماریب نیخاص ا یبه مراکز مراقبت پزشک

بیماری نقص ایمنی )مانند تحت درمان  یپزشک  طیکه شرا یافراددو گروه : 19- بیماری کوویدض خطر ابتال به گروه های در معر

 ابتید  فشارخون،  ،یعروق  یقلب  یها  یماریمانند ب  مینه ای زبیماری    ،HIVء و مبتالیان به  اعضا  کورتیکواستروئید، شیمی درمانی، بدخیمی ها و پیوند

 ن و چاقزو دارای اضافه و  سال  60 یباال  مسن افراددارند و    ۴0من کلیوی، شاخص توده بدن باالی  ز، نارسایی میسمزمن تنف  یماریب  ،کنترل نشده

    و مرگ قرار دارند. بیماری دیشد ل جدی یاکشابتال به  خطرمعرض در  یادزبه احتمال  زین

و درمان ها بیشتر حمایتی ) مایع درمان و اکسیژن تراپی(  ندارد وجود 1۹-دیکوو بیماری یبرا یدرمان خاص ایواکسن  چی، هتاریخ نیا تا درمان:

 ییاز کارآزما یاریحال، بس نیبا ا بیمار می باشد.داروهای ضدویروس و ضدماالریا در رژیم های درمانی مختلف با توجه به وضعیت  زو استفاده ا

   . نمایند یابیبالقوه را ارز یدرمان واکسن ها و روش های در حال انجام است که ینیبال
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 ایی:زدوران عفونت  

ق قطرات تنفسی وجود ریط  زبهبودی عالئم، احتمال دفع ویروس ا  زپس ا  زو به دلیل این که حتی تا چندین رو  1۹-با توجه به ماهیت بیماری کووید

با  انجام شود.  باید یا قرتطینه نقاهتخانه یال زافراد سالم در من زی بیمار ازمانی که احتمال انتقال ویروس ممکن است جداسازم است تا زدارد. ال

بر رعایت بهداشت فردی و شستشوی   ممکن است ادامه یابد همواره تاکید  زبهبودی نی  زتوجه به این که احتمال دفع مدفوعی ویروس تا هفته ها پس ا

م برای عدم زد فرد بیمار مراقبت الرایط مختلف بایایی ویروس در شزفونت مانی ع زتوالت رفتن قویا توصیه می شود. براساس دوره  زت ها پس ادس

  گشت به کار را داشته باشد.زتماس با دیگر افراد و حیوانات و سطوح و با

 ابتال   زپس ا زرو 1۴افراد بدون عالمت  •

 شروع عالئم زپس ا زرو 1۴ابتال یا  زپس ا زرو 21به بستری ندارند،  زافراد با عالئم خفیف یا متوسط که نیا •

 شروع عالئم زپس ا زرو 21ابتال یا  زپس ا زرو ICU  ،25به بستری به  زبه بستری و خیلی شدید نیا زرد شدید و نیاموادر  •

 

 
 19- ری کوویدمختلف بیما  ایی شکل هایز( دوره عفونت  9شکل )

 و ویروس زبانیم رابطه  

 ی تک رشته ا  RNA روسیکروناو کی 2-یکوو-سارس روسیوگذارد.  یم ریتأث بانزدر می روسیو ریبر ورود و تکث روسیو -زبانیتعامل و ارتباط م

( را NSPs)  یساختار  ریغ  نیپروتئ  16ارد،  ( قرار دORF a/1bقاب خواندن باز ) نیکه عمدتا در اول  روس،یو  RNAمثبت پوشش دار است. دو سوم  

 ن، یکوپروتئی( گلSکه عبارتند از: سنبله ) ،شود یمل مرا شا یاساس یساختار نیچهار پروتئ روسیژنوم و ماندهی. بخش باقدینما یم یکدگذار

 روس یاز و S نیکوپروتئی. گلینبجا نیپروتئ نیچند نی( و همچنN) دینوکلئوکپس نی( و پروتئM) سیماتر نی(، پروتئEکوچک پوشش ) نیپروتئ

است.  روسیورود و یمهم برا لهمرح کیکه شود،  ی( متصل مACE2) 2 نیوتانسیمبدل آنژ میآنز زبان،یسلول م یها رندهیبه گ 2-یکوو-سارس

ممکن  روسیو یها نیپروتئ ریهنوز نامشخص است. سا 2-یکوو-سارس روسیو توزیاندوس یبرا ییغشا یتورفتگ لیتسه یاحتمال یمولکول ها

بگذارد. افراد مسن و مبتال به  ریتأث یماریب شرفتیتواند در ابتال به عفونت و پ  یم زین زبانیم تیحساس نقش داشته باشند.  ییزا یماریاست در ب

 مبتال شوند. یبحران طیدارند که به شرا لیهستند و تما 2-یکوو-سارس روسیمستعد ابتال به و یا نهیزم یماریب
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 ف یها مخزن ط خفاش د.نگذار یم  ریتأث ۲- کووی- سارسایی ویروس زبیماری که بر  زبانیو م  روسیعوامل و(10شکل )

ممکن است از خفاش ها  ۲- یوکو- سارس روسیهستند. و شبه سارس یها روسیها از جمله و سرویوکرونااز  یگسترده ا

 عبور کند. در انسان   ایواسط ناشناخته سرچشمه گرفته و از سد گونه   یها  زبانیم   ای

 

 روش های انتقال:

(، مشابه سارس منتشر fomiteجان ) یب اءیشتوسط ا ای کیتماس نزد قیاز طر ،یغالبًا توسط فرد به فرد توسط قطرات تنفس1۹-دیکوو یماریب

  (.WHO,2020شود ) یم

روش های مستقیم یا غیر  زیکی ا با گریبه فرد د فردیعمدتاً از  در انسان روسیواین  از انسان به انسان است. 1۹-دیکوو بیماری غالب انتقال روش

 -مثال مدفوع یدر انسان)برا روسیانتقال و یروش ها ریسا، دارد کینزد و تعامل در تماس گریکدیکه با  یافراد نیب شود. یم مستقیم منتقل

  است. ریپذامکان به افراد سالم ناقل و بدون عالمت  بیمار و از افرادبدون عالمت(   زبانیم ،یدهان
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به شکل  یا میلی لیتر 1/0 میکرومتر یا حجم حدود 500 زقطر کمتر ا به( Dropletبه شکل قطره ) عیما یتنفس و ذرات قطراتانتقال مستقیم در 

  فه ، عطسه و سرصحبت کردن هنگام دهان فرد از تریل یلیم 025/0حجم حدود  ای کرومتریم 100در قطر کمتر از ، (Microdroplet)قطره زری

حداقل   و کاری  ت اجتماعیدر تماس و تعامال  افراد باید  بنابراین،.  می باشد  دیگرفرد    فردی به زویروس ا  انتقال و انتشار  روش اصلی  رها می شود که

 حفظ نمایند. گرانیبا د خود را متر فاصله 2

که در آن  ندکرد فیتوص برخی مطالعاتماند. اگرچه  یکنند و در هوا نم ینم حرکت در هوا از حدود دو متر شی به طور معمول ب تنفسی قطرات

و 1۹-کووید یولوژیدمیبا اپ  آن، اما ارتباط هماند داریپا یشیشده بصورت آزما دیتول یها حداقل در مدت سه ساعت در آئروسل 2-کووی-سارس

خاص  طیدر مورد هوا در شرا یاطیحتاقدامات اانتقال،  یها سمیکاندر مورد م یفعل نانیبا توجه به عدم اطم .ستیآن مشخص ن ینیبال یامدهایپ 

 شود. یم هیتوص

 ر یاخ قاتیتحق موارد از مدفوع کشت شده است. یزنده در برخ روسی. وشده است ییخون و مدفوع شناسا یدر نمونه ها 2-یکوو-سارس روسیو

ه احتماالً کمتر متداول است ود، اگرچمنشتر ش زین یو دهان یمدفوع  ریمس قیممکن است از طر1۹-دیکوو بیماری از آن است که یحاک

(WHO,2020.)  

توانند  یدارند م فیخف اریکه عالئم بس یافراد یاست که فقط برادر مورد انتقال بدون عالمت در حال انجام است، اما مشخص شده  قاتیتحق

 (.WHO,2020. )ندیمنتقل نما گرانیرا به د روسیو

 

 
 بان واسطزیا می آلوده خفاشمصرف ار طریق ها  انسان به خفاس زا، ۲- کووی- رساسو نحوه انتقال  یمخازن اصل( 11شکل )

  نشان می دهد.به انسان    ویروسانتقال    یعامل اصل  آلوده به  یا تماس مستقیم با خفاش  ییبه عنوان منبع غذا

 

چشم ها  و ینیدهان، بصورت، س لمس کردن آلوده و سپ م و حیوانزو لوا اءیاش ،حوسطتماس دست با  قیاز طر غیر مستقیم ممکن است انتقال

 .نقش داشته باشند روسیدر انتقال و یکیبه صورت مکان ندتوانیم گریمثل سطوح و مواد آلوده د یزنده و محصوالت دام وانیحاتفاق افتد.  زین

 ،ی)پول کاغذ یفلز ریها را بهتر از مواد غ  روسیو غیره( و اتزارها و و تجهیزنردها، وسایل اداری، اب، درها رهی، دستگشخوانی)پ  یسطوح صاف فلز

لمس   قیاندازد و از طر  یرا به خود جذب کرده و به دام م  روسیو  یبریو ف  ینخ  ،یمواد مخمل  رایز  نمایند  یمنتقل م  و غیره(پارچه    وان،یخز حمو و  

 و حتما باید دست شما خیس یا مرطوب باشد.   شود یساده انتقال آن سخت تر م

س رایج تامین آب آشامیدنی برای ار بین بردن ویرو  ییو گندزا  هیتصف  بنظر می رسد روش های  ارش نشدهزطریق آب آشامیدنی گ  زل اتا بحال انتقا

 در فاضالب  ایی و قدرت انتقال آنزبیماری  زاما دانشمندان ا است در فاضالب شناسایی شده 2-کووی-در مقابل ویروس سارسکفایت می نماید. 

 رد آب و فاضالب وجود ندارد.ایی نگرانی در موزسیستم های تصفیه و گند زه استفاده اابراین، با توجه بمطمئن نیستند. بن
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ش کردن، بوسیدن، غذا زهنگام در آغوش گرفتن، نواتماس  و لمس قیفرد آلوده از طر با صورت تماس دری و حیات وحش حیوانات خانگی، اهل

عمل   مکانیکی  به عنوان ناقلمی تواند    گریدیا حیوان  فرد   با  وانیحآلوده شوند و درصورت تماس    ممکن استدادن، لیسیدن دست و صورت و غیره  

 .نمایدمنتقل  و اعضای خانواده وی و دیگر افراد و یا دیگر حیوانات و سطوح ودرا به صاحب خ ویروسو  نماید

 

 :واناتیح  مخزن

در شهر  (Huanan) هوانان ییایدر یغذاها یانسان مرتبط با بازار عمده فروش یموارد پنومون زخوشه ا کیبار در  نیاول یبرا 2-یکوو-سارس

 ست یز یاز نمونه ها یتعداد بازار سرچشمه گرفته است. نیدر ا یوانیمنبع ح کیکه از  ودش یتصور م لیدل نیبه هم شناخته شد. نیووهان، چ

 وانات یگونه ح نی. نمونه ها از چندستداده ا یرو یوحش واناتیکه تجارت ح یدر موارد ویژهموجود در بازار مثبت بودند، به  نمونه( 5۸5) یطیمح

 شده  ینمونه بردار یتعداد نمونه ها و گونه ها درباره. اطالعات نبودندمثبت مایش زدر آها  نمونه نیاز ا کی چیشد و ه جمع آوری نمونه( ۴۸00)

 ، یغیمارها، جوجه ت  ،یببر  یبازار از جمله قورباغه ها  نیدر ا  جودمو   یانورلف جمخت  یاز گونه ها  یادیز  گزارش شده که تعداداما  .ستی در دسترس ن

سنجاب   ایسگ ها، سمور، مارموت ها    ،یوحش ی(، گربه ها، خوک هایریگرمس  وهی)میستن وحش(، طاووس، گوزن، منگوcivets)یوحش  یگربه ها

  رسند. یبفروش م برای مصرف انسانی گرگ یبزرگ، خفاش ها، پرندگان، خرگوش ها و توله ها

 Chinese horseshoe)  ینیچ  ینعل اسب  یبا خفاش ها  درصد(  ۹6  ز)بیش ایکیاز نظر ژنت  2-یکوو-سارسنشان داده اند که    یمطالعات متعدد

bats) با نام علمی ،( راینولوفوس جینوسRhinolophus genus )کند. یم معرفی یمخزن احتمال عنوان مرتبط است و آنها را به 

 

 
 یها  روسی( بتاکروناوRBD)  رندهیاتصال گ قلمرو  کیلوژنتیف  لیو تحل  هیتجز(1۲)شکل  

 مختلف

 

 ز نیا   یشتریب  قاتیباشد و تحق  یمتفاوت م  آنها  یریگ  جهیواسطه منتشر شده است اما نت  زبانیها به عنوان م  نیدرباره نقش پنگول  یشتر یب  قاتتحقی

به  یگرید وان یرود که ح ی، گمان مبنابراین کرده اند. یواسطه ممکن معرف زبانیم کیوان الک پشت ها را به عن یگرید قیانجام شود. تحق است،

ها، و  نیمثال مارها، پنگول یمختلف )برا واناتیگونه از ح نیچند ریاخ قاتیباشد. تحق عمل کردهانسان ها  خفاش ها و نیواسطه ب زبانیعنوان م

 مانده تا به ثابت برسند. یه است اما همه باقردک شنهادیپ بان واسط زبه عنوان میالک پشت ها( را 
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( هستند ACE2)  2نیوتانسیمبدل آنژ  میآنز  یها  رندهیگ  یدارا  یانسان  ریغ   یها  ماتینشان داد که خوک ها، راسو ها، گربه ها و پر  دیمطالعه جد  کی

 ACE2  رندهیشده است. گ  دای، عامل سارس پ یوکو-سارس  یمشابه آنچه در گذشته برا  نیمطلوب هستند. ا  2-کووی-ویروس سارساتصال    یکه برا

 نیا ی. نوع انسانمی باشدبه سلول بدن  هاروسیاز انواع کروناو یرخنقطه ورود ب ،2نیوتانسیمبدل آنژ میآنز شود. ینسبتاً حفظ م ارانپستاند نیدر ب

 .نامندیم hACE2را به اختصار   میآنز

  ون یسیتوسط کم  که  یدر مصاحبه ا  دیجد  روسیدر مورد کروناو  یحرفه ا  نمتخصص  میو عضو ت  کیوژولیدمیالنژوان، اپ   ی، ل  2020سال    هیژانو  ۳0در  

 واناتیح  دیمردم با  نیشود و بنابرا  یاز پستانداران به پستانداران منتقل م  2-یکوو-سارس  روسیشت که ور دااظها،  شده  لیتشک  نیبهداشت چ  یمل

 .ندینما نهیآنها را قرنط دیبا ندشتتماس دا 1۹-دیمبتال به کوو ماریو اگر با فرد ب ندینما شیخود را بطور مستمر پا

البته .  کرد  اطیاحت  باید  نی، بنابراتاید شده استمثبت باشد،    2-یکوو-سارس  روسیو  شیماآز  که  گرید  واناتیح  ای  یاهل  واناتیح  آلودگیزمان    نیا  تا

ها انتقال   افراد بیمار به سگ ها و گربه  زا  2-کووی  -سارسوس  ، بیشتر ویربی مورد استنسبت به سگ ها و گربه ها  ترس صاحبان حیوانات خانگی  

 گردد. آنها یمانند رهاساز واناتیبا ح یرانسانیز رفتار غ بررو یافته است، و نباید باعث

 

 منشاء ویروس

در خصوص منشاء این ویروس ری توطئه  مختلفی مانند تئو  تئوری های  ،  201۹  ویروس کرونای جدید در شهر ووهان در ماه دسامبر  طغیانبا تشدید  

 ه یدهد که در مراحل اول یوجود ندارد و نشان م جدید روسیکروناو یا دستکاری شده یمصنوع  ءبر منشا یمبن یمدرک چیهه است. اما، مطرح شد

 آلوده شده اند. این ویروس در حین مطالعه وانیح کی قیافراد از طر

غذا در بازار به انسان منتقل شده است. برخی تئوری های  س از حیوانات وحشی فروخته شده به عنواندر حالی که دانشمندان معتقدند این ویرو

مؤسسه مهندسی شده در این    یستیزاند. بر اساس یکسری از این تئوری های توطئه این ویروس یک سالح  ا مطرح کردههای دیگری رتوطئه فرضیه 

بسیاری از   وکرده است اما چین  نشت پیدااین آزمایشگاه به بیرون  معتقدند که این ویروس ازبوده و یک سری دیگر نیز ووهان  یشناسسرویو

  .اندها را مردود دانسته تئوری المللی نیز اینکارشناسان بین

 

 
 ووهان  یشناسروسیو  یتویانست(  13شکل )

 گرفت این میتصم قرار گرفت،سارس  یماریب طغیان در معرض 200۳و  2002 یهادر سال چیناز آن که  پس ووهان یشناسروس یمؤسسه و

در نوع خود  شگاهیآزما نیترشرفتهیپ  و نیاول عنوان به 2015 سالدر  ،دالر ونیلیم ۳7با ارزش  های این موسسه شگاهیآزما .تاسیس شودمؤسسه 

 نیدر ا واناتیاز بازار فروش ح کیلومتری ۳2له در فاص شگاهیآزمااست. این  افتهی( دست ۴)سطح  یستیز یمنیسطح ا نیبا باالتر نیدر کشور چ

دورتر  و هشتصد کیلومترهزار  ۴که  مانند خفاش است یپستانداران یرو بر ها روسیکروناو شیبه انجام آزما مشغول شگاهیآزما این قراردارد. شهر
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 یمل  توی انست  یر نظرز  است که  کایآمر  ایاالت متحده  یواعطا شده از س  یدالر  ونیلیم  7/۳پروژه    کی این مطالعه  صید شده اند.  نیچ  ونانیدر استان  

این  است. انجام شده کایوحش آمر اتیح یمل ونیشگاه هاروارد و فدراساند ،یدانشگاه آالباما، دانشگاه تگزاس شمالبا همکاری  کایآمر بهداشت

قابل حمل  یهاروسیو ژهیپاتوژن ها به و نیرناکتخطر یبر رو شیمتخصص انجام آزما ،مرگبار است یهاروسیدوز و 1500از  شیحامل بمؤسسه 

  توسط خفاش ها است.

 کردندمطالعه می خفاش ی کرونا روسیو برروی شگاهیآزما این .، اتفاق افتاده باشدووهان یشناس روسیمؤسسه و  احتمال می رود که این انتقال در

 یباعث نگران زاتفاق افتاده که قبال نی الزم شایستگی و صالحیتکارمندان با  یو تعداد ناکاف یتیمشکالت امن به علت آن به انسان یو انتقال احتمال

 پس مؤسسه  نیدانشمندان مشغول به کار در اشده است. احتمال داده می شود که  این موسسهر د یبهداشت عموم یاحتمال دیدر مورد تهد های

 منتقل کرده باشند. یآلوده شده باشند و سپس آن را به مردم محل سوریواین شده به  دهیآنها پاش یبر رو روسیو نیا یاز آن که خون حاو

 اند. انجام داده با سن سه روز  ییآن به  بچه خوک ها قیو تزر روسیکروناو کی یوررآف وخفاش ها  یرو مطالعاتی شگاهیآزما این دانشمندان در

نشات گرفته شده است اما  نیچ  ونانیواقع در استان    ییشده در غارها  افتی  یهااز خفاش  روسیو  نینشان داده که ا  1۹  -دیکوو  روسینقشه ژنوم و

ها درباره   ینگرانبنابراین،    ها منتقل شده است.  به انسان  نیدر استان ووهان چ  واناتیفروش ح بازار    کیدر    روسیو  نیکه ا  شدیدر ابتدا گمان برده م

 داده است. شیرا افزا هبود روسیکروناو وعیش هیولووهان، منشا ا واناتیو نه بازار فروش ح شگاهیآزما نیا نکهیا

 جاد یا نیچ شگاهیآزما اینتواند در  یبه طور بالقوه م روسیو نیااست که معتقد  یدر برکل ایفرنیمحقق دانشکده اطالعات دانشگاه کال ان،یتس ائویش

وجه انتشار   چیکه به ه کندیم دیدانشگاه بوستون تاک یزساوالملل در دانشکده دار نیپروفسور دارو و بهداشت ب، دکتر کوچدر مقابل، شده باشد. 

 یو سطح باال  تیامن  یسطح باال  یها  ستمیس بااستانداردها    نیتر  یز عالمایشگاه ازن آیرا ایاست. ز  فتادهیسطح باال اتفاق ن  شگاهیآزما  نیاز ا  روسیو

 . برخوردار استآموزش کارمندان 

 

  
 ، چینووهان  یاسشنروسیمؤسسه ومایشگاه  ز( آ14شکل )

 

 یماری های ویروسی قابل انتقال بین حیوانات و انسانب

نیز تعداد زیادی از مردم جهان را  ، هر سالهدر کانون توجهات قرار بگیرد 1۹-تا پیش از این که کوویدبیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان 

 5/2ساالنه مسئول  به انسان    وانیقابل انتقال از ح  یماریب  56اعالم کرد که    2012در سال    یالملل  نیب  مثال، گزارش  برایداده است.  تحت تاثیر قرار  

، ینگتب د و،یتوکسوپالسموز، تب ک ،یتوان به هار یها م یماریب نیمرگ در سراسر جهان بوده اند. از جمله ا ونیلیم 7/2و  یماریمورد ب اردیلیم

در قرن  زین واناتیشبه آنفلوآنزا منتقله از ح  یتنفس یها یماریب ن،یافزون بر ا اشاره کرد. زخم اهیابوال و س ،خوکی یآنفلوآنزا ،یمرغ  یآنفلوآنزا 

جان  1۹6۸در سال  یهنگ کنگ یآنفلوآنزا  وعینفر شد و ش ونیلیم 50موجب مرگ  1۹1۸در سال  ییایاسپان یگذشته مرگبار بوده اند. آنفلوآنزا

بدن  یمنیا ستمیاز آن با س یخطرناک هستند؟ بخش اریبه انسان بس واناتیقابل انتقال از ح ویروس یها یماریاما چرا ب هزار نفر را گرفت. 700

داشته    نهیزم  نیدر ا  یدهد ممکن است نقش یرا انتقال م  روسیکه و  یخاص  وانیح  ن،یاست. همچن  یعیانتخاب طب  گرید  یانسان مرتبط است. بخش

  باشد.

 ستمی. سمیبا آنها ندار یدگیمقابله و رس یبرا یاست که ما ابزار نیا خطرناک هستند اریانسان ها بس یبرا واناتیح یها روسیکه و یلیاز دال یکی

 روسیو شتریب مهمان ناخوانده واکنش نشان دهد. نیداند چگونه به ا یرو، نم نیسرو کار نداشته است، از ا دیجد یها روسیو نیبدن ما با ا یمنیا
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اوقات،  یوجود، گاه نیکنند. با ا یاز دستگاه گوارش عبور م ایشوند  ینابود م تیبا موفق یمنیا ستمیشوند توسط س یکه وارد بدن انسان م ییها

مهم است. در  اریشود، بس یم ریانسان تکث نیدر بدن نخست یوانیح روسیکه و یزمان شود. ریتکث یانسان زبانیتواند در م یم یوانیح روسیو کی

در   ریتکث یو خود را برا ابدیو تکامل  افتهیبار جهش  نینخست یبدن انسان برا یانتخاب یها تیتواند تحت محدود یم روسینقطه حساس، و نیا

همراه با تکامل  دیبا یمنیا ستمیواکنش نشان دهد. س دیبا یمنیا ستمیدهد، س یاتفاق رخ م نیکه ا یزمان سازگار کرده و ارتقا دهد. دیجد یزبانیم

آماده در  شیسالح از پ  چیرو، ه نیمواجه نشده و از ا دیتهد نیرا ارائه کند. بدن انسان قبال با ا یمنیواکنش ا کیداشته و  یشتریب تیفعال روسیو

 شتر یب ایتواند چند روز  یم یابزار دفاع  نیا یریگشکل اما کند. دیتول دیجد یبه سرعت سالح دیتهد نیمقابله با ا یراب دیزرادخانه خود ندارد و با

 باشد. افتهیتکامل  یمنیا ستمیفرار از واکنش س یحت ای ترع یسر ریتکث یممکن است برا روسیحال، و نیطول بکشد. در هم

 به بیان دیگر، ویروس حیوانی و سیستم ایمنی بدن انسان وارد یک رقابت تسلیحاتی می شوند و همانند هر رقابت تسلیحاتی دیگری، یکی از دو

فرض کلی این است همانگونه که ویروس ها در یک میزبان تکامل می یابند، برای میزبان  رقیب می تواند پیروز شده یا هر دو به بن بست برسند.

مندی از این فرصت به سرعت موجب مرگ کمتر خطرناک می شوند. آنها قصد دارند از انتقال خود اطمینان حاصل کنند و نمی خواهند پیش از بهره

 میزبان خود شوند.

اتی همواره این گونه نیست اما یک ویروس که با انسان ها سازگار می شود ممکن است در بلند مدت کمتر برای ما خطرناک باشد زیرا رقابت تسلیح

ور افزون بر این، یک ویروس که به ط تکاملی بین ویروس و میزبان به نوعی بن بست رسیده که طرفین نه کامال راضی بوده و نه از بین رفته اند.

نمونه هایی از ویروس های حیوانی مهاجم در خانواده  کامل با یک میزبان حیوانی سازگار شده است ممکن است کامال برای انسان ها بی ضرر باشد.

یت مسری، عاملی مرگبار کروناویروس از جمله ویروس برونشیت عفونی مرغ ها، ویروس پریتونیت عفونی گربه ای در گربه ها یا ویروس گاستروانتر

از سوی دیگر، یک  برای بچه خوک ها، اشاره داشته است. هیچ یک از این ویروس ها موجب عفونت یا هیچ گونه بیماری در انسان ها نمی شوند.

این شرایط  مرگبارتر باشد. ویروس که در حیوانات تکامل یافته اما توانایی آلوده کردن انسان ها را نیز دارد، در صورت انتقال به انسان ممکن است

دفاعی به ویژه زمانی که در نظر بگیریم سیستم های ایمنی حیوانات بسیار متفاوت از سیستم ایمنی انسان ها است یا حیوانات دارای مکانیزم های 

  ویژه هستند که انسان ها فاقد انها هستند، ممکن است درست باشد.

 نیکند که ا یپرسش را مطرح م نیاز خفاش ها سرچشمه گرفته اند، ا یمضر مانند سارس، مرس و ابوال همگ اریبس یها روسیکه و قتیحق نیا

انسان ها  یموارد برا یباشند که در برخ ییها روسیتوانند حامل و یخفاش ها م چگونه م؟یدارد که ما فاقد آن هست اریدر اخت  یزیچه چ وانیح

 یمنیا یها ییتوانا داده کهنشان  جدیدی پژوهش وارد کند؟ واناتیح نیبه خود ا یبیآس نیرسد کمتر یفوق العاده کشنده هستند اما به نظر نم

 واکنش  کی  یخفاش ها دارا  یبرخ  شوند.  ماریکه خود آنها ب  نیکند، بدون ا  یباال م  یروسیمنحصر به فرد خفاش ها آنها را قادر به حمل و حفظ بار و

گوش به زنگ موجب التهاب   یمنیواکنش ا نی داشتن چن گر،یپستانداران د شتری ب در دائما روشن هستند. نترفرونیا ریبه نام مس روسیضد و یمنیا

که  قتیحق نیا کند. یمحافظت م یبیآس نیرا کسب کرده اند که از آنها در برابر چن یوجود، خفاش ها صفات ضد التهاب نیشود. با ا یمضر م

 یها ییتوانا دارد. اریرا در اخت ترع یسر ریتکث یالزم برا زهیانگ روسیاست که و یمعن نیهستند به ا یخوب یدفاع  زمیمکان نیچن یخفاش ها دارا

قدرت  شیو افزا یو ترق یحرفه ا بیرق کیبا  نیهمانند تمر نیسازد. ا یم تریها را قو روسیو تیخفاش ها در نها یمنیا ستمیمنحصر به فرد س

باشد و در  ترعیانتقال سر تیبا قابل ییها روسیتکامل و یبرا یخفاش ممکن است محرک یمنیا ستمیس یدفاع  یها زمیمکان آن است. جهیدر نت

 ندارند. یشانس نیاز جمله انسان ها چن گریشوند، موجودات د یخود محافظت م یها روسیدر برابر آثار مضر و یکه خفاش ها به خوب یطیشرا

. دارند وجود است، شده منتقل انسان به حیوان کدام از 2-یکوو-سارس لفی درباره این که ویروسریه های مختظدر مورد کروناویروس جدید، ن

خاص اهمیت دارد زیرا می تواند بینشی   حیوان  تعیین  .اند  گرفته  نظر  در  احتمالی  ناقالن  عنوان  به  را  مارها  حتی  یا  ها  پانگولین  ها،  خفاش  دانشمندان

روش های مقابله با آن را ارائه کند. اما باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که کروناویروس جدید ممکن است درباره ساختار ژنتیکی ویروس و 

 اما بود، مطرح ویروس ناقل گونه ترینشده شناخته  عنوان به زباد گربه کووی-سارس مثال، در مورد ویروس برای دارای چند منبع حیوانی باشد.

 که این بر مبنی قوی شواهدی بودند،  کووی-مرس یز آلوده بودند. همچنین، اگرچه شترهای تک کوهان منبع ویروسن دیگری کوچک پستانداران

 .دارد وجود نیز شوند آلوده توانند می نیز شترها سایر

که چه زمانی و کجا ویروس تر این باشد  بدون در نظر گرفتن این که کدام حیوان کروناویروس جدید را به انسان منتقل کرده است، شاید پرسش مهم

د طبیعی بوده یا توسط از داده های ژنومی موجود برای تعیین این که منشا کروناویروس جدیدر مطالعه ای جدید پژوهشگران  جهش یافته است؟

با بیان این که ویروس نتیجه تکامل طبیعی بوده است، مولفان اشاره داشتند بسته به این که آیا ویروس به   انسان ساخته شده است، استفاده کردند.
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 در 2-یکوو-سارس روسیو اگرشکل فعلی خود در حیوانات تطبیق یافته یا انسان ها، دوره همه گیری کروناویروس جدید می تواند متفاوت باشد. 

به بیان دیگر، اگر ویروس به وضعیت فعلی خود  .دارد وجود رویدادهایی چنین دوباره بروز خطر باشد، شده سازگار پیش از دیگر حیوانی های گونه

 هر زمانی به انسان منتقل شود.در حیوانات تکامل یافته باشد، حیوانات به انتقال آن بین یکدیگر ادامه خواهند داد و ویروس می تواند بار دیگر در 

 روس یو زایی خود در حیوانات،این سناریو می تواند توضیح دهد که چرا ویروس به این سرعت گسترش می یابد. با توجه به توسعه صفات بیماری

ابل، اگر روند سازگاری در مق  .است  بوده  آماده  سریع  تکثیر  و  گسترش  برای  قبل  از  شده،  خود  انسانی  میزبان  نخستین  وارد  که  زمانی  2-یکوو-سارس

در حال حاضر،   و تطبیق در انسان ها رخ داده باشد، حتی اگر انتقال های حیوان به انسان تکرار شود، احتمال یک شیوع بیماری دیگر کمتر می شود.

 رد.آگاهی از این که کدام سناریو محتمل است ممکن نیست. تنها گذشت زمان و پژوهش های بیشتر پاسخ را مشخص خواهد ک

 

 هستند؟  انساندر    19-دیمسئول کوو  واناتیح  ایآ

 یمنبع )از جمله گونه ها  نیا  افتنی  یبرا  قاتیآمده است. تحق  دیپد  یوانیمنبع ح  کیاز     2  -یکوو-سارس  روسیدهد که و  یموجود نشان م  شواهد

منبع  ییشناسا یبرا یکاف یحال، تا به امروز، شواهد علم نیاست. با ادر حال انجام  یماریب نیدر ا واناتیمخزن ح ینقش احتمال نیی( و تعریدرگ

هنور نامشخص است   روسیو یعیطب زبانیو م ی ماریب وعیمنبع ش ن،یبنابرا ود ندارد.سان وجبه ان یوانیمنبع ح کیانتقال از  یاصل ریمس حیتوض ای

 آن همچنان ادامه دارد. یبررو قاتیو تحق

 یخفاش دارد و به نظر م  روسیرا به دو کروناو  RNA یشباهت توال  نیکتری، نزد  2-یکوو-سارس  روسیدهد که و ین منشا یکیژنت  یتوال  یداده ها

 تیاست که در جمع ییها روسیکروناو ریسا کینزد شاوندی، خو2-یکوو-سارس روسیو ن،یعفونت هستند. بنابرا یا منبع اصلرسد که خفاش ه

 قیاز طر ایشود  یاز خفاش ها منتقل م ماًیمستق 2-یکوو-سارس روسیو ایست.  اما آگردش ا ( درحالRhinolophus bat) یخفاش نعل اسب

 واسطه( ناشناخته است.  زبانیم قیمثال از طر ی)برا یگرید سمیمکان

اش ها سرچشمه در ووهان، احتماالً در خف ییایدر یبازار غذاها کی، از 2-یکوو-سارس روسیدهد که و یاحتمال م اریبهداشت بس یجهان سازمان

 ریگواسط در  زبانیم  کیبه انسان    روسیدر انتقال و  ن،یپرش کرده اند. بنابرا  "واسطه  زبانیم"  کیاز آلوده کردن انسان، از خفاش ها به  گرفته و قبل  

 باشد.

  خفاش ها:

 ی مار یب یرا که دارا یی، پشه هاکنند یم یآنها محصوالت ما را گرده افشان -انسان ها دارند  یدرک شده در زندگ فیاما ضع یخفاش ها نقش بزرگ

 دگونه خفاش وجو  1۴00از    شی. بمیدان  ینم  یز یچ  چیه  واناتی ح  نیا  شتری. اما ما درمورد بنمایند  یها را حمل م  یماریخورند و خود ب  ی، مهستند

که چگونه آنها تکامل  میدان ی، ما واقعًا نمخفاش ها شتریب یشناخته شده اند. برا دانشمندان توسط گذشته سال 15 در تنها آنهاصد ر د 25دارد و 

در مورد   شتریهرچه ب  -تواند خطرناک باشد   یعدم دانش م  نیارند. ااطراف خود را د  یایتعامل با دن  یکنند و چگونگ  یم ی، در کجا زندگکردند  دایپ 

 . پیدا می کنیم یبهتر یی، تواناتوانند گسترش دهند یکه م ییها یماری، ما در محافظت از آنها و دفاع از خود در برابر بمیخفاش ها بدان

دارد.  یکیارتباط نزد ینیاسب چنعل  یبا خفاش ها یکیژنتاز نظر  2-دیکوو-سارسدهد  یمنتشر شده که نشان م یاریمطالعات بس گیزبه تا

را انجام داد و مشخص کرد 1۹-دیکوو مارانیجدا شده از ب روسیو کیلوژنتیف لی و تحل هی( تجز2020توسط چان و همکاران ) راًی که اخ یمطالعه ا

. مطالعه ژو است  شده  افتی  ینیچ  بینینعل   یها  در خفاش  که قبالً   دارد  ها مربوط به خفاش سارس روسیارتباط با کروناو  نیشتریب روسیو  نیکه ا

 ک ی لوژنتیف  یها  لیتحل  ریموجود در خفاش ها است. سا روسیکروناو یها  روسیاز و  یبرخ  هیشب  روسینشان داد که و  نی( همچن2020و همکاران )

 کنند. یم یبانیپشت 2-دیکوو -سارس یخفاش ها به عنوان مخزن احتمال افتنیشده از چاپ ن
به  یحال، روش ها نیدهد. با ا یمربوط به خفاش ها و مارها را به عنوان منبع ممکن گزارش م یها افتهی( 2020)و همکاران  یاز ج یا لعهمطا

 . ددار  جودو  جیاختالف نظر در مورد نتا  یو در جامعه علم  ستین  یکاف  وعینشان دادن مارها به عنوان منبع ش  یبرا  ییمطالعه به تنها  نیرفته در ا  کار

کند.  یخفاش ها و انسان ها عمل م نیواسط ب زبانیبه عنوان م زین یگرید وانیرود ح یهستند، اما گمان م یاحتمالزن مخ کیاگرچه خفاش ها 

، خفاش نی(. عالوه بر ادرصد شباهت دارند  ۹0  زکمتر ا)  ستندین  2-دیکوو-سارس  میکه خفاش ها اجداد مستق  دادنشان    کیلوژنتیف لیو تحل  هیتجز

 مشابه یها روسی، و ونمی رسیدندبار گزارش شد(، خفاش ها در بازار به فروش  نیاول یبرا وعیش نیکه ا ی)هنگام یابول زمستان خوها در ط

 دارند. خفاش ها و انسان ها  نیواسطه ب زبانیهر دو م( MERS-Covکووی)-مرس و( SARS-CoVکووی )-سارس
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  نظر  زا یجنوب نیچ ییایدر یاز بازار غذاها 2020 هی ژانو 12و  هیژانو 1شده در  ینمونه جمع آور ۳۳/5۸5اعالم شد که  2020سال  هیژانو 26در 

ات یبازار که در آنجا تجارت ح  این  یهمه از مناطق غرب  باً یزباله و تقر  ونیکام  کیغرفه و   22مثبت از   یمثبت بوده است. نمونه ها PCR  در  روسیو

 .جمع آوری شده بودشود،  یوحش انجام م

 ر یهمه گ یماریب انیتا پا یوحش واناتیتجارت ح تیبر ممنوع  یرا مبن یا هیانیب ینی( مقامات چ2020 هیژانو 26روز )همان ، در افتهی نیا لیبه دل

 صادر کردند. "روسیقطع منبع و انتقال وبرای "

 

  
 ۲- دیکوو- سارس  یمخزن احتمال نیچ  بینینعل    یخفاش ها (15شکل )

 

نفر را در طول نه ماه در سراسر جهان به کام  ۸00 باًیشد و تقر ییشناسا  2002که در نوامبر  یدیکروناوروس نوپد کیعنوان درباره سارس به 

( و سپس انسان ها از خفاش ها سرچشمه civet cats) یوحش یباور بودند که قبل از انتشار به گربه ها نیدانشمندان بر ا نیمرگ کشاند، همچن

  است. فتهگر

 دیکوو-که به گروه سارس. هستند روسیکروناو دینوع جد 6خفاش نشان داد که آن ها ناقل  ۴00 یرون چینی ای جدید توسط محققاالعه در مط

نوع  7نمونه،  ۴۸خفاش نشان داد که در  ۴00از  شیاز آب دهان و مدفوع ب یبردار نمونه شده است. 1۹ - دیکوو وعیتعلق دارند که موجب ش 2-

 هاروسیو نیا ایتا معلوم شود آ هستند یگرید قاتیتحقمحققان درحال  ناشناس بود. دانشمندان یرانوع آن قبال ب 6د که ف شکش روسیکروناو

 .ریخ ایانسان خطرناک هستند  یبرا

از خفاش  دیجد ، از کشف حداقل چهار گونهروسیکروناو ریهمه گ یماریبر ببا تمرکز  ZooKeysژورنال  ژهیدر شماره و یدیمحققان در مقاله جد

این  .، خبر دادندمعرفی شده است روس جدیدکروناوی روسیو زبانیکه به عنوان م بینینعل  یخفاش ها یپسرعموها - ییقایآفر ینیبرگ ب یها

 ۴ شدند که موفق، هستند دیجد روسیکروناو وعیعامل ش (Horseshoe bat) ینیبنعل یهابودند خفاش گرفته جهینت نیاز ا شیپ  که محققان

ی هاخفاش .شوندیم افتیهم  ایو استرال ایو در آس هستند ینیبنعل یاز خواهران گونه خفاش رسدیکه به نظر م کنندکشف  قایآفرگونه خفاش در 

 یهستند ول  منیا روسیو نیکه خود نسبت به ا شناخته شدند  1۹-دیکوو  یماریب جادیعامل ا جدید روسیکروناو یبرا یدر ووهان مخزن ینیبنعل

را هم آلوده کردند تا پس از آن  ولگرد وحشی یا یهاسگ و یاها   نیپنگول واسطه مانند  یهاها گونهخفاش  نیا را دارند. روسیو نیپخش ا ییتوانا

 ه ی ه از تجزهستند و با استفاد  قایرآف  خاستگاهبا    (Leaf-nosed bat)  ینیببرگ  یهاخفاش  یاز دسته  دیچهار گونه خفاش جد  .دندیها رسبه انسان

از  کیکه کدام  ردیبگ میتصم تواندینم کسچ یوجود دارد و ه در چین ینیبنعل یهاگونه از خفاش  ۳0تا  25 اند.شده ییشناسا یکیژنت لیو تحل

چهار گونه  نیاه ک یمحققان کسب شود. یرتشیها اطالعات براجع به آن دیبا بیترت نیاند. به ابوده لیدخ جدید روسیکروناو وعیها در شگونه نیا

 .کنندیبه انسان منتقل نم یماریگونه ب چیها هگونه  نیکدام از ا چیدارند ه نانیاند، اطمکرده ییخفاش را شناسا دیجد

خواهد کمک    ندهیدر آ  ریفراگ  یهایماریاز بروز ب  یریشگیپ   مهم است و هم به 1۹-هم برای مطالعه بیماری کووید  دیگونه خفاش جد ۴  نیمطالعه ا

ها هستند، محققان از مردم خفاش 1۹-دیکوو یماریمنشا بآنجا که  زبنابراین، ا .نماید دایپ  یآمادگ یبعد یهایماریب وعیش یبرا د و جهانکر

 خودداری نمایند.آلوده هستند،  ایو  فیکه ذاتا کث یواناتیها را به عنوان حخفاش تماس یا مصرف زا که خواهندیم
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 بینیبرگ  عل بینی و  خفاش های ن(  16شکل )

 

 دیجد  یبرخوردار است. گونه ها  یا  ژهیو  تیاز اهم  1۹-عالم گیری کوویدمان  زکشف در    نیا، اما  جالب است  شهیهم  واناتیح  دیجد  یگونه ها  افتنی

)احتماالً   یگریرا به پستانداران د  دیجد  ویروسکرونا،  بینینعل    یخفاش ها.ندارند  روسیشدن کروناو  ریدر همه گ  ینقش  چیه  بینی  برگهای  خفاش  

 یک  که انسان به ستین یبار نیاول نی. اانتشار دادندانسان  یرا برا یماریب نی، که سپس ا( منتقل کردندد و وحشیها یا سگ های ولگر نیپنگول

که  ستین نگونهیادارند. یشتریب و انتشار انتقال ییپستانداران توانا ریرسد آنها نسبت به سا یبه نظر م -شود  یخفاش ها مبتال م طریق زا یماریب

 روس یو دربارهما  . دارد روسیو همباغ دارند. گل سرخ  روسیها و سمیهمه ارگان. باشندشده  دهیپوش روسیاز و ای فیخفاش ها منحصر به فرد کث

اما در  . ضرر هستند یها ب روسیاز و یاریبس. دهستن عتیاز طب یها بخش روسیاما و می شویمان نگر پاندمی های آنبه آنفوالنزا و  هی کها هنگام

ممکن است به  نی. اعمل می نمایندخوب  اریرسد که خفاش ها در انتقال آنها به ما بس ی، به نظر مهستند روسیو یدارا واناتیکه همه ح یحال

از آنجا که کنند.   یم  ینفر زندگ  ونیلیم  20حداکثر    وه های جمعیتیگرپستانداران هستند و در    نیتر  یاجتماع   زیکی اباشد که خفاش ها    لیدل  نیا

 ی به انتها  جمعیت یانتها کیزا از  یماریبیک عامل کشد تا  یطول نم یادی، مدت زکنند یمراقبت م گریکدیو از  رندیگ یآنها در کنار هم قرار م

پرواز مقرون به .  ردیابی کردپرواز آنها   ییتوانا  درتوان    یم،  هستندانتشار بیماری    مستعدخفاش ها    این که  یاحتمال  لیدال  گرید  از.  منتقل شود  گرید

 یاروده  ی، آنها به سخترسد یبه نظر م ش قویمو بیه بهش آن ،بکنیدخفاش را پوست  کیاست. اگر شما  افدر اطر دور زدن یراه برا نیصرفه تر

 سمی، آنها متابولاست یو از آنجا که پرواز کار سخت می باشند یورزشکار باورنکردن کیهستند. آنها  نهیها و عضالت قفسه سشانه آنها دارند. همه

 نیبه ا یاضاف یسرسخت نی. امی نماید میترم خودش را بسیار خوب یدگید بیآنها در هنگام آس DNAدارند و  یقو یمنیا ستمیدارند و س ییباال

 باشند. ها یماریب آشیانتوانند  یاست که خفاش ها م یمعن

 (:   Pangolins) ها  نیپنگول

است.   جدید  کروناویروس  یواسطه بالقوه برا  زبانیم  کی  )نوعی مورچه خوار پولک دار(  نیاعالم کردند که پنگول  نی، محققان در چ2020  هیفور  7در  

 ی کیها از نظر ژنت نیپنگولحاصل از  یها روسیکه و دافتنیکردند و در شیآزمارا  وانیح 1000از  شیگزارش شده که ب 2020و همکاران ،  ائویش

 روس یژنوم و  یبار از کل توال  نی اول  یمحققان برا  هستند.1۹-دیمبتال به کوو  مارانیب  زویروس جداشده ا  به  کینزد  ار یبس  یکیتژن  لحاظ  از(  درصد  ۹۹)

(  یموضع یهاینهبرهم  یجستجوبرای   کیو ژنت یلکولو مو یدر علوم سلول یردافزار کاربنرم  کی -(BLASTبالست) یدر جستجو 2-یکوو-سارس

پستانداران و  ترانسکریپتومیک و متارنومیک، میکرویو یداده ها تمامیدر  (SARS-like CoVسارس ) به هیشبکروناویروس های  یها یتوال

شدند. آنها  ییشناسا نیپانگل یروسیو یها از متاژنوم یا ر مجموعهمرتبط د اریبس سویه ۳۴مجموعه  نیکه در ا شدپرندگان در دسترس استفاده 

 روسیکروناو ی شد( برا یوحش جمع آور  اتیح نجاتمرکز  کیرا که از  ییماال نیپنگول 25و  ینی چ نیپنگول ۴)از  نیپنگول یسپس نمونه ها

مورد ( β CoVوس)تاکروناویرحفات شده بمنطقه  فمندده پرایمرهاییبا  RT-PCRبا استفاده از ( SARSr-CoV)یمرتبط با نشانگان حاد تنفس

. بودندمثبت  یسرم یباد یآنت ار نظر نمونه 1/۸و  PCRبا استفاده از روش  ییماال نیپنگول 17/25کردند. آنها  لیو تحل هیقرار دادند، تجز یبررس

 روسیکروناو روسیو با ٪۹0.۴ و ٪۹6.7 ، ٪۹۸.2 ، ٪100 نهیآم دیاس تی( هوPangolin-CoV) ییماال یها نیپنگول نیجدا شده از ا روسیکروناو

 ن یپروتئ( RBDقلمرو اتصال گیرنده ) که افتندیدر نیآنها همچن نشان داد. بیبه ترت Sو  E  ،M  ،N یها را در ژن( nCoV-201۹)201۹-دیجد

S    نیپنگول  روسیکروناواز  (Pangolin-CoV  )  گرفتند   جهینت  نیپس از ادارد. آنها س  2-یکوو-رسسا  روسیو  نی از پروتئ  نهیآم  دیتفاوت اس  کیتنها
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کروناویروس  RaTG13سویه  به هیشب روسیمانند با و نیپنگول روسیکروناو روسیو یبی از نوترک احتماالً 2-ی کوو-سارس روسیو روسیکه و

-روس جدیدویروس کروناوی  واسط  انبزیرا دارند که به عنوان م  لیپتانس  نیها ا  نیشده است و پنگول  مشتق(  ی)خفاش نعل اسب(  Bat-CoVخفاش)

 .نمایندعمل 201۹
شود.  یاده ماز آن استف  یدر طب سنت نیشود و همچن یمحسوب م لذیذ یک خوارک نیپستاندار در معرض خطر است که در چ  کی نیپانگوول 

 ها نیپنگولقباًل در  ها روسی. کروناومی شوددر جهان قاچاق  ی است کهواناتیح نیتر نیاز سنگ یکیاست اما  یرقانونیغ  نیش پنگولروف ایتجارت 

 .شده اند افتی

 روسیوناوکه کر  افتندیمه آنها درموجود است. اگرچه ه  زین  کردند،  قیتحق  1۹-کوویدبیماری    ها و  نیکه در مورد پنگول  گریچاپ د  شیمقاله پ   نیچند

 است. نشده باقی مانده واسط اثبات زبانیم کیبه عنوان  نیهستند، نقش پنگول 2-یکوو-مشابه سارس اریبس یکیها از نظر ژنت نیدر پنگول ها
 

  
 دیجد  روسیکروناو  یواسطه بالقوه برا  زبانیم   کی)مورچه خوار پولک دار(    نیپنگولی،  پوستپولک  (17شکل )

 

  الک پشت ها:

 ن یمراه پنگوله ه)ب باشند 1۹-کووی-سارس روسیو یواسط احتمال زبانیتوانند م یکه الک پشت ها م دادنشان  2020و همکاران  ویل یمطالعه ا

ها و خفاش ها(  نیپنگول نیالک پشت ها )همچن  ACE2 رندهیو گ 2-یکوو-سارس S نیپروتئ( RBDقلمرو اتصال گیرنده ) قیتحق نیها(. در ا

شد  افتیبت به خفاش ها نس ها نیدر الک پشت ها و پنگول ACE2 رندهیمنطقه گ کیدر  نهیآم دیاس های قرار گرفت و کمتر جهش یبررس مورد

 .ستویروس ها در الک پشت ها گزارش نشده و نیاز به تحقیقات بیشتری اکرونا(. بود یانسان ریغ  پیریماتها و  از انسان شتری) اگرچه ب

  مارها:

 س روی(، احتماالً منبع وChinese cobra) ین یچ ی( و کبراChinese krait) ینیچ تیکر ژهیاز دانشمندان اعالم کردند که مارها، به و یگروه

 وجود ندارد. یمدرک قطع چیدارند و اعالم کردند که  ه دیشک و ترد هینظر نیبهداشت به ا یباشند اما مقامات سازمان جهان یم دیجد

 ولگرد  وحشی و  سگ های

ش ها خفا ، دریکوو-و مرس  یووک-رس، ساگرید  روسیپرش به انسان ها انجام دهد، دو کروناو  2  -یکوو-سارس ،دیجد روسیکه کروناو  نیاز ا  قبل

-و مرس( civetsگربه های وحشی ) انیاز م یکوو-. سارسعبور کردندها  خود به سمت انسان ریدر مس گرید واناتیح طریق و از افتهیتکامل 

عبور  واسطی وانیح قیاز طر زین روسیو نیدهد که ا ینشان م 2 -یکوو-سارس یساختار مولکول ،عبور کرد (camels) شترها قیاز طر یووک

   از آنها است. کیدانند کدام  ینشمندان هنوز نماست، اما داکرده 

- سارس   رایببرد، ز  نیخفاش ها و انسان ها را از ب  نیها ممکن است فاصله ب  نیپنگول  اعالم کردند که  یمطالعه مقدمات  کی سندگانی، نوهیماه فور  در

وجود   یروسیسطح و  یرو  یساختار  -سنبله    یها  نیپروتئ  توسط  ها  نیپنگولآلودگی    ها باعث  این ویروس  مرتبط با آن، که  روسیو کروناو  2-یکوو

 روسیکروناو،  آنها  سنبله  یها  نیرغم پروتئ  یمعتقدند که عل  گری. اما دانشمندان دباشد  یمشابه م  -دهد سلول ها را آلوده کند  یکه به آن اجازه م  دارد

  باشند. دینوان منبع عفونت بعبه ع  ها نیشود پنگول یدارند که باعث م 2 -یکوو-با سارس یادیز یتفاوت ها نیپنگول یها

 روس یعبور کروناو یخود را درباره چگونگ قاتیتحق ، کانادا استاد زیست شناسی دانشگاه اُتاوا (Xuhua Xia) شوهوا شیارمز و راز،  نیحل ا یبرا

 حشی، هایمال داده است که سگهای مختلف حیوانی، احتها در گونهکروناویروس یامضاها با ردیابیوی از خفاش ها به انسان آغاز کرد.  دیجد
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نتایج   .استدر انسان    2-کووی-سارس  دیجد  روسیو  عالم گیریانتقال و انتشار و    یاحتمالاء  مکن است منش(، مstray dogs)  ولگرد  ایبالصاحب و  

می نشان که  است افتهیدست  یبه شواهد ،ر شدهتشمن  آکسفورد امل ملکولیکتی و ژبیولو در مجله لیآور 1۴که در  دیجد یپژوهشمطالعه  این

سندرم  عالم گیری    ء احتمالیممکن است به عنوان منشا  که گوشت خفاش خورده بودند،  )به طور خاص روده سگ(  ووهان  ولگرد یکه سگ ها دهد

به  2-یکوو-سارسویروس توسط انتقال  (Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) 2 -یروسیکروناو یحاد تنفسفوق 

 نمایند.عمل  انسان

  جه یشود، نت یشناخته م CpG تیخاص که به عنوان سا یژگیو کی یها برا روسیکروناو ریو سا 2-یکوو-سارس یکیبا اسکن کد ژنت ایشوهوا ش

را به  CpG یها تیبدن سا یمنیا ستمیشود. س یل م( دنباG) نیگوان بی( توسط ترکC) نیتوزیس بیکه در آن ترک یکیکد ژنت یگرفت توال

( ZAP) یانگشت رو یروسیضد و نیبنام پروتئ یانسان نیپروتئ کیاست.  یتهاجم روسیو کیکند و نشانگر وجود  یم شاهدهعنوان پرچم قرمز م

 ی تئور نیکند. ا یزا کمک م یرامیعامل ب نی آنها به شکستن ا یریشود و بکارگ یچفت م یروسیو یکیکد ژنت یرو CpG یها تیسا یبر رو

  خواهد بود. رتریپذ بیآس ZAPدر برابر  روسیکمتر باشد، و CpG یها تیکه هرچه سا ردیگ یم جهینت

از  واناتیبار در ح نیاول یکه برا ای است شناخته شده یها روسیکروناو ریکمتر از سا CpG یها تیسا یدارا 2-یکوو-که سارس افتیدر ایش

-ه شده سارساختشن شاوندیخو نیکتری، نزدنیاست. عالوه بر ا افتهیتکامل  (MERS-CoVکووی )-مرس و( SARS-CoVکووی )-سارس جمله

نشان   نیخفاش مرتبط است. ا  یها  روسینسبت به کروناو  یکمتر  CpG  یها  تیسا  یحاو  است کهخفاش    روسیکروناو  Ra TG13سویه    ،2-یووک

تواند فشار  یکه م یافته باشد، تکامل  ZAP ادیز انی( با بدیجد زبانیبافت م ای) دیجد زبانیم کیممکن است در  2-یکوو-دهد که سارس یم

 دیبا 2-یکوو-زا مانند سارس یماریب عامل کیمثل،  دیو تول بقاء یاصل، برا در کند. لیتحم CpG یها تیسا ختنیر یبرا روسیرا بر و یاملتک

 روسیرا به و ZAP یها نیتوانند پروتئ یاست که م CpG یها تیاز سا رهایی یحالت به معنا نیفرار کند، و در ا زبانیم یمنیبتواند از مبارزان ا

 ار دهند.شده

 

 
سلول   کی جدید  ۲- کووی-ویروس سارس  یرنگ  یروبش  یالکترون کروسکوپ ی م کروگراف ی م(18شکل ) 

 .  ماریب  جدا شده از نمونه نفش(،)ب   ۲-ی کوو-سارس   روسیذرات و  آلوده بهآپوپتوز )سبز( به شدت 
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ولگرد در  یکه سگ ها دینما یم میرا ترس 2-یکوو-سارس هیمنشاء، منبع و انتقال اول یبرا یدیجد هیفرض کی جادیمحقق امکان ا نیمشاهدات ا

ن خفاش است که روده سگ سانا  روسیکروناو یعنیآن،    شاوندیخو  نیکتریو نزد دیجد  روسی، کروناو2-یکوو-هستند. جد سارس  لیدخ  دادیرو  نیا

خفاش های حامل یک کروناویروس اجدادی   زکه ا  یسگسانان  روده  در  روسیو  عیاست که تکامل سر  نیمحتمل ا  اریبس  یریگ  جهیکند، نت  یرا آلوده م

-SARSسارس )-شبه یها روسیکروناو شیمراقبت و پا تی اهم هینظر نیاست. ااتفاق افتاده پرش آن به انسان ها  در نهایت وتغذیه می کردند، 

like coronavirusesیوحش یها (  در سگ (Feral dogsدر راه مبارزه با سارس )-دهد. ینشان م 2-یکوو    

آن هنوز دور از دسترس   یواقع یبه انسان ها منتقل شده است، اما منشاء گونه ا واناتیاز ح دیجد روسیاجماع وجود دارد که کروناو نیاگرچه ا

 تا بفهمند نمایندرا شناسایی  آن  های منشاء  در تالش هستند تا گونهندان  دانشم  2-یکوو-سارس روسیو  طغیان شروع  زمان  ازاساس،    نیبر ا  است.

 زآن باعث آلودگی بیش ا زعالم گیری امروو  پیدا کرده است زجهش یافته یا سرریبه انسان  ی خودحیوانبان زمیاولین کروناویروس جدید از  چطور

  .شده استر جهان در سراسننده یر نگران کان مرگ و مزدو میلیون نفر همراه با می

 دیجد ها و همچنین کروناویروس روسیکروناو زمخرن یا پناهگاه بسیاری اخفاش ها )که به عنوان  نیواسط ب یوانیح زبانیم کیدنبال دانشمندان 

 . نمایند شناساییبه انسان ها را  2-یکوو-سارسویروس دهنده  تیسراعامل  رویداد انتقال و نیاولو و انسان هستند  (شده اندشناخته 

 روسی، اما ومطرح شده است یواسط احتمال زبانیها به عنوان م نیپنگول گیزبه تا وکردند مارها آغاز با  ،مطالعه شدند واناتیاز ح یاریتاکنون بس

جد مشترک   کی  تن اسظهار داشتند که ممک. بنابراین آنها، اهستند  ریو انشعاب پذمتفاوت    2-یکوو-سارسآنها بسیار با ویروس  جدا شده از    یها

 .ه، وجود داردکرد یم یزندگ 1۹60عقب تر نسبت به زمان حال که در دهه  یلیخ

 

 گربهو    موش یژنوم   یباز

با  یریاز درگ ینبرد ناش خمز کی مانندآنها درست  یدر اطالعات ژنوم ییها یو سازگار راتییکند، تغ یحمله م زبانیبه م روسیکه و یهنگام

 نیپروتئ  نیشود. ا  یشناخته م  ZAPدارند که با نام    کلیدی  یروسیضد و  نگهبان  نیپروتئ  یک  پستانداران  تمامیشود،.    یم  جادیا  بدن  یمنیا  ستمیس

 .نمایدعفونت را متوقف  شتریب شرفتیکند و پ  بیکند، ژنوم آن را تخر یر یجلوگ روسیو ریتواند از تکث یم

(  ن یگوانوز کیبه دنبال  نیتوزیس کی)  CpG دی نوکلئوتیدهای به عنوانکه  ینساختما یاز بلوک ها یاصخ توالی یحاو روسی، وآنهاژنوم  درون

 ن ی. اشود یاستفاده مبردن مهاجم  نیو از ب یجستجو  یبدن برا یمنیا ستمیتوسط س تابلوی اعالنات کیشناخته شده است، که در اصل به عنوان 

 CpG  یها تیسا  زند.  یها را گشت م  هیردر  ، یاستخوان و غدد لنفاومغز  در    ساخته شدناز    که پسشود    یم  شناسایی  ZAP  نیتوسط پروتئ  توالی

 می دنبال آن ۳' به 5'در جهت  هازبا یخط توالی در  نیگوان دینوکلئوت کیتوسط  نیتوزیس دینوکلئوت کیهستند که در آن  DNAاز  یمناطق

 یتوانند با کاهش تعداد د یم 2-یکوو-سارسمانند  یشته اتک ر یها روسیکروناود. نبه عقب برگرد رکانهیزتوانند  یها م روسیو اماشود.

 CpGاز دست دادن    یصفت تکامل  نی، اجهیجلوه دهند. در نت  ضعیف و ناتوانرا    ZAPببرند و به نوبه خود    نیرا از ب  ZAPخود،    CpG  یدهاینوکلئوت

 انسان است. یروسیضد و یبه دفاع ها بقاپاسخ  کی

 مقدار شیکه افزا ی، در حالاست یعموم بهداشتبزرگ  دیتهدیک  به عنوان یروسیو ایزعامل بیماری  کیدر  CpGمقدار  کاهش دیکن تصور

CpG    مقدار  ایشزاف  با  روسیوباشد. یک    یم  ازتهدید چنین عامل بیماری  کاهش  CpG  دیریگ  یمورد هدف قرار م  یمنیا  ستمیس  نیکه توسط بهتر ،

 شود. لیتبد یعیطب یتواند به واکسن ها یکه م ،ای استزحدت در کاهش ن آ جهیشود و نت یبهتر م

 

 CpG  جستجوی خویشاوندان

دیک زخویشاوند نخفاش  روسیو کروناو 2-کووی-سارس عالم گیریکه  افتی، درروسیوروناک یژنوم ها یادیتعداد ز یپس از بررسپروفسور شیا، 

نوم کروناویروس خفاش ژاین  دهد. ینشان م روسیکروناو کدیزخویشاوندان ن تمامی نیرا در ب CpGمقدار  نی( کمترBatCoV RaTG13) آن

 درصد شباهت توالی را به اشتراک گذاشته اند. ۹6است که  2-کووی-سارسنتیک ژدیک ترین خویشاوند فیلوزن

کنند، میک میزبان حمله  ها به یویروس  وقتی  .ستهای مختلف مطالعه کرده اها را در میزبانهای مولکولی ویروسپروفسور شیا به مدت طوالنی نشانه

  .کندمی تحملژنوم در  های جدیدتغییرات و سازگاری طریق زا را ایمنی میزبانسیستم  زا زنبرد یا گری زخم های ناشی ازاغلب ژنوم آنها 

د با جلوگیری  توانمی  دارند که ZAP به نام  (key antiviral sentinel protein)  ضدویروسی کلیدی  نگهبان  ها و پستانداران یک پروتئینانسان

 CpG (CpGدی نوکلئوتید  هدف ویروس، یک جفت نویسه شیمیایی به نام .متوقف کنداز تکثیر ویروس در میزبان و تخریب ژنوم آن، ویروس را 
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dinucleotides)  است که در ژنوم RNA برای جستجو  ن از آفرد  ستم ایمنی بدنکند که سیای عمل میاین نویسه به عنوان نشانه .وجود دارد

 .می نماید.و از بین بردن ویروس استفاده 

ZAP اولین  فرد شود، جایی که سیستم ایمنی بدنزند و در مقادیر زیادی در مغز استخوان و غدد لنفاوی ساخته میهای انسان گشت میریه  در 

-سارس ای مانندهای تک رشته کروناویروس  .آن را به عقب برانند  دها می تواننکه ویروس  اما نشان داده شده است  .می نمایدحمله خود را از آنجا آغاز  

 .دهندرا ناتوان جلوه  ZAP دوری کنند، بنابراین ZAP از CpG توانند با کاهش نشانهمی 2-یووک

ویروس از همین ترفند تکاملی برای از دست که این دهد نشان می( RNAهای  ویروس ز)یکی دیگر ا HIV ویروسروی بر یبررسی مشابه

بر روی ژنوم   CpG نوکلئوتیدهای یکی از پیامدهای این امر این است که سایر دی .می بردهای ضد ویروسی انسان بهره و فرار از دفاع CpG دادن

  .عمل نمایندویروس در توسعه واکسن مهم    هش قدرتنوان هدف اصالح برای کاتوانند به ع ویروسی از نظر عملکردی برای ویروس مهم هستند و می

، در حالی که افزایش در نظر گرفتبه عنوان یک تهدید افزایشی برای سالمت عمومی  را باید در یک پاتوژن ویروسی CpG کاهش مقدار

سیستم ایمنی بدن میزبان مورد ط بهتر توس  CpG یش مقدارویروس با افزایک  .دهدهای ویروسی را کاهش میتهدید چنین پاتوژن CpG مقدار

 .کندشود که شبیه یک واکسن طبیعی عمل میآن می اییزبیماری  گیرد و منجر به کاهش قدرتهدف قرار می

 

 
  و  ی ویروسژنوم (GCورین )سیت- درصد گوانیناز  یمختلف ی ها بیترک بتاکروناویروس ها زبانی مختلف م یگونه ها( 19شکل )

I CpG و سویه  ۲-کووی- ویروس سارس. دارندRa TG13  ر یبا مقاد یواضح یها هیحاشکروناویروس خفاش I CpG   فوق العاده

 هستند.   یروسی ودر ژنوم  CpGدر برابر   یبا انتخاب قو زبان ی کوچک نشان دهنده بافت م

 

 .ندرا بررسی کرد  ،دهش  سپرده  "GenBank"   بانک ژن  به  تاکنون  که  کامل  طول  با  بتاکروناویروس  ژنوم 1252 تمام  محققان  برای انجام این مطالعه،

کمترین  (BatCoV RaTG13)کروناویروس خفاش  Ra TG13سویه  و خویشاوند نزدیک آن یعنی 2-یکوو-سارس کهند دریافت هانآ

  .دارد دیک خودزن کروناویروس خویشاوندانرا در بین  CpG مقدار
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 روسیکروناو Ra TG13 هیسو همنتهی ب تباردر  CpG سیدر ژنوم ویرو چشمگیررو به پایین  جهت تغییر ی یک جدایه اماترین الگوجالب

-طغیان عفونت سارسچین نمونه برداری شد، اما پس از   (Yunnan) یونان استان در هاخفاش  از 201۳ است که گزارش شده در سال خفاش

د خویشاون نزدیکترین خفاش کروناویروس ژنوم این .گرفت قرار بررسی مورد ووهان شناسی ویروس موسسه در 201۹ اواخر در 2-وویک

 .است شباهت درصد ۹6 با 2-یکوو-سارس نیکژفیلو

در غیر این صورت تغییر رو  .است نگرفته قرار بررسی مورد 201۳ سالدر  خفاش روسیکروناو Ra TG13 هیسو در این زمینه مایه تاسف است که

ویروس احتماالً در بافتی با بیان  ،هاول اینک .نمایدده عمل ممکن است به دلیل دو پیامد بسیار مهم به عنوان هشدار دهن CpG پائین 

دهد تر از همه، بقای ویروس نشان میدوم و مهم .میزبان خوبی است CpG های ویروسی با مقادیر کمتکامل یافته است که برای ژنوم  ZAP زیاد

 .ناک شده استان و خطرنسان پنه، ویروس برای ابه عبارت دیگر .فرار کرده است ZAP واسطهبا  اع ضد ویروسیکه با موفقیت از دف

ها که دستگاه گوارش شتر را آلوده و دریافت که این ویروس نداز شتر استفاده کرد مرس برای بررسی مجدد منشأ بیماری CpG از ابزار محققان

 .ژنومی کمتری هستند CpG دارای ،کنندکنند نیز از آنهایی که سیستم تنفسی شتر را آلوده میمی

های ناشی از کروناویروسهای  که تنها ژنوم  مشاهده کردند  آنها  مورد بررسی قرار دادند،را  ها  در سگ  ی موجودهاداده  مطالعه  هنگامی که محققان این

موارد ژنومی شبیه به  CpG شود، دارای مقادیرها میای بسیار مسری در سراسر جهان در سگکه باعث ایجاد بیماری روده (CCoVs) سگسانان

پستانداران احتماالً  یگوارش یها ستمیدهد که س ینشان م نیا .هستندخفاش  روسیکروناو Ra TG13 هیسو و 2-یکوو-رسسا ده درمشاهده ش

هایی هستند که دستگاه گوارش آنها مانند شترها دارای کروناویروس ساناناینکه سگ دوم .می باشدها  روسیوروناک توسط گیآلود یهدف اصل کی

کند، آنها را آلوده می  بتاکروناویروس ها است(( متعلق به  CRCoV)کروناویروس تنفسی سگسانان )  نچه سیستم تنفسیکمتری نسبت به آ CpG بارا  

 .کندمبتال می

ه به ند کهست یینسبت به آنها CpGاز  یکمتر ریمقاد یحاو زیکنند ن یسگ ها را آلوده م یگوارش ستمیکه س ییها یروسیوکرونا، نیعالوه بر ا

ممکن است پس از تکامل اجدادش در دستگاه  2-یکوو-اشاره دارد که سارس تیواقع نینکته به ا نیآنها مشهور است. ا یتنفسعفونت دستگاه 

می  تیتقورا  1۹-دیمبتال به کوو مارانیعالئم دستگاه گوارش در ب هبار قابل توج ریگزارش اخ کیکه با  یتیواقع نشات گرفته باشد. سگگوارش 

 نماید. 

از  یبه تازگ 2-یکوو-سارس شبه ژنوم نه ها جدا شده اند. نیاز پانگو گیزبه تااست که  ییها روسیمطالعه شامل واین  یها افتهی از گرید یکی

مقدار  یدارا یپوشش توال نیبا باالتر یکی سپرده شده اند.  gisaid.orgبه نشانی  GISAIDداده گاهیپا بهشده و  یجدا و توال نیلوپانگ

ICpG0.3929  ریمقاد نییپا اریبس یبه انتها کید، نز CpG ه ی، سو2-یکوو-، سارسنیبنابرااست.  2-یکوو-موجود سارس یژنوم ها نیدر ب 

Ra TG13 جد مشترک با  کیممکن است  ای جداشدند نیکه از پانگول آنهاییخفاش و  روسیکروناوCpG  کم  ریمقاد ایکم داشته باشندCpG 

 مل دهند.را تکاهمگرا بطور 

 

 سگ؟   ا رودهاما چر

 روسیکار کرد، و به دنبال کروناو  باید به عقب برگشت  نیبنابرا.  وجود دارد  واناتیمختلف ح  یها  در بافت  ZAP  زانیدر مورد م  یاطالعات کم،  متأسفانه

که روده  ردیگ یم هجینت نیکند، بنابرا یم کرد که در درجه اول روده سگ را آلوده دایپ  روسیکروناو کی یبود. و نییپا CpGبا سطح  واناتیح

مطالعه  این در طول سگسانانرسد فقط  یبه نظر م کند. تیرا هدا یروسیتکامل و قیطر نیباشد تا از ا ZAP یکاف ریمقاد یمکن است حاوسگ م

 ع ویروس باتکامل سری  امر منجر به  نی، اوارد شودروده سگ  به    2-یکوو-سارسی  ساز  شیاگر پ   .با بافت هستند CpGکم   یها روسیکروناو  یدارا

 یشباهت ها به سایرمقاله این ، نییپا CpGد. فراتر از سطح نشو می مجهزتر نآلوده کردن انسا یبراشود که  یم CpG یها تیسا دست دادن زا

 ن یتکامل چن  یبرا را    یاسبمن  طیدهد که روده سگ ممکن است مح  ی، اما نشان متوجه نکردندرا    سگ  روسیو کروناو  2-یکوو-سارس  نیب  یکیژنت

 .نمایدها فراهم  روسیو

 یو روده بزرگ سگ ظاهر م  هیاست، در ر  نیساخت پروتئ  یبرا  یی، که شامل دستورالعمل ها  ZAPژن    mRNAدهد که   ینشان م  قاتیتحق  یبرخ

محافظت  روسیناوکرو دربرابراندام را ن ایها،  هیدر ر ZAP فراوانی کیممکن است که  این شوند. یها جمع م هیباالتر در ر یشود اما غلظت ها

 وجود دارد که باید برای  یاحتمال  لیدهد، هر چند دال  یقرار م دیدر روده بزرگ را در معرض عفونت شد  ZAP  نییپا  های  که غلظت ی، در حالنماید

 عمل کرد. باید محتاط جهینت نیبه ا دنیرس



38 
 

 ؟منتهی می شودانسان   به  روسیچگونه و

 یمشاهده م زین نظافت خود طیبلکه در شرا یریاست که نه تنها در هنگام جفت گ یاه تناسلو دستگمقعد  هیناح دنیسیل لامش سگسانان رفتار

دستگاه   ایزعوامل بیماری    نیتبادل بسپس    ن یو همچن  یاز دستگاه گوارش به دستگاه تنفس  روسیدر واقع ممکن است انتقال و  چنین رفتاریشود.  

 نماید. لیرا تسه هیر یزا یماریو عوامل ب یگوارش با دستگاه تنفس

ثبت شده   (MN996532)  نژدر بانک  خود   یژنوم  یهمانطور که در توال  خفاش،  روسیکروناو  Ra TG13  هیسو  ، قابل توجه است کهنهیزم  نیدر ا

مرتبط با  یها بافت ای ستانداراندر روده پ  2-یکوو -سازگار است که سارس هیفرض نیمشاهدات با ا نیا .ه استسواب مدفوع جدا شد کیاست، از 

 است. افتهیروده تکامل 

های ولگرد توسط خوردن از گوشت  ها به سگکه در آن ابتدا کروناویروس جدید از خفاش  داندسناریویی را ارائه  محققین  براساس نتایج این مطالعه،  

 آلوده  هاویروس در روده سگ  حالی کهنوم ویروس است درژدر   CpG ، فرضیه انتخاب قوی برعلیهدر مرحله بعد  .های آلوده سرایت کرده استخفاش

 می دهدویروس اجازه    نوم بهژ CpG بافته  کاهشصفت    در نهایت، چنین    .ژنومی شده است CpG شروع به تکامل سریع کرده که منجر به کاهش

 با آن مواجهه هستیم. زامروکه  ک انسانی تبدیل شودفرار کند و به یک عامل بیماری زای مهل  ZAP واسطه با انسان سیستم ایمنی پاسختا از 

این گیرنده   .( نامیده می شودACE2)    2یوتانسین  ژیم مبدل آنزکه آن سلول،به    2-یکوو-سارس عالوه بر این، گیرنده سلولی شناخته شده برای ورود

های دهد که سیستم این نشان می  .کم در ریه ساخته می شوددر دستگاه گوارش انسان در باالترین سطح در روده کوچک و اثنی عشر با بیان نسبتاً  

  .ها هستندگوارشی پستانداران احتماالً یک هدف اصلی آلودگی به کروناویروس

در سیستم های گوارشی پستانداران  2-کووی-جد سارس تکاملبا  2-یکوو-سارس در CpG ماین فرضیه مطابق با این تفسیر است که میزان ک

 در  .برندمی رنج نیز گوارشی ناراحتی از 1۹-ابل توجهی از بیماران مبتال به کوویدکرده است که بخش ق ک گزارش اخیر تأییدو ی است بدست آمده

 .اندکرده معرفی درمانی مراکز به را خود گوارشی، عالئم گزارش با آنها از درصد 5/۴۸ واقع، 

در یک مطالعه جامع  .مشاهده شده استژنومی  CpG مقادیر کمویروس با های کرونانومبرای تولید ژ هستند که دیگر زبانیمگونه  تنهاها انسان

 کرده  گزارش سرفه و تب بروز از قبل اولیه عالمت عنوان به را اسهال بیمار یک شدند، مبتال 1۹-کووید به متحده ایاالت در که اولی بیمار 12 روی

 .شدند بتال به اسهال مثبتبیمار م جمله سه زا 2-کووی-سارسنظر  زا بیمار 10 از نفر 7 مدفوع هاینمونه و است

دهد   یمطالعه بطور گسترده نشان م  نیبرخوردار است، ا  یاتیح  تیجهان از اهم  ی، در بحران بهداشت فعل2-یکوو-که منشاء خاص سارس  یدر حال

 فت توسط بااعمال شده  یانتخاب از جمله فشار یروسیوم وبا ژن زبانیم یتوان با در نظر گرفتن تعامل دفاع  یرا م یروسیکه شواهد مهم تکامل و

 نشان داد. یروسیژنوم و بیترک یبر رو زبانیم

  

 جهینت  یشواهد ب

  سکو ی سانفرانس  یالتیو تکامل دانشگاه ا  یبوم شناس  اری، استادنگزیپلون پنهمه محققین با این فرضیه موافق نیستند.    ؟است  مورد تایید  هیفرض  نیا  ایاما آ

ه این که داده های آن، نتیجه گیری ژیادی در منطق این مطالعه وجود دارد به ویزگفته است که نقاط ضعف  Live Scienceرنتی ه اینت به مجل

 .قرار داده است یها را مورد بررس روسیاز و یاریبس CpG زانیز موی نی یقاتیگروه تحقمطالعه را پشتیبانی نمی کند. 

 یو چگونگ HIV روسیرا در و CpGسطح  (، Pennings) نگزیه است، پنر شدمنتش  PLOS نتیکژ مجله که در 201۸سال  یامطالعهیک  در

تب  روسیاز جمله و - گرید روسیو نیچند درباره یسپس مطالعه مشابه یکرده است. و یرا در افراد مختلف بررس ازاین عامل بیماری تکامل 

به  ای رود یاز دست م CpG یها تیسا در ها جهش قیاز طر اشکاالت نیکه چند بار ا ردیبگ دایانجام داد تا   Cو  B تیت، آنفلوانزا، و هپایدنگ

شده از افراد کمتر از   اخذ یروسیو یدر نمونه ها نماید یاضافه مرا   CpG یها تیکه سا ییجهش ها یکه به طور کل افتندیدر آنها. آید یدست م

بدن  رایبر باشد ز نهیها هز روسیو یممکن است برا CpG -شده جادیا یجهش ها اند.شده از ژنوم حذف  CpG یها تیکه سا است ییجهش ها

 تیها هنوز هم سا روسیاز و یاریرسانند. بس یآنها را به حداقل م تظاهر یتکامل یروهایبا گذشت زمان، ن نیدهد، بنابرا یرا به عفونت هشدار م

روش   نیا  2-یکوو-سارسدر    نیبنابرا.همراه باشد  نهیهز یکم اگر با  یحت،  داشته باشد  یا  دهیاست فا  ممکنجهش ها    نیرا دارند، بنابرا  CpG  یها

 CpG، مقدار  دیکن یها نگاه م روسیبه همه و  یوقتدارند.  وجود    2-یکوو-تر از سارس  نییپا  CpG  مقداربا    یادیز  یها  روسیو  .ستین  معمول  ریغ 

 . ستین بیوجه عج چیبه ه
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 ( animal-borne coronaviruses)  وانیح  راه  زمنتقله ا یها  سیکروناو  ریاکمتر از س CpG  یها تیسا  یدارا  2-یکوو-که سارس  دیفهم  ایش

 لیدل کیاگر  یحت اعتقاد دارد که نگزیاما پن .است نیکند که چرا چن یم جادیسؤال را ا نی، پس اباشد حیصح افتهی نیا نکهیاست و با فرض ا

 ی برا یتکامل لیدل نیجود داشته باشد، ممکن است اداده است، ورا از دست  CpG یها تیاس 2-یکوو-چرا سارس نکهیا حیتوض یبرا یتکامل

 آلوده کردن انسان نداشته باشد. یبرا یخاص تیمز روسیو

کم   CpG  با  یها  روسیکه و  یمعن  نیرا نشان داده است، به ابیماری    حدت  شی و افزا  یروسیو  RNAدر ژنوم    CpGکاهش   نیمطالعات ارتباط ب  این

روند  در اینجا ،کند یم تیکند، حما یرا حذف م CpG یها تیکه سا ییحال، اگرچه تکامل از جهش ها نیتند. با اهمراه هس دتریعفونت شد با

 CpG  یها تیکه تعداد کم سا  ییها  روسیکه و  ستین  یبدان معن  نیاند.  زگره می    دتریعفونت شد  را با  کمتر  CpG  یها  تیوجود دارد که سا  یکل

  در  ءجزبه  یعواقب مهم اما عیو شا ریعفونت فراگ که است دهیریوماویپول رهیگونه از ت )یک BK روسیمثال، و ایرب "تر هستند.ا زحدت اً دارند لزوم

 یندگدرصد از بزرگساالن ز ۸0تا  60 ها هیدر کل باًیاست و تقر CpG سایت های یتعداد کم یحاو( .کندینم جادیا یمنیا سیستمضعف  افراد با

 روسیو نیابی کی مخفف اسم فردی است که شود. ) یعالئم م جادیباعث ا یمنیا ستمیه سط در افراد سرکوب شداما به طور معمول فقد، کن یم

 جدا شده است.( ویاز  بار نینخست

 نیدر ا. باشد یتوسعه واکسن ها م یراه کارآمد برا کی نیمرتبط باشد، ا یماریبا شدت ب یبه نوع  2-یکوو-موجود در سارس CpGاگر سطح 

را  کالاش نیا جهیببرند، در نت نیاز ب یشگاهیآزما محیط کیدر  روسیرا از ژنوم کروناو CpG یها تیتوانند سا ی، دانشمندان میرضف ویسنار

 یها نتعفو یو شدت نسب CpG نیب یارتباط چی. اما تاکنون، هدگنجان آن را واکسن کیتوان در  یم نانیکه با اطم ییکنند تا جا یم فیتضع

 است. یامدهت نبدس 2-یکوو-سارس

  Ra Tg13سویه  و 2-یکوو-، به موازات سارس CpG یها تیاز سا یشامل تعداد کم زین ایموجود در مطالعه ش نیپنگول روسیکروناو نیچند

 سرویکروناو نیمشترک ب جدوجود ،  نی، با انیو پنگوول یانسان یها روسیکروناو نیب یکیژنت یتفاوت ها گرید خفاش بود. با توجه به  روسیو

رگ یا جد زپدربکه  می رودوجود داشته است. انتظار  شیسال پ  1۳0از  شیب ادیبه احتمال زکم  CpG با 2-یکوو-و سارس نیپنگوول

(progenitor) باشد دتریجد اریبس 2-یکوو-سارس. 

اثبات   یبرا یله، شواهد اندکرحم نی؟ در ااستت کرده دمخ جدید روسیکروناو یبرا واسط زبانیم کیبه عنوان  ی وحشی و ولگردها سگ ایآ اما

 موضوع وجود دارد. نیا

 

 ؟نمایدمنتقل   واناتیرا به ح   ۲  - یکوو- سارس  روسیتواند و  یانسان م  ایآ

 شده است، احتمال  عیتوز توسط تماس فرد به فرد یانسان تی به طور گسترده در جمع  2 -یکوو-سارس روسیو یعفونت ها شیوع که اکنون

با انسان  کیبه دنبال تماس نزد و دو گربه و یک ببر آلوده وجود دارد. تا به امروز، دو سگ افرادبا  کیتماس نزد قیطر از واناتیح یبرخ آلودگی

  ی قطرات تنفس  قیعمدتًا از طر 2 -یکوو-سارسآنجا که ویروس  زبوده است. بنابراین، امثبت آنها  2 -یکوو-سارس روسیو شیآلوده، آزما یها

و دیگران و حیوانات خانگی اصول بهداشت فردی  محافظت از خود یشود. برا یفرد آلوده منتقل م کردنعطسه و سرفه هنگام صحبت، شده  دیتول

 و تنفسی را باید رعایت نمائید. 

 

 ؟مبتال شوند  19 - کووید  بیماری  به  توانند  یم   حیوانات خانگی  ایآ

(، عامل بیماری Canine enteric coronavirusکروناویروس روده ای سگ)  دها مانن  یروسیوکرونااز    یانواع خاص  به  توانند  یمو گربه ها    ها  سگ

گربه  روسیکروناوو  ، عامل بیماری تنفسی،( Canine respiratory coronavirus ) سگ یتنفس روسیکروناو روده ای بسیار واگیر دار و

(Feline coronavirus)کوویدنام  به،  جدید روسیکروناو نیاست که ا نیقاد بر ااعت اما مبتال شوند ت عفونی، عامل بیماری روده ای و پریتونی- 

 .ستین و گربه ها ها سگ یسالمت یبرا یدی، تهد 1۹

 خانگی واناتیح یماریبر ب یمبن یمدرک چیه یراز. وجود ندارد 1۹-به احتمال ابتال حیوانات خانگی به بیماری کووید یدر حال حاضر پاسخ روشن

گربه  ایسگ  این کهبر  یمبن شواهدی چیکه ه اعالم کردند WHOو  CDC  ،OIE نیو همچن یعفون یها یماریب کارشناسان .نیست دسترس در

   .، وجود نداردشوند باشد و یا به بیماری مشابه با انسان مبتال به افراد ویروس انتشار و،  2 -یکوو-سارستواند منبع عفونت  یم یخانگ یها
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 مار یصاحبان ب با کینزد مواجهه و تماسبه دنبال  1۹-دیکوو روسیبه و گزارش داد که دو سگ OIE هی بهنگ کنگ شواهد یپزشکدام خدمات

 ها  سگاین را نشان داد.  1۹-دیکوو روسیو یکیماده ژنت حضورانجام شد، -PCR  rRT با روشکه  شیآزما نیا. آلوده شده اند 1۹-دیمبتال به کوو

 داد. یرا نشان نم یماریب ینیعالئم بال چیه

 شتریشوند. مطالعات ب  یم  ماریب  اینقش دارند    یانسان  یماریب  نیا  وعیدر ش  و گربه ها  ها  وجود ندارد که نشان دهد سگ  شواهدی  چیه  زبنابراین، هنو

  .مبتال شوند  2 -یکوو-سارس روسیمختلف ممکن است توسط و واناتیو چگونه ح ایکه آ میدر حال انجام است تا بدان

بهترین دهند،    انتقال  واناتیح  بهها را    یماریتوانند ب  یم  زیرا در مردم گسترش دهند و افراد ن  یگرید  یها  یماریتوانند ب  یم  ناتاویاز آنجا که ح  اما،

 مائید. ایت نرا رع دستان خود ه شستشوی ژاصول بهداشت فردی به وی، واناتیتعامل با حارتباط و تماس و از  پسقبل و  شهیاست که هم کار این

 یبه تازگ یستی کهزه سطح چهار ایمنی زولیا طیدر شرا ها و اردک ها ، مرغها ، خوکها ، سگها، راسوها گربه بررویمحققان  تجربیلعه مطا جینتا

 سایر به ن راو آ شوندآلوده  سارس روسیوکروناتوانند به  یم (ferretsراسوها)و  یخانگ یگربه ها نشان داد که ،منتشر شده (2020مارس ۳0)

شش گربه به  آنها گسترش دهند. زین انسانرا در  روسیاحتمال وجود دارد که بتوانند و نیو ا نمایندمنتقل  راه قطرات تنفسی زا راسوها و گربه ها

 ر یو انتقال به سا یآلودگن مطالعه در ایشدند.  ها بیمارشدند، اما فقط راسو روسیحامل و آنها. همه کردند حیتلق سارس را روسیو و شش راسو

  آلوده شدند. زین در یک محل نگهداری می شدند، آلوده واناتیح باکه ی تلقیح نشده گربه ها و راسوها نشان داد کههمان گروه  یاعضا

، حیاز تلقشد. محققان پس  حیتلق ناییداخل  طریق زبه این حیوانات ا فوت شده در اثر ابتال به سارس مارانیاز بکشت داده شده  سارس روسیو

 راسو دادند. چهار گربه و چهار    مایشزآ  (RT-PCRمعکوس )  مرازیپل  یسیرونو  یا  رهیبا واکنش زنج  یو رکتال را بطور دوره ا  ی، حلقینیب  سواپ های

حالی   یار بروز دچ  2از    پس  راسو، اما سه مورد از شش  بودندگربه ها سالم    همه شدند.  نهیمعا  یماریعالئم ب  یشدند و برا  هکشت  حیروز پس از تلق  ۴

گربه   یبرا 10از گلو کردند و تا روز  روسیو دفعشروع به  حیروز پس از تلق 2 واناتی درگذشت. همه ح چهارمدر روز  آنها مورد کیو  ندشد و ضعف

 نهیمعادر ه ها باالتر بود. رب گ نسبت بهها راسودر  روسیو تریما تجدا شد، ا واناتی همه ح هیو ر یاز نا روسیو. داشتادامه  برای راسوها 1۴ ها و روز

یک   .ندنشان داد  تر  فیهرچند خف  ،دهش  دهید  سارس  آلوده به  (macaquesینه های دم کوتاه )زبوکه در    یمشابه موارد  هیر  عاتیضا  یکروسکوپ یم

 آنها یروز در نمونه ها 2 از پس روسیآلوده شدند و و محل قرار داشتند،در یک آلوده  راسوهایگربه ها و  باکه  آلوده نشده و راسویگربه  جفت

روز پس   21و   16شدند و  چشم    ملتحمهالتهاب  ،  بی حالی و ضعف دچار    راسودو    نیمانده بودند، ا  یدو گربه سالم باق  نیکه ا  یمشاهده شد. در حال

 سارس  از یناش هیاز ذات الر یعالئم چیه نشان داد، اما وانیدر هر دو ح الغرید و کب دوزیپیل کیپاتولوژ نهی. معافوت کردند واناتیحسایر  حیاز تلق

 مشاهده نشد.

به طور  روسیهستند و و کووی-ویروس سارس توسط یشگاهیمستعد ابتال به عفونت آزما یخانگ یو گربه ها راسوهادهد که  ینشان م جینتااین 

 مدل توانند به عنوان  یم ه راسوبه ویژگونه ها  نیا نیابنابر. شود یمنتقل م یقطرات تنفس قیاز طر، کنند یم یکه با آنها زندگ یواناتی به ح یموثر

 وانات،یح ریسا یو احتمال آلودگ هسگ ها کم بود تیحساس .باشند دیمف سارس کاندید واکسن ای یروسیضد و یداروها شیآزما یبرا یوانیح یها

 وجود ندارد. روسیو هب یشامل مرغ، خوک و اردک آلودگ

 دارنقاب یزباد نخلگربه وحشی ، ( Chinese ferret badgers)ینیچ ینواررس راسویاز جمله  یوحش نوایح نیچند زدر مطالعات قبلی نی

(masked palm civets ) راکونسگو (raccoon dogs )اگرچه را حمل می نمایند سارس روسیبه و هیشب اریبسی روسیگزارش شده که و ،

، شوند یآلوده م یبه راحت یخانگ یو گربه ها راسوهااز  گوشتخواران دور نکهیار ب یها مبن افتهی نیمشخص نشده است. ا روسیو یعیمخزن طب

 .کند ریرا درگ واناتیح یاز گونه ها یعیوس فیزا ممکن است ط یماریب عامل نیدهد که مخزن ا ینشان م

 یو کس  داشتندقرار   روسیو  یمعرض دوز باالر د  طور تجربیبه    واناتیح  نیزود است، چون ا  ینگران  یهنوز برا  این مطالعه اعتقاد دارند کهمحققان  

 ی روسیو  زانیم  ایکه آ  ستینه. عالوه بر آن مشخص ن  ایاست    ریامکان پذ  واناتیح  نیدر ا  یبه صورت خودبخود  روسیانتقال و  انیجر  ایکه آ  داندینم

 ک یگربه و سگ در ارتباط نزده ک  کنندیم  دیتاکهمچنین   است نه؟  یکاف  واناتیح  ریسا  ایآنها و انسان و    نیانتقال ب  یدارند برا  وددر خ  واناتیکه ح

 . است تیبا اهم اریکرونا بس روسیآنها به و تیها هستند و درک حساسبه انسان

شده بودند، مشخص شد که به  مبتال به سارس یسال جار لیاوا آن هنگ کنگ، که صدها نفر از ساکنان یدر مجتمع آپارتمان خانگی یگربه ها

را به انسان منتقل کنند، اظهار  سارس روسیتوانند و یم یخانگ یگربه ها ایآ نکه یگزارش خود درباره ار د محققان ده شده اند.لوآ سارس روسیو

 نی، با ادفع می کنندرا  روسیو یظاهراً مدت کوتاه راسوهااز آنجا که گربه ها و اما، . ستا ریامکان پذ یاز نظر تئور یانتقال نیچن اما. نکردندنظر 

 داشته باشند. یماریب نیدر گسترش ا ینقش مهم واناتیحاین ارد که احتمال وجود ند نید اجوو
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 را گسترش دهند؟  19  - کوویدتوانند   یم   یخانگ  واناتیح  ایآ

اما در حال   .جداشده اند  غیرهاز جمله گاو، اسب، سگ، گربه، شتر، خفاش ها و    یخانگ  واناتیو ح  یاهل  واناتیگونه از ح  نیدر چندکروناویروس های  

 در دسترس نیست.   2-کووی-به ویروس نوپدید سارس واناتیح آلودگی و ابتال در ارتباط با عید قطشواهحاضر 

خود و  یهشدار داد که نسبت به سالمت نیدر چ یاهل واناتیبه صاحبان ح نیچ یبهداشت مل ونیسیکم ندهیو نما ستیولوژیدمیالنژوان، اپ  یل

مان، زدر آن  ،  .دبروند و با فرد آلوده ارتباط برقرار کنند، احتمال عفونت دارن  رونیب  یخانگ  واناتیح  اگر باشند:    اریوشد هخو  یخانگ  واناتیح  یسالمت

  .میباش یاهل واناتیح ژهیوپستانداران به  ریمراقب سا دیجدا شوند. عالوه بر مردم، با دیبا یخانگ واناتیح

آمده است،  دیپد یوانیاز منبع ح روسیو نیرسد ا یاگرچه به نظر م" کردهاعالم ( CDCده امریکا )بیماری ایاالت متح زمرکر کنترل و پیشگیری ا

زنده و مرده اجتناب  واناتیح تماس با کنند از یسفر م نیکه به چ یافراد شود یم هیتوص . امادر حال گسترش است گرید فرداما اکنون از فرد به 

 باشد. دیجد کروناویروس نیممکن است منبع عفونت ا یاهل واناتیح ای خانگی وانیهر گونه ح میکر کنوجود ندارد که ف یلیدل چی، اما هنمایند

می احتماالً   یمقامات بهداشت که شد یابیمثبت ارز زآنها نی شیآزما مثبت بودند، 2 -یکوو-سارس نظر زا سگ در هنگ کنگ که صاحبان آنها دو

 یاهل  واناتیح  این کهبر    یمبن  شواهدی  چیدر حال حاضر ه"کنند که    یم  دیأکت  یاست. مقامات بهداشت  "وانیمورد انتقال انسان به ح  نیاکه    دهند

 .ند، وجود نداردشدن آنها شو ماریب ای 1۹ -کوویدتواند باعث عفونت  یم یخانگ و

  وان یبتواند آن ح  یگری، و سپس فرد دکنند  و سرفه آلوده  خود را عطسه  یخانگ  وانیبتواند ح  1۹  -کوویدفرد مبتال به  کیامکان وجود دارد که    نیا

مثال،  براینسبت به سطوح نرم ) 1۹ -کوویدمعتقدند که خطر انتقال آن کم است.  ی. کارشناسان دامپزشکمنتقل نمایدرا  یماریرا لمس کرده و ب

از  دیکنند با یم یزندگ رمایکه با افراد ب یناتاویوجود، ح نیماند. با ا یزنده م ، فلز(شهیجان )مانند ش یسطوح سخت و ب یبر رو شتریخز، مقوا( ب

و حیوانات   گرانیاز تماس با د  دیبا  ،کنند  یم  یزندگ  ماریکه با افراد ب  ینشوند، همانطور که افراد  ی( نگهدارخانگی  نهی)در قرنط  گرید  واناتیافراد و ح

 .کنند یخوددار خانگی

و فقط سگ   شودینوع از کرونا به انسان منتقل نم ایناما    یدنمامی    جادیا  یگوارش شکالتکه م  شدندیکرونا مبتال مویروس    از  یسگ و گربه به نوع

و دهان  مو و پوست یرو روسیشوند اما ممکن است و یمبتال نم 1۹ -دیمانند سگ و گربه به عفونت کوو یخانگ واناتیح. کندیو گربه را مبتال م

 شود. ویروس یکیال مکانتواند باعث انتق یمآنها  ند،یبدن آنها بنش و بینی

از خفاش  ،یوحش واناتیسارس در بازار فروش ح روسیکروناو 200۳اما در سال  ستیبه انسان متداول ن واناتیها از ح روسیاگرچه انتقال کروناو

مستعد  یخانگ یه هاگزارش داد که گرب 200۴مطالعه در سال  کیواسط( و سپس به انسان منتقل شده بود،  زبانیولگرد )م یها)مخزن( به گربه

 روس یتوانند به طور موثر و  یمبتال به سارس هستند و م  ماری( از بSARS-CoV)  یکوو-سارس  روسیبه کروناو  یو آلودگ  یبه سندرم حاد تنفس  ابتال

سال  ه که درخانواد نیا گریمهم د روسی(، وMERS-CoV)یکوو-مرس روسیاز و یمشابه ا یها هی. سودنیدر تماس منتقل نما واناتیح ریبه سا

 ی و عربستان سعود رانیمصر، عمان، قطر، ا ریمختلف نظ یدر انسان شناخته شده بود، در کشورها انهیخاورم یعامل سندرم تنفس وانعن به 2012

 از شترها جدا شدند.

 

 واکسن 

  ز ات در کشورهای مختلف ا ر دسترس نیست اما تحقیقاختصاصی برای انسان یا حیوان ددر حال حاضر واکسن  1۹-ه با بیماری کوویدزمباربرای 

 و  واناتیح مایش آنها بررویزهایی در آ تیموفق در جریان است و جمله چین، روسیه، انگلستان، امریکا، استرالیا، کانادا و غیره برای تولید واکسن 

ها و دانشگاه های مختلف در حال   در شرکت  2-کووی  -س سارسواکسن بر علیه ویرو  ۹0  زدرحال حاضر بیش ا  انسانی بدست آمده است.  داوطلبان

مایش برروی انسان داوطلب شده است. بسیاری دیگر نیر برروی حیوانات در حال بررسی زاین واکسن ها وارد مرحله آ  زمورد ا  6  زساخت است. بیش ا

و پروتئینی تقسیم می شوند. هر  Aکتوری ، اسیدنوکلئیک می باشند. این واکسن ها بطور کلی به چهار دسته اصلی شامل واکسن های ویروسی، و

 یم می شوند. یر گروه تقسزبه نوبه خود به دو  زاین واکسن ها نی زکدام ا

،  دیجد یتهاجم یها ایزری بیما عواملشناختن  تیمبه رس تواند یبدن م تطبیقی یمنیا ستمیسچگونه با این واکسن ها ایمنی توسعه می یابد. 

در سطح   2ACEیها رندهیگ یبر رو قفل شدن یسطح خود برا ای سنبله نیاز پروتئ روسیو نیا .اموزدیب 2-کووی -کروناویروس سارسمانند 

 .نمایند دیلتو یشتریب یها روسیتا وکنند  یرا ترجمه م روسیو RNAها  سلول نی، اورودکند. پس از  یاستفاده م یانسان یسلول ها
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 کننده کمک یت تیلنفوس  یها فعال کردن سلول یاز آن را برا ییکنند و بخش ها یم ریرا درگ روسیوتخصصی این  "ژن یآنت یحاو یها سلول"

(T-helper  )یب  تیلنفوس   یها  سازند: سلول  یرا قادر م  یگرید  یمنیا  یها  پاسخکننده  کمک   یت  تیلنفوس  یسلول هادهند.    یم  شینما  (B cell) 

 یم یعالمت گذار بیتخر یرا برا روسیو نیکنند و همچن سدودآلوده م یها سلول دررا  روسیتوانند و یکنند که م یم جادیرا ا ییها یباد یآنت

 برد. یم نیو از ب ییرا شناسا روسیآلوده به و یسلول ها یسم T لنفوسیت ی. سلول هانمایند

کنند که در صورت آلوده  یم کیرا تحر یمنیشوند، اما پاسخ ا ینم یماریب جادیژن که باعث ا یبدن در مقابل آنت اجههومتمام واکسن ها با هدف 

ها   روسیو  برروی، و  شده  مودهزآ  روسیکروناو  هیوجود دارد که عل  واکسن  ببرد. حداقل هشت نوع  نیاز ب  ایرا مسدود   روسیتواند و یم  روسیشدن و

  .نماید یم عمل سوریو مختلف یقسمت ها ای

 

 
 ۲- کووی-( انواع واکسن های در حال مطالعه ویروس سارس۲0شکل )

 

موجود  یاز واکسن ها یاریهستند. بس رفعالیغ  ای خفیف حدت یافتهبه صورت ت روسیوخود واکسن با استفاده از  دیدر حال تول میت تل هفحداق

 کیوتیبا نوواکیس دارند. ازین یگسترده ا یمنیا شیسرخک و فلج اطفال هستند، اما به آزما هیکه عل ییشوند، مانند آنها یساخته م قیطر نیاز ا

(Sinovac Biotech )در انسان کرده است. 2-کووی-سارس رفعالینسخه غ  شیبه آزما وعدر پکن شر 

 یکند که باعث م جادیرا ا  ییکه جهش ها  یشود تا زمان  یم  تخفیف حدت یافتهواکسن    یبرا  یانسان  ای  یوانیح  یها  معموالً با عبور از سلول  روسیو

 پونای هند کننده واکسن در  دی، با مؤسسه سرم هند، تولورکیوین ل،ینگدیدر فارم (Codagenixجانکس )کودا شرکت کمتر شود. یماریشود ب

 شوند.  دیتول  یکمتر  ییبا کارآ  یروسیو  یها  نیکه پروتئ  یبه طور  را تضعیف نماید  2-یکوو-سارس  ویروس،  آن  یکیکد ژنت  رییدارد تا با تغ  یهمکار

شروع  دروجود ساختن آنها  نیشود. با ا یم غیر عفونیگرما  ای دیمانند فرمالدئ ییایمیش استفاده از موادها، با واکسن  نیشده در ا رفعالیغ  روسیو

 ز دارد.نیا یعفون روسیو یادیز ریمقاد

 یمنیا ی)به جا یعموم یمنیپاسخ ا کی جادیتواند با ا یسل م ای فلج اطفال هیموجود عل یها واکسن ایآ نکهیا شیشامل آزما یگرید یها تالش

 روس یهدف قرار دادن و  یبرا  یکیتوانند از نظر ژنت  یم  یخاص  یمنیا  یها  سلول  ایآ  نکهیا  ای  ،کمک کنند  2-یکوو-به مبارزه با سارس  خاص(  یقیتطب

 .اصالح شوند

 ی زداروسا  شرکت(، توسط  یمصنوع   DNA  کی از    یدرون بخش  2-یکوو-سارس  روسیو  یکیاز کد ژنت  یبخش)قراردادن    DNAانسانی    واکسن ن  لیاو

پادتن  کیبتواند  ماریب یهاتا سلول کندیکمک م ماریشده به ب یمهندس دیپالسم قیواکسن با تزر نیا در حال ساخت است. (Inovio) وینوویا

برای  FDA زبا مجو 1۹-مایی بالینی برای مقابله با کوویدزبه کارآ DNAورود واکسن  کنند. دیخاص تولمبارزه با عفونت  یبرا مطلوب و هدفمند
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 1۸تا  12 یانسان در ط یبرا 1۹-یدبیماری کوو زند که واکسن یم نیتخم یسازمان بهداشت جهان اولین بار برای مصرف انسانی انجام می شود.

 واهد گرفت.در دسترس قرار خ  ه گیریشروع هم زپس ا ماه

 

 
 ( مجله نیجر در این اینفوگراف رویکردهای ساخت واکسن، نحوه عملکرد آنها را به تصویر کشیده است.۲1شکل )
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 یافته کهتوسعه    پکن  ،  نی(  چSinovac Biotech)ک«یوتیبا  نوواکی»س  یشرکت داروسازتوسط    1۹-دیکوو  یماریب  دیگری برایواکسن    شیآزما

محافظت   یگونه عوارض جانب  چیهبدون  کرونا    روسیرزوس را از ابتال به و  مونیواکسن چند م  نیاآنها با  انجام شده است.  هامونیم  یبر رو  تیبا موفق

از   2-کووی-سارس روسی، وتلقیح واکسن زپس ا. سه هفته شد قیرزوس تزر مونیدو دوز مختلف به هشت مند. در این طرح این واکسن با کرد

اهده و حلق آنها مش هیدر ر روسیاز و یانشانه چیه هامونیم هیبه ر روسیو تلقیحهفت روز پس از  گردید.ق یتزر هامون یم هیچند لوله به ر قیطر

از  یکه دوز کمتر آنهااز  برخی واکنش را نشان دادند. نیکرده بودند بهتر افتیدوز واکسن را در نیشتریکه ب ییهامونیم یمنیا ستمی. سنگردید

فعال  ،ن حالبا ای. نمایندرل کنت در آنها که محققان توانستند عفونت را شدند( viral blip)یروسیکرده بودند دچار نوسان بار و افتیواکسن را در

ها در انسان 2-کووی-ویروس سارسکه توسط  یدیعالئم شد یرازانتخاب کرد  یوانیح شیمناسب آزما نهیرا به عنوان گز یخاص وانی ح توانینم

ر است. ماکاک موث یهامون یظاهر در م اشیدی شرکت هم هفته گذشته نشان داد که واکسن تول نیا .شودینم مشاهده هامونیدر م ،شودیم جادیا

 واکسن هم آغاز شده است. نیا ینیبال ییآزماکار

 ی تو یانست  لهیشده بوس  دیتول  یواکسن کرونا  ماکاک رزوس  مونیمشش  .  را مصون کرد  هامون یدانشگاه آکسفورد م  یه شده توسطته  یواکسن کرونا

کرونا قرار گرفتند که قبال ثابت شده بود باعث  سوریو یباال یدر معرض مقدارها ،ه بودندکرد افتیدانشگاه آکسفورد را در جنر و گروه واکسن

پس  روز بعد سالم ماندند. 2۸نشان ندادند و تا دست کم  یماریاز ب یعالئم چیکه واکسن زده بودند، ه یهامون یاما م .شودیم یهامون یم یماریب

( وریدر ماه سپتامبر )شهر رودیو انتظار مشده است، شروع  شیهفته پ ها انسان یروکرونا  دیجد روسیواکسن ضد و ینیبال ییکارآزما جینتا نیا زا

( در هند که Serum Institue) رمیس یتویانست نام دارد.  hAdOx1 nCov-19شده است  قیرزوس تزر یهاکه به ماکاک یواکسن .ابدی انیپا

دوز از آن را شروع  ونی لیم ۴0 دیو از هم اکنون تول ماندینم ییکارآزما نیا افتنی انیکه منتظر پاسازنده واکسن جهان است اعالم کرده  نیبزرگتر

 شود. یجوببودن آن در وقت صرفه ربخشیتاث دییکرده است تا در صورت تا

 

 
 ردتوسط دانشگاه آکسفو  19-مایی بالینی تولید واکسن کوویدزآ( کار۲۲شکل )

 

ها واکسن بر ماکاک  نیبودن ا  ربخشیثبه هم هستند، اما تا  هیشب  هاآن  DNAدرصد    ۹۳د و  به انسان هستن  وانیح  نیکتریماکاک رزسوس نزد  مونیم

 یها و کشورهادانشمندان در شرکت لهیکرونا بوس روسیو یواکسن برا ۸0حال حاضر حدود  در .ستیها نموثر بودن آن بر انسان یضرورتا به معنا

را انجام  واناتیح یرو شانیهاواکسن شیدر وقت آزما ییجوصرفه یااند برگرفته  میها تصمگروه نیاز ا یگوناگون در دست ساخت است، اما برخ

 ندهند.
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  واناتیحکروناویروس جدید و  

 human-to-animal) حیواناز انتقال انسان به  ینمونه ا آلوده به کروناویروس رد گربهک موو ی دو مورد مثبت سگ احتمال دارد که

transmission17 یبررو یغربالگر کی یکشورها، دو سگ در ط ریو سا نیدر چ 1۹ -دیکوو یماریب انیطغ یاابتد زا یراز .باشد (، این ویروس 

 مثبت بودند. 1۹ -دیاز نظر کوو ، کردند یم یزندگ روسیبا افراد حامل و کیماس نزدکه در تیک ژو یک گربه در بل در هنگ کنگ گربه ۸سگ و 

 ها شیآزما در کشنده روسیواین  نظر زا ،شدندنگهداری بندر هنگ کنگ  خانگی واناتی ح و قرنطینه ینگهدار زمرکدر  که یخانگ اتوانیح سایر

و  را نشان ندادند 1۹ -کووید یماریاز ب بالینینشانه  چیه در هنگ کنگ واناتیح نیااز  چکدامیهو به صاحبان آنها برگردانده شدند.  بودند یمنف

اما در خواهند گرفت. مکرر قرار  یها شیتحت کنترل و آزما کیسگ ها از نزد نیا. ندبود مثبت  2 -یکوو-سارسنظر ویروس  زتنها دو مورد آنها ا

)استفراغ،  یو گوارش یشدن صاحب خود مشکالت تنفس ماریهفته پس از ب کیود دح کیبلژ در  2 -یکوو-سارس روسیو آلوده به یگربه خانگ

 کرد. دایاسهال( گذرا توسعه پ 

خود   یدامپزشک  مایشگاهزآ  دیجد  ستمیس  یاعتبارسنج  یاعالم کرد که در ط  2020مارس    1۳  خیدر تار  IDEXX  یدامپزشک  گاه هایشیآزما  سیسرو

 نمونه این    است.  تشخیص داده نشده  یمثبت  جهیکرده و نت  یابیرا ارز  نمونه(  ۳500و اسب)  سگ و گربه  هزاران نمونه  ،  2  -یکوو-سارس  روسیو  یبرا

جمع   واناتیسالمت ح  PCR  شیآزما  یازهاین  ریسا  یبرا  IDEXXمرجع    یها  شگاهیبه آزما  یارسال  یها  ونهنم  یو اعتبارسنج  شیتوسعه آزما  یبرا  ها

  در این  در تماس بوده اند را 1۹-دیکوو تائید شده را که با موارد یواناتیح مایشگاهزا این آام، خبر خوب است نیکه ا یحال درآوری گردید. 

متحده،  االتیدر ا یمرجع دامپزشک شگاهیآزما ۸0از  شیبا ب یشبکه جهان کی IDEXXمرجع  یها شگاهیآزماست. ه انکرد شیآزما یاعتبارسنج

 است.و در سراسر اروپا  لی، برزیجنوب یقایفر، آی، ژاپن، کره جنوبلندیوزی، نایکانادا، استرال

 کیانتقال    ی، برادهند  انتشار  آن را  توانندیو م  دهندیم  ریکه آنها در بدن خود تکث  یو دُز  دنشویم  مواجههکرونا    روسیوبا    واناتیح  که  یدُزان  زمی

 به انسان وجود ندارد. واناتیح زا 2-کووی-ویروس سارسال انتقمبتنی بر  یمدرک چیلحظه ه نیلذا تا ا، ستین یکاف گریبه فرد د یعفونت از فرد

 شکیزدامپ شکی وزمان های پ زتوسط همکاری سا 1۹ -کووید یروسافراد مبتال به و در تماس با خانگیمراقبت و کنترل بیماری حیوانات  بنابراین،

 .ستین یعاد یآلوده هستند، امر نوپدید یها یرامیکه به ب یواناتیح افتنی یرا،ز .باید تداوم داشته باشدمشابه  موارد یدگیرس با

 

 (1مورد )

مثبت "  دیجد  روسیاز نظر کروناو  شیآزمادر    1۹  -کووید  هال بمبت  ماریب  کیمتعلق به    یسگ خانگفوریه مقامات هنگ کنگ اعالم کردند که    2۸در  

بوده، در  1۹ -کوویدمبتال به اس با فرد بیمار خاطر اینکه در تمنداشته و فقط به  یعالئم چیه، به نام بنی ساله 17 ییاینیپومر .بوده است "فیضع

پس از  برد. یبه سر م یاجبار  نهیدر قرنط و انتقال داده شد (یدولتمرکز  کی) حیوانات خانگی و قرنطینه یز نگهدارمرکبالفاصله به فوریه  26

و دهان   ینیب یگرفته شد. نمونه ها  نهیشدن سگ در مرکز قرنط  یمدفوع پس از بستر  نیهمچن، دهان، رحم و  ینیب ی، سواب هایدامپزشک  نهیمعا

 قاتیتحق مثبت شدند. زین هیفور 2۸شده در  اخذ دیگر یها. نمونه نداشت یخاص ینیعالئم بال چیسگ ه مثبت شدند.  2 -یکوو-سارساز نظر 

 ادامه دارد. روسیو ییمدت زمان شناسا نییتع یبرا

مارس به خانه  ۸در  یپس از بهبود ی. وگردید یبستر مارستانیو در ب شناخته شدهآلوده  هیفور 25در  که ساله بود 60زن  کی، این سگ صاحب

 . شد دییتأ روسیکروناو به زین یو هم خانه ای به ویژهزن  نیا کانیاز نزد یبازگشت. ابتال برخ

 های شیآزما  اما  .، وجود نداردمنبع عفونت در افراد باشد اید نشو  روسیکروناو  عفونت  تواند باعث  یم یخانگ  واناتیحکه    نیبر ا  مبنی  شواهدی  چیه

 شود.انجام  باید آن است، ینیدهان و ب یطیمح یآلودگ زناشی ا جهینت نیا ایواقعاً سگ آلوده بوده  ایآ نکهیا دییتأ  برای یشتریب

 1۹ -کووید روسیو نظر زا آن شیها آزمابارها و بار که یخانگ مایش ها در اولین مورد سگزنتایج آشد.  شیآزما نهیبارها در طول قرنط سگاین 

مثبت نشان دادند.  دیجد روسیاونسبت به کرون "فیضع"مثبت  جیآن نتا یو دهان ینیب یاز نمونه ها شیدر مجموع پنج آزماشد.  فیمثبت ضع

ها آیا حاوی خود ه این نمونهتواند تفریق کند کها دیده شده و نمیدر نمونه  CoV-RNA SARS-2 است که مقدار کمی از  یبه معن بدینضعیف  

 است.  روسیو  این  به  یآلودگ  نیینشان دهنده سطح پااین نتایج  .هستند  CoV-RNA SARS-2 ویروس  از RNA  قط قطعاتویروس هستند یا ف

 جینتا نید که ا( به اتفاق آرا موافقت کرده انOIE) واناتیبهداشت ح یسازمان جهانمشاوره با  زشکی هنگ کنگ پس ازمقامات بهداشتی و دامپ

شده حافظت ندیک و مزطریق تماس ن زا است وانی مورد از انتقال انسان به ح نیدارد و احتماالً ا یسطح کم یسگ از نظر آلودگ نیاست ا یحاک
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ست که آن ااز  یحاک تیواقع نیا باعث انتشار ترشحات بینی و دهان فرد بیمار به داخل مجرای تنفسی فوقانی سگ خانگی و همراه وی شده است.

 شده است. جادیا وانیشد، احتماالً در اثر انتقال انسان به حبا شده نییسگ ممکن است دچار عفونت در سطح پا

 

 
 درگذشت.  یسالگ  17در سن  روسی و وناکر در اثر مثبت را انجام داده بود،  ش یبارها و بارها آزما یی اینیپومر سگ(۲3شکل)

 

 RRT-PCR (real-time reverse روش سریع یا معکوس یسیرونو/مرازیپل یا رهیواکنش زنجبا روش  اب یسرولوژ یها شیآزما

transcriptase/polymerase chain reaction  )  کرونا در سگ و گربه واکنش متقاطع    یهاروسیو  ریبا سا  که  است  ژهیحساس و ویک روش

 شیدو آزمابراساس  .شد یمارس منف 12در ، انجام شد مارس 5و  2، از این سگن در خو کروناویروس یباد یآنت یجستجو  یبرا، نشان نمی دهد

 مرکز را ترک کند و به خانه برگردد.   ه شد،که آن اجازه داد  است  یسگ منف  این ایه  ثابت شد که نمونه  -بودمارس انجام شده    1۳و    12که در    آخر

 یسرولوژ یمنف شیآزما جهینت که شداعالم در آن زمان،  نشده است. افتیآن  بدن ستمیدر س روسیکروناو یبرا یاختصاص یباد یآنت چیه یعنی

به علت تماس   وانی ح  یتنفس  ستمیدر س  روسیو  یتعداد  نشان داد  هیاول  یهاشیماآز،  بنابراین .باشد  شده  آلوده  روسیو  نیسگ به ا  ،دهد  ینشان نم

  .شده بودند ییشناسا رقابلیغ  یبعد شاتیآزما در سگ نهیو پس از قرنط فیکه در ابتدا ضع داشتهوجود  با فرد بیمار

 16در  صاحب سگ. درگذشت در مدت سه روز خانه  هب نه یپس از بازگشت از قرنط شناخته شده بود روسیوکرونا ی که در جهان آلوده بهسگ نیاول

 یبرا نشدحاضر  ویمالک  .تاسه درگذشت سگ ویکه  ارش کردزگ هنگ کنگ (AFCDو حفاظت ) التیش ،یزاداره کشاور به مقامات مارس

 ی ناش  یماریب ،1۹  -کوویدر   سگ در اث  نیاست که ا  دیکه بع  کرداعالم    شکیزدامپمنبع    کیشود.    یکالبد شکاف  این سگ  علت مرگ  نییتع  بررسی و

 ارتباطی  چیه  این سگرگ  جه م. در نتی  آن اشاره کرد  یا  نهیزم  یها  یماریو ب  یریرا پ   یتوان علت فوت و  یدرگذشته باشد، بلکه م  روسیاز کروناو

آلوده  یروسیو نانگ به کروکه سگ هنگ ک کرد دییتأ  2020مارس  27خون آن در  یینها شیآزما در نهایت ندارد. 1۹ -دیوکو با ابتال به ویروس

پاسخ   ییاینیدهد که پومر  ینشان م  نیا  را اثبات می نماید.عفونت    وجودکه    ساله یافت شد  17این سگ  در خون    روسیو  یها  یباد  یآنت  .تشده اس

 کرده بودند. جادیموجود در خون ا یها یباد یبا آنت یروسیبه عفونت و یمنیا

. نشود  جادیممکن است ا   شهیها هم یباد  یآنت،  ها شناخته شده روسیوکرونا  گریبا انواع د یانسان  ینت هافوع   فیخف  ایموارد بدون عالمت    یدر برخ

احتماالً از افراد آلوده   روسیدهد که و  ینشان م  ومژن  یتوال  جینتا  مشابه بود.  اریآن بس  با  تماس  همه افراد در  موجود در سگ و  روسیو  یکیژنت  شیآرا

 .کرده استسگ را آلوده و متعاقبًا  افتهی انتشار

ها به  یماریانتقال ب یکیژنت زیهستند. تما زیمتما یانسان یها روسیاز و یکیکه از نظر ژنت دهند یم انتشار گریکدی نیها را ب روسیو واناتیح

سگ  .شود یمنتقل م گریفراد د، که شناخته شده از سگ به ایهار روسیو یکند. به استثنا یدشوار م اریبس یخانگ واناتیح درو انسان  گریکدی

بوده مثبت    آن  شیآزما  1۹  -دیکوو  عامل بیماری  روسیو  نسبت به  یخانگ  وانیح   کیهنگ کنگ تنها نمونه شناخته شده در سراسر جهان است که  

سگ در هنگ کنگ  ایآ نکهیا درمورد یشتریاطالعات ب دریافت ما هنوز منتظر شک دارند. مایشزآ نیصحت ا دقت و و دانشمندان نسبت به است
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که مقامات  یمانز تا آلوده نشده است. یعفون و به آن به شکلفقط در سگ حضور داشته است،  ویروس نیا ایآ نکهیا ایآلوده شده است،  روسیبه و

 ن یا آنها می توانند نکهیا اید، نشو ماریتواند ب یم افراد ای گرید واناتیح ایسگ  ایکه آ میدان یز نمهنوارائه ندهند ما  یشتریهنگ کنگ اطالعات ب

 . مورد نادر است کیاین ؟ ه باشدبود نی، اگر انمایندمنتقل  گرانیو به د کنندرا حمل  روسیو

 

 
آلودگی  ، با وجود شدند  دیشهر تائ ن یسگ در ا دو آلودگی این  دانشگاه هنگ کنگ، استاد ،سی ریملک پ  دکتر( ۲4شکل)

 نشدند.  ماریب  روسه این ویب

 

 ی شود و سگ در روزها هیواکنش مثبت اول جادیممکن است باعث ا یطیمح یآلودگ. نشان نداد یماریب نیاز ا یعالئم چیه هنیسگ در قرنط نیا

 کی  نیا  ایآ  نکهیدانشمندان در مورد ا  نیسوء ظن در ب.  دشوار است  اریبس  فیمثبت ضع  یمعنا  ریتفس  .ردیقرار گ  شیآزما  و  شیبارها مورد آزما  ندهیآ

که  داشته باشندخاطر  نانیتوانند با اطم یم یاهل واناتی، صاحبان ح بدست نیاید یگریکه اطالعات د یتا زماند دارد. جوو است؟ واقعیمثبت 

میکروب ها از  یبرخ بیشتری وجود دارد کهاحتمال  با این حال، .ابدی یگسترش نم یخانگ واناتیح ریو سا صاحبان، یگانخ واناتیح نیب روسیو

 واناتیبه ح 1۹ -دیکوو به خطر ابتالبنابراین،  شود. یم هیتوص هموارهدست  ی شستشو نیبنابرایابد،  انتشارآنها  یخانگ واناتیصاحبان و ح نیب

  ی آن رو ریو تأث یماریب نیا دربارههمچنان ادامه دارد، و اطالعات  1۹ -دیکوو بیماری عامل روسیو دربارهدرک . م استزمان ک نیدر ا یخانگ

  کنند. رییتغ ندهیآ یدر هفته ها و ماه هامی تواند  ان آنهاو صاحب یاهل واناتیح

 

 مورد دوم:

به همراه سگ این سگ  آلوده شده است. 1۹ -کووید ماریب، ساله ۳0زن  کیمتعلق به  نژاد ژرمن شیپردسگ  دومینکه  کرد دییهنگ کنگ تأ 

روز  یمارس وارد هنگ کنگ شد. و 6 خیو لندن سفر کرد و در تار سیاربه پ  هی فور 27 خیدر تار یو منتقل شد. نهیقرنط بهاز همان خانه  یگرید

 .گردید یبستر مارستانیکرد و در ب دایسعه پ ئم توز عالنی یشد که مثبت بود. در شوهر و شیآزما 2 -یکوو-سارسچهارشنبه از نظر 

 دهجدید مبتال ش  به کروناویروسصاحب آلوده   متعلق به یکسگ   دومینکردند که   دییتأ   مارس  1۹  هنگ کنگ روز پنجشنبه  واناتیح  رفاهمقامات  

سگ   کی  با  همراه  ،کرد و روز چهارشنبه  یم  یزندگ  ،داده شده  صیتشخ  1۹  -کوویدمبتال به    که  یشخص  بادو ساله    پردیرمن شژاد  ژسگ ن  نیا  است.

 یسواپ ها .شوند یم یجداگانه نگهدار آشیانه هایدر  یدولت زمرکسگ ها در  نیفرستاده شد. ا نهینژاد مخلوط چهار ساله از همان خانه به قرنط

نژاد  سگ ی، اما برااعالم شد مثبت پردیسگ نژاد ژرمن ش یبرا مایشزآ نتیجهگرفته شد،  آنها زا چهارشنبه و پنجشنبه هایکه روز ینیدهان و ب

 بود. یمنف نتیجهمخلوط 
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 .تشده اسآلوده    جدید  روسیکرونا وی به  گریمقامات هنگ کنگ فاش کرده اند که سگ د(۲5شکل )

 

 ،کمک کرده است نمونه ها یه و تحلیل ملکولیزبه تجدر دانشگاه هنگ کنگ که  عمومی برجسته بهداشت شناس روسی، وسیریملک پ  پروفسور

 داداجازه    یرا بایدز،  ودش  اخذروز پس از شروع عفونت    10حداقل    دیبا  ها  خون انجام خواهد شد، اما نمونه  شیآزما  گفته است که برای بررسی بیشتر

سگ همچنین وضعیت    .داز انتقال انسان به سگ باش  ییرد مثبت در هنگ کنگ نمونه هامحتمل است که دو مو  اریبس  .ابندیها توسعه    یباد  یتا آنت

 است. بوده یمنف آن شی، اما آزماشد میخواه یریگیپ  زینژاد مخلوط ن

 

 مورد سوم:

براساس یافته   مارس  27  روز جمعه  کیبلژ  یمقامات بهداشت  مبتال شد.  خود  یکیبلژ  صاحبطریق  از    1۹  -دیوکو  بیماری  ویروس  به  یگربه خانگیک  

 1۹-کوویدبیماری ویروس به  صاحب وی ،نزیک  ابتالیپس از  یخانگ وانیگربه ح اعالم کردند که کیبلژ، ژیل یمحققان دانشکده دامپزشک های

نادر  اریبس، باشد نیاگر چن، باشدانسان به گربه  زا 1۹-دیکوو بیماری روسیو انتقال محتملمورد  نیممکن است اول مورد نیا آلوده شده است.

که دو  است هنگ کنگبه موارد  گزارش مشابه نیا دانند. ینم یمنتف یخانگ واناتیح  زا انسان هبگی آلود انتقال مقامات هرگونه خطر اما ،است

تماس  ازپس  تواند یاست که م تک گیرمورد  کی نیا یماریب نیا مثبت بودند. 1۹ -دیکوو یویروس بیمار نظر زا ،یغربالگر کی یسگ در ط

 وانات یوجود ندارد که ح یلیدل  چیه  منتقل شود اما    واناتیاز انسان به ح  می تواند  روسیو  نیا  .باشد  اتفاق افتاده  آلوده  یها  و انسان  واناتیح  کینزد

 . باشند نسانیجمعیت ادر  یریهمه گ ناقلین اینتوانند ب

حدود یک  در این گربه، بالینی نداشتند عالمت چیه که یهنگ کنگ اعالم کرد که برخالف سگ های یا هیانیدر ب کیبلژ ییمواد غذا یمنیا آژانس

مدفوع  در 2 -یکوو-سارس روسیو کرده است.توسعه پیدا گذرا  (استفراغ، اسهال) یو گوارش یمشکالت تنفس بیمار شدن صاحب وی زه پس اهفت

ی ویروس بوده است. و همچنین مشخص نشده که عالئم زیا جداسا PCRمایش مورد استفاده زاما مشخص نیست آ شد. شناساییبه و استفراغ گر

عنوان  بهیا سایر کروناویروس مشترک یا خاص گربه ایجاد شده است. بنابراین  2 -یکوو-سارسر این گربه به دلیل عفونت با گوارشی یا تنفسی د

، دستان خود را  واناتیپس از دست زدن به حفردی ) بهداشت نیقوان یخانگ واناتیشود که در هنگام برخورد با ح یم هیص، تویاطیاقدام احت کی

. دیکن  یخوددار  یخانگ  واناتیبا ح  کیو از تماس نزد  ندینما  تیکامال رعا  و غیره(  را  بزند  سیصورت شما را لدستان و    وانیح  دیاجازه نده  و  دییبشو

 .  است یروسیحامل وحیوانات خانگی به عنوان یک شدن  لیاز تبد یر یو جلوگ وانیبه ح روسیو این نتقالاز ا پیشگیری هدف

 



49 
 

 
 .باشد  حیوانات اهلی به ویژه گربهاز انتقال انسان به    ییمورد مثبت نمونه ها پنجکه    "محتمل است  اریبس"(  ۲6شکل )

 

هستند که ممکن است مستعد   ی، گربه ها گونه ای. از لحاظ تئورگرید  یلیبه دال  ایشده است    ماریب  روسیو  لیگربه به دل  ایکه آ  ستی هنوز مشخص ن

 اماشوند.  ماریآن ب به ایرا گسترش دهند  روسیتوانند و یکه گربه ها م ستین نیا یبه معنا نیقیبه  نی، االح نیباشند. با ا روسیو نیابتال به ا

 .دیاز مراقبت از گربه خود، دست بردار دیگران نباشند، و مطمئناً نباند، اما نآگاه باش دیصاحبان گربه با

 

 :مورد چهارم

 گربه این شد.در هنگ کنگ مثبت  روسیاز نظر کروناو نژاد موکوتاه یگربه خانگ دومین شیماآز هنگ کنگ التیو ش یزکشاوراداره  برابر اعالم

 رکتومو    ینیاز دهان، ب  نمونه برداری پس از    د وگردی  نهیدامپزشک معا  کیتوسط    2020مارس    ۳1  خیدر منهتن در تار  یخانگ  یتزدر یک وی  یخانگ

بطور وخیم به بیماری  بهآن  ساله 25ن، ز صاحب این که دیپس از تائ است که یگربه خانگ دومین این. منتقل شد نهیآن در روز دوشنبه به قرنط

 این زا ینشانه ا چیه وانیح نیا اعالم شده است.مثبت  در رور سه شنبه در هونگ کنگ 1۹-عامل کووید روسیاز نظر و، است مبتال 1۹-کووید

  دارد. قرار  نطینهقر در نهیهمچنان تحت نظارت و معا ورا نشان نداده  یماریب

 دیصاحبان آنها نبا دارد.باشند، وجود ن 1۹-کووید ویروس عامل بیماری تواند منبع یم یخانگ واناتیح این که یمبن شواهدی چیدر حال حاضر ه

 شواهدی   چیاعالم کرده که ه  زنی  یبهداشت جهان  سازمان  .و فقط با رعایت بهداشت خود هیچ نگرانی نداشته باشند  نمایندخود را رها    یخانگ  واناتیح

 وجود ندارد .نمایند، را منتقل  2 -یکوو-سارستواند  یم دیگر یخانگ وانیهر ح ایگربه  وسگ  این کهبر  یمبن

آنها  شیآزما روسیواز نظر مکرر  یها شیآزما یدو سگ در ط قبال .شده استمثبت  آن شیاست که در هنگ کنگ آزما یوانیح نیگربه سوم نیا

صاحب در اثر تماس با رود از  یکه گمان مگزارش شده  کیدر بلژگربه،  کیدر  روسیکروناو یماریاز ب گریمورد د تنها .بوده است فیضع ایمثبت 

 روسیدر معرض و  ممکن است  یخانگ  واناتیح  ی که اینراه  نیرمحتمل ت  اعالم کرده است که  هنگ کنگ  یدامپزشک  انجمن  آلوده شده باشد.  خود

هشدار   هیچ دلیلی برایو  داشته اند، می باشدآنها تماس    با  که یگریافراد د  ای  خودصاحبان    طریق تماس بااز  قرار گرفته باشند،    1۹-بیماری کووید

 دیگر نمی باشد.

 در  بقیه همچنانکه  یبه خانه بازگشتند، در حال آنهامورد . چهار مراقبت بودندت تح قرنطینهمرکز  نیگربه در ا 15سگ و  27از روز سه شنبه، 

 نیبه ا  یدهد که سگ ها و گربه ها به راحت  ینشان م 1۹-دیکوو  های  شیآزما  یها  تهافی  است.  اعالم شدهگربه مثبت   تنها این.  حضور داند  نهیقرنط
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  گربه ها نسبت به سگ ها  این که  احتمال یاز نظر تئور . اما وجود ندارد روسیر انتشار وبر نقش آنها د یمبن یمدرک چیشوند و ه یآلوده نم روسیو

 کم است. یماریب نیوجود دارد، اما احتمال ا ،آلوده شوند شتریب

 

 
و تایید ابتالی صاحب وی به   نهیتوسط دامپزشک معا  ۲0۲0مارس  31 یخانگ  معاینه زپس ا  یخانگ  گربه این( ۲7شکل)

 آن اخذ و سپس به قرنطینه انتقال پیدا کرد.  و روده ینیدهان، ب ینمونه ها،   19-بیماری کووید 
 

 2020مارس   1۸در  1۹-دیمثبت کوو شیآزما است به علت "دیبع اریبس"سگ این  .هم هستندمشابه  اریدر گربه ها و سگ ها بس یمنیا ستمیس

، در نمایند یاستفاده م  یتنفس  یورود به سلول ها  یها برا  روسیکه کروناو  ACE2به نام    یا  رندهیگ  یرو  یها  نیحال، پروتئ  نیبا اه باشد.  درگذشت

 یمدرک  چیه  ین،بنابرا  .در نظر گرفته می شود  نییهنوز پا  هستند، اما احتمال عفونت  تر  هیشببیشتر  ها    ها و انسان  ها نسبت به سگ  ها و انسانگربه  

وجود به انسان    یخانگ  وانی ح  زانتقال ویروس ا  شده  دییمورد تا  چیه  یراز.  وجود ندارد  شده اند،  ماریب  1۹-دیاز کوو  یخانگ  واناتی حاین    نکهیبر ا  یمبن

 ندارد. 

 کردند که اعالم دیجدیدر مطالعه  نی( چHarbin Veterinary Research Institute) نیهارب شکیزدامپ یقاتی پژوهشگران موسسه تحق

نشان  ینیدانشمندان چ  ریاخ یهاافتهی منتقل کنند. زیها نگربه گریآن را به د ویروس مبتال شوند و 1۹-کووید یماریبه ب توانندیم زیها نگربه

را  یماریب نیا توانندیها مهند. گربهانتقال د زیها نگربه گریرا به د یماریب نیا توانندیم شوندیمبتال م 1۹-دیکوو یماریکه به ب ییهاگربه دهدیم

 نییپا اریبس یماریب نیها به اا و اردکهها، خوکها، مرغسگ  یابتال حتمالحال ا نیمنتقل کنند. با ا گرید یهابه گربه یقطرات تنفس قیاز طر

هفته پس از  کیانجام شد. حدود  1۹-دیکوو یماریبه ب کیفرد در بلژ کی یبر آلوده شدن گربه خانگ یمبن یمطالعه پس از انتشار خبر نیا است.

دانشگاه "که محققان  یشاتیشد و در آزما اسهال و استفراغ ،یدچار مشکالت تنفس زیشد، گربه ن انیمذکور در صاحب گربه نما یماریب میآنکه عال

بر  شیبا آزما ینیمطالعه پژوهشگران چ نیا یط ت.کرونا آلوده شده اس روسیبه و وانیح نیکه ا افتندیدرآن گربه انجام دادند  یبر رو کیبلژ "ژیل

 نیا توانندیم زیها نکه اثبات کند گربه تسی در دسترس ن یموضوع را کشف کردند اما تاکنون شواهد نیا یماریب نیچند گربه مبتال به ا یرو

خود اقدامات  یخانگ واناتیپس از تماس با ح ستیبایمافراد  اظهار داشته که( Eric Fèvre) وریف کیار پروفسور را به انسان انتقال دهند. یماریب

 ی خوددار   خود  یخانگ  واناتیبا ح  مانهیماس صمند از تهست  1۹-دیکوو  یماریها را انجام دهند و اگر مبتال به بشستن دست  لیمعمول از قب  یاطیاحت

 .نمایند
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   مورد پنجم:

ی است از مناطق یکی ورکیویشهر ن تایید شد. لیآور 5 ، دراثر تماس با نگهبان خود ردکرونا  روسیبه و ورکیویدر ن یوحشببر ماده باغ کابتالی ی

 وحش اتیانجمن حفاظت از ح (،BRONX , NY) وحش برانکس باغ است. ه شدهودآل کایمتحده آمر االتیدر ا جدید روسیکروناوبه شدت به  که

 ایناد  به نامچهارساله    ماالییماده    ببر  نیا  کروناویروس جدید  شیآزما  ووا،یآ  تلایا  یخدمات دامپزشک  یمل  شگاهیاعالم کرد که آزما  (WCS)  ورکیوین

گذشته دچار  یدر روزها ییقایآفر ریو سه ش آمورخواهرش آزول، دو ببر  ، شاملگریبه همراه شش گربه بزرگ د ا،یناد کرده است. یابیمثبت ارزرا 

ویروس  عالئم آنها به لیبه دل زیکند که آنها ن یقرار نگرفتند، باغ وحش فرض م شیمورد آزما گرید یاگرچه گربه ها سرفه خشک شده بودند.

سایر حیوانات باغ وجش جدا  زاین چهار ببر بیمار ا .آلوده شده اند 1۹-دکوویعامل  یروسیآلوده شده اند، و ( SARS-CoV-2) 2-کووی-سارس

خود   یرود همه به طور کامل سالمت  یو انتظار م  هیچگونه عالئم بیماری ندارندشده اند و در قرنطینه باغ وحش نگهداری می شود و در حال حاضر  

، (clouded leopard) ی، پلنگ ابر(cheetahsها) وزپلنگی، (snow leopards) یبرف یاز پلنگ ها چکدامیههمچنین . اورندیرا به دست ب

 و شدند شیفراوان آزما اطیاحت باگربه  این. نداده اندرا نشان  یماریعالئم ب وحش اغ( بserval) وزگربهی ای، پوما (Amur leopard) پلنگ آمور

. گذاشت می خواه در اختیار دیجد روسیو نیجهان از ا مداومدرک  برایرا  1۹-کوویددرباره  کسب شدهداد که هر گونه دانش  میخواه نانیاطم

با کارکنان باغ وحش هستند و  اریهوش با هوش و همچنان ند وار دارشکی قرزتحت مراقبت های دامپ آنها یولرا تجربه کردند  اشتهااگرچه کاهش 

  کنند. یارتباط برقرار م

بدون مراقب آنها که  فردتوسط  این باغ وحش یگربه هااست. گربه سانان منتقل شده  نیبه اباغ وحش  و مربیان از نگهبانان یکیاز  روسیو نیا

 تمامی یمناسب در حال حاضر برا رانهیشگی. اقدامات پاند، آلوده شده شده جادیا عالئم بیماری یدر وقبل از آن  ایبوده  روسیو عالمت آلوده به

 گریدمواجه  شده است تا از هر گونه  هدر نظر گرفت ورکیویوحش ن اتیانجمن حفاظت از حوحش گربه ها چهار باغ  ریکارکنان مراقب آنها و سا

  شود. یریباغ وحش جلوگ سانانگربه 

این  زپس ابوده اند و  لیماه مارس تعط مهیاز ن ورکیویچهار باغ وحش ن هر نشده اند. ماریباغ وحش ب نیا گریه سانان بزرگ داز گربکدام  چیه

  و نگهبانان ها به اجرا گذاشته خواهد شد. واناتیحفاظت از ح یبرا یدیجد ریاغ وحش برانکس تدابالن بمسوو رویداد

آلوده  2-یکوو-سارس صاحبان خود به ویروستوسط  یخانگ یقبالً گزارش داده که گربه ها (Live Science) نسیوسایالوبگاه علمی خبری، 

 یعفونت ها بابه انسان  هیهستند که شب خود یتنفس یسلول ها یرونیقسمت بر د یا رندهیگ نیپروتئ یرسد گربه ها دارا یشده اند. به نظر م

 ی تنفسی وارد سلول ها روسیشود و یاست که باعث م گیرنده ای، همان ACE2م نا ئینی بهاین گیرنده  پروت. درگیر می شود 2-یکوو-سارس

به   هیشب ACE2گربه  نیپروتئ" ه است که، گفتکیکرونا در بلژ یدمیفدرال اپ  یشناس و سخنگو روسیون گچت، و ونیاست .نماید ریشود و تکث

 . "شود یورود به سلول استفاده م یبرا 2-یکوو-وسط سارساست که ت یسلول رندهیاست که احتماالً گ یانسان  ACE2همولوگ

 

 

به   ایبه نام ناد ییاییساله ماال 4 ماده ببر کی( ۲8شکل )

در باغ  19-جدید عامل بیماری کووید روسیو کرونا یماریب

 .آلوده شده استوحش برونکس نیویورک  

 یبرا امریکامتحده  االتیدر ا ت کهی اسوانیح نیاول نیا

 مثبت اعالم شده است.  و  شیآزما  س جدیدکروناویرو
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 ی دامپزشک قاتی تحق یتو یانستمنتشر شده است، هواالن چن از ( medrXivشکی )ز آرشیو پ  در مجله برخطبه صورت  گیزبه تاکه  یدر گزارش

 مقاله  داده است. شرح خود یموجود در قطرات تنفس یگربه ها نیرا ب 2-یکوو-سارسانتقال  ی، چگونگنیچ یعلوم کشاورز ی، آکادمنیهارب

 2-یکوو-سارس یدبا آنتی ، شده در ووهان شیآزما های گربه درصد 15 باًیکه تقر دادمنتشر شده، نشان  زینشکی زآرشیو پ  این که در یگرید

لعه خاطرنشان نکردند و مطاهر د  سندگانینو با این حال  .دریافت کرده اند  گرید یگربه ها  ایرا از انسان    روسیتوانند و  یدهد که م  یدارند و نشان م

 وجود ندارد.تاکنون گربه ها به انسان  زا 2-یکوو-سارس بر انتقال یمبن یشواهد چیکه ه

 اتیانجمن حفاظت از ح دارند. یخانگ یمشابه با گربه ها رندهیگ نیو ببر پروتئ ریبزرگ مانند ش یگربه ها ایه آدهد ک یمطالعات نشان نم نیا

توانند در برابر  یمختلف م یگونه ها رایشود ز یم جادیدر گربه سانان بزرگ ا یماریب نیکه چگونه ا ستین خصمش: دیگو یم ورکیویوحش ن

 .کامل ادامه خواهد داشت یبهبود ینیب شیآنها با پ  قین دهند اما همچنان مراقبت دقشان یواکنش متفاوت دیجد یعفونت ها

 

 مورد ششم

. مثبت اعالم کرد لیآور 22را در  ورکیویدر نعالئم تنفسی  مبتال به یدو گربه خانگ یکرونا یهاشیاآزم جهینت، (USDA) کایآمر یوزارت کشاورز

 ف یعالئم خف مشاهدهاز  پس معالج آنها دامپزشک اند.کرونا مبتال شده روسیهستند که به و کایدر آمر یایخانگ یهاوان یح نیدو گربه، نخست نیا

 فیخف  یماریکنند و هر دو عالئم ب  یم  یزندگ  نیویورک  التیگربه ها در مناطق مختلف ااین    آنها انجام داد.  یرو  ها، تست کرونا را بردر گربه  یتنفس

مایش زآشود،    مشاهده  در گربه  یماریاست که قبل از آنکه عالئم ب  فردیاز گربه ها متعلق به    یکی.  ابدیرود بهبود    یو انتظار م  دادندرا نشان    یتنفس

 دیرا تائ روسیو بهآن ابتال  از اعضاء کی چیکند که ه یم یزندگ یدر خانه ا گری، اما گربه دمثبت بوده است وناویروس جدیدنظر ویروس کر زوی ا

مثبت  شیآزما .شده باشدبدون عالمت آلوده  ای فیخف مبتال به بیماری خانوادهعضو  کیگربه توسط این  نیاحتمال وجود دارد که ا نینکرده اند. ا

  ن ی اول  به عنوان  ،ورکیویدر ن  در باغ وحش برونکس  ییایئببر ماال  کی، گرید  وحشی   گربه  کیدو هفته پس از آن انجام شد که    از  شیب  یگربه ها کم

که با  یافراد ریو سا یاهل واناتیصاحبان ح یرا برا یسؤاالت موارد نیاما ا .ارش شدزگ کایآمر در وانی ح کیدر  روسیکروناو ابتال بهشده  دیمورد تائ

 ابتالی تعداد تیاهم با این حال باید به آن پاسخ دهند. شکیزمان های دامپزسا است که  یزیچ نی. اکرده است جادیدر تماس هستند ا واناتیح

شت بهدا  گاهدید  ز اکم رنگ است، و  جهان  انسان ها در    نی در ب  ریمرگ و م  ار نفرز ه  200  زبیش او    دیک به سه میلیون ابتالزبه ن  سهیدر مقا  واناتیح

  به انسان وجود ندارد. واناتیز حا روسیو بر انتقال یمبن یمدرک چیز ههنو یومعم

 

  مورد هفتم

در . ه استمبتال شد 2-کووی-سارس روسیبه و یشمال ینایدر کارول نستونیو به نام (Pugاد پاگ )ژن یخانگسگ کینشگاه دوک عالم دابنابر ا

مبتال   روسیو  نیبه ا  زیآنها ن  یمشخص شد که سگ خانگ  یشمال  ینایکارول،  لیچپل هدر    کرونا،  روسیو  وعیخانواده درباره ش  کیاز    قیتحق  انیجر

 است   در دسترس  نهیزم  نیدر ا  یکم  العاتمبتال شده است. اط  در ایاالت متحده امریکا  روسیو  نیبه اگ  س  کیاست که    ی مورد  نینخست   نیا  است.

شبکه  کی ابتداآوردند. به دست  تینحوه سرا درباره یشتریتا اطالعات ب هستند ن به عفونتنحوه پاسخ بد بررسی محققین این دانشگاه درحالو 

زوج و پسر خانواده   کیگزارش داده بود    یخبرکه  شب  نیا  کرونا منتشر کرده بود.  روسیبه و  نستونیو  یدر خصوص ابتال  یبه نام وارل گزارش یمحل

از همه   آنها مثبت بوده است. یکرونا شیآزما جهیکرونا مشارکت کردند که نت روسیو وعیدانشگاه دوک درباره ش قیدر تحق نستونیبه همراه و

در منزل گرفته  شیانجام آزما یدهان برا یها و دهان و سپس از سگ ها و گربه آنها سواب ها ینیسواپ ب نیخانواده نمونه خون و همچن یاعضا

لیس قاب غذای اعضای خانواده را صص اطفال است. سگ بششک متخزدر یک پ اید و ماتان کار می نمبیمارس انسژاور در خانواده درپ  شده است.

اما تنها این سگ مایش شدند  زگربه و سگ دیگر خانواده آ  می دهند.  صورت سگ قرار  خت مادر می خوابد و آنها صورت خود را بررویند و در تزمی  

ی خود اشتها  عجیبی داشت،عطسه    و  ،معمول  ریغ   یکم  سرفهبا عالئم  )وده  ار ببیم  زوینستون فقط چند رو  وده است.مثبت ب  2-کووی-نظر سارس  زا

 زا ر آنهابه جز دختخانواده این  ی، تمام اعضادر ماه مارس حالش خوب است. االنو ( نداشت ردن صبحانه خودبه خو یلتمایرا اردست داده بود، 

 یدو هفته گذشته احساس خوب یطو  اند افتهیبهبود  آنهاهمه اند. شده  نه خارجرنطیق زگی ازبه تا مثبت کردند. 2-کووی-مایش سارسزر آظن

گزارش شده است،   دیگر  د کشوردر چن  کرونا  روسیگربه به و  یچند مورد از ابتال   ارش مقامات هنگ کنگی درباره ابتال دو سگ،زگزمان    از  اند.داشته  

  .نمی باشد روسیو نیاز آن بوده که سگ چندان مستعد ابتال به ا یحاک قاتیاما تحق
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 ۲- یکوو- سارس  روسیبه و  آلوده یشمال  ینایدر کارول  نستونیبه نام ونژاد پاگ    یخانگسگ (  ۲9شکل )

 

منتقل  گریکدیرا به  کروناویروس جدیدتوانند  ینم یخانگ واناتیو ح نساناداده اند که  نانیاگرچه کارشناسان بهداشت بارها و بارها به مردم اطم

 ،کرده رسانیبه روز یخانگ واناتیصاحبان ح ی خود را برا یها یی، راهنمادر ایاالت متحده امریکا دیموارد جد نیاکنون با توجه به ا  CDC، اما کنند

دارند که  یاظهار م CDCو  WHO کارشناسان بهداشت همچنان حال،با این  کند. ینم هیتوص را یخانگ واناتیح یبرا نیروت شیآزمااگرچه هنوز 

این که  بر  یمبن هدیشوا چی، اما هنوز هکنند افتیدر ده و بیمارلوآانسان را از  روسیکروناوند توان یم واناتیح یرسد برخ ینظر ماگرچه به 

امل ع  روسیبه وگربه ها  سگ ها و از جمله یخانگ واناتیاز ح یتعداد کمیرا، ز وجود ندارد. منتقل نماید، انسان بهمی توانند ویروس را  واناتیح

مایشگاه زآکشور جهان توسط    17زاران سگ و گربه در  ه  همچنین.  آلوده شده اند  1۹-کوویدبا افراد مبتال به    کیثراً پس از تماس نزداک،    1۹-دکووی

 بنظر دیاحتمال انتقال هنوز بع نیبنابرا مثبت نبوده اند. 2-کووی-سارس روسیو نظر زآنها ا کدام از چی، و هشده اند شیآزما  IDEXXهای شرکت

 رشد. یم

 

 !آلوده شده اند  ویروس جدیدووهان به کرونا  در  هادرصد گربه  15

جمله میمون ها و، راسوها و گربه ها  ز( می توانند وارد به بدن انسان ها و سایر پستانداران اSARS-CoV-2) 2-کووی-کروناویروس جدید، سارس

خبر دادند.  2 یکوو-سارس روسیها به وآن یرد شهر ووهان از آلودگولگو  یخانگ یهااز خون گربه یریبا نمونه گ ینیچ دانشمندان شود. 

 دریافتند کهکرونا در جهان،    روسیو  وعی ش  هیدر شهر ووهان، کانون اول  یو خانگ ، پناهگاهیگربه ولگرد  102با گرفتن نمونه خون    ینیدامپزشکان چ

چاپ شده است. مطالعات قبلی نشان  BioRxivاین تحقیقات در درگاه د. شده ان آلودهکروناویروس جدید شهر به  نیا یهابهدرصد گر 15حدود 

در گربه ها بررسی   2-کووی-باشد. با شناسایی آنتی بادی سرم خاص عفونت سارس  2-کووی-داد که گربه می توانند یک حیوان مستعد برای سارس

جمع   طغیان زنمونه پیش ا ۳۹و  1۹-طغیان بیماری کووید زا سپ نه اخذ شده نمو 102 جمله زانمونه های سرم گربه های ووهان  زشد. گروهی ا

 زا با استفاده 2-یکوو-ویروس سارس( RBDن اتصال گیرنده )یمونظر د زطغیان ا زدرصد( سرم گربه ها پس ا 7/1۴نمونه ) 102ار  15. شد یآور

داشتند.   10۸0/1تا    20/1از    تریبا ت  2-یکوو-کننده سارس یخنث  یباد  یآنتنمونه    11مثبت،    ینمونه ها  انیاز م  ( مثبت بودند.ELISAا )زروش الی

ا نشان می اده هاین د( مشاهده نشد. FIPVگربه ) یعفون تیتونیپر روسیو یک یا دو و نوع 2-یکوو-سارس نیب یکیواکنش متقاطع سرولوژ چیه

 یکرونا رو روسیاز آن است که و یحاکده است. در طول طغیان بیماری، گربه ها را در شهر ووهان آلوده کر 2-کووی -سارسویروس دهد که 

ن نشا امر نیشده است. ا ییساکن در ووهان شناسا گربه 15در بدن  2 یکوو-سارس روسیو یهایباد یداشته است. آنت ریتاث زین یخانگ واناتیح

احتمال  ایآ ستیحال، هنوز مشخص ن نی. با استندیدر امان ن روسیو نیا ولگرد از تبعات ای یخانگ واناتیح زینقاط جهان ن ریکه در سا دهدیم
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 نین همچنشمندا. دانشودیمنتقل م  گرید  وانی به ح  وانیاز هر ح  یبه سادگ  روسیو  نیا  ینه؟ ول  ایها به انسان وجود دارد  کرونا از گربه  روسیانتقال و

نه تنها  1۹-دیکوو یماریب یعامل اصل 2-یکوو-سارس سروینکرده اند. و ییکرونا را شناسا روسیو به یابانیخ یهاآلوده شدن گربه یهنوز چگونگ

 است.ل رشد و قاب کندیآلوده م زیها را نموش خرماراسوها یا و  ینه هازبوها در از پستانداران عالوه بر گربه یاریها بلکه بسانسان

 

  فرانسه  - یخانگ  واناتیدر ح  ۲- یکوو- سارس  روسیو

ارش شده زگ 2020 لیآور 10در  یخانگ واناتیدر ح 2-یکوو-سارس روسیو دربارهه ور در فرانس موسسه پاست شده چاپ شیپ  یافته های مقاله

 ی مار یب نفر( بطور متوالی عالئم بالینی 1۸تا  11) گریدنفر  ازدهیو  داده شدند صیتشخ 1۹-دیمبتال به کوو شکیزدامپ جویاننفر از دانش دواست. 

در نظر گرفته موارد مشکوک  به عنوان کهداشتند  2020مارس  1۸فوریه تا  25 ز، ا 1۹-ید( عفونت کووفقدان حس شامه)تب، سرفه و  یتنفس

 20ایندیک با زدر تماس نکه  (سگ 12گربه و  هن حیوان خانگی) 21 .مان نمونه برداری بدون عالمت بودندزدانشجویان در  زنفر ا 7و  شدند

با روش   روسیو  دفع  کردند، از نظر  یم  یزندگ  ت و صورت(مشترک و لیسیدن دس   )خوابیدن برروی تخت  در یک اتاق مشترک  شکیزدامپ   یدانشجو

PCR۳اگرچه  بودند. یمنف یباد یو آنت سوریاز نظر و یاهل واناتیح همه قرار گرفتند. شیدر خون آنها، مورد آزما یباد یآنت ن حضوری، و همچن 

 مایشزدر آ  2-یکوو-سارس  روسیو  نظر زا  یوانیح  چیرا نشان داد، ه  روسیاوکرون  عفونتشبیه به    ) تنفس یا گوارشی(ینیعالئم بال  گربه ها  زمورد ا

RT-PCR  ی منیای هدرسوب  سنجشبا استفاده از روش در خون آنها  2-یکوو-سارس هیعل یباد یآنت چیو ه نبودمثبت 

(immunoprecipitation assay )بود.ن صیقابل تشخ  

احتماالً   یعیطب  طیدر شرا  یاهل  واناتیانسان و ح  نیب  2-یکوو-سارس  روسیانتقال و  زانیدهد که م  یمنشان    یرازاست  دلگرم کننده    جه ینت  کی  نیا

 زبانیم ناقل کیگربه، به عنوان  به ویژه یخانگ واناتیح یلنقش احتما قیدق فیتوص یبرا ویروس ریتکث تکمیلی با مطالعات. است نییپا اریبس

 وانات ینقش سن ح  یبزرگتر و بررس  یها  تیشامل جمع  دیبا  این مطالعات  است.  ازیمورد ن  یالملل  نیمختلف ب  یها  نهیدر زم  2-یکوو-واسطه سارس

  :دیچند عامل را در خاطر داشته باش دیاما با .شوداطراف آن  یروسیو بار و

گونه ، گربه ها یرا،زشود. انجام داده  یمطالعات بزرگتر است زنیاشروع است،  کی نیبود. ا یخانگ واناتی نمونه نسبتاً کوچک از ح  کی نیا (1

درصد  2۳صفر تا  نانیحال، فاصله اطم نیبود. با ا ۹/0مطالعه  نیعفونت در ا وعیشمی باشند. از همه نگران آن  شتریب هستند که یا

 شتر ینه باندازه نمو هرچه .ابدی یدرصد کاهش م 2۳تا  0 نیببا احتمال  آلوده  واناتیح یناست که درصد واقعن معبدا نیخواهد بود. ا

  صفر است. یداشت که صفر به معنا میخواه یشتریب نانیباشد، اطم

، دشوار است. ما داشته اندباط رتا 1۹-به کووید مشکوک ایشده  دییبا صاحبان تأ واناتیح نکهیعدم اطالع از ا لیمطالعه به دل نیاتفسیر  (2

ه بود آنها زهریک ا متعلق به واناتیتعداد ح چه که میدان یممشکوک کجا بودند، اما ن دانشجوی 11آلوده و  دانشجوی 2که  میدان یم

چه آنها    ای، بوده اند  روسیدر معرض و  یاهل  واناتیهمه ح  ایکه آ  ستینبودند. هنوز مشخص ن  ضیکه مر  گریدی  دانشجو  7  ل، در مقاباست

 داشته اند.جامعه  این مواجهه با زانیم

از حد  شیموضوع ب نیکه نسبت به ا میکن پیدا نانیاطم دی، اما ما بامیباش واناتیصفر در ح وعیمطالعه شاهد ش یک، خوب است که در نیبنابرا

 کی  نیاز حد واکنش نشان دهند. ا  شیب  ک حیواندر ی  2-کووی-یافتن سارسمردم نسبت به   میخواه  ینم  نکهی، درست مثل اندهیمواکنش نشان  

 - به سارسآلوده  ه هایخانواد واناتیح شیآزمااما  باید انجام شود یمطالعات بزرگتر است. روسیو نیا درباره آموختن ندیدر فرا گریقدم کوچک د

 .ستیآسان ن روش لیبه دال 2-کووی

 

 راسو در هلند ارع پرورش  زشناسایی کروناویروس جدید در م 

، اولین آلودگی دسته جمعی داشتند ابیماری کرونا رکه عالئم  ییراسوها یبر رو شاتیپس از انجام آزما وریلآ  26 کشنبهیروز  یمقامات هلند

(massive infectionبه کروناویروس جدید در حیوانات را ) تماس با انسان آلوده به  در اثر ادیمزارع به احتمال ز نیا واناتیح. کردند ارشزگ

باالیی  یکه اکنون آلودگ جهان زا یقاز مناط یکیمزارع در  نیا بودند. یو تنفس یگوارش مشکالت یدارا واناتیح مبتال شده اند. 2-کووی-سارس

 جا کهاز آن نفر جان خود را از دست داده اند. ۴500از  شینفر به کرونا مبتال شده اند و ب ۳7،000 هلندواقع شده است. در  ،دارد ویروس کرونا به

 وانات یرا به ح 2-کووی -ویروس سارسآنها که  است نیبودند، اعتقاد بر ا یماریعالئم ب یدارا ،کردند یکار ممزارع  نیکه در ا کارگرانی نیچند

 انتقال داده اند. 
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 ویروس جدیددر هلند به کرونا  یدو مزرعه پرورش  یراسوها( ابتالی  30شکل )

 

سراسر   بار است که در نیاول نیآنجا که مشخص است، ا تا مبتال شده اند. وناویروس جدیدکره به عفونت هستند ک در هلند یواناتیح نیراسوها اول

توسط محققان  آوریل 2۴ عفونت ها روز جمعه نیا یافته است. استقرار واناتیپرورش ح ارعزم بزرگتر در اسیدر مق 1۹-عامل بیماری کووید جهان

این  د.ونش مبتال روسیکروناو بهتوانند  یمراسوها قبالً مشخص شده بود که  شد. دییتا ستادیدر لل نگنیواژن شکیزیست دامپز قاتیتحق شگاهیآزما

ارع پرورشی بسته شدند و خروج و زم ریدر سا این بیماری از گسترش یریجلوگ یبراار راسو را پرورش می دهند. زدو مررعه در مجموع بیست ه

بسته  انافراد پیاده و دوچرخه سوار یمتر برا ۴00اطراف هر دو مزارع در شعاع  یجاده عمومممنوع شد.  ع آلودهرازاین م زاو کود  راسوها تخلیه

 یآلودگ  با این حال،  .دیانسان به شمار آ  یخطر گسترش برا  به عنوان  میدان  یتا آنجا که م  ارعزاین م  رایاست، ز  یاطیاقدامات احت  کی  نیشده است. ا

مزرعه  ایو  ینگخا واناتیوجود ندارد که ح ینشانه ا چیدر حال حاضر هنگهداری می شوند یرا آنها در قفس ز، ستیکننده ننگران  هازراسوها و خ

 نیدر ب روسیوانتشار و  با جهش روسیخطر بالقوه واما  کرونا از انسان به انسان است. وعیش یباشند و راه اصل داشتهدر گسترش کرونا نقش 

، تهدید ایدر معرض خطر  واناتیح تیجمع می تواند برای این شرایط ، وجود دارد کهشوندنگهداری می  گریکدی دیکزن که در مجاورت یواناتیح

 یشده است. دادگاه عال لیدر هلند تبد زیمسئله بحث برانگ کیبدست آوردن پوست آن به  یراسو برا اینگه داشتن سمور  .باشد خطرناک ژهیبه و

 متوقف شود. 202۴تا  دیراسو با ایتمام مراکز پرورش سمور  اعالم کرد که 2016هلند در 

 

 در ایران  میدانی  بررسییک  

اداره   سه قالده سگ تلف شدند و به منظور آرامش روانی مردم، استان لرستان  در بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت  آبه بهرام بیگدر روستای شور

مایشگاه دانشگاه علوم زبعمل آورده و نمونه ها را ششم فروردین به آ   برداری  نمونه  حیوانات  نای  از  استان  پزشکی  علوم دانشگاه  همکاری  با شکیزدامپ

ی روستا 12تا  10شعاع  تا . اقدامات بهداشتیمشاهده نشد خانگی منطقه حیواناتسایر عالیم حاد ابتال به ویروس کرونا در . سال شدشکی ارزپ 

 یروسیو  یماریهر ساله در فصل بهار ب  ..گرفتقرار    کارشناسی  میت  کیمنطقه تحت کنترل و پایش    و کامال  گردید  انجام  ییو گندزدا  یضدعفون  اطراف

به انسان وجود   سگاز    یماریب  نیدر خصوص انتقال ا  ینگران  چگونهیه، اما  شود  یم  عیشا  آنها  نیو تلفات در ب  یتب، ضعف بدن  میالران با ع گوشتخوا

 .اعالم کرد یمنف نیتلف شده را در هفتم فرورد یسگ ها ینمونه ها یینها جین نتاستالر یدانشگاه علوم پزشکدر نهایت،  .ندارد
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 شکیزمان دامپزدر سا  کرونا  شیرصد و پا  تهیکم

ستاد  نیشد تا ا یمعرفهرچند با تاخیر دوماهه کرونا  تیریمد یبه ستاد مل یوزارت جهاد کشاورز ندهی، نماکروناویروس مساله تیبا توجه به اهم

 ی در وزارت جهاد کشاورز  وانیو ح سانان  نیب  رفعالیغ   شیرصد و پا  تهیکم  بدنبال آن قرار دهد.  یتحت بررس  شتریها را ببوط به دامل کرونا مرمسائ

مشاهده  یکه مورد  یو در صورتشود  یبررس توسط این کمیته به انسان وانیح  و وانی انتقال از انسان به ح صیهرگونه تشخ، تا گردید لیتشک

از جمله سگ و گربه   واناتیمختلف ح  یهاگونه   در  یوانیح  یابتال  رانیدر اتاکنون    .گذاشته شوداجرا    به موردو    فیخاص آن تعر  یها، پروتکلگردید

می و رصد  ی را بررس یوانیح یهاوجود دارد، همه نمونه یکه در سازمان دامپزشک یشگاهیو آزما یزاتیتجه یهاستمیبا س گزارش نشده است. زین

را گزارش   جهیو نت  یآنها را بررس  اهشگاهیآزما  نیدر ا  وجود دارد  یهم گزارش شود، آمادگ  یخانگ  واناتیصاحبان ح  یاز سو  یاگر موارد مشکوک  .شود

کرونا مشاهده نشده   روسیبه و  یدام  یتاکنون مورد ابتال  ،سراسر کشور  یدامپزشک  توسط ادارات کل  وریحوزه دام و ط  شیاساس رصد و پا  بر  .دهند

ها و طرح یو اجرا یستاد مل یهالعمل دستورا یاجرا یدر راستا یکاف یآمادگ انجام شاملکرونا  روسیبا و یاو مقابله رانهیشگیاقدامات پ  ست.ا

بر ها  نظارت  دیتشد  ور،یدام و ط  یهاها بر کشتارگاهنظارت  دیتشد  ع،یواکنش سر  یهاپیاک  لیشک، تدر طول سال رعاملیمختلف پدافند غ  یمانورها

مانند تب   رانهیشگیپ   یهاانجام طرح   بار،  حمل  یو خودروها  زاتیمستمر تجه  یبازرس  ،دام  یگهدارن  یهاگاهیمستمر جا  یضدعفون  ور،یه دام و طضعر

به مردم   اسبمن  یرسانبرداران و اطالعآموزش بهره  شیافزا  ،انسان و دام  نیمشترک ب  یهایماریمبارزه با ب  ،دام و طیور  ونیناسیواکس ندیفرا  برفکی،

 و غیره می شود.کرونا  ویروس وعیش یهایرفع نگران یبرا

 

 به ویروس کرونا  روریشاغالن صنعت دام و دامپابتالی  

وابسته،   عیو کارخانجات و صنا  انیو آبز  وریکرونا در کشور فعاالن، کارکنان و کارگران و دامپزشکان شاغل در صنعت دام، ط  روسیو  وعی ش  طیدر شرا

و  همت خود و خانوادسال یاجتماع  یکامل اصول فاصله گذار تیو عدم رعا یخانگ نهیبسته، با خروج از قرنط یو در فضا یکارگروه تیبه سبب ماه

 قرار داده اند. 1۹-دیکوو یماریابتال به ب یقابل اجرا در معرض مواجهه و خطر جد یبهداشت ریرغم اتخاذ همه تداب یافراد در تماس را عل گرید

  ز ابتالی برخی ا  زه ارهای پراکند، اما در خبابتالی شاغالن صنعت دام و دامپروری و کارخانجات و صنایع وابسته تاکنون ارائه نشده است زارشی ازگ

 ارش شده است. زآنها گ

 یهاتیمحدود رغمیعل ریاخ یهادر هفته تعطیل نبودند و همانند سایر مشاغل خدماتی دولتی و خصوصی شکانزدامپکرونا  روسیو وعیاز زمان ش

و در مناطق محروم  – لیتعط یدر روزها یحت - یدانیت مصوربه مردم به مانیزساضرورت انجام ماموریت  لیدلوجود آمده در خصوص کرونا، بهبه

نظارت بر  ،مشمشه وتست سل  ،یتب برفک ونیناسیکامل فاز سوم واکس یاجرا هژبه ویمحوله  فیدر حال انجام وظا و روستایی یزو دورافتاده و مر

مانع در کشور    1۹-بنابراین، طغیان بیماری کووید.  می باشند  غیرهو    فاسد  یفرآورده خام دام  بطضیع مواد غذایی و نظارت و  زتولید، بسته بندی و تو

و ابتال به بیماری  در معرض خطر آلودگی  آنها را دیکزتماس و ارتباط های ن ی کههنگام شکی کشور نشده است. حتیزجامعه دامپ یخدمت رسان

   قرار می دهد. 1۹-ویدکو

های کردستان رییس شبکه دامپزشکی یکی از شهرستان جمله    زده اند. ابیماری مبتال ش  همکاران به این  زارش ها تاکنون نشان می دهد تعدادی ازگ

سایر  زارش های غیر رسمی نیز. بنابر گدیردمبتال گکرونا  یماریبه ب ینوار مرز هایبه روستا یرسانخدمت  تیانجام مامور نی در ح در روزهای اخیر

 ی همکاران دامپزشک شاغل در بخش خصوص( به بیماری کرونا مبتال شدند و همچنین یکی  دشهرستان سروآباو کردستان)همکاران در استان تهران  

بررسی ارتباط  یدانیمطالعه م کیو انجام  یرسد طراح یبنظر م ن،یبنابرا اند.فوت کرده  1۹-دیکوو یماریدوره تحمل ب کیپس از  اسوجیشهر 

دامپروران، کشاورزان، کارگران و افراد شاغل در  رادامپزشکان،یدامپزشکان، پ  هژیدر مشاغل مختلف به و 1۹-دیکوو یماریبه ب انیمبتال یشغل

 .باشد یوابسته ضرور  عیکشتارگاه ها، کارخانجات و صنا

دامپروران، کشاورزان،  رادامپزشکان،یدامپزشکان، پ  ژهیبه و دام و دامپروری و صنایع وابسته تلفمشاغل مخطراحی سامانه خوداظهاری کارکنان 

ه در این سامان 1۹-مرتبط برای ثبت وضعیت ابتالی خود و خانواده به بیماری کووید عیها، کارخانجات و صنا ان و افراد شاغل در کشتارگاهکارگر

 ( ضروری است.contact traceabilityبرای ردیابی تماس )

 



57 
 

 
 کرونا  یماریبه ب  یرسانخدمت  تیانجام مامور  ن یدر روزهای اخیر در ح اندامپزشک ابتالی( 31شکل)

 

هفته گذشته گزارش شده  کیکارکنان آنها در  یکرده و صدها مورد ابتال دایپ شیافزا کایآمر یهاکرونا در کشتارگاه روسیشمار موارد ابتال به و

 کارکنان درکشته و چندین مورد ابتال به کرونا  نفر( 700)حدود  صدهادر ایاالت متحده امریکا، 1۹-اری کوویده گیری بیمابتدای هم زا است.

)موقت  یلیتعط ای دیکشور در حال کاهش تول نیدر سراسر اثبت شده است.  کایآمر و کارنجات بسته بندی گوشت ایالت های مختلف هاکشتارگاه

گوشت، خطوط  یاند. در کارخانه ها دهیکار، دست از کار کش طیمح طیاز موارد در اعتراض به شرا یکارکنان در برخند. هست ه یا کامل(زچند رو

 یکیزیشده و موانع ف  یکارخانه کامال ضدعفون  نیا  ،یلیتعط  مدتدر    نمایند.  جادیا  یاجتماع   یفاصله گذار  یرا برا  ییها  چالش  تاه  شد  لیتعط  یفرآور

 کردند.اضافه  یاجتماع  یگذارفاصله  شیافزا یبرا

تواند مشاغل خاص را مستعد  یکه م یعوامل مختلفنشان داد که  هارتو م تی، فعالکار یژگیده ها و یصدها شغل برا یرتبه بندداده های  گاهیپا

با مردم  می ، تماس مستقگریبا افراد ددیک زن بسیار یکیزتماس فی، ها و عفونت ها یماریب مواجهه با خطر لامشکنند  یعفون اریبس یماریابتال به ب

 می شوند. خانواده یااعض ای خود بودن ماریصورت بدر خانه ماندن در  تصمیم گرفتن ییمانند توانا یریگ میتصم یو آزاد

 

در معرض   شتریبا افراد ب  یکدزن  بسیار  یکیزیف  از شاغالن هنگام تماس  یاریبسدر    1۹-دیوبیماران مبتال به کو  پرونده  برروی  تحقیق  یهاافتهی  مطابق

 جمله:زا رندیگیابتال به کرونا قرار م

 (، مارانیبا ب کیدر تماس نزد هامارستانیو  ب یندرما زمراک)کادر یو پرستار یپزشک متخصصان •

 (، سیآمبوالنس و افسران پل  رانندگان  ،یپزشک  رژانساو  یها  نیو اورژانس)آتشنشانان، تکنس  ژهیو  یمراقبت ها  خدماتین ارائه دهندگان  لاو •

 (، یو تماس با مشتر میدندانپزشکان)ارتباط مستق •

 (، یبدنساز انیو مرب یورزش انیها، مرب یوتراپ یزی، ففست فودها شگران،ی)آرایکارمندان بخش خدمات •

 (، یحقوق یهاشیف ای یبانکداران)رد و بدل کردن اسناد، قلم، کاغذ و مدارک بانک •

 آلوده و پرخطر مانند رستوران ها، ساختمان ها، اماکن شلوغ(،  یهاطیو نگهبانان)مح رگرانکا •

 و دادن کاال(،  یپول از مشتر افتی)هنگام در یعموم هینقل لیو وسا ن اتوبوسرانندگا ،یو رانندگان تاکس انیفروشندگان، نانوا •

 (گریبا افراد د کینزد اریبس یکیزیف یکیدر نزد ییمایپرواز، مهمانداران و خلبانان هواپ  نانی)سرنش ییمایخدمه هواپ  •
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 شان می دهد.ن  19- کووید  در اثر ابتال به  را ان خطر مواجهه شغلی مشاغل مختلفز( نمودار می3۲شکل )

 

در صورت ایجاد قرنطینه کامل  201۹و کروناویروس جدید در  1۹1۸ای اسپانیایی در زدر بحران طغیان بیماری های واگیر مانند برای مثال انفلوان

و یا   تولید آنهایا کاهش لی کامل ارع پرورش، تولید و فراوری محصوالت با منشاء دامی و تعطیزم  کارگران کارکنان و زیادی ازو ابتالی تعداد 

با منشاء   ییبا بروز کمبود مواد غذا  یفاصله کم  کشورها می توانند در  ها  در فروشگاه  آنهاه  عرض  و کاهش  ییمواد غذا  یعزو تو  نیچرخه تام  اختالل در

  ی شود. م است برای اینگونه موارد پیش بینی هازبنابراین، در سناوریوهای آینده ال .مواجهه شوند دامی

 

 حیات وحش و گسترش بیماری های عفونی نوپدید

از منظر   نبحرااین   .نگری شودزباهای موجود گذاریزندگی و سیاست سبکاست و باید  در صد سال اخیر انسان مخرب  نتیجه اقدامات بحران کرونا

به  یشبان هست گاهیانسان را از جالطه و س بیاست که با قصد تخر انسانی یمخرب زندگ یهاسبک دربارهتعقل و پرسش  ینوع  یدارشناسیپد

  خود رسانده است. ینابود تیو در نها طیمح گرب یتخر

تواند  یم واناتیبا ح کیتماس ها، تعامل و ارتباط نزد ریاوحش و س اتیح یها ستگاهیانسان ها در ز شتریکارشناسان هشدار دادند که حضور ب

توسط انسان ها به خلق  و گیاهی یوانیو ح یستیتنوع ز یو نابود عتیهجوم و غارت طب. را به همراه داشته باشد یدیجد یها یماریب انیطغ

است که  یموجودات ریو سا اهانیگ وانات،یح یعرصه زندگ یاز نابود یناش یفعل ریفراگ یهای ماری. به استمنجر شد رداریواگ یهایضیو مر یماریب

   .دارند یبه اندازه انسان حق زندگ زیها نآن 
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 یها یماریب انیاز طغ یاریمنجر شود. بس دیجد روسیکروناو طغیانبدتر از  یحت یجهان یها یریتواند به عالم گ یم ندگی مخرب انسانزسبک 

به انسان  واناتیکه از ح ییبه عنوان عفونت ها رهیموارد مانند سارس، مرس، ابوال و غ  ریو سا 1۹-دیواز جمله کو -در سراسر جهان  ریکشنده اخ

 به وجود آمده اند. رین مسیا قیاز طر یانسان دینوپد یها یماریدرصد از ب 75وحش آغاز شده اند. حدود  اتیشده اند، از حمنتقل 

 

 
را عامل  واناتیبه ح یاحترامیو ب عتیبشر به طب یتوجهیب ،یسیانگل شناسنیگودال« نخست نی»ج( 33شکل )

 .دمی دان  جهان  در  19  –  دیکوو  ریگهمه  یماریب  وعیش

 

 ایآس ای قایدر آفر یمحل یوحش و عرضه آنها در بازارها اتیشکار ح با واناتیبه ح یاحترامیبردن جنگل ها و ب نیب زا با عتیبشر به طب یتوجهیب

 ماربورگ،،  ساال  تب کریمه کنگو،  مانند  ها  یماریب  یریعالم گو    وعیو ش  یدیو بازپد  یدیآنها توسط انسان عامل نوپد  یده هاو مصرف گوشت و فرآور

قرن گذشته بوده است. از مردم   کیدر    رهیو غ   1۹-دیکووو مرس،   انفلوانزا)پرندگان و خوک(،  سارس،  ،یدنگتب    کا،یز  هانتا،  و هندرا،  پاین  ،زاید  ابوال،

هستند   عیطب  یایاز دن  یشبخ که  ابندیدر دی. همه بارندیدرس عبرت بگ  نده،یآ  یایاز وقوع بال  یر یجلوگ  یاز اشتباهات گذشته برا  دین باسراسر جها

 .مییربا یرا از فرزندانمان م ندهیآن، آ بیرو در صورت تخر نیو به آن وابسته، از ا

باعث  یانسان یرفتارها رایز ابد،ی یشتریب وعیتواند در سراسر جهان ش می 1۹ – دیچون کوو ییها یمارینشان داد که ب دیمطالعه جد کی جینتا

 ش یکند. محققان ب یم کتریانسان ها نزد یناشناخته را به محل زندگ یزا یماریوحش حامل عوامل ب اتیحن شده و جاندارا یها ستگاهیز بیتخر

 شتر یخفاش و موش حامل ب  نان،یراسته نخست   ،یاهل  واناتیکه ح  افتندیدادند و درار  قر  یبه انسان را مورد بررس  وانی از ح  افتهیانتقال    روسیو  1۴0از  

 انبه انس  وانیها از ح روسیو  وعیبردند که خطر ش  یمساله پ   نیبه ا  نیدرصد( است. همچن  75)حدود    وانیانسان و ح  نیب  ل انتقالقاب یها  روسیو

مورد  شانیها ستگاهیز بیآنها به عنوان غذا توسط انسان ها و تخر یفراورده ها آنها ومصرف  لیبه دل یوانیح یکه گونه ها ابدی یم شیافزا یزمان

  مصرف  یوحش که برا اتیح واناتیدر ح وان،یانسان و ح نیقابل انتقال ب یها یماری نشان داد که ب نیمطالعه همچن نی. ادنریگ یقرار م دیتهد

 تر است. عیرسند، شا یانبوه م دیبه تول یانسان

 

 و حیات وحش سگ و گربه  گوشت  مصرف  تیممنوع

ها بازار این  یالمللی بر چین برای تعطیلهای بینفشار 1۹-ع بیماری کوویدهای چین اتفاقی معمول است. اما با شیوفروش حیوانات وحشی در بازار

معتقدند بیماری ناشی از ویروس   عفونیی  ها« معروف هستند. متخصصان بیماری(  Wet market) خیس  تره بار یا  هایافزایش یافته که به »بازار
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. با کم شدن دهدیبازارها، جان همگان را در سراسر جهان در معرض خطر قرار م نیهم .ها در شهر ووهان چین شروع شدکرونا از یکی از این بازار 

 ،هابازار نیا ییایآس یهاکشور  ماز مرد یاریبس یراب. شوندیباز م جیکشور به تدر نیا سیخ یهابازار گریبار د ن،یکرونا در چ روسیو وعیدامنه ش

 ،یسگ آب مانند یوحش واناتیگوشت ح نیووهان چ سیاست. اما در بازار خ وهیو م ییاو مواد غذ یمحصوالت گوشت گرم و ماه نیتنها منبع تام

 گر ید هیکه شب کرده است دایبه انسان انتقال پ  نوایکرونا از ح روسیو ،یفوچ یدکتر آنتونمی شود. عرضه  زین یوحش واناتیح گریمار، راکون و د

 د.نشو لیبالفاصله تعط ییهابازار نیچن دیعلت با نیاست و به هم و مرس و سارس یمرغ  یآنفلوانزا مانند واگیر یهایماریب

 

 
 !ایشرق و جنوب شرق آس  یو کشورها نیدر چ  یبازار فروش جانوران وحش  تیادامه فعال(34شکل )

 

 ی شرق و جنوب شرق  یکشورها گریو د نیدر چ گریکرونا راکد شده بود، بار د وعیکه با ش یزنده و وحش یهاوانیشت حو مصرف گو بازار فروش

را از خوردن گوشت   ایو ساکنان شرق آس هاین یکرونا هم نتوانست چ روسیشدن و ریاگیدن یحت رونق گرفته است. و تایلند( یاندونز)مانند  ایآس

شده   لیتعط  منطقهمهم    یبازارها  یو برخ  یرقانونیزنده غ   یهاوانیو فروش ح  دیخر  نیدر چند استان چ  نکهیش منصرف کند. با اسگ و گربه و خفا

 اند.تجارت پردردسر رفته  نیتر و مرموزتر دوباره سراغ اتازه روسیو کین سربرآورد یتح ای 1۹-دیاما مردم بدون ترس از مبتال شدن به کوو

 ییان روزهاهم در ایدن نینشکشور مسلمان نیتردر بزرگ گوشت موش و گربه و خفاش و خزندگان داغ و پررونق است. ار فروشهم باز یر اندونزد

 تیوضع  نیااما  شود.    یریجلوگ  روسیو  شتریب  وع یتا از ش  کردیم  تیفعال  10ها تا ساعت  کرونا، بازار گوشت زنده تاماهون فقط صبح  یریفراگ  ییابتدا

شده سس ساخته  یا نوع است و معموال ب  یدر اندونز  یمحبوب و خوشمزه مردم استان سوالوس  یاز غذاها  خفاشنیافت.  ادامه    بیشتر  وزکمتر از چند ر

 . شودیپخته و خورده م لینارگ ریاز ش

باید به منظور  رده های آنها( اهلی و خانگی، پرورشی و حیات وحش و گوشت یا فرآویفروشزنده)زنده  یانز، پرندگان و آبجانورانعرضه  یبازارها

 یبهداشت  ریغ   یطیدر مح  حیواناتبازارها    نیدر اد.  نماندهی شوزو سایل  تعط  اتانسان و حیوان قابل انتقال بین    هایپیشگیری از شیوع گسترده بیماری 

 و بلعکس  هابه انسان  آنهاز  اخطرناک    هایمیکروب ها به ویژه ویروس    برای انتشار و انتقال  یکاف  طیشرا  ی آنهاماریب  که در صورت  شوندیم  ینگهدار

 ، چین.ووهان در جدید روسیکروناو یریراگو ف یشرق یایدر آس پایو ن یزمرک یقایابوال در غرب آفر روسیو وعیشفراهم می باشد. مانند 

از   یریشگیزنده به منظور پ  واناتیفروش ح یبازارها یلیفشار در رابطه با درخواست تعط نیشتریسال گذشته با ب 72 یبهداشت ط یسازمان جهان

علت به  کشته(نفر  ۳00هزار و  11 )باابوال  یماریو ب( کشته ۸00 دیکز)با ن 2002-۳ یها در سالی واگیر مانند سارس های ماریب یریهمه گ

در   یستیز  طیگروه مح 200از    شیب است.  بودهمواجه    ندهیدر آ) در اثر مصرف خفاش یا مورچه خوار(   1۹-و کووید  یوحش  واناتیمصرف گوشت ح

 د یاز خر  یناش  دیجد  یها  یماریاز بروز ب  یریشگ یپ   یود را برابهداشت درخواست کردند تا تمام تالش خ  یاز سازمان جهان  ینامه ا  یسراسر جهان ط
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 ات یتجارت ح ای ت زنده اقدامفروش موجودا یبازارها تیدائم فعال تیبه ممنوع  نماید که هیها توصبه دولت و .ردیو فروش موجودات زنده به کار گ

 ن به حداقل برسانند.سالمت انسا دیکاهش تهد برایوحش را 

و  یوحش واناتیسرکوب تجارت ح یاز تالش برا یسگ و گربه به عنوان بخش گوشت مصرف نیدر جنوب چ یهاجو و ژنشن هایشهر مقامات

 اساس هرگونه شکار، فروش، پرورش و مصرف  نیبر ا  ممنوع کرده است.  یالدیم یرا از اول ماه م  یکرونا و حفاظت از سالمت عمومویروس  مقابله با  

الک پشت در  یهاها و گونهقورباغهالبته  ممنوعه قرار گرفت. ستیدر شمار ل یوحش واناتیدر کنار ح گربه همچون سگ و یخانگ واناتحی گوشت

 نگرفته است. یممنوعه جا ستیل نیا

بودند  یافراد روسیو نیموارد ابتال به ا نیاز اول یبه انسان منتقل شده است. تعداد واناتیح قیکرونا از طر سرویکنند که و یگمان م دانشمندان

 یکینزد اریرابطه بس گرید واناتیبا ح سهیها و گربه ها در مقا سگ در شهر ووهان قرار گرفته بودند. یوحش واناتیبازار فروش ح کیکه درمجاورت 

 وان یو هنگ کنگ و تا  شرفتهیپ   یاقدام معمول در کشورها  کی  گرید  یخانگ  واناتیمصرف سگ ها و گربه ها و ح  تیو ممنوع   اندکرده  جادیبا انسان ا

تجارت و مصرف  زین هیدر ماه فور ینیچ قانونگذاران است. یبه درخواست و روح تمدن انسان یواکنش نیهمچن تیممنوع  نیا رود. یبه شمار م

 ند.کرد را ممنوع اعالم یوحش واناتیح

 

  یدامپزشک  یها  تیفعال  تقویت  ضرورتو    19- دیکوو

  به ( به طور مشترک توجه WVA) یدامپزشک جهانی ( و انجمنOIE) واناتیبهداشت ح ی، سازمان جهان1۹-دیکوو یماریب عالم گیری بدنبال اعالم

 نان یاطم  یرا که برا  یخاص دامپزشک  یها  تی. آنها فعالمطرح کردنددر بیانه ای  را    یدر بهداشت عموم  یدامپزشک  یحرفه ا  یها  تیو مسئول  ها  نقش

 دانستند.، برجسته هستند کلیدی و بحران یاضطرار  شرایط تیریو مد یماریاز ب یریشگی، پ ییذامواد غ  یمنیاز استمرار ا

ر جهان اقدامات محدودکننده سراس  ها در  از دولت  یاری، بس1۹-دیکوو  گیری  عالماز    یناش  یها  مقابله موثر با چالش  یبرا  -  2020مارس    1۸،  سیپار

به  یتوسط حرفه دامپزشک دیبالقوه را که با یها یسؤاالت مربوط به سازگار ماتیتصم نیاتخاذ کرده اند. ا یضرور ریبستن مشاغل غ  یرا برا یا

 کند. یم جادی، ادیایاجرا در ب رحلهم

در  یخاص خدمات دامپزشک یها تیاز فعال حمایت( WVA) یدامپزشک جهانی ( و انجمنOIE) واناتیبهداشت ح ی، سازمان جهاننهیزم نیا در

 گرفتند.در نظر  یل اساسبه عنوان مشاغ بهداشت عمومی را

 تیفراتر از فعال هستند. یدر جامعه بهداشت جهان ریناپذ ییجدا یمهم هستند دامپزشکان بخش اریبس یعموم بهداشت یکه برا ییها تیحفظ فعال

  نان یاطم یانسان و برا بهل ها از جمله موارد قابل انتقا یماریاز ب و مدیریت یریشگیدر پ  ی، آنها نقش مهمواناتیو رفاه ح یمرتبط با سالمت یها

 .دارند ها تیجمع یبرا ییغذا یمنیاز ا

 :اعمال نمایندامر  نیاز ا نانیاطم یشمار، آنها بتوانند اقدامات الزم را برا یب یها تیفعال انیمهم است که در م اری، بسیفعل طیشرا در

 مباشرت نماید. یعموم هداشتیکپارچی بتواند بر  یم یو منطقه ا یمل یدامپزشک یو بازرس ینظارت خدمات (1

در طول  ییمواد غذا چرخه تامین ، واردتیجمع یبرا ییغذا تیامن ضمانت ایمنی و یآنها برا یجانب فراورده هایسالم و  واناتیح فقط (2

 .دشون نجیره تولید تا مصرفز

 ند رسیدگی نمایند.توان یرا م و بحران یاضطرار یها تیموقع (۳

 .شوند حفظ ،مهم یاقتصاد و یعموم بهداشت با پیامدهای ها یماریب علیه ونیناسیمانند واکس رانه،یشگیپ  اقدامات (۴

 .ابدیدار ادامه  تیاولو یپژوهش یها تیفعال (5

 

 و دامپزشکان: یدامپزشک  یو نهادها  مان هازسا  و بین المللی  یمل و وظائف  ها  تیمسئول

یست و برهم کنش این سه باهم زجوامع انسانی و حیوانی و محیط    هم  یبهداشت عموم  تیدر جهت تقو  یخدمات دامپزشک  مسئولیت ها و    شکیب

رت های اقتصادی، ، که خساابدییم وعیش قابل انتقال بین انسان و حیوان بیماری هایو خاص حیوانات  یهایماریب نشود اعمالو اگر  می باشد

و خود  می شودانجام  و عمومی یبهداشت فرد طیبا لحاظ شرا کاناقدامات دامپزش و انسانی دو چندانی به همراه خواهد شد. ، امنیتیاجتماعی

 .هستند صاحب نظر و آگاه رانهیشگیمسائل پ  تینحوه رعا ویک ژپیشگیری در واحد اپیدمیولو اصولبه لحاظ رعایت بهداشت و  زیدامپزشکان ن

کننده  یضدعفون یهامثل دستکش، ماسک و محلول یو در صورت ضرورت استفاده از ملزومات و عمومی یبهداشت فرد طیبا لحاظ شرا نیبنابرا
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دام، حیوانات و و  درگیر ، کارکنان و کارگرانئو خانواده ویصاحب حیوانالزم را جهت بهداشت خود،  یانجام داده و مراقبت ها اهمراه، کار خود ر

   .می دهندمد نظر قرار  یستز یان و محیطزطیور و آب

باید بهترین شیوه ها، اولویت ها و نحوه  1۹-شکی در طغیان کوویدزمان های دامپزمل نهادها و ساکمیته مدیرت بحران و پدافند غیر عا (1

تلف و در تداخل با هم را تعیین و پایش و نظارت بر وضعیت بیماری و گسترش ویروس را در سطح جمعیت های انسانی و حیوانی مخ

 . ندیمکان ها نظارت نما نیاز ا 1۹-دیکوو روسیو بر احتمال و امکان انتقال و انتشار و نمایندی زپیاده سا

یابی و میدانی( مرتبط با رعایت بهداشت زیابی )خودارزی ارزبینه های ممیزمانی های ذی ربط بازکمیته های بحران و پدافند غیر عامل سا (2

دایی ز، نحوه ضدعفونی و گندوسایل حفاظت فردی زندهای کاری، نحوه استفاده اات، فرایزدی، بهداشت محیط و دستگاه ها و تجهیفر

مایشگاه ها، فروشگاه زدر بیمارستان ها، کلینیک ها، آرا مایش ها و غیره زتمام مراحل کار و مواد مورد استفاده، نمونه برداری ها و انجام آ

ی مشاغل، مناطق و ایستگاه کارخانجات و صنایع مختلف و مرتبط در کل و برا  میادین تهیه و عرضه دام و فرآورده های دامی،  ارها وزها، با

 ابالغ و بر اجرای آن نظارت نمایند. ،  تهیه    و بررسی وضعیت خانواده آنها  کارکنان  یارتباط کار  تدوین نقشه ترافیکی و  با  یهای مختلف کار

ئواالت مردم و به سپاسخ  برای  ۴0۳0 شکان با سامانهزهمکاری دامپشکی یا زش اختصاصی دامپزاطالع رسانی و آموسامانه ایجاد یک  (۳

 1۹-اصول بهداشت مواد غذایی در دوره همه گیری بیماری کووید و نگهداری حیوانات خانگیمراقبت و  درباره صاحبان حیوانات خانگی

 .بدهند

سالمت  کردیبا استفاده از رو دیبا یدامپزشکخدمات بالینی و  یعموم بهداشت شکی در خدمتزپدام خدماتخدمات بهداشتی عمومی،  (۴

 و اقدامات خود را به اشتراک بگذارند. اطالعات( One Health)واحد 

م وضعیت در ارتباط با بیماری کروناویروس جدید و اعال گیه ای برای ارائه مشاوره و پاسخ به سئواالت صاحبان حیوانات خانژخدمات وی (5

  ت خانگی و درخواست نگهداری آنها در قرنطینه ایجاد نمایند. بیماری خود و حیوانا

در سطح شهرها با امکانات مناسب و استاندارد برای  1۹-قرنطینه و نگهداری حیوانات خانگی صاحبان بیمار و مشکوک به کووید زراکم (6

شکی و بیمارستان زرفیت های دانشکده های دامپظ امکانات و زنی با استفاده اای آنها با ارائه مراقبت های تشخیصی و بالیزنگهداری مج

  ولتی و خصوصی فراهم آورده شود. ها و کلینیک های د

بوده و  خانگی ایهمراه  واناتیدر ارتباط با ح ل دارند و یازنماید که حیوان خانگی در من یگزارش م 1۹-دیکوو مانی صاحبان مبتال بهز زا (7

   .نمایند یخطر همکار یابیارزدر  گریکدی شکی باید در کنارزمان های بهداشتی و دامپزسا ،اط بیماری هردو وجود دارداحتمال ارتب

 1۹-دیصاحب آلوده به کوو یا فردبا  یکیکه ارتباط نزد خانگی و همراه واناتیح مایشزآ یبرا خطر یاب یارز جهیبه عنوان نت یمیتصم اگر (۸

ستفاده ا  رکتال  /و مدفوع  ینیدهان، ب  نمونه های  شیآزما  یبرا  rRT-PCR  جمله  زا  ملکولی  های  روش  شود از  یم  هیگرفته شد، توص  ،داشته

   شود.

که  یواناتیوجود ندارد، نگه داشتن ح گرید وانی به ح وانیح کیاز  1۹-دیبر انتشار عفونت کوو یمبن شواهدی هیچ زهنوکه  یحال در (۹

   شود.می روش محسوب  نیبهتر مواجهه نیافته و جمعیت های انسانی اتوانیاز ح دور ،مثبت است 1۹-دیکوو مایشزآ

اعمال  کجا هرزمان و  هردر  م رازی الها هیمنطقه، توص هر در خطر زپیشگیری او  یکیولوژیدمیاپ  خطربه  بسته مان های ملی بایدزسا (10

  .شود

 یمحل یدامپزشک شکی وزپ  نیبا مسئول کینزد اط و تعاملارتبتا  نمایند بیرا ترغ  خصوصی و دولتی دامپزشکان باید یمل یسازمان ها (11

 .نمایند یرویپ  آنهادستورات و توصیه های و از  داشته باشند

از حیوان  1۹ - کووید  و انتشار  انتقالاحتمال    وهشیژو پ   آزمایشگاهی،  تحقیقات میدانی  شکی باید بازمایشگاه ها و اداره دامپزدانشکده ها، آ (12

 نمایند. را رصد )تب و عالئم تنفسی(  و گربه ها هاسگ بیماری عیتو بلعکس و وض به انسان

محافظ و غیره( و وسایل   لباس یکبار مصرف و عینک  ،دستکش یکبار مصرف،  عفونی کننده دست، ماسکضدوسایل حفاظت فردی )شامل   (1۳

 شود.  عیو توز نیمتا ده از آنهاخصوصی و دولتی و نظارت بر نحوه استفامراکز دامپزشکی  بین و مواد گندزدایی

از سالمت و رفاه  برسانند،به انجام  واناتیح یالزم برا یاساس یهامراقبت موظفند آنها میدامپزشکان و تکرونا  روسیو وعیش امیدر ا (1۴

 هستند.و صاحبان آنها    واناتیح  یمسئول سالمت  شکانزدامپ  .نمایند  تی و صاحبانشان حما  واناتی ح  قیو از روابط عم  یابد  نانیاطم  واناتیح



63 
 

پژوهشی برای انجام  زشگاه ها و مراکشکی خصوص و دولتی و دانزمایشگاه های تشخیصی دامپزات و نیروی انسانی آزامکانات، تجهی (15

بهداشت دام   یسازمان جهانشکی در اختیار ستاد ملی کرونا قرار داده شود.  زمایش های تشخیص ملکولی و سرمی و طبی انسانی و دامپزآ

(OIEراهنما )است. منتشر کرده یدامپزشک یها شگاهیدر آزما یانسان ینمونه ها شیو آزما یمالحظات نمونه بردار یراب یی 

به عنوان  در سطح کشور  یدامپزشک یکوب هیها و مراکز ما شگاهیها، داروخانه ها، آزما مارستانیها، ب کینیکل یدرمانگاه ها، پل تیفعال زا (16

 یماریب وعیشت ددر ممراکز  نیا یو درمان یریشگیخدمات پ  یها برا تیو از اعمال محدود دگرد تیحما باید «ی»مشاغل ضرور زیکی ا

  .دیبعمل آ یخوددار1۹-دیکوو

به کشور وارد می شوند باید  1۹-کشورها یا مناطق با خطر باالی آلودگی به ویروس کووید زوحشی که اهرگونه حیوان خانگی یا حیات  (17

م را زمایش های الزو انجام معاینات و آ زرو 1۴ه نگهداری در قرنطینه به مدت ژشکی به ویزتی و دامپامات بهداشزقوانین و مقررات و ال

 برآورد نمایند. 

بهداشت  قوانین و مقررات، مطابق با  WAHIS قیاز طر OIEگزارش به  یارهایمع واناتیدر ح 1۹-دیکوو روسیو صیتشخشناسایی و  (1۸

  است. ضروری دنوپدی یماریب کیبه عنوان  OIE واناتیح

 ی کیولوژیدمیو اطالعات اپ   یصیتشخ  یها  شی، آزما)شامل اطالعات مربوط به گونه ها  وانیح  کیدر    1۹-دیکوو  روسیو  ییهر گونه شناسا (1۹

 گزارش شود.  OIEبه  دیمربوطه( با

وحش  اتیو ح یت عمومبا مسئوالن بهداش یمیارتباط مستق باید 1۹-وضعیت گردش ویروس کووید زبا آگاهی ا یدامپزشک ملی مقامات (20

 نمایند.ارائه  را وثرخطر م تیریو مد و منسجم مناسب خطر یها امیپ  با اطمینان تا ،داشته باشند

 ای نیافتدآنها به خطر  یو سالمت رفاه نگردد، یو وحش یاهل واناتیح هیمنجر به اقدامات نامناسب عل 1۹-دیکوو مراقبت باشند که شیوع (21

 .نگذارد نطقه م یستیبر تنوع ز یمنف ریتأث

ی و حیوانات انسان موارد صیو تشخ پایش و مونه هان شیو آزما یغربالگر جمله زا یعموم بهداشت نگرانی های به صحیح پاسخبرنامه  زا (22

 . نمایند یبانیپشت اهلی و خانگی

مایشگاه های زقررات مربوط به آ مطابق با م یدامپزشک یها شگاهیدر آزما 1۹-بیماران مبتال به کووید یانسان ینمونه ها مایشزانجام آ (2۳

 ی اضطرار یچهارچوب پاسخ هادر  یبهداشت عموم شکی بهزپو خصوصی دام یاز پاسخ هماهنگ بخش دولت یتواند قسمت یم انسانی

در  یعفون یها یماریو کنترل ب شیپا یبرا تیفیبا کمایش های زآدر انجام  یتجارب خوب یدارا یدامپزشک یها شگاهیآزما رایز. باشد

  باشند. یم یستیز یمنیو ا تیامن ،تیفیک نیتضم با ه قابل انتقال به انسانژبه وی واناتیح

ونتیالتور )تنفس  یو دستگاه ها فردی حفاظت زاتیمانند تجه یضرور اتزو تجهی مواد یبا اهدا یدامپزشک یها کینیکلکده ها و دانش (2۴

 نمایند.   تیحما ی، از پاسخ بهداشت عموممصنوعی(

 یهاکینیکلو  اهمارستانیدرخواست کرد که ب یمقامات دامپزشکها و ( از دولتWSAVAکوچک ) واناتیح یدامپزشک یانجمن جهان (25

خود ارائه   مارانیالزم را به ب  یخدمات درمان  1۹-دیکوو  یماریب  وعیشوند تا بتوانند در زمان ش  یبندرده  « یجزو »مشاغل ضرور  یدامپزشک

  دهند.

، کشتارگاه کوبیمراکز مایه،  دامپزشکی  و فروشگاه های  هاوخانه دار  کارکنانبهداشتی،    و  فنی  نظارت  ، مسئولینشکانز و پیرادامپ  دامپزشکان (26

های تردد از محدودیت  یع مواد پروتئینی و غیرهزتامین و تو  ز، مراکدرمانی دام و طیور  زمواد غذایی، مراک  ها، صنایع غذایی، سردخانه های

  .شوند یمستثن ی و دامپروریدر بخش کشاورز دیتول یهامردم و عدم توقف چرخه  جحتایما نیضرورت تامبنا به کرونا ویروس  مقابله با

در اثر ترس  نگهداری حیوانات خانگی رها شده یپناهگاه ها ماندهیزو سا ایجاد برایردم نهاد مان ها و نهادهای دولتی، خصوصی و مزسا (27

  مورد حمایت قرار گیرند. 1۹-مبتال به کوویدحیوانات خانگی بیمار یا در تماس با افراد  یها نهیقرنط زمراک و کرونا روسیو یریاز همه گ

ارها و فروشگاه های محلی یا هفتگی عرضه حیوانات زی و پایش و نظارت مستمر بر بازاستانداردسا ی،ز مجتمع سا ماندهی،زتعریف، سازبا (2۸

تداخل انسان، حیوانات و محیط  نده بومی و خانگی و مواد غذایی با منشاء دامی خام و پخته و محصوالت جانبی آنها که امکان ارتباط وز

 ایش می دهد، ضروری است. زیست را افز

نظارت سازمان  تحت یبخش خصوص ایها  یشهردار واناتی ح یشهر نهیمراکز قرنط پناهگاه ها و، 1۹-یددر دوره شیوع بیماری کوو (2۹

 صاحب و رها شده باید اقدام نمایند.  باید نسبت به جمع آوری و مراقبت ار سگ های ولگرد و بی و سایر مراجع ذی صالح شکیزدامپ

http://hakimemehr.ir/fa/news/56467/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://hakimemehr.ir/fa/news/56467/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://hakimemehr.ir/fa/news/56467/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 یدامپزشک   تیاستفاده از ظرف  با  عمومی  بهداشت  ماتیتصم  در اتخاذ  یامپزشکد  شکی وزمانی های ملی پ زهمکاری و هماهنگی موثر بین سا (۳0

 توسعه یابد. دحیوان بایانسان و  قابل انتقال بین یهایمار یب پیشگیری و کنترل نهیدر زم

با انتصاب  هداشتوزارت ب یهای ماریبمدیریت در مرکز  ها(زئونوزحیوانات)اداره انسان و  قابل انتقال بین یهای ماریاداره بتشکیالت  (۳1

 نماید.  تیفعال وژی یا علوم پایه )میکروب شناسی و ویروس شناسی( به جای متخصص عفونیشکان متخصص اپیدمیولزدامپ

  جمله انستیتو پاستور و موسسه  زشکی ازشکی و دامپزپ  یدانشکده هاو ات موسس بین رشته ای وهشیژعلمی و پ  شی،زآمو همکاری های (۳2

باید   وانیانسان و ح  نیقابل انتقال بو حتی شرکت های تولیدی و دانش بنیان و غیره در ارتباط با بیماری های  ی  زرا  یواکسن و سرم ساز

 تقویت شود. 

در بین جمعیت های  شیوع و طغیان بیماری های واگیر، دهای بهداشتیوقایع و رویدا هوشمندو  و الکترونیکی یکیزفی رصد و دیدبانی (۳۳

وصیه ها و تدر سطح جهان و منطقه و    یست و تغییرات اقلیمیزیوانات اهلی، خانگی، حیات وحش( و محیط  جمله ح  زانسانی و حیوانی) ا

شکی زشکی، دامپزه های مختلف پ زانی حو، و انجمن ها جهWHO  ،IOE  ،CDC  ،FAO  ،IUCN  های جهانی مانند  مانزدستورالعمل های سا

ه و مقابله با آنها و تنظیم راهنماها و پروتکل های فنی، بهداشتی و زمبار م برایزبرای ارائه پاسخ های ال یست و حیات وحشزو محیط 

 مان های ملی قرار داشته باشد. زم باید در دستورکار سازحفاظتی ال

به عنوان سردخانه جهت شبکه وکامیون های حمل فرآوردهای دامی  زم برای استفاده ازای الی و تدوین راهنماهزپیش بینی، برنامه ری (۳۴

 انجام شود.  1۹-طغیان بیماری های واگیر مانند کووید انیشمار قربان شیافزاهنگام  اجساد ینگهدار

ه آشنایی با ژویبه  یضه فرآورده خام دامها و مراکز عرکشتارگاه و کارگران صنایع و کارخانجات، کارکنان یبرا یدوره آموزش یبرگزار (۳5

 .است روسیو نیمقابله با ا اساسی برایاقدامات  گریاز جمله د آناز ابتال به  یریشگیپ  یهاراه بیماری و

 رویط، دام یها و مراکز عرضه فرآورده خام دامو کارخانجات، کشتارگاه عیصنا داییزو گند یضدعفونش و نظارت بر زتدوین راهنماها، آمو (۳6

م زمانی الزلظت و روش های استاندارد و دوره با مواد و غ  ات و کارکنان و کارگران و مواد اولیه و غیره(زن، سطوح و تجهیکیان) امازو اّب

   ضروری است. یماریب یریشگیکنترل و پ  برای

کشور توسط بخش دولتی و خصوصی سطح  در    وکاسلین  یماریب  هیعل  یبوم  وریط  دام های بومی بر علیه تب برفکی و  یکوبهیما  های  طرح (۳7

 ی همکار و با جلب به موقع و ریبدون تاخ تماد در دامداران روستاییبا ایجاد حس اع یاجتماع  یو فاصله گذار یبهداشت طیشرا تیرعابا 

 در هر شرایطی باید اجرا شود. آنان 

 

 ( social distancing) یکیزفاصله گذاری اجتماعی یا فی

 ها،مونیمانند م  واناتیحهم،    عتیدر طبحیوانات، حیات وحش و طبیعت آموخته اند.    زرفتارهای خود را ا  زسان ها بسیاری ادر طول تاریخ بشریت، ان

 ینوع و به ینندزمی گ یدور  ویاز  ،خود ماریب همنوع صیتشخ و یماریب وعیو پرندگان در مواقع لزوم و ش، حشرات هاخفاش، هاها، مورچه خرچنگ 

ی بیماری های واگیر و بحران در هنگام همه گیر آنها ایش باروریزو اف بقاء سالمت و فاصله به حفظ نیکرده و ا تیرا رعا یاع اجتم گذاری فاصله

  کرده است.کمک  یست محیطی تاکنونزهای 

. شیوع بیماری تأثیر داردکاهش  کنند و این رفتارها برهای متنوعی استفاده میحیوانات در مقابله با بیماری و جلوگیری از عفونت، معموال از روش 

مراقبتی،   کنند و این شرایط شبیه به مراکزخود در مناطق بسیار کوچکی زندگی میها با صدها یا هزاران همنوع  جمله مورچه   بسیاری از حشرات از

جمع و  زینی ازدوری گ خود را با رفتار تسرع هنگام شیوع بیماری به ماریسالم و ب یهامورچه  .های سالمندان استها و خانههای دانشگاهخوابگاه

 . دهندهش انتقال بیماری تغییر میکا برای (یاجتماع  گذاری فاصله ینوع بهافراد بیمار )

 یکنترل عفونت توسط مقامات بهداشت عموم ییدارو ریاز اقدامات غ   یبرخ  یاست که برا  یاصطالح  یاجتماع   یگذارفاصله ای  یاجتماع   یریگفاصله

افراد   نیکاهش احتمال تماس ب  یاجتماع   یریگ. هدف از فاصلهشودیم  استفاده  ی مسر  اریبس  یهای ماریب  وعیکاهش سرعت ش  ایکردن    متوقف  یبرا

 قیمؤثر است که عفونت از طر یزمان این روش .به حداقل برسد ریمرگ و م تیعوارض و در نها ،یماریعفونت و افراد سالم است تا انتقال ب یدارا

هوا )اگر  ایسطح آلوده(، )مثل لمس  میرمستقیغ  یکیزیتماس ف ،یاز جمله تماس جنس م،یمستق یکیزیعطسه(، تماس ف ای)سرفه  یاتماس قطره

اجرا    رانهیو سختگ  یفور  دیمؤثر بودن با  یبرا  یاجتماع   یریگاقدامات فاصله  .در هوا زنده بماند( منتقل شود  یمدت طوالن  یبتواند برا  سمیکروارگانیم

 شوند.
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تر سریعینه و زکم هاری است و بسیار ش شیوع بیماجتماعی ابزاری مؤثر برای کاه گذاری که رعایت فاصله می دهدنشان  طبیعی و علمی هدشوا

ت از جوامع را تح  یاریبس  1۹-  دیکوو  یماریمقابله با ب  یبرا  یفاصله اجتماع   تیرعا.  اجرا استدارو قابل  زتجوی  واکسیناسیون و  روش ها مانند  سایراز  

 خود دهد تا از زندگی اجتماعیافراد این امکان را می نهایت به بیماری است و در این برای مقابله با شیوع مناسب رفتاری اما قرار داده است ریتأث

آن را کاهش ومیر ناشی از  تواند شیوع بیماری را متوقف کند و مرگمی  و روش پیشگیری است که  بهترین گزینه  رعایت فاصله اجتماعی.  لذت ببرند

روابط اجتماعی مجازی خطر شیوع   و بامستقیم حفظ کرد را بدون تماس  خود روابط اجتماعیبا توان مجازی، می در عصر ارتباطاتالبته . دهد

 رساند.را به حداقل  های واگیر بیماری

 

 :یاجتماع  یگذارفاصله  اصول

فعالیت خود در مرحله دوم طرح باید در سامانه   زآغا  بای فاصله گذاری اجتماعی  تمامی مشاغل و صنایع تولیدی و خدماتی برای مشارکت در طرح مل

اصول ، 1۹-ه با کوویدزبراساس راهنماهای گام دوم مبار. آنها باید نمایندثبت نام  داوطلبانه مراجعه و salamat.gov.irه آدرس وزارت بهداشت ب

 یوزارت بهداشت دستورالعمل بهداشت  ثبت نام  زا  پس  کمیل فرم تعهدنامه رعایت نمایند.با ترا  و ضوابط فاصله گذاری اجتماعی و سالمت محیط کار  

 های گذارکار، فاصله  طیها، محدفع زباله مانند یبهداشت  یهاجنبه   زاوزارت بهداشت    طیکارشناسان بهداشت مح  .کندیارسال م  را  صنف  هربا    مرتبط

کد  کیکرده و در صورت داشتن همه شرایط برای آنها  دیبازدمطابق با دستورالعمل ابالغی  تمامی صنوف ثبت نام کردند را غیره در تجمعات و

دریافت خدمات  آنها، مراجعه نکنند و از هستند یکه فاقد کد بهداشت یبه اصنافصادر خواهد شد. در نهایت به مردم توصیه می نمائیم  یبهداشت

 نکنند.

ش، مزارع پرور  ع،یکارخانجات و صنا  ،یکار)ادار  طیدر خانه، مح  یکاهش تعامل اجتماع  یبرا  دیکه با  است  یشامل مراحل  یاجتماع   یگذاراصول فاصله

با چند  یافراد شاغل در هر صنف نیب رهیو غ  یعموم هیفروشگاه و وسائل نقل ،یها(، اماکن عموم شکاهیها و آزما مارستانیها، ب کینیمطب ها، کل

س ( کاهش تما۳هم، ) زدو متر ا زبیش اایش فاصله افراد ز( اف2ی سرپوشیده، )فضاها در سطح و حجم کاهش تعداد نفرات در واحد (1) اصل کلی

( شستشو، ضدعفونی و 5وسایل حفاظت فردی توسط افراد متناسب با شرایط و ضوابط، ) ز( استفاده مناسب ا۴و تعامل بین افراد به هر شکل، )

 ۹5اقدام تا  نیا رایشود ز تیرعا مان و مکان مناسب، درست و موثر(زهوشمندانه )سریع، در ، دایی یا رفع آلودگی فردی و محیطی)سطوح(زگند

   شود. یم 2-یکوو-سارس ژهیها به و روسیو انتشار و انتقالمانع از  نجیره انتقال وزباعث قطع  درصد

شبکه های  زبا استفاده ا ، خانگی و حیات وحشو حیوانات اهلی خانواده و دوستانهمکاران، مراجعین،  با را خودارتباط چهره به چهره  (1

   .دیکاهش دهه توجلقاب حد تا راه دور ویدئویی زاجتماعی و ارتباط ا

در محل های کار و اماکن عمومی و سرپوشیده تا حد ممکن   انه رازو ساعت کاری رو  پذیرش مراجعین و مشتریانتعداد کارکنان و ظرفیت   (2

 کاهش دهید.

کارکنان با  ریساو دور از  کریکدیاز  منیصورت، با حفظ فاصله ا نیا ریسوم(، در غ  کی)حداقل  یبا انجام دورکارکاهش تعداد کارکنان  (۳

 .دیها در اتاق کار و جلسات کارکنان خطر تماس را کاهش ده یو صندل زهایم دمانیچ رییتغ

و اماکن عمومی و حتی هنگام فعالیت های جنبی  در محیط کار گرانید هنگام ارتباط با یمتر 2از  شبیفاصله مان ممکن و زحداقل  (۴

نمایید. در داخل اماکن به نحوی مراحل مختلف کار و تردد افراد چیدمان شوند که این رعایت  را ش و خرید و غیرهزمانند غذاخوردن، ور

 ار و غیره.های کار در اتاق کزحداقل فاصله بین افراد حفظ شود. برای مثال چیدن صندلی ها در اتاق انتظار، می

پوشاندن دهان و بینی با و  ثانیه 20داقل بون و حبا آب و صا هادست مرتب یشووشسترعایت اصول بهداشت فردی و تنفسی مانند  (5

دن زدن به صورت، بینی و چشمان، پائین نیاوردن ماسک هنگام صحبت کردن، دست نزدستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه، عدم دست  

 صورت، و غیره و نظارت بر اجرای آنها در محیط های کاری ضروری است. با دستکش به ماسک و

نند و دستان خود را زمحلول ضدعفونی دست قرار دهید و به افراد بگوئید ماسک معمولی) بدون فیلتر( باماکن  ابتدای درب ورودی (6

 ضدعفونی نمایند، دستکش یکبار مصرف معمولی بپوشد و سپس وارد شوند.  

و غیره استفاده  شیر آب و بسته کردن درب ها و زدستکش یکبار مصرف یا دستمال کاغذی برای با زبهداشتی عمومی ا در سرویس های (7

 نمائید و در نهایت دستان خود را با آب و صابون به خوبی شستشو داده و با ژل ضدعفونی کننده دست ضد عفونی نمائید.
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های اضافی، مجله و کتاب و دست برگ در اتاق انتظار، فرم های زنند صندلی ها و میارهای غیر ضرور در محیط کار مازتمامی وسایل و اب (۸

 تکریم ارباب رجوع و غیره را جمع آوردی نمائید.وق های و صند

، تنگی نفس و تماس با حیوانات و پرندگان و و مداوم خشک یهاسرفه ایشامل تب و  1۹-دیکوو بیماری عالئم یتماس با افراد دارا از (۹

 نمائید.اجتناب  غیره

یت بیماری و تماس ها(، تب سنجی و ضدعفونی دستان ورود به محیط کار با تکمیل فرم غربالگری)وضع زانجام غربالگری کارکنان قبل ا (10

پوشش های مناسب مانند ماسک معمولی و دستکش یکبار مصرف)حداقل( و متناسب با محیط کار روپوش، کاله،  زو کفش و استفاده ا

 امی است. زیره الروکش کفش، غ 

 تجمع ضروری است.  زقبل برای جلوگیری ا زمات امند دریافت هرگونه خدزبه افراد و مراجعین نیاانجام نوبت دهی و تعیین وقت  (11

 .نمائید نهیروز خود را در خانه قرنط 7به مدت  1۹-دیدر صورت بروز عالئم کوو (12

و در صورت نایر ظرفیت  دیاجتناب کن مانند اتوبوس، مترو و تاکسی یمومونقل ع حمل  لیاز وسا یرضرورغیصورت امکان، از استفاده  در (1۳

 هم کاهش دهید. زبا رعایت فاصله یک متر ا درصد 50سرنشینان را تا 

، یدورهمتشکیل جلسات کاری و  و بایگانی(،    یاتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپ  و سرپوشیده، ادارات )مانند  یعموم  یدر فضاها  تجمعهرگونه    از (1۴

 . نمائید زیپرهیک متر(  زو صرف غذا بطور گروهی )با فاصله کمتر ا اسم های فرهنگی و مذهبی، صف دریافت غذا،مر

 استفاده  و خدمات برخط یاجتماع  یهاو رسانه نترنتیتلفن، ا ریدور نظ از راه یهایفناور زا و تعامالت کاری ارتباطدر تشکیل جلسات،  (15

 .نمائید

فراد حداقل دعوت نفرات، ضدعفونی دستان با محول ضدعفونی کننده و غربالگری ا زعایت اصل جدانشینی اضروری با رجلسات حضوری  (16

متر، عدم قرار دادن وسایل پذیرایی و  ۸/1تا  5/1ورود به جلسه، پوشیدن ماسک و دستکش، چیدمان صندلی با فاصله حداقل  زقبل ا

 ار، و غیره تشکیل گردد. زنوشت اف

ای )بیماری های قلبی  مینهزمانند افراد مبتال به بیماری های غیرواگیر و  1۹-دیکوو یماریبه ب و شدید باال ابتال ردر معرض خط افراد (17

 تررانه یگسخت  را بطور یاجتماع  یگذاراقدامات فاصله عروقی، فشار خون، دیابت، سرطان، سیستم ایمنی ضعیف(، چاق، باردار و سن باال

  .نمایندعمل 

 حیط کار تقویت نمائید.در مباز گذاشتن پنجره ها  و یا طبیعی مانند تهویه های مصنوعی زضاهای سرپوشیده با استفاده اف هیتهو ستمیس (1۸

و صندلی، رایانه و متعلقات، تلفن، پانچ، منگنه، مداد، خودکار و دفتر، چسب و غیره و استفاده  زوسایل اداری مثل می زاستفاده مشترک ا (1۹

 ار ممنوع گردد.تلفن همراه در حین ک زا

، صرف غذا در سالن غذاخوری یا محل یو کارگاه یآموزش یدوره هااری جلسات کاری، ز، برگیضرور ریغ  یها ها و مسافرت تیاز مامور (20

 راحت کارکنان)فقط بطور مجرا در ظروف یکبار مصرف( و غیره ممانعت گردد.های تجمع و است

 و انجام درخواست   مراجعین  یکیزیو عدم حضور ف  و ارباب رجوع  انیبه مشتر  یحضور  ریغ  ارائه و دریافت خدمات  یها روش  یاطالع رسان (21

 تشویق و تسهیل گردد. رهیو غ  یتلفن ،یترنتنیها به صورت ا

باله، مایع یا محلول ضدعفونی کننده دست، دستمال زباله درب دار )پدالی( و کیسه زداخل اماکن عمومی و اداری به مقدار کافی سطل   (22

 قرار داده شود.، غیره برای استفاده زبون مایع در سرویس های بهداشتی، لیوان یکبار مصرف، آب سرد کن، چای ساکاغذی، صا

های کار، کیبورد ز)دستگیره درب ها و پنجره ها و صندلی ها، می  یتماس  یها  و محل  )کف و دیوارها(  سطوحمکرر    یو ضد عفون  ییگندزدا (2۳

د استاندارد ارهای معاینه( با مواز، تلفن، کارت خوان و غیره(، وسایل کار بین هر فرد یا فرایند)مانند ابهای برق زو موس رایانه، کلید ها و پری

 فراموش نشود.  زچندین بار در رو

تجهیرات صوتی برای  زو مانع جداکننده شیشه ای یا پالستیکی برای ایجاد فاصله بین کارکنان و ارباب رجوع و ا  زموانع فاصله اندا زا (2۴

 هم استفاده نمائید. زت مکالمه افراد دور اتقوی

رتخوان استفاده نمائید، در غیر این صورت قرار روش های تشخیص چهره یا کا زا دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی را حذف و به جای آن (25

 امی می باشد. زدادن دستمال کاغذی و ضدعفونی کننده دست در محل دستگاه ال
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 توسط حیواناتخلوت    یشهرهاتسخیر   ی حیوانات خانگی تازرهاسا  زا

درصد  ۴0 ز(، در بین بیش ا201۸)آمار سال  در سراسر جهان یگربه خانگ ونیلیم ۳7۳ و یسگ خانگ ونیلیم ۴71از  شیب با توجه به نگهداری

وص نقش حیوانات خانگی در نگهداری به علت انتشار اطالعات غیر واقع در خص زی آنها در اثر ایجاد حس ترس ازجمعیت جهان، در صورت رها سا

 یطی غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. یستی محزدر بین جمعیت های انسانی فاجعه  2-کووی-سارس انتشار ویروس

 

 
 قراردارد  در باالی فهرست آنها  ها   سگ  خانگی است  واناتیجهان صاحب ح  شتریب(  35شکل )

 

و در قرنطینه خانگی به سر می   گرفته اندقرار   ریانسان تحت تأث  جمیعت  زمیلیارد ا  ۴  زبیش ان  در سراسر جها  1۹-کووید طغیان بیماریهمزمان با  

 ییدر سطح کالن شهرهادر کشور ما نیر    است.  شدهشهرها باز    یها  ابانیبه خ  زیرا ن  و بی صاحب  ولگرد  واناتیاز ح  یقابل توجه  تیجمع  یپا بردند،

مانده  یباق افتیگرسنه را از در واناتیرستوران ها ح یلیتعط .شود یز مشاهده مین این رفتارها کرونا،پس از بحران   رهیمانند تهران و مشهد و غ 

 ی مختلف افراد یدر شهرها ،خانگی نهیدر دوران قرنط مرگ مواجه هستند. بیماری و با خطر رااز آنان  یاریو بس ساختهمحروم  ییغذا یوعده ها

  رسانند. یغذا م ی شدهزو رهاسا یابانیخ، بی صاحب، ولگرد وانیصدها هزار ح روزانه به مانی های شهریزو سا داوطلب

 یمشکالت اجتماع  می تواند، آنها خواهد داشترا بدنبال  شهروندان ینگران ایش حضور حیوانات ولگرد و بی صاحبزو اف یخانگ واناتیح یرهاساز

در صورت    و همچنین    دینما  جادیسالمت جامعه ا  یرا برا  یهار مانند  حیوانسان و  ان  نیب  قابل انتقال  یهایماریب  وعیشجمله    زا  یخطرناک  و شرایط

 .دهند زبررو یمتفاوت رفتارهای خود به شدت دفاع از در وبسیار آسیب پذیر بوده غذا  نیتامعدم 

 

  
 بی صاحب و رهاشده  واناتیخلوت توسط ح  یشهرها  ریتسخ(  36شکل )
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 ی مار یعلت ب، بلکه امکان دارد به نشده استمحدود  1۹-دیکوو یماریبه علت ترس از ابتال به ب یخانگ واناتیفقط به ح واناتی ح یالبته رهاساز

 کچراگاه خود را تر یو گله ا یآنها بصورت دسته جمع زین رهیبز و غ ، مانند اسب، شتر، گاو، گوسفند یاهل واناتیدامپروران و پرورش دهندگان ح

موش  همچنین  وند.ش دهیولز د اسکاتلند و مانند ییاروپا یاز کشورها یروزه ها در برخ نیو شهرها، همانند آنچه اکرده و در سطح معابر روستاها 

 آورده و هجوم ها در ژاپنرستوران  یلیتردد و تعط یهاتیو اعمال محدود روسیکروناو وعیش به علت متروکه یهاابانیغذا به خ یوجوجستدر  ها

 می نمایند.تردد  هاابانیزادانه در سطح خآ

 

 رها شده در تهران   یخانگ  یاهسگ

 ی ریمشاهده نشده است. پس از همه گ یدامپزشک یها میتوسط ت 1۹-دیبه کوو هی شب یمار یهران به برها شده در ت یهاسگ  یلحظه ابتال نیا تا

 لیخود را به دل یخانگ یهااز مردم سگ یبه انسان، تعداد یخانگ واناتیاز ح یماریدرباره احتمال انتقال ب یعاتیو پخش شا 1۹-دیووک یماریب

بالصاحب در مرکز آرادکوه  یهاسگ  یو به مرکز نگهدار یمشاغل جمع آور یها توسط شرکت ساماندهسگ نیاز ابتال به کرونا رها کردند. ا یننگرا

در همان روز آنها  1۳7که با تماس شهروندان به سامانه  کنندیم تیفعال واناتی ح یریگمختلف زنده یها میدند. در سطح شهر تهران تمنتقل ش

که از  یشده درصورت نهیمعا یدامپزشک میها توسط ت. در مرکز سگندینما ینقاهتگاه  منتقل م و به یصاحب و رها شده را جمع آور یب واناتیح

 هآنها مشاهده نکردند. از ادار یار ابتال یمرکز مورد یدامپزشک یاهمی. تا امروز تشوندیم یو نگهدار کیتفک نه یوردار باشند، در قرنطسالمت برخ

اعزام  2-یکوو-سارس روسیآنها به و یاحتمال یآلودگ ییو شناسا یرینمونه گ یبرا یتخصص میا تاستان تهران خواسته شده ت یکل دامپزشک

  .  ندینما

 

 ماندهی حیوانات بی صاحبزسا

 ی شهر  نهیپناهگاه ها و مراکز قرنط جادیبه انسبت  دیصالح با یمراجع ذ ریو سا یتحت نظارت سازمان دامپزشک یبخش خصوص ایها  یشهردار 

قابل  یها یمارینتقال بهدف کنترل ا بارها شده  ایصاحب، ولگرد و  یب یسگ ها و گربه ها مراقبت و پایش ،ینگهدار ،یجمع آور  یبرا واناتیح

در اثر تداخل و تماس آنها با انسان ها  2-یکوو-سارس روسیها مانند و سمیکروارگانیاز انتشار و چرخش م یریو جلوگ وانیانسان و ح نیانتقال ب

انسان دوستانه و  یفتارهاو ر یمنیو ا یاصول بهداشت تیامن در شهر با رعا یطیمح ی( و فراهم سازمیمستق ریغ ای میده )بطور مستقآلو طیو مح

 .  ندیاقدام نما واناتیرفاه و حقوق ح

 برای ساماندهی، تدوین فرایندکار و قانونمندی اقدامات آنهابالصاحب  واناتیح یجمع آورتدوین سند طرح ملی  (1

  و ولگرد و رهاشده بالصاحب حیوانات یاقدامات در خصوص جمع آور  یپارچه سازک یرت ضرو (2

 ها  استان کالن شهرها و بالصاحب در سطح واناتیح ینگهدار یشهر نهیاه ها و مراکز قرنطپناهگساخت و تاسیس  (۳

 و نهادهای مردم نهاد حامی حیوانات زم برای این مراکزهای الزصدور مجو (۴

 بالصاحب در کالن شهرها یهاسگ یدامپزشکی کلینیک ها ایجاد (5

 در سطح شهر    حیوانات یجمع آور یها پیاک استقرار •

    1۳7شهروندان به سامانه  اعالم •

  ییانگل زدا ون،یناسیدرمان، واکس ،یشگاهیو آزما ینیبال شیمراقبت و پا نه،یامکان معا •

 بال صاحب و ولگرد   یهاسگ یریبه زنده گ اقدام •

  کینیکل نیها در او درمان سگ یساز میعقجراحی و  •

 (،دیمف ریمخلوط و غ  یو نژادها ماریب ر،ی)پ  یو جداساز کیتفک •

 بالصاحب   یهاسگ یبه مرکز نگهدار یساز میپس از درمان و عق واناتیح انتقال •

  ستمیحفظ اکوس یدر شهر برا یساز میها پس از درمان و عقاز سگ یتعداد یرهاساز (6

 صاحبان آنها  ای عتیطب ایها( مزارع و باغ یمثال نگهبان یآنها )برا ینگهدار انیتقاضابازگشت آنها به م (7

  و ولگرد در سطح شهرها بالصاحب ی دقیق حیواناتارائه آمارها (۸

 آنها زمراقبت ا درمان و زمورد نیا و اعتبارات بودجه تامین و واگذاری (۹
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 (euthanasiaو مرگ آرام ) یء با روش انسانامحاز تدوین نحوه مراقبت، تشخیص و درمان و درصورت نیا (10

 

 
 در کرج  ایروز دن  یستانداردهابالصاحب با ا  یهاسگ  یدامپزشک  کینیکل  نینخست(37شکل )

 

 :ی بهداشتیتوصیه ها

تعداد حیوانات خانگی  با توجه به آماراند شده مبتال یماریب نینفر در جهان به ا ون یلیم 5/1از  شیب وشده  عالم گیر یکرونا در سطح جهان روسیو

باشد و در صورت   یگریناشناخته د ای  مشابه  یعالئم با  یخانگ  توانایح  در  1۹-مراقب شرایط بیماری شبیه به کووید دیدامپزشکان با)سگ و گربه(،  

 مان های مسئول و صاحبان حیوانات خانگی تحت پوشش خود اطالع رسانی نمایند. زمشاهده به سا

گرچه احتمال   ؟مائیدنمحافظت  1۹ -کووید یماریدر برابر بخود و افراد در تماس با آنها  یخانگ وانیح از یدتوان یچگونه م بنابراین باید بدانید،

 یکیتوانند ناقل مکان  یم  یخانگ  واناتیح  نجا کهآ  زکامال به اثبات نرسیده است اما ا  زهنو،  2-یکوو-سارسعفونت    به  یخانگ  وانیح  بیماری و آلودگی

بدین  .خاصی اتخاذ گردد تدابیر 1۹ -کوویددر برابر عفونت  خود و دیگران و حیوانات خانگیمحافظت برای  ، احتیاط شرط عقل استدباشن روسیو

 فه یوظ  نیارا رعایت نمایند.    یرزم است توصیه های  ز، صاحبان حیوانات خانگی و همراه و افراد در تماس با آنها الرادامپزشکانیپ   شکان، زمنظور، دامپ

 روس یو شتری از گسترش ب یریجلوگ ی، براندگی خودزی کار و یا ها تیمناسب در چهارچوب فعال یرفتارها تیرعا یفرد است که از چگونگهر 

     .دینما دایپ  نانیاطم 2-یکوو-سارس

 

 خود و صاحبان حیوانات خانگی:  زمراقبت ااقدامات احتیاطی برای - الف

شده و  جادیا یماریب، 2-یکوو-سارس روسیکامل در مورد و ی، آگاهل عفونتو کند کردن انتقا گرانخود و دی ز، محافظت ایریراه جلوگ نیبهتر

 شکانز، پیرادامپشکانزدامپاست. بنابراین،    یتنفس  یآداب و رفتارها  و  آن مانند اصول بهداشتی فردی  زو شیوه ها و راه های پیشگیری ا  آن  عوینحوه ش

  را  ری، موارد ز1۹-دیکوو ویروس از عفونت و کند کردن انتقال یریشگیپ  یبراو عموم مردم  ی خانواده آنهاو سایر اعضا یخانگ واناتیصاحبان حو 

  نمایند:  تیرعاباید 

 .نمائید زیتم بطور مکرر الکل برپایه دست ضدعفونی کننده ژلآنها را با  ای، دییصابون بشوآب و خود را مرتباً با  دستان (1

 .نمائیدحفظ ، کنند یعطسه م ایکنند  یکه سرفه م یو افراد خود نیب را متر فاصله 2تا  ۸/1 حداقل (2
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 .نمائید یخوددار و بینی و چشمان خود صورت دن بهزدست  یا ، لمستماس از (۳

و دستمال کاغذی  دیبپوشانخود  دست دهیآرنج خمیا  لباس زبا دستمال کاغذی یا بخشی اخود را  ینیعطسه، دهان و ب ایسرفه  هنگام (۴

 باله قرار دهند.زداخل سطل  خود را در

 .دیدر خانه بمان، و بیماری داریدی احساس ناخوش اگر (5

 .دیکن یخوددار، شود یها م هیکه باعث ضعف ر ییها تیفعال ریو سا قلیان استعمال دخانیت و از (6

 و تجمع های  از گروه ها یدوردر خانه، عدم تردد در اماکن شلوغ و پرتراکم،   باقی ماندن و یضرور ریمسافرت غ  زبه وسیله خودداری ا (7

 .نمائید نیرا تمر یکیزو فی فاصله گذاری اجتماعی، یادزانسانی 

 .نمائید زیپره یرضروریغ  یهارفتن رونیاز هرگونه ب خانگی وانیخود و ح خانگی نهینطبا حفظ قر (۸

 ماران خاص اکیدا خودداری باید گردد.نگهداری بی زحضور و نگهداری حیوانات خانگی )سگ و گربه( در خانه های سالمندان و مراک زا (۹

عموم  میبدان شتریب این بیماری درباره مانی کهز، تا شدندمبتال  1۹-دیبه کوو واناتیحسایر  ای خانگی واناتیاگرچه هنوز گزارش نشده ح (10

 خودداری نمایند. ،ندهست ناآگاه وضعیت سالمتی یا بیماری آنها زاکه  یواناتیاز تماس با ح دیبا گیخان واناتیح صاحبانمردم و 

در صورت ابتال به کنند و  تیرا با آنان رعا  یاجتماع   یارفاصله گذ، الزم است تا  در ارتباط هستند  سانانسگ  هژویبه    واناتیکه با ح  افرادی (11

    .نماینداعالم   محلی شکیزشکی و دامپزرا به مقامات پ  خانگیو حیوان  ، حتما وضعیت بیماری خود1۹-بیماری کووید

را در  یخانگ نهیقرنط و یخوددار خانگی خود واناتیبردن ح رونیکرونا از بطغیان گسترده ویروس  یدر روزها یخانگ واناتیحبان حاص (12

 کرونا روسیو مکانیکی ناقل عنوان بهممکن است مانند سگ و گربه  یخانگ واناتیحدر غیر این صورت،  .نمایند تیز رعانی واناتیمورد ح

  عمل نمایند. حداقل

 .یدزرا آگاه سا لیمح شکیزشکی و دامپزمقامات پ ، کردیدخود مشاهده  یخانگ وانیدر ح )تب و عالئم تنفسی( یماریعالئم ب اگر (1۳

مشکوک را   افراد بیمار وسابقه تماس با    که  یوانیح  و  و رها شده  ولگرد،  بی صاحب  خانگی  واناتیو ح  یوحش  واناتیح  و تماس با  ینگهدار (1۴

 خطرناک است. هداشت

دو هفته  برای که شود یم هیتوص، دیخانواده خود قرار ده یاضطرار  یدر برنامه آمادگ زخود را نی یخانگ واناتیحغیان بیماری ها در ط (15

 هر یاضطرار یها تیک درمعموالً  در یک کیف وسایل اضطراری نگهداری نمائید. خود یخانگ وانیح زمورد نیا یو داروها ییمواد غذا

 وله خانگی باید پیش بینی و تهیه نمائید.زاضطراری، قرنطینه یا ای هی تخل یآنچه ممکن است برا

پیدا   نانیاطم  یعی بین آنهازمواد غذایی تواز سالمت خود و    آنها بایدبه    و کمک  از غذا دادن  قبل  خیابانی  واناتیح  یحاممان ها و افراد  زسا (16

 نمایند.

 کمک کند. دیجد زبانیم کی جادیکار به ا نیمکن است اچون م م،یکن زیجدا پره یشهر واناتیبه ح یاز غذا دادن دست (17

 زی ادور، ماسک زدیگران، استفاده ا زمتر ا 2فاصله جمله رعایت  زاانگی و همراه خود با حیوانات خل فاصله گذاری اجتماعی آداب و اصو (1۸

اجاره  ،خانه زو انسان ها در خارج ا یواناتگی با سایر حتماس حیوانات خانعامل و ت زا مودبانه اها و اماکن شلوغ و پر تردد، ممانعتفض

  د.نمائی حفظغیره  و بکشد، طوح را بوسافراد و د ندهی

 

 :یا همراه  یخانگ  واناتیبا ح  19-دیبه کوو  مشکوک ای  ماریب  فرد  کیهنگام تماس نزد  یاطیاقدامات احت - ب

در  یقابل توجه (2-یکوو-سارس)انتشار و انتقال ویروس یکیلوژویدمینقش اپ  حیوانات خانگی و همراه نکهیبر ا یمبن شواهدی چیدر حال حاضر ه

تحت ) بین هم به اشتراک بگذارندها را  یماریب زبرخی ا انندتو یم انسانو  واناتی، از آنجا که حالح نیدارند، وجود ندارد. با ا یانسان یماریب نیا

   رعایت شود: 1۹-باید توسط بیماران مبتال به کووید یرزهای  هیص(، تویا قابل انتقال بین انسان و حیوانات زئونوز یها یماریبعنوان 

تماس خود را  یا ردیقرار نگاهلی  واناتیحسایر  ای انیز، آبپرندگان حیوانات خانگی، عنوان در تماس با چیبه ه 1۹-دیافراد مبتال به کوو (1

 شود. یریافراد جلوگ ریبه سا روسیو یکیاز انتقال مکان تا ،دنده یافراد انجام م ریدرست مثل آنچه در مورد سامحدود نمایند،  باید

 ی اعضا  سایرکرده و از    یخوددار   خود  ینگخا  واناتیبا ح  کیاز تماس نزد  دیبا  1۹  -کووید  یماریب  یپزشک  یتحت مراقبت ها  ای  ماریافراد ب (2

 . رندیرا برعهده بگ یو باز هیتغذ ،یرو ادهیهنگام پ را  آنهااز  و نگهداری مراقبت ت یخانواده خود بخواهند تا مسئول
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مواد   اده کند.از ماسک استف حتماکرده و  تیرعا یرا به خوب یبهداشتموارد  دیبا نمایدمراقبت  خود یخانگ وانیاز ح دیبا ماریاگر فرد ب (۳

 ان خودداری نماید،لیسیدن دست یا صورت توسط حیو  ز، انگیریدآنها را در آغوش    ای،  یدبوسن  احیوان ر، مصرف نکندرا به اشتراک    غذایی

 . دییخود، دستان خود را بشو یخانگ وانیح ای یخانگ وانیاز هرگونه تماس با ح پسو قبل و 

 به  خود یخانگ واناتیح ایافراد سایر را با  و غیره مالفه ای، حوله وانی ، لخوردیغذابشقاب و ظروف  دینبا 1۹-افراد بیمار مبتال به کووید (۴

  . استفاده نمایند مشترک طور

 چ یتحت ه یخانگ واناتیصاحبان ح )انسان ها و سایر حیوانات( و گردش ویروس در طبیعت گرانیمحافظت د یاز همه برا نیمهمتر (5

 یو سخت یماریب نیو ترس از ابتال به ا 1۹- دیکوو یماریب انیخود را به علت طغ( سگ، گربه ی )مانند خانگ واناتیح دینبا یطیشرا

 دارد. عتیو طب واناتیح نیا یبرا یکار مخاطرات نیا .ندینما در طبیعت رها در آپارتمان ینگخا نهیآنها در قرنط ینگهدار

تماس با آنها جلوگیری نمایند،  زا زیر اعضای خانواده و حیوانات خانگی خود نیسا زبرای محافظت ا زنی 1۹ -کوویدافراد بیمار مبتال به  (6

 ماسک استفاده نمایند. زند و همواره ازا و دور سازها مجآن زخود را ا ، حمام و سرویس بهداشتیمحل استراحت

درصد ضدعفونی و سپس در   70با الکل    سطل  معدوم کردن و انتقال به  زرا قبل ا  خود  م مصرفی آلوده به ترشحاتزافراد بیمار وسایل و لوا (7

 ند.زباله های خانکی معدوم سازداخل کیسه پالستیکی جداگانه در 

طریق آنها جلوگیری خواهد کرد. حیوانات خانگی  زانتشار کروناویروس جدید ا ابتال  آنها و یا احتمال زدر خانه انگهداری حیوانات خانگی  (۸

تماس آنها با سایر افراد و حیوانات و محیط  زخانگی نگهداری نمایند و در هنگام پیاده روی با آنها ا در کنار خود در قرنطینه زخود را نی

  خودداری نمایند. 

، حتما یداگر مجبور شد بنابریان، نباشد. ریسگ امکان پذ برای ژهیکار به و نیممکن است ا، ها را بیرون نبرندحیوانات خانگی آن صاحبان (۹

از بازگشت، دست و پای حیوان خود را با آب و صابون بشویند و یا با مواد   پس.  ندیرفتن از ماسک استفاده نما  رونیبهنگام    وانیح  خود و

فاده نکنند زیرا باعث درصد است  70ده مخصوص، آن ها را ضد عفونی کنند اما از الکل و مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل  ضد عفونی کنن

 . شودیبروز حساسیت پوستی در حیوان م

دست  یرو ادهیاز هر پ  پسقبل و  هیثان 20حداقل  هژاصول بهداشت فردی و تنفسی خود را رعایت نمایند. به وی دیبا صاحبان سگ ها (10

پیاده  دیکن یسعبه همراه خود داشته باشید.  دست کننده یضد عفون جیبی یبطر کیخود  یرو ادهیطول پ  در .ندیخود را کامالً بشو

در صورت ، نمائید میکمتر شلوغ روز و شب تنظ مانزدر  یرو ادهیپ  ایکمتر  مسیرهای با ترافیکو مناطق خلوت در  سگ خود را روی با

حرکت خارج از خانه  طیبا افراد را در محمردم و سایر حیوانات خانگی(  زافاصله خود  )بامتر  2حداقل  ،یاصله اجتماع ف تیامکان، با رعا

 .دیکن

در محیط خارج خانه خود را  یخانگ واناتیح دینبا یطیشرا چیو تحت ه رندیقرار گ بی توجهیاز حد مورد  شیب دینبا خانگی واناتیح (11

 .ندیواگذار نمانگهداری وی را  مسافرت()برای مثال هنگام دیگری خانواده ید یا برای مدتی بهزرها سا

از جمله  نمایید. رعایتبخوبی خود را  یخانگ وانیح به دنزی هنگام تماس و دست بهداشت استاندارد همواره باید اقدامات و شیوه های (12

کننده  یضدعفون ایبا آب و صابون  آنها و ظرف غذایی لوازم ای یی، مواد غذاواناتیدست زدن به ح ای تماساز  پسشستن دست قبل و 

عدم  و هم غذا شدن، وش گرفتن، در آغ ش کردنزحیوانات، نوا دنیاز بوس زیپره، عدم عطسه و سرفه بدون پوشش مناسب، الکل هیبرپا

 بهداشت  نظافت و حفظعدم تماس دست با چشم، صورت، بینی و دهان و همچنین  ه به لیسیدن دست یا صورت شما توسط حیوان،زاجا

  و غیره ضروری است. یخانگ واناتیو ح خود یمحل زندگ یو ضد عفون یپاکسازبا  محیط خانه و النه حیوانات خانگی

 یراه دیاست و با خانگی نهیدر قرنط زیشما ن یخانگ وانیح زین ی، از نظر فندیستین ماری، اما ببه سر می برد خانگی نهیقرنط شما دراگر  (1۳

 خانگی نهیقرنط دورانو کنترل آن ها در  یخانگ واناتی ح یانرژ هیتخل برای .نمائید دایپ  خانگی قرنطینهدر  خود وانیت از حمراقب یبرا

در  یباز یمکان برا نیبهتر کننده تهیه نمایید.سرگرم  یها یاسباب باز نمائید و برای آنها یباز آنهابا  دیبا، هادر آپارتمان ژهیبه و

    .دیکرده باش یپشت بام را ضد عفون آن زا که قبل یبام است البته به شرطها، پشت آپارتمان
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 19-تال به کوویدتماس با فرد مب  زهنگام ابتال یک حیوان خانگی پس ا  یاطیاقدامات احت  - پ

-ئم مشابه با کوویدیا وجود عال کرونا روسیبه و آلودگیخود را از نظر  وانیحباید  1۹-مبتال به بیماری کووید یخانگ واناتیح صاحبان (1

 نمایند. یبررس 1۹

مبتال  علت ناشناخته( ی) مانند تب بافیقابل توص ریغ  یماریبه ب خود مشاهده کردید، یا یخانگ وانیو سالمت ح طیدر شرا یراتییتغاگر  (2

دامپزشک   با عاًی، سرداشتهقرار    1۹-دیکوو  دیک با فرد بیمار مبتال بهزتماس ندر    یا  و  دادرا نشان    1۹-دیکوو  یماریب  شبیه به  عالئم یاشد  

 کامل انجام شود. معاینه کیتا  تماس بگیرید یمحل یو دامپزشک یبهداشت عموم اتمقام یا خود

و  دیریابتدا با دامپزشک خود تماس بگ .دینگران نباشبیمار شد،  1۹-تماس با فرد بیمار مبتال به کووید زااگر حیوان خانگی شما پس  (۳

 ؟دیمطلع سازشکی را به منظور تشخیص ارتباط بین این دو رویداد زمی و دامپسپس مقامات بهداشت عمو

 مایش زآکه  یواناتیتمام ح نیشود همچن ینگهدار نهیطدر قرن دیآن مثبت است با یکرونا روسیو مایشزآکه  یوانیهر ح اطیاحت یابر (۴

 .بسر ببرند نهیدر قرنط باید زین شدهها مثبت صاحب آن 

 یا از هرگونه تماس با حیوانات، غذا  پسها قبل و  از حیوانات باید اقدامات اولیه بهداشتی رعایت شود، شستن دستهنگام حمل یا مراقبت   (5

 باید خودداری گردد. خوردن غذا با آنها ایدر آغوش گرفتن،  دن،یبوسنوارش کردن،  زو ا تاس ضروری آنها با مرتبط تجهیزات سایر

بطور مناسب   2-یکوو-سارسنظر خطر ابتال و انتقال ویروس    شما از  یخانگ  وانیتا ح  طلع نمائیدی را مدامپزشکو    یبهداشت عموم  مقامات (6

 نمایند. یابیارز

 دیاطالع ده و دیریدامپزشک خود تماس بگ حضور در کلینیک با زپیش ا بالینی دامپزشک طدر صورت توصیه معاینه حیوان خانگی توس (7

 قرار داشته باشد. 1۹-دیکوو مبتال به بیماریفرد  تماس بامعرض  که در خواهید آوردرا  یماریب وانیکه شما ح

 زولهیا محل ی، از جمله آماده سازبیمار وانیح مناسب رشیپذ یبرام زاقدامات ال یدامپزشک مارستانیب یا کینیکل در این مدت کارکنان (۸

 را انجام خواهند داد. ز دایی محیط در صورت نیازو وسایل حفاظت فردی و گند

 

   حیوانات خانگی در قرنطینه:  زمراقبت ابرای   یاطیقدامات احتا - ت

صاحبان را برای قرنطینه حیوانات خانگی  ه ایژوی زشکی دولتی و خصوصی باید مراکزدانشکده ها و بیمارستان ها و کلینیک های دامپ (1

 شیپ  زات و نیروی انسانی مورد نیازات و تجهییا سگ های مشکوک به ابتال و یا آلودگی ویروس کرونا با امکان 1۹-بیمار مبتال به کووید

 ماندهی نمایند. زشکی سازشکی و دامپزبا همکاری مقامات پ  و ینیب

به کروناویروس  )مشکوک یا قطعی( آلوده  خانواده ها و افراد بیمار وکه    شده  هیتوص  قویا،  و حیوانانسان    یعموم  بهداشتاز    نانیاطم  یبرا (2

نگهداری  تعیین شده زدر مراک نهیقرنط تحت زنیرا  از جمله سگ و گربه پستاندار خود یخانگ واناتیح، آنها کیتماس نزددر  ای جدید

 نمایند.  

روز تحت  1۴به مدت باید هستند،  1۹ -دیکوو یا مشکوک به شده دییتا یموارد انسان یداراکه  ییپستاندار خانوارها یخانگ واناتیح (۳

  .نگهداری شوند برای بررسی بیشتر در قرتطینه شده نییدر مراکز تع یدامپزشک و مراقبتنظارت 

نگهداری می  ولهزای بصورت ینه اجداگا یها در اتاق  واناتیو ح ستیمجاز ن توسط صاحبان آنها نهیدر قرنط یخانگ واناتیاز ح دیبازد (۴

  .شوند

 ز نیاکه ممکن است  یا ژهیوشرایط  هرگونه نظر زا شکی قرار داشته باشند و زهای دامپ مراقبت باید تحتشده هر روز  نهیقرنط واناتیح (5

 قرار می گیرند.  یابیارزمورد معاینه و داشته باشد، 

تشخیص ملکولی یا  شیآزما یبرا دیبارکتوم یا مدفوع و یا خون حیوان و  ینیب، دهانمکرر سواپ  ینیبال ینمونه هادر مدت قرنطینه  (6

 ارسال شود. شگاهیو به آزما یع آورو مناسب جم حیبه صورت صح 2-کووی-سارس روسیوی ژ سرولو

گردانده خواهد ز  به صاحب خود با  قرنطینه خارج و  زحیوان ا  یمنف  جینتا  تنها در صورت  وانیح  نمونه های  یمکرر رو یها شیآزما  زپس ا (7

 شد.  
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معدوم کردن   زآنها قبل ا  م مصرفی آلوده به ترشحاتزحیوان و ضدعفونی محیط و وسایل و لوا  یپسماندهای  زم برای بی خطر سازتدابیر ال (۸

تحویل مسئولین معدوم ساری درصد ضدعفونی دارای کیسه پالستیکی جداگانه،  برچسب گذاری و  70و انتقال به سطل با الکل 

 ندهای عفونی باید اتخاذ گردد. پسما

ز و تردد مرک  واناتیبا ح  ر حیوانات راکارکنان و سایتماس    باید بی صاحب، ولگرد یا رها شده  واناتیح  نگهداری و قرنطینه  زمراک  نیلئومس (۹

 .قرار دهند دکتر دامپزشک توسط یدامپزشک دیشد مراقبت هایتحت  آنها را و ندزسارا محدود  آنبه داخل 

 

 
  عالئم چ ی، هبودند  کروناویروس که مبتال به  یسگ هنگ کنگ  دوکردند که   دییتأ WHOمقامات ( 38) شکل

 ز وجود ندارد. هنو سگ به انسان  ایبر انتقال انسان به سگ   یمبن واهدیش  چی هاما   ندادند. را نشان   بالینی

 

   :شکیزدامپ  هایکلینیک    و  بیمارستان هادر    یاطیاقدامات احت - ث

قرتطینه اصول اصول بهداشت فردی و تنفسی، اصول فاصله اجتماعی،  یهاه یتوص صاحبان حیوانات در ارتباط با و آموزش یآگاه ساز (1

 2-یکوو-سارس روسیانتشار و ایانتقال آلودگی و  زتا ا ضروری است واناتیح ( و عدم تعامل و تماس غیرضرور بار خانهماندن د) خانگی

  خودداری شود. ات و سایر افراد در تماس با آنها، حیوانشکان، صاحبانزدر بین دامپ

شکی زیرا این کار ممکن است اعضای تیم دامپزاجعه نماید  شکی مرزنباید به بیمارستان یا کلینیک دامپ  1۹-هیچ فرد مبتال به بیماری کووید (2

 و سایر مراجعین و همراهان را در معرض بیماری قرار دهند. 

ش داده شود تا در صورت ابتال زشکی باید اطالع رسانی و آموزشش بیمارستان ها و کلینیک های دامپبه صاحبان حیوانات خانگی تحت پو (۳

ان و کلینیک وضعیت بیماری خود و حیوان و هم به پذیرش بیمارست محلی شکیزات بهداشتی و دامپهم به مقام 1۹ -به بیماری کووید

 .خانگی را اعالم نمایند

برای تعیین   نگهداری می کنند  یخانگ  وانیز حل ازکه در من  1۹-دیمبتال به کوو  لفنی یا آنالین به بیمارانش، مشاوره و خدمات تز ارائه آمو (۴

 1۹-دیکوو و انتشار ویروس  خطرات انتقال  کاهشضمن    قرنطیه خانگیدر   خود  یخانگ  وانیاز ح  می توانند  وجه  نیچگونه به بهتر  این که

 . مراقبت کندو حیوانات  افراد سایربه 

 ، با دامپزشک خوددیستی، آنفوالنزا( مبتال ن ی)مانند سرماخوردگ گرید ریواگ یماریب هر ای 1۹-دیکوو یماربی به اگردت همه گیری، در م (5

و ارتباط   دیدر خانه بمان  دی، بادیهست  مبتال  اگراما،    .تعیین نمائیدمالقات    قرار  خود  یخانگ  وانیح  یتا طبق برنامه معمول برا  دیریتماس بگ

 .شود شما خوب بیماریکه  ی، تا زماندیبه حداقل برسان گریبا افراد د خود را
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 وان یح که نمایند هیمقامات به شما توص ریسا ی ودامپزشکاشت عمومی و مقامات بهد نکهیمگر ا دینبر یدامپزشک کینیرا به کل وانیح (6

 وان یح کیکه شما  دییتا به آنها بگو دیریتماس بگ یدامپزشک کینیکل با، قبل از رفتن دیببر یدامپزشک کینیکل کیخود را به  یخانگ

خود  لیقرار مالقات در اتومبمان قبل از ز صورت، تا  بوده است در غیر این 1۹-دیکوو مبتال بهفرد با  می آورید که در تماسرا  یخانگ

 . نمایند زولهی ا امحل معاینه و مراقبت حیوان ردهد تا  یاجازه م کینیکل به مسئولین زمان مدت نیا. دیمنتظر بمان

ی به بیماری تنفسی با هنگام ابتال حیوان خانگشکی روتین و یا اضطراری یا زبه مراقبت های دامپ زصاحبان حیوانات خانگی در صورت نیا (7

ی مراجعه شکی و پذیرش بیمارستان یا کلینیک اطالع دهند تا برازدر انسان مراتب را به مقامات بهداشتی و دامپ  1۹-عالئم مشابه با کووید

 ی شود. زحیوان خانگی بیمار با دیگر اعضای خانواده غیر بیمار برنامه ری

 ی، جراح ونیناسیساالنه، واکس  ناتی)معاو غیرضروری  نیروت  یبه مراقبت ها  دیهست  ی سالمیا حت  ماریکه ب  یدر حالشما    یخانگ  وانیگر حا (۸

موکول   یبعد  خیتار  و  بهبودی شما  زا  شکی را به پسزمراقبت های دامپ  دیهدارد، از دامپزشک خود بخوا  ازی( ننینظارت روت  ای  یانتخاب  یها

 ی دامپزشک  کینیکارکنان کلشامل صاحبان و همراهان سایر حیوانات خانگی و    گریخطر انتقال عفونت خود به افراد د  ی کهگریدمان  ز  .نماید

 نداشته باشد.وجود ، دیبا آنها روبرو شو یتیزیو نیچن یکه ممکن است در ط

 نیتا بهتر دیریخود تماس بگ شکزیا دامپ یدامپزشک محل مقاماتدارد، با  احتیاج یاضطرار ای یشما به مراقبت فور یخانگ وانیح اگر (۹

 دیبوده ا ماریکه شما ب دی. به دامپزشک خود هشدار دهنماید نییتع یدامپزشککلینیک خود به  یخانگ  وانی انتقال ح یرا برا یعمل ریمس

   انجام دهند. کلینیک  و سایر کارکنان خودمواجهه از  ظتمحاف یرا برا یمات موثرتا بتوانند اقدا

در منطقه خود با کسب اطالعات معتبر و  1۹-وضعیت شیوع بیماری کووید زاگی باید شکی و صاحیان حیوانات خانزدامپ زمراکمسئولین  (10

 .ارت بهداشت آگاهی پیدا نمائیدزوسامانه های اطالع رسانی  زا زبه رو

هنگام ارائه  یمخاطره بهداشت زشکی به منظور پیشگیری ازی دامپرعایت اقدامات همه جانبه بهداشتی در بیمارستان ها و کلینیک ها (11

  امی است.زال شکیزخدمات دامپ

و  نندمی ک آنها کار ی که باسالمت خود، سالمت افراد هستند موظف شکیزاقدامات و مراقبت های دامپهنگام انجام  دردامپزشکان  (12

 . حفظ نمایند راو همراهان آنها و همچنین حیوانات خانگی  مراجعین و صاحبان حیوانات خانگیسالمت 

دیک با افراد بیمار، بهداشت فردی )شستشوی مرتبط دست زجمله عدم تماس ن زد اقدامات پیشگیرانه متداول اشکی بایزاعضای تیم دامپ (1۳

ثانیه و عدم تماس دست با چشم، بینی و دهان(،  20درصد به مدت  60یه الکل حداقل با آب و صابون یا محلول ضدعفونی کننده برپا

یا عدسه و سرفه در لباس و   لهبازو سرفه با دستمال کاغذی و انداختن آن در سطل  بهداشت تنفسی)پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه  

 و غیره را رعایت نمایند. ر حین کار گان و عینک د،کاله، روپوش، دستکش، ماسک ز(، استفاده اپوشش های بدن

در گراد، سرفه و تنگی نفس باید  درجه سانتی ۳۸شکی در صورت داشتن عالئم بیماری تنفسی حاد مانند تب باالی زاعضای تیم دامپ (1۴

 نگردند.زباساعت بدون مصرف تب بر و ضدسرفه( به محل کار خود  2۴ا بهبودی کامل)بدون تب و سرفه حداقل به مدت و ت دنخانه بمان

که  شکیزمپدا میت یاعضا .باشندها آگاه  استیس نیاز ا دیبا میت یمهم است و اعضا ماریب یمرخص ریانعطاف پذ یها استیس زتبعیت ا (15

جدا  میت گرید یاز اعضا دیبا ،شوند یم ماریدر طول روز ب ای دارند هنگام ورود به محل کار یحاد تنفس یماریرسد عالئم ب یبه نظر م

  برگردند.فوراً به خانه  شوند و

 ی با ویروساحتمال مواجههاز  را میت یاعضا ریسا دیبا یز دامپزشکمرکشود، صاحب  دییتأ  1۹-دیکوو به بیماری میعضو ت کی ابتالی اگر  (16

معالج پزشک  به دیبا  1۹-دیکوو مبتال به مواجهه یافته با فرد یاعضابماند. محرمانه  باید مقررات قوانین وآگاه سازد، اما طبق  1۹-دیکوو

 .نمایدمشخص را انجام کار  ادامه یا محدودیت یراه را برا نیتا بهتر مراجعه نمایند خود برای تشخیص و درمان

کار گرفته  شکی بهزرا در بیمارستان یا کلینیک دامپ (biosecurityی )ستیز یمنیا یمناسب سطحکه  نمایند پیدا نانیاطمشکان زدامپ (17

 یاطیاحت همه جانبه بهداشتی و از اقدامات واناتیح انو صاحب نمایندمحافظت خود  زا الزم حفاظت فردی زاتیتجه با آنها کارکنان، اند

  . نمایند یموجود استفاده م

شکی استفاده نمایند و همچنین سطوح و زلباس محافظ، ماسک و عینک حین معاینه و ارائه مراقبت های دامپ زم است ازال شکانزدامپ (1۸

 .ضدعفونی نمایند یالکل و مواد ضدعفون ات معاینه را در بین هر بیمار بازجهیوسایل و ت
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و  ضدعفونی  درصد  70ه کردن به الکل  تجمله آغش  زخود را با روش های ایمن ا  یاپسماندهباید   شکیزها و کلینیک های دامپ  مارستانیب (1۹

 ایمن قرار دهند. یزمعدوم سا مسئولین شهری برای بسته بندی و برچسب گذاری در تحویل سپس در داخل کیسه پالستیکی جداگانه

یل معاینه، و غیره با دستمال و محلول ضدعفونی کننده، های کار و معاینه، دستگیره های درب، کابینت ها و کانترها، وسازسطوح مانند می (20

 .و ضدعفونی نمائید زمین و دیوار اتاق معاینه و انتظار و غیره را بطور مرتب و منظم تمیزسطح 

به خصوص در  یدامپزشک اقدامات و ارتباطاتدر کل  ینیبال تمراقب میدست توسط ت ه شستشویژفردی و تنفسی به ویبهداشت اصول  (21

 .شود رعایت، باید آلوده در تماس بوده اند فردکه با  یواناتیبرخورد با حصورت 

 ی برا اما وجود دارد یروده ا روسیبر عفونت کروناومحافظت در برا یبرا یجهان یاز بازارها یسگ در برخ روسیوروناک یها واکسن (22

واکسن   این، از  کروناویروس جدید  طغیان  وضعیتتوجه به  با   دینبا  دامپزشکان  ندارند.استفاده  مجوز    یتنفس  یمحافظت در برابر عفونت ها

بر  یمبن یمدرک چیمالً ه. کاندیاستفاده نما ایجاد کند، 2-کووی-سارس ویروس محافظت متقابل در برابر یممکن است نوع هک

 را ی، زسترس نیستدر د 2-یکوو-سارسمحافظت متقابل در برابر عفونت  برای در دسترس یتجار یها واکسنها با  سگ ونیناسیواکس

 روس یوروناعفونت ک یدر بازار برا یواکسن چیهستند. در حال حاضر ه ها روسیاز کروناو یانواع مختلف یو تنفس یروده ا یها روسیو

 . ستیسگ موجود ن یتنفس

قابل  یتنفس یها یرمایب نیعتریشا ) سگ یو آنفلوانزا ستمپریانزا، دوپاراآنفلمانند  یتنفس یها یماریب سایر محافظت در برابر یبرا (2۳

  . نمائید نهیواکس رارا  یخانگ وانیح( یاهل واناتیدر ح یریشگیپ 

وزارت  یسامانه خود اظهارهای دامپرشکی و خانواده آنان در سامانه شکان و کارکنان کلینیک ها و بیمارستان زشکان و پیرادامپزدامپ (2۴

 ثبت نام نمایند. بهداشت

 واناتیح یت و معاینهزقرنطینه خانگی برای ویمان طغیان بیماری کرونا و زدر  دامپزشکان و شکیزدامپ نیک ها و بیمارستان هایکلی (25

 یمراحل بعد  و در  استفاده نمایند  ( Tel-Veterinary Medicine)از راه دور    یشکزدامپ  مشاوره  فیتظر  زا  ابتدا  می توانند  ماریب  یخانگ

نبه ایت اقدامات همه جابا رع لزیت در منزکلینیک و یا ویعه به جالی برای مربا تعیین وقت قب یخانگ وانیمعالجه و مراقبت از ح یبرا

  ی نمایند.زبرنامه ری اجتماعیو فاصله گذاری  بهداشتی

یکی برای تشخیص بیماری کروناویروس ژهای تشخیص ملکولی یا سرولو شیآزما انجام در حال حاضران سمانی بهداشتی دام و انزسا (26

  .کنند ینم هیتوص را یخانگ واناتیح جدید در

 

 :یبا منشاء دام   یورده هاآفر  تماس و مصرف  ایزنده   واناتیح  تماس با  هنگام  یاطیاقدامات احت - چ

درجه   70 حاًیو ترج 60موجود در آنها، حداقل  یاحتمال یکرونا روسیحذف و یبرا ییمواد غذا یسالم ساز یبا توجه به اطالعات موجود، دما

را با  یصنعت ییردم اکثر مواد غذام نرود. نیدما، از ب نیمواد در کمتر از ا نیدر ا یاحتمال یو ممکن است آلودگ شودیدر نظر گرفته م وسیسلس

 هیهم در ماده اول ،یصنعت ریغ  ییوص محصوالت غذااما در خص .شوندیم هیباال ته یبهداشت بیبا ضر راید، زمصرف کنن توانندیخاطر م نانیاطم

 .وجود دارد روناک روسیبه و یاحتمال آلودگ د،یو هم پس از تول دیتول

آنجا  زاما ا ارش نشده است.زبه انسان گ میبه صورت مستق یبا منشاء دام یفرآورده ها قیاز طر 2-یکوو-سارس روسیانتقال و یمورد چیه اگرچه

 کیبه عنوان  که شودیم هیوم مردم توصکرونا به عم روسیو وعیش در مدت وجود دارد، قطعیتعدم  2-یکوو-سارس وسریو اءدر مورد منش که

اقدامات  دیبا و غیره با منشاء حیوانی ورده هایآفروش فر یبازارها ای تره بار ی، بازارهازنده واناتیح ی، هنگام مراجعه به بازارهایعموم اطیاحت

  :رعایت نمایند را یرز یعموم یبهداشت

و نظارت های پروران، دامداران و مرغداران  یآبز توسط یبهداشت یهاو استانداردضوابط  تیرعا ،یبهداشت یهاتوجه به مراقبت در کل با (1

 ورده های با منشاء دامیآطریق فر زا 2-یکوو-سارس روسیبر انتقال و یمبن ینگران یجا شکیزدامپمان ها و نهادهای بهداشتی و زسا

 وجود ندارد.

  شود. یریشگیپ  دیبا هیانتقال ثانو نیمواد امکان دارد که ا نیاز ا هیانوو فقط انتقال ث ستندین روسیناقل و ییبه تنها ییمواد غذا (2
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در  ایو  و حین حمل با خودروها با دست به دست شدن در مرحله نقل و انتقال هیثانو طوربه  و مواد غذایی با منشاء دامی هافرآورده (۳

به  تواندیم  افراد بدون عالمت یا بیمار  ینیحلق و ب  شحات تنفسیدر تماس با دستان آلوده فروشندگان و خریداران و انتشار تر  هاروشگاهف

 شوند. آلوده  ویروس

خاص   ها طبق ضوابطو فروش و حمل و نقل دام از استان دیخر  ،یدر چارچوب دستورالعمل نگهدار  باید  و فروش دام  دیحمل و نقل و خر (۴

 د.شو مقصد انجام ومبدا  درسامانه  ثبت در زپس ا یو مقررات بهداشت

 رانه یشگیپ   یرفتار کل  کیبه عنوان    ،یفروش گوشت تازه و محصوالت دام  یبازارها  ایدام زنده،    یاز بازارها  دیبازد  حین کار و هنگام خرید یا (5

پوشاندن ی، وانیبا منشاء ح یورده هاآو فر واناتیح تماس بااز  پسصابون آب و منظم دست با  تنشسشامل  یبهداشت نیمواز رعایت

، مانند سرفه و عطسه یتنفس یماریکه عالئم ب یفردبا هر  کیاز تماس نزد یریبا آرنج هنگام سرفه و عطسه و جلوگ ینیدهان و ب

در حین کار و خرید  فاسد یوانینشاء حبا م یفراورده ها ای ماریب واناتیاز تماس با ح یریدهان و جلوگ ای ینیاز لمس چشم، ب یریجلوگ

 . می شود توصیه

روپوش، کاله، دستکش و  زو عرضه مواد غذایی باید در حین کار ا ، قطعه بندی، بسته بندییزاغل در تولید، آماده ساتمامی کارکنان ش (6

 ماسک مناسب و یکبار مصرف استفاده نمایند. 

ن، پرندگان، خفاش ، جوندگاولگرد  های  مثال، گربه ها و سگ  برایکنند )  یم  یزندگ  هابازار  اینکه احتماالً در  ی  واناتیاز هرگونه تماس با ح (7

  شود.  یریجلوگ دیبابازار  تاسیساتسطوح مغازه ها و  ایموجود در خاک  عاتیما ای یوانیح پسماندهاتماس با  وها( 

 اط یبا احت  یوانیاندام ح  ای  ریاز گوشت خام، ش  دی، باخام  یاهابا غذ  متقاطع  یاز آلودگ  یریجلوگ  ی، براییمواد غذا  یمنیخوب ا  روش های  زا (۸

   شود.  استفاده

و ضدعفونی پوشش بسته  (درجه پخته 60در حرارت  قهیدق ۳0) مصرف و پخت کامل آنها زقبل ا مواد غذاییشستشوی کامل و صحیح  (۹

 بین ببرد.  زتقال ویروس را امی تواند هر گونه نگرانی در خصوص انکردن آنها  زبا زقبل ا ییمواد غذا بندی

از  دیخر همچنین نمایند. زیپره آنها ز مصرف خامو ا یداریمجاز خر فروشگاه های معتبر وز را ا )خام( یبا منشاء دام ی غذاییهافرآورده (10

 غیره خودداری نمائید.و  اریس یها نیماش ،یمحل یهادوره گردها، بازارچه 

از  شیب یاد بسته بندمو درباره یاطی، اقدامات احتبطور مشابهشود.  ینم هیتوص یوانیح ه هایفرآورد ای واناتیتجارت ح یها تیمحدود (11

 . است یضرور ریغ  یمرئ یها یگاز آلود یبودن و عار زیاز تم نانی، مانند اطمیبهداشت عموم تیحد و باالتر از رعا

 .نمائید یکرونا خوددار یماریب وعیدر زمان ش رخ کرده،مانند شیر و لبنیات، گوشت چ یباز و سنت ییمواد غذا دیتا حد امکان از خر (12

   .نمایندکامل چرخ  یوشوگوشت را در منزل پس از شست  طیشرااین کنند در  یو سع ندهید گانن گوشت به فروشندچرخ کرد یتقاضا (1۳

 .خودداری نمائیدپز و خام  مین با منشاء دامی از مصرف محصوالت طیشرا نیدر ا عموم مردم (1۴

دام زنده، اماکن  یبازارها، ها یدر دامدار یستیز یمنینکات ا تیو رعا یبهداشت یضوابط و استاندارد ها تیرعا ،یبهداشت یراقبت هام (15

انتقال   رهیتواند در قطع زنج  یها و هر گونه تماس با دام زنده م  یتازه، دامدار  یماه  ایعرضه گوشت    یفروشگاه ها  ،یعرضه محصوالت دام

  . موثر باشد روسیو نیا

انجام  یپرندگان، برا حیوانات اهلی ، خانگی در یحتمالهرگونه تلفات ا ییشدن، تماس و جابجا کیاز نزد یشهروندان ضمن خوددار (16

 .رندیتماس بگ یو دامپزشک یبهداشت های الزم با شبکه بررسی ها و اقدامات

قابل انتقال بین انسان و  های بیماری از بسیاری لانتقا در و نقش آنغیرمجاز با توجه به مخاطرات  هایکشتارماندهی زممانعت و سا (17

ز و حاشیه جاده ها، تجمع مردم باگوشت در فضای  و نگهداری و عرضه پدید و فراموش شدهزماری های نوپدید و باحیوانات به ویژه بی

   از طریق کشتار غیر مجاز شوند.   دکروناویروس جدی  این بیماری ها و حتی  باعث انتقال مکانیکی  می توانندبرای خرید گوشت و کشتار دام  

 ریپذ بینقاط آس نیاز ا دینبا باشد و به هیچ عنوان ها یشهردار یها تیاولو ءجز باید ندهز پرندگان و عرضه یبازارچه نگهدار یسامانده (1۸

و پرندگان مرده  یساررها، اصول بهداشت تیبازارچه بدون رعا نیا تیفعال شد.غافل  ی جدیدکرونا روسیو طغیان طیدر شرا ویرهبه 

 رناک است.و غیره بسیار خط مراکز نیدر مقابل اکشتار پرندگان 

و عرضه محصوالت تازه  عیتوز یوزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برا ،یسازمان دامپزشک یکه با همکار یبا توجه به پروتکل بهداشت (1۹

از انتقال  یریجلوگ یمصرف کنند. برا یرا کامل پخته و به راحت یالتیش پروتئینی و محصوالت توانندیارائه شده، مردم م یخام دام
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موضوع در فرهنگ ما وجود  نیشود و خوشبختانه ا زیبه صورت خام پره انیآبز و طیور و زگوشت قرم از مصرف هیثانو یآلودگهرگونه 

  ندارد.

های بهداشتی الزم را رعایت کرده و از مراقبتباید  یمحصوالت دام یبسته بند و یفرآور، هیها و مراکز تهکارگران کشتارگاکارکنان و  (20

 .استفاده کنند غیرهمثل ماسک و دستکش و  وسایل حفاظت شخصی

 رمجاز یزنده و کشتار غ  یانزو آب مرغ دام و عرضه یهامکان ی مانندربهداشتیو غ  رمجازیغ  یواحدها تیاز فعالمان های مسئول باید زسا (21

 با کروناویروس خودداری نمائید.  بله مقا دیجد مطابق با راهنماهایدام 

، خودروهای حمل وریدام و ط  (قبل و بعد از کشتار)  کشتارگاه  ،  فروش و عرضه  نیادیم  ،مزارع پرورش،  تکارخانجادر    یبهداشت  یهانظارت (22

گری و پایش کارکنان و جمله غربال زشک مقیم به عنوان مسئول فنی باید تشدید گردد ازو غیره در حضور دامپ مواد خام با منشاء دامی

وسایل   زش و نظارت بر استفاده ازرعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، واگذاری، آموات و خودروها،  ز کارگران، ضدعفونی اماکن و تجهی

 حفاظت فردی و رعایت بهداشت فردی، تنفسی و محیطی و غیره. 

 

 
 اند.ع اعالم کردهربه را ممنومصرف سگ و گ  نیمقامات شنژن در جنوب چ(  39شکل )

 

 :شکانزشکان و پیرادامپزدامپ  یاطیاقدامات احت - ح

و کارگران صنایع وابسته  و کشاورزان بیماری در بین همکاران خود و دامپروران در صورت مشاهده هر گونه رادامپزشکان،یدامپزشکان، پ  (1

 . ندینما یمنطقه اطالع رسان یو پزشک یبه مراکز دامپزشک در حیوانات، آن را یرعادیتلفات غ  ای یماریبو همچنین 

 وانات یح سایربا دام و از هر گونه تماس با  میاز تماس مستق  ،یماری در صورت داشتن ب و دامپروری همه همکاران و متولیان صنعت دام (2

 .نمایند یخوددار دیبااران خود و همچنین همک( رهیزنده )مانند گربه ها سگ ها، جوندگان، پرندگان و غ 

 7از  پس ایشما بدتر شد  تی. اگر وضعدیروز در خانه بمان 7 دی، بادیسرفه مداوم( دار ای)درجه حرارت باال  روسیکروناو بیماری ئماگر عال (۳

 آنفرد عالئم    نیاول  مانی کهز زا  روز  1۴  دیدارند، با  روسیخانواده شما عالئم کروناو  یاگر اعضا  شک مراجعه نمائیدزبه پ ،  نیافتیدروز بهبود  

 بمانید.در خانه  هم زن داده جدای ارا نشا

شکی اضطراری، معاینه ضروری حیوانات و زمگر در مراقبت های دامپ چهره به چهره های تماس و غیر ضرور یاقدامات دامپزشک هیکل (۴

 .ابدیکاهش  دیبانجیره تامین مواد غذایی زحفظ و تامین 

 اضطراری می توانند به محل کار خود بروند و یا مسافرت نمائید.  شکی برای ارائه این مراقبت هایزمشاغل و اعضای تیم های دامپ (5

عاینات و پیگیری موارد اعضای تیم باید در صورت امکان می توانند به اموری مانند رسیدگی تماس ها، گذاشتن قرار مالقات ها و م سایر (6

  راه دور رسیدگی نمایند.  زدر خانه و ا
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 نمایند. یکی و گروهی )اجتماعی( را رعایت زکار های ضروری باید فاصله گذاری فیشکی هنگام انجام زاعضای تیم های دامپ (7

 ز شکی ا زسامانه های ارتباطی دامپ ز شکی می توانند ازشی، مشاوره ای و مراقبت دامپزشکی خصوصی و دولتی در امور آمو زتیم های دامپ (۸

شکی به صاحبان حیوانات زپشتیبانی و ارائه خدمات دامپ( برای Webinar Vetشکی )ز( یا وبینار دامپTel-Veterinaryراه دور )

  استفاده نمایند.

در انسان ساخت،  ای ، جنگییعیطب یایبال طیدر شرا شکیزمان های دامپزو سا دامپزشکان کشورها زملی بسیاری ا جهانی و نیرابر قوانب (۹

 یگروه ها ریبا ساهمکاری  مشارکت و به موظف دیست در راستای مفهوم سالمت واحزجهت کاهش آالم انسان ها، حیوانات و محیط 

 می باشند. یپزشک

 

 
 در حال حاضر واکسن و دارو اختصاصی در دسترس نیست 19-ه با بیماری کوویدزبرای مبار(  40ل )شک

 

  دید باغ وحش ها و پارک های آبی زبا  هنگام  یاطیاقدامات احت - خ

ــئآن زو پس ا 1۹-در ـمدت طغـیان بیـماری کووـید ـــتاـنداران آبی و متولـیان ولین ، مسـ پـیدا نـمایـند ـکه  اطمیـنان  ـباـیدـباغ وحش ـها و ـپارک ـهای پسـ

 دوره و شرایط نیدر ا در مدت باردید حفظ می نمایند. خود را زیشگفت انگ  واناتیکنندگان و البته ح دیبازد، همانانیو مکارکنان  یمنیو ا یـسالمت

ینه خانگی، فاـصله گذاری  بیماری در انـسان و حیوانات و محدودیت های اعالم ـشده درباره قرنط  زا و براـساس یافته های ما، رییدر حال تغ عتـسربه 

به   زاجتماعی و کاهش اجتماعات و ـسفرهای غیر ـضرور توـصیه های بهداـشتی تغییر می نماید، اما کارکنان باغ وحش ها و حیوانات اررـشمند آنها نیا

 شکی می باشند.  زمراقبت بهداشتی و دامپ

نار قرار دهندخود  ورکاررا در دـست یاطیاحت قدامات اـساـسیااز   یادیز تعداد مـسئولین باغ وحش ها و پارک های آبی بایدحال،  ره رد   ییویو هر ـس

ــالمت و ا بگیرندرا در نظر  ــایر حیوانات اطراف کنندگان دیبازد ،و داوطلبان کارکنان یمنیتا از س ا  پید  نانیباغ وحش اطم و حیات وحش خود و س

 :می شود ریشامل اقدامات ز 1۹-کووید بیماری زو توصیه های احتیاطی برای مراقبت همه ا یفعل پاسخنمایند. 

ــت یـها پروتـکل دقیق  یاجرا ـباـباغ وحش و ـباغ پرـندـگان  یـهامجموـعه تیـ فـعالتعطیلی  (1   اتیـ انـجام عمل ـکارکـنان،، ـپایش و مراقـبت یبـهداشـ

 یت است.اهم زحائ در حین طغیان بیماری ها یضدعفون

ـید ـیا لغو نـمایـید. اـما  زه تعویض بـیاـندابـ دـیدکنـندـگان و داوطلـبان را زـبا در ـحد امـکان ـتا اطالع ـثانوی تـمامی برـناـمه ـهای عمومی و گروهی (2

 ضروری و اجتناب پذیر است.  زدر طول شبانه رو شکیزدامپداوطبان برای ارائه مراقبت های بهداشتی و  زحضور کارکنان و برخی ا



79 
 

و   دکنندگانیاز کارکنان و بازد یعموم یقبت هامرا  جمله  زاصــل کلی تمامی اقدامات احتیاطی برشــمرده در بخش های قبلی ابه عنوان  (۳

 زشکی از، فاصله گذاری اجتماعی، مراقبت های دامپدر تماس با افراد و حیوانات بهداشت تنفسی و بهداـشت فردی  ، رعایت اـصولداوطبان

 ش ها و پارک های آبی و آکواریوم ها صادق است. وحنیر در باغ  و غیره حیات وحش

کوک( یا مبتال به بیماریمواجهه یافته ) افراد (۴ ته   1۹-دیکوو در تماس با فرد بیمار یا مـش ود که باغ وحش مراجعه نخواـس کرده و در بدو  ـش

 مائید.  ورود با غربالگری آنها درصورت هرگونه شواهد تماس با فرد بیمار یا ابتال به بیماری خودداری ن

نحوه برخورد با آنها و مراقبت از خود،   یآموزـش  ینـصب تابلوها ای انیو مرب انیتوـسط راهنما واناتیکنندگان درباره ح دیبه کارکنان و بازد (5

 .دیآموزش ده رهیو غ  واناتیبا ح کیپس از تماس نزد یعفون یها یماریاز ب یرینحوه جلوگ

 نمایند. تیو تقو دیتاک و باردیدکنندگان کارمندان و داوطلبان توسط رانهیشگیاقدامات پ  نهیدر زم یبهداشت یها روش بر اجرای بهترین (6

ت بههمه افراد را  (7 مند یانجام اقدامات بهداـش ابون  هوـش ت با آب و ـص وی دـس تـش ـس تقل و جداگانه ـش  برای مثال با قرار دادن محل های مـس

دید به تعداد کافی و یا واگذاری دستکش زفونی کننده دست در مسیر بایا قرار دادن محلول های ضدع  )برای کودکان متناـسب با قد آنها(

 تشویق نمائید.و غیره  بار مصرفیک

کاغذی  دـستمال ، برپایه الکل کننده دـست یـضد عفون ـشتریب منابع وجود امکانات در باغ وحش  ـضمن کنید که قیکنندگان را تـشو دیبازد (۸

 داشته باشند.   همراه به و غیره یا دستمال مرطوب کش یکبار مصرفتو دس

 دستکش به باغ وحش خودداری نمائید.ورود باردیدکنندگان و کارکنان بدون ماسک و  زا (۹

جداکننده ها، قفس ها و ـشیـشه ها  محافظ ها، جمله کف، دیواره ها و نرده ها،  زا یعموم بهداـشت محیط مـسیر ها و مناطق به طور کامل (10

 ، ضدعفونی و گندردایی نمائید.  زتمیدر همه زمان ها باال  یاردهااستاندبا  ها و غیره رازو نیمکت های و می

توران ها و آبخوری ها  بوفه (11 اپ ها، رـس ت یها روشها، کافی ـش تمر  کارکنانو  همانانیمحافظت از م  یبرا ی راقیدق یبهداـش با نظارت مـس

 باید رعایت نمایند.  

 ا حیوانات و به ویره در فاصله بین هر قفس و محوطه شستشور بار تماس بباردید کنندگان و کارکنان و داوطلبان دستان خود را پس ار ه (12

 نمایند، در حین باردید و کار و در کنار حیوانات غذا و آب و نوشیدنی استفاده نکنید، به حیوانات غذا ندهید،  

انیزبرای آمواطراف باغ وحش  مسـیر ها و  در اطالعیه ها و تابلوهای اضـافی (1۳ تاند ش و اطالع رـس ت یاردهااـس ب با هر  بهداـش ی باال متناـس

 کند. یم بیهر زمان ترغ مکان و 

، ضـدعفونی و  زباید هموارد و در انتهای هر مسـیر تمی در باغ وحش و پارک بوس ها و وسـایل نقلیه عمومی ترابری کارکنان و مهماناناتو (1۴

 شود.  داییزگند

ــت، کارکنان و داوطلبانکنندگان دیهمه بازد یبرا 1۹-دیکوو یامدهایبر توجه به پ  عالوه (15 ــالمت و بهداشـ  وانات یح ، همه باید مراقب سـ

ید. زیانگـشگفت  واهد موجود، احتماالً  باغ وحش و پارک باـش انان   محدود اـست پریمات ها مواجهه خطر برایبر اـساس ـش اما برای گربه ـس

   شاید باید مراقبت بیشتری اعمال گردد.

قفس  حصار  بین انسان و حیات وحش یتنفـس  یها روسیانتقال و کاهش یبرا یکیزو فی یاجتماع  فاـصله گذاری یدـستورالعمل ها هیبرپا (16

 دورتر و دو الیه برپا کرد.   باید و مهمانان باغ وحش حیوانات نیب یمتر 2حفظ فاصله  یبرارا  ها

 دهید.کاهش  زمان نیر اد یاجتماع  گذاری فاصله جادیا یبرا های عادیزدرصد رو 20دیدکنندگان و مهمانان تا زانه بازرو تیظرف (17

 ق یتعوبه   مواردی تدوین و تنظیم نمائید، رویدادهای غیر ضــرور را لغو،  اســب با شــرایطباغ وحش و پارک را متن ندهیآ یدادهایرو میتقو (1۸

 را رعایت کرده اید. یاجتماع  فاصله گذاری پیدا کنید که نانیتا اطم هانداخت

ا (1۹ ا زـب ه ـپارکبرای مراجدـیدکنـندـگان را ترغـیب نـمائـید ـت اـمه مورد عالـقه خود را  زا ـعه ـب ه نوـبت دهی برـن ــاـماـن ا دنـمایـن رزرو سـ ه تعو ، ـی  ق یـب

 .نمایندآن را لغو  ای اندازندیب

 ی در باغ وحش ها و پارک ها را لغو نمائید.  زبرنامه تورهای گروهی مدارس و دانشگاه ها و اقامت های شبانه رو (20

و داوطلبان  ، کارمندان های همه مراجعین، باردیدکنندگانزگوی نیاپاـسخ عیـسر و بایداـست   رییدر حال تغ و ـشرایط همچنان تیوـضع نیا (21

 باشید. واناتیو البته ح
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ــدید تـمامی کارکـنان و داوطلـبان همـکار باغ وحش و پارک باید    (22 ــت تشـ در جـهت کاهش انتـقال بیـماری های عفونی در  ی اقدامات بـهداشـ

حـضور در محل   همکاری نمایند. ار جمله عدم 1۹-خود به این بیماری ها ار جمله کووید محیط کار به حیوانات و ـسایر همکاران و ابتالی

له گذاری اج ی، رعایت فاـص ت تنفـس ت فردی، بهداـش ورت بیماری یا تماس با فرد بیمار، رعایت بهداـش تماعی در هنگام تماس با  کار در ـص

 شکی و غیره.زهداشتی، غذا دادن و ارائه خدمات دامپهمکاران و حیوانات، اقدامات احتیاطی بهداشتی هنگام مراقبت های ب

ی مانند کوویدک زابتالی هریک ا  (2۳ له باید   1۹-ارکنان و داوطلبان و خانواده آنان و حیوانات باغ وحش و پارک به بیماری های تنفـس بالفاـص

 ارش گردد.زشکی گزبه مقامات بهداشت عمومی و دامپ

المند، مبتال به بیماری ه (2۴ ال 5یر  زنان باردار و کودکان زمینه ای و دارای ایمنی ـضعیف و زای افراد بیمار، ـس هتر اـست، باغ وحش ها و  ب ـس

 انجام دهند. را یشتریب یاطیاقدامات احت دیبامانی مراجعه نکنند، در غیر این صورت، زپارک ها در این دوره 

 

 یخانگ  ۀنیدوران قرنط  در  حیوانات  نگهداری و مراقبت  برای  یهاهیتوص

 ی ورزش  واناتی) مانند سگ و گربه( و ح یخانگ واناتیسالمت ححفظ  یمرتبط برا ینهادها نی و دامپزشکان و مسئول واناتیح نیمالک ای صاحبان

 ،یبهداشت یها هیراهنماها و توص ،یخانگ نهیقرنط یوحش پارک ها و باغ وحش ها در روزها اتی( و حیآب ی)مانند اسب و پستانداران پارک ها

 .ندیو ابالغ نما نیالزم را تدو یو فن یمنیا

 ن یکه ا ییاز آنجا یول ، اما می توانند ناقل مکانیکی عامل این بیماری باشندشوند یمبتال نم 1۹-دیکوو یارمیبه ب حیوانات این که دیفراموش نکن

فرصت  نیو در اول دیینما یضدعفونتشو و شسرا  دارندکه با آنها تماس  ییایلوازم و اش بدن آنها و شود، یسطوح آلوده منتقل م قیاز طر یماریب

 .دهیدن شستشو را با آب و صابو خود یها دست

 

   ۀنیدوران قرنط  خانگی در وانیحتحرک    و  یتفعالحفظ  

 1۹-دیکوو  بیماری  شتری ب  وعیاز ش   یریشگیبه منظور پ   یاجتماع   یکی یازفی  یفاصله گذار  تیرعا  را بهمردم  عموم    ،یکسب و کارها و دورکار  یلیتعط

همانند گذشته   دیرا در منزل بمانند و شا  یادیز  ید ساعات و روزهامجبورن  یخانگ  یصاحبان سگ ها  یطیشرا  نیسازد. در چن  یم  قیو تشو  بیترغ 

 که سگ   شدبا  یمعن  نیبد  دینبا  نیببرند. اما ا  رونیب  یرو  ادهیپ   یخود را برا   وان یتوانند ح  ینمو  نداشته باشند    یدسترس  شکیزی دامپها  کینیبه کل

 ( توصیه شده است:Chad Doddر چاد دود )یر توسط دکتزدر این شرایط رهنمودهای  د.نتحرک خود را از دست ده ها

به همراه سگتان   قهیدق  15آپارتمان شما چقدر است دو مرتبه در روز هر بار به مدت    ایکه مساحت خانه   ستیمهم ن  :دیبرو  راهدر خانه   (1

 .دیتحرک نمانده ا یبشما و سگتان  بیترت نی. بددیراه برو

 کند. دایتا آن را پ  دیبخواه وانتانیو از ح دیپنهان کن یگتان را در گوشه اس یها یاز اسباب باز یکی :دیکن  یباشک باز  میقا (2

نرم سگتان را  یها یاز اسباب باز یکیخانه باشد.  اطیح ای نیرزمیبازتر مثل هال، ز ییبهتر است در فضا یباز نیا :دیکن یباز دنبال (۳

 و برعکس. ردیتا او از شما آن را پس بگ دیو بدو دیریبگ

با  قهیدق 10تا  5 نیو سگتان هم پر جنب و جوش است، دو مرتبه در روز و هر بار ب دیاگر در خانه پله دار :دیبرو  نییال و پاپله ها با  از (۴

 .دیبرو نییاز پله ها باال و پا گریهمد

. دیبهره ببر تازه یاز هوا دیخلوت دار اطیح ایاگر هوا خوب است و شما هم تراس  :دیاز آن استفاده کن دیدار اطیح ایتراس  اگر (5

 .دیاضافه کن دنیدو نیبر سرعتتان در ح ای دیآهسته بدو دیتوان یم نیهمچن

 زان یرا به م  وانتانیح  یاست تا غذا  یاالن زمان خوب  دیداد  یغذا م  ادیبه سگتان ز  نیاز ا  شیاگر تا پ   :دیکن  یرا بررس  ییغذا  یها  عادت (6

 ته است.روزانه عادت داش تیفعالو  یرو ادهیاگر سگ شما به پ  ژهیبه و دیدرصد کاهش ده 10

 

 قرنطینه  دوران  در  کاهش استرس حیوانات خانگی  

اما با چالش  مانندبدر خانه  در کنار اعضای خانواده راحتی و آسایش بهدهند و وفق  قرنطینه خانگی را با شرایط خود بتوانندشاید  افرادبسیاری از 

آرامش آنها اوالً  گرددمواجه  مختلفی یبا چالش ها مانز نیدر ا صاحب خودهمانند  دارداحتمال  زین یخانگ یسگ هامواجهه هستند. هایی هم 
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 تیو فعال  یرو  ادهیش پ کاه  آنها به واسطه  او دوم  دست می دهند  زخانه اعضای خانواده به محل کار یا مدرسه ا  زاخروج  عدم  انه خود را به خاطر  زرو

  جمله: زا دهند. تطبیق صاحب خودکمک  به خانگی نهیبا قرنط خود را می توانند زت خانگی نیحیوانانمایند. اما  یروزانه ممکن است بدرفتار

یک اتاق خواب مانند    به او اختصاص دهیدمورد عالقه    یها  یدنیها و جو  یاسباب بازو بی سرو صدا به همراه    آسایش  بایک منطقة امن و   (1

 و غیره زیر میزخالی، گوشه انبار، یا 

ساعت در روز و توله  16تا  12سگ های بالغ به طور متوسط بین . خانواده در خانه خواب کافی داشته باشد یضور اعضاح در اجازه دهید (2

  نیاز دارند.  به خواببیشتر  یها حتی ساعات

 و در صورت مکان رفتن با جاهای دورتر با ماشیندر اطراف خانه ده روی خلوت برای پیامسیرهای پیاده روی انتخاب  (۳

. وادار نمائیدست که ذهن او را به تحریک و فعالیت و بازی ا این شاید یکی از بهترین کارها شرایط فعلیدر  ت ذهنی انجام دهید:تمرینا (۴

 د.فتارهای بد مثل جویدن وسایل منزل از او سر نزنر و ردهبرطرف ک رخوت و کسالت و باعث می شود این کار ذهن او را به کار می گیرد

و اگر  دیاز او سر زد صبور و مهربان باش یبد ی! اگر رفتارهادیباش ریو انعطاف پذ دینشو یزود عصب خود وانیبا ح یزبا ایهنگام آموزش  (5

 .دیریکمک بگ واناتیح یمربشک یا زدامپبهتر است از  داشتیدبه کمک  ازین

 

 
 نهیقرنط  نیحدر   یخانگ  واناتیکاهش استرس حروش های    ( اتخاذ41شکل )

سازد. می راحت تر  یامر را کم نیا خودو همراه  یخانگ وانیهستند اما گذران آن به همراه ح یسخت یروزها یخانگ ةنیقرنط یهابه هر حال روز

 .  دیلذت ببر ی دقیق و صحیحزبا برنامه ری وانتانیحخانواده و پس از بودن در کنار 

 

 یکمک مالاعطای تسهیالت و  

یع زتولید، تامین، نگهداری و تو رهیزنجاحبان کارخانجات و صنایع و شرکت های حمل و نقل فعال در ی پروران و صزان و دامپروران و آبزکشاور

 60)تا یو مواد لبن رخامیش انواع گوشت و مصرفدر کشور بدنبال کاهش  1۹-کووید یماریب طغیان زفرآورده های غذایی با منشاء دامی که ناشی ا

این خسارت  زبخشی ا جبران میمستق ریغ  ای میبه هر نحوه مستقدیده اند، خسارت  ای اعمال شده، کاهش قیمت فلج کننده و محدودیت هدرصد(

با  یل و افراد از نظر مالاز مشاغ  یاریبسمانند  زنی شکانزدامپو دامپروران ، کشاورزاندوره  نیادر  همچنین احتمال می رودضروری است.  زها نی

 . شود مشکالتی مواجهه

صاحبان و شاغلین   ،دکنندگانیتول  برای سرمایه گذاران،  را  موثر  و حمایتی  یمال  یبانیاقدامات پشت  تدابیر و    از  یمجموعه ا  ستم ازال  و مجلس  دولت

برای کاهش خسارت های  لینی، تشخیصی و درمانی به آنهاشکان ارائه خدمات بازدامپیان و کارخانجات و صنایع وابسته و زصنعت دام، طیور و آب

 جمله: ز. انماید اتخاذ و اعالم ریجبران ناپذ فلج کننده و مالی و اعتباری
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کم  التیتسهاعطای ، مالیات و بیمهمانند کاهش نرخ  اقتصادی ییبسته ها دیتولخدمات و به استمرار  دکنندگانیتول ارائه دهندگان خدمات و (1

 ، بخشش هایکاهش عوارض صادرات بالعوض، یهامکک وام ها کم بهره و پرداخت، هاوام یا تعویق اقساط استمهال، الوصولبهره و سهل 

 تشویق نماید. و غیرهکارفرما  مهیحق ب ای یاتیمال

در جهت  نید و همچنبشناسن "یاتیتجارت ح"به عنوان  زیرا ن یدامپزشک یها و درمانگاه ها مارستانیو ب یدامپزشکان و مشاغل دامپزشک (2

 .ندیآنها  اقدام نما یاقتصاد یاز خسارت ها یریو جلوگ یمال تیبهبود وضع

خوراک دام  یبه نهاده ها یدسترس واردات و لیتسه تسریع و با ویا مواد پروتئینی با منشاء دامی و فرآورده های آنها دیو تول نیتام بهکمک با  (۳

 یدر روزها یداخل دیز تولا باید مصوب متناسب با بازار عرضه و تقاضا متیو با ق یبه اندازه کاف مکمل ها و واکسن، و دارو انیو آبز وریو ط

 حمایت نماید.  ییسخت کرونا

 یبه نظرات کارشناس یتوجه یب ،یبخش نیب یناهماهنگ به علت در بنادر کشور یگمرک یدر انبارها یرسوب اساسی یدام یهانهادهکاالها و  (۴

 ن یسنگ یهانهیهز جملهاز  هنگفتی یهارت خسا زا سریع آنها صیاجازه ترخ و با شود فیتکل نییتع یزیعف برنامه رو ض یتخصص یهاتشکل

  خودداری گردد. یفساد کاالها گاهی یو حت تیفیکاهش ک یو در موارد یدموراژ، انباردار

با  را می توان شکیزی پروری و دامپزی، آبزوره های مختلف دامپروری، کشازو مردمی حو یبخش خصوص ران یخحمایت موسسات خیریه یا  (5

برنامه ها و فعالیت ها و اقدامات  زمورد نیا یو بهداشت یپزشک وماتزینه ها و مواد و ملزبرای تامین ه یر نقدیاعطای کمک های نقدی و غ 

این بحران استفاده  زبرای عبور ا ی آنهاظرفیت ها زدر سطح کشور جلب کرد و ااز سنگربانان سالمت  تیحما وه با بحران بیماری کرونا زمبار

 کرد.

 یبسته ها ر،یپذ بیاقشار آس برای بیکاری دوره همه گیری در مشاغل فصلی و خدماتی( دولت زمردم) ناشی ا خریدبا توجه به کاهش قدرت  (6

 در نظر گرفته شود. یتیحما

در انبارها  (یروغن یهاو دانه ای)ذرت، جو، کنجاله، سو یانزو آب وریدام و ط یهانهاده دستگاه های نظارتی باید به رفتارهای احتکاری و حبس (7

 .نمایند یدگیرسو تنش در کشور مبارزه و مقابله  ایجاد اهیبازار س ورود آنها به و

و  یانفروشگر جمله زاشده(  یکننده )واسطه معرف عیتوز یهاشرکت ایو  یدام یهاوارد کنندگان نهادهبر عملکرد  دیبا ینظارت یدستگاه ها (۸

برای نهاده ای  یمجاز یفضا در غاتیتبل، (روز 10حداکثر )شده در زمان مقرر  یداریرخ یکاالعدم تحویل  داران،یاز خر اضافی وجه افتیدر

    نظارت و اعمال قاتون نمایند. قیمت مصوب و غیره زفروش به مبلغی باالتر اکه وجود ندارد و 

  . شودنمی  خارج کشور از دامی و شده متوقف قاچاق  ا،مرزه شدن بسته و کرونا به دلیل شیوع (۹

یست و زو حفاظت محیط  دامپزشکی مان هایزی، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و سازارتخانه های کشاورزجمله و زول اهای مسئ سازمان (10

نسبت  یانزها و نهاده های دام و طیور و آب و فرآوردهدام  یع و غیرهزم برای تولید، صادرات و واردات، ترخیص و توزهای الصدور مجوزبا  غیره

 را تسهیل نمایند.  بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض ینیصادرات مواد پروتئ یآزاد ساز و یجار یها هیبه اصالح رو

به خرید و تجمعی نسبت  زندان ها و سایر مراکزار و همچنین دانشگاه ها، نیروهای مسلح، زتنظیم با مسئول یدولت نهادهایسازمان ها و  (11

 نمایند. اقدام ینیمحصوالت پروتئ داتیمازاد تولنگهداری 

 و منظم و مستمر بطور و  نیرا از تام ۹۹کشور در سال  یانزو آب وریط، ، صنعت دامیواردات ینهاده ها ازیمورد ن یمنابع ارز یانک مرکزب (12

 واگذار نماید. دیتول یمناسب برا رهیذخ جادیها و انهاده  یاز بحران کمبود و گران یریشگیپ  برایماهانه کشور  ازیمتناسب با ن

امکان تداوم به منظور )ذرت، جو و کنجاله(  ازیمورد ن یامور دام با نهاده ها یبانیشرکت پشت توسط یدیتول ینیالت پروتئتهاتر محصوامکان  (1۳

 فراهم شود.  ندهیدر آ هاآن دیز کاهش شدو جلوگیری امحصوالت  این دیتول

 ریالتهابات و نوسانات غ برای کاهش  انیو آبز وریو ط دام یهانهاده عیو توز یگذار متیدر حوزه قکارآمد و اصولی  یکارها و راه ها استیس (1۴

 امر اتخاذ شود. یایاول یو مستشار یاخذ نظرات کارشناس با رقبهمت

و   هاشگاهیآزما  ،یکوبهیها، دفاتر امور درمان، مراکز مادرمانگاه ها،کینیکلیپل  ها،مارستانی)شامل ب  یدامپزشک یو درمان  یمراکز خدمات بهداشت (15

 ی مار یاز ب و متضرر دهیدب یآس کوچک یکسب و کارها قیمشمول مصاد اضطراری یاعتبار دیطرح خر یای( از مزایدامپزشک یهاداروخانه

 .شوند مندبهرهجمله استمهال سه ماه بدهی های بانکی  زا 1۹-کووید
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 اری پساکروناآینده نگری و آینده نگ

ندان ها، زمدارس، تجمعی)دانشگاه ها و خوابگاه ها،  زیا کاهش جمعیت مراک یلیعطت و مردم دیخربه علت کاهش کرونا درکشور  روسیانتشار و

 همانی های جمعی وم یبرگزار سفرها، عدمرستوران ها، تاالرها و و  هایفروش هیفودها، اغذفست اقامتی)هتل ها و غیره(، زپادگان ها و غیره(، مراک

 زیان باعث که هیافتکاهش  ، مرغ، ماهی و تخم مرغ در کشورزد غذایی به ویژه گوشت قرمموا زمصرف بسیاری ا زانیبر علت شد و م دیمراسم مز

کمر  نشکست باعث آنتداوم  ت کهاس شده ارع و انبارهازاین محصوالت در م انباشت و کاهش قیمت عرضه به علت کاهش تقاضا زاقتصادی ناشی ا

کنندگان اجازه ندهد   دیبه تول  متیارزان ق  التی تسه  هیمازاد و ارا  یانز، طیور و آبدام  دیبا خر  دیدولت با  یطیشرا  نی درچن  خواهد شد.  تولیدکنندگان

 .متضرر شوند نیاز ا شیب و دامپروران دامداران

 فسادپذیربه شدت    یمحصوالت لبن  یراز  خواهد خوردکرونا ضربه    روسیوانتشار    در اثر  یمحصوالت کشاورز  ریسخت تر و زودتر از سا  اتیتجارت لبن

و  ریشتامین و تولید، عرضه و مصرف  رهیکرونا، زنج روسیو عالم گیریدر  اتیمانند لبن یاساس ییمواد غذا یباال برا یرغم تقاضا یعل تند.هس

کمبود  و عمومیحمل و نقل به علت محدودیت های ز نی اندر سراسر جه ییمواد غذا یبخش ها ریسامختل شده است.  فرآورده های لبنی

کند کرده  ومختل  جاتیو سبز وهیم عیکاشت، برداشت و توز یکار الزم برا یروین عدم دسترسی بهو  ونیدار و رانندگان کام الخچی ینرهایکانت

یع مواد غذایی با زو تو یفرآور یهاکارخانه ایع وصن از یاریبس یلیتعط وکرونا  روسیو وعی گسترش ش لیبه دلبنابراین،کشور ممکن است است.

 ها روبرو شود.فروشگاه یع وزسطح شبکه تو ها به کرونا با کمبود عرضه گوشت درکارکنان آن یر ابتالبه خاط منشاء دامی

  ی به خاطر کمبود جا برا انواع دام گریوجه، مرغ و دجقطعه  هاون ی لیم در سراسر جهان کرونا  روسیو وعیش یکاهش تقاضا در پ همچنین به واسطه 

 . شدندمعدوم  آنها ذیهتغ یبرا یو نداشتن منابع مال ینگهدار

جمله   زگیری سایر بیماری های واگیر اعالم    زشکی با توجه به سوابق شوک و رکود ناشی ازصنایع مرتبط با دام و دامپروری و دامپ  زمتولیان هر یک ا

های بدیل و و یسنارباید در کشور و جهان  1۹-دیکوو یماریب کل گیری و تداوم وضعیت عالم گیری، روند ش200۹ای ز و انفلوان 2002-۳سارس 

پیش بینی و  1۳۹۹سه ماهه سال    یچهار دوره زمان  برای  هزنخبگان هر حو زجمله روش چهارگانه هاوائی با استفاده ا  زممکن با روش های مختلف ا

 م را برای مهندسی آینده بهتر و مطلوب تر هر صنف و صنعت اتخاذ نمایند.   زتدابیر ال

 ی هوشمندانه و کاربرد  یباشد، الزم است راهبردها  یدر کشور و کل جهان مطرح م  ،بحران کرونا و پس از آن  نیح  یاداز آنجا که رکود و شوک اقتص

 و ارائه گردد.  ینیب شیاز آن پ  یناش یرکود و خسارت ها نیجبران ا یراهکارها نیانتخاب بهتر یبرا

 همت گمارند. یر به عنوان نمونهزبرروی موارد  می توانند سته به آنهاحوره دام، طیور ، آبریان و مشاغل واب از صاحبان کسب و کار یاریبس

با  در کشور یالتیمحصوالت ش ینترنت یفروش ا بیماری کروناشیوع  امیدر ا)کیالکترون یابیتجارت برخط و بازاربرروی  یگذار هیسرما (1

 شده است(مواجه  یریچشمگ شیافزا

  ن،گایهمسا ژهیبه و کشور زدر داخل یا خارج ا دیجدو قوه بال انیو مشتر و مصرف کنندگان بازارهاانتخاب  (2

  ،جدیدمحصوالت  یبراآن  طیشرا یو ارتقا یصنعت بسته بند یها تیها و قابل شرفتیز پ استفاده ا (۳

 ی سبک زندگمورد تقاضای  تر یبهداشت و تولید محصوالت ی)بازارپسند دیجد یبازارها مطابق با شرایطهای ملی استانداردارتقای  (۴

 و ، (ساکروناپ 

 ،در صنایع مختلف و نوظهور دیجد یها یز فناوراستفاده ا دهی بهشتاب (5

 

 هاسگ توسط  کرونا  روسیو  صیتشخ

کشورها منجمله جمهوری اسالمی ایران  زدر برخی ا دانشمندان یبا همکار 1۹-کووید روسیو ییشناسا یها براسگ ییایز حس بواستفاده اامکان 

ز نی و برخی ویروس ها ساس تختخواب، ایماالر، نسونیمانند سرطان، پارک ییهایماریب ییشناسا یها برااز سگ ذشتهدر گ .است یبررس در حال

   .دهندیم صیاز انسان تشخ شتریهزار برابر ب 20ها بو را سگ ایرز استاستفاده شده 

ابتال به  تشخیص یها برااستفاده از سگ یپروژه بررس ها بهره ببرند.کرونا از سگ ییشناسا یقصد دارند برا ایتانیدو مرکز در بر بحران کرونا زپس ا

قادر به بو  یپزشک صیتشخ یهاسگ ایکه آ ابدیپروژه در تالش است تا درین ا به اجرا در آمده است. سیدر انگل دنیواسطه بو کشبه  1۹-دیکوو

های بویاب پزشکی با سازمان سگ توسطتوسط سگ در انگلیس موضوع تشخیص کرونا از طریق بو  .ریخ ایهستند  دیجد روسیکروناو دنیکش

در تالش هستند تا قابلیت در حال بررسی است. آنها   Durham دانشگاه دورهام  ( وLSHTM)لندن    گرمسیری  شکیزپ همکاری دانشکده بهداشت و  
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ر دهند و در صورتیکه تحقیقات اولیه موفقیت آمیز باشد، ها( مورد آزمایش قراسگ ها را در تشخیص افراد آلوده به کروناویروس )مانند سایر بیماری

را در هر  روسیو توانندیها مسگ نیا و کنند تربیتهفته  در مدت هشت 1۹-منظور تشخیص افراد مبتال به بیماری کوویدشش قالده سگ را به 

سگ ها به این شکل است که ماسک بیماران مبتال آموزش این  کمک کنند. صیتشخ یهاتیک ینفر بو بکشند و به رفع کمبود فعل 750ساعت در 

 ها قادر به تشخیص آن باشند؟ بوی خاصی دارد که سگیا این بیماری آ شود مشخص تا شودمی داده آنها به کشیدن بو برای 1۹-به بیماری کووید

 بویایی حس طریق از 1۹-شخیص بیماری کوویدها قادر به تبه چندین هفته زمان احتیاج دارد تا مشخص شود آیا سگ آن آزمایشات وبررسی  این

 دیگر که است شده تایید موضوع این گذشته های بررسی طبق اما خیر یا دارد خاصی بوی 1۹-در حال حاضر نمی دانیم بیماری کووید هستند؟

شش سگ قادر به بو  نیاگر ا .دارد وجود باشد، داشته را قابلیت این نیز ویروس این  اینکه احتمال و دهد می تغییر را بدن بوی تنفسی های بیماری

مبتال   یماریب  نیبه ا  یمشخص شود که چه کسدهند و    صیتشخ  هیثان  میرا ظرف ن  روسیعدم وجود و  ایوجود    توانندیباشند، م  روسیو  نیا  دنیکش

 ار یرا در اخت  ید. اگر آنها اطالعاتدنبال عفونت هستن  زین  یپزشک  صیتشخ  یهاسگیا مواد منفجره،  مواد مخدر    صیتشخ  یهاسگ  همانند  شده است.

 نمکا ای و دانشگاه ها ها در مدارسسگ نیاز ا نتوایم نیکنند. همچن نهیقرنط تریکرد که خود را طوالن میخواه هیما قرار دهند، ما به مردم توص

 استفاده کرد. شلوغ یها

 

  
 ها برای شناسایی ویروس کرونااستفاده از حس بویایی سگ(  4۲شکل )

 

 انیمبتال ییشناسا  یموسوم به »عوکتس« برا  گانیها از  آموزش سگ  یبراایش موارد بیمار کرونا زبا اف  ریاخ  یروزها  یغالگر طاش  میوزارت جنگ رژ

این  به کنند. ییرا شناسا ایسرطان و ماالر ، ینزا اهمچون آنفلو ییها یماریب دنیتوانند با بوکش یسگ ها ماین کرده است.کرونا تالش  روسیبه و

کنند و آنگاه دم خود را تکان   ییآن را شناسا  یشود تا بو  یشود و از آنها خواسته م  یم  معرفیکرونا   روسیبه و  انیمبتال های بالینی  سگ ها، نمونه

 دهند.

جمهوری   ارتش  مینیز( نیروی  Sk9)  یهامدرسه آموزش سگ  یبا همکار  توسط سگ های جستجو و نجات  کرونا  روسیو  صیتشخ  تحقیقاتی  پروژه

ها در آموزش  نیتاکنون دو مرحله از ا. در حال انجام است آجا )ع(امام رضا مارستانیو ب آجا، دژبان مرکز آجا یدانشگاه علوم پزشک، ناسالمی ایرا

پروتکل  تیبا رعا روسیچند نوبت و یصورت گرفت تا ط )ع(امام رضا مارستانیب ودر دژبان مرکز  ییانجام شد و مرحله نهاها ش سگ آموزمدرسه 

که  کردثابت  قاتی. مرحله اول تحقانجام شده است ، برای تشخیص و تربیت بویایی سگ هانرود نیاز ب اید نشو فی که ضع یبه طور ،یاشتبهد یها

 ش یآزماچند مرحله    و  کردندکار    روسیبا و  می چرا که حدود دو هفته است که سگ ها به صورت مستق  شوند،یمبتال نم  اویروس جدیدکرونها به  سگ

 انیاز م توانستندسگ ها  شدهانجام  مایش هایزآ یط. مشاهده نشده است انیاز سگ به مرب روسیاز انتقال و یمورد چیتاکنون ه اما انجام شده

البرادور، ادهای ژهای مختلف) مانند ننژاد زدر این پروره ا .نمایند ییرا شناسا روسیاست، و بوده نمونه مثبت  کیو  ینمونه منف ۹نمونه، که  10

 ی کمک گرفتن از سگ ها براد. نشناسایی شو دارند، یشتریب صیتشخ ییتوانا ادی کهژ( استفاده شد تا ن یژرمن شپرد و بوردر کال ور،یترگلدن ر

 کیبه نحوی  1۹-به بیماری کووید افراد یابتال صیتشخ ی، فاز اول آن استفاده از سگ ها برادر حال انجام استدو فاز در کرونا ویروس  صیتشخ

سگ ها را آموزش داد که در مکان  بتوانهم  دومفاز در دهد.  صینفر را تشخ 700 یعدم ابتال ایابتال  در هر ساعتتواند تا ب ندیش ببسگ آموز

http://hakimemehr.ir/fa/news/56329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://hakimemehr.ir/fa/news/56329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://hakimemehr.ir/fa/news/56329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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واسطه تماس به  باال اریبس خطر با پژوهش نیا .نماید کیافراد ناقل را از سالم تفک غیره پادگان ها، فرودگاه ها و ،یمراکز تجار شلوغ مثل یها

 در حال انجام است. با رعایت پروتکل های بهداشتی روسیو یان بامرب

 

  
 ها و ارتشمدرسه آموزش سگ  یکرونا« که با همکار  روسیو  صیپروژه »تشخ(  43شکل )

 نتیجه گیری:

آن انجام  وعی از ش   یریجلوگ یتمام تالش خود را برا میکن یم یهمه تکان دهنده بوده است و همه ما سع یبرا دیجد روسیکروناو یرش جهانگست

و همراه )سگ و  یخانگ واناتیبر ح ریهمه گ یماریب نیهستند که چگونه ا نی قرار دارد، مردم نگران ا تیکه سالمت انسان در اولو یل. در حامیده

 بگذارد. ریتأث (گربه

مرس، تب سارس،  های یماری. ببرروی بیماری های انسان و حیوانات تاکید می نمایددامپزشکان و پزشکان  نیب یهمکار تیاهم بر کروناویروس 

. میت استاه زحائجهان  در در سالمت واحد یاند. نقش دامپزشکبه انسان منتقل شده حیوانهستند که از  ییهایماریکنگو و کرونا ب مهیکر

ی و وهش و مراقبت و پیشگیرژش، پ زه های مختلف آموزدر حوبا آنها   است  یهاو سال دارند  یمهم  ارینقش بس هایماریب  نیکنترل ا  ردامپزشکان د

  کنترل و درمان این بیماری ها فعال هستند.

و حیوانات را در دام    یمختلف  یها  یماریاست که ب  یسال ها  آنها  .ندستینامانوس و ناشناخته ن  یحوزه دامپزشکدر    ویریدهخانواده کرونا  یها  روسیو

  ی تازه اامروز اتفاق  . اما ندینما یم جادیگربه سانان ا وسگسانان  درو گوارشی  یمشکالت تنفس ، اسهال گوساله و گاو،وریط تیبرونش خانگی مانند

 گشت یک بیماریزانسان ها در معرض خطر بااز  یجوامع دام ،ندسبتر یاز جوامع دام یانسان جوامع هنکیا یبه جاوقوع است، جهان در حال در 

مراقبت ی بهداشتی،  ها  نظارتایش  زبنابراین، اف  هستند.(  reverse zoonosisزئونوز معکوس )  به آنها تحت عنوان   قابل انتقال بین انسان و حیوان

از صاحب  ویروسانتقال  با قطع ها به گربه 2-کوی-یروس سارسو هدف کاهش خطر انتقال احتیاطی همه جانبه باو رعایت اقدامات  ی بالینیها

 در اولویت امور قرار داشته باشد. باید یبه گربه خانگ 1۹-مبتال به کووید

یک ویروس نوپدید  هیمخزن اول به عنوانخفاش ها ، احتماالً یجانوران وحشاز ( SARS-CoV-2) 2-یکوو-سارسویروس  که رفته شدهپذیگرچه ا

 ی، مو حیوانات باغ وحش یخانگ واناتی، از جمله حتوانایح ریسا نکهیبر ا یوجود دارد مبن یدر حال حاضر شواهد محدود است، امامنتشر شده 

این توانند  یم یاهل واناتیوجود ندارد که نشان دهد ح یمدرک چیه .نمایند فایا نقش یدر جوامع انسان 2-یکوو-سارس روسیو شیوع توانند به

ببر در اسارت )در باغ وحش( در اثر تماس ، فقط برخی ار حیوانات خانگی )سگ و گربه( و نمایندمنتقل  گرید یخانگ واناتیح ایراد به اف ویروس را

 .شده اندآلوده  1۹-به کوویدبا افراد مبتال 

 شواهدی اعالم کرده اند هیچ     (CDC)  هابیماری  زپیشگیری ا  و مرکز کنترل (WHO)  سازمان جهانی بهداشت  ،(OIE)  دام  سازمان جهانی بهداشت

 جینتا یداریو پا یسازگار اما .نداردباشند، وجود  2-یکوو-سارسویروس  ارانتشتوانند منشًا یا عامل های خانگی میبر اینکه سگ و گربه مبنی

)سگ و گربه(  یخانگ اتوانیح دهدینشان م 2-یکوو-سارسمایش ها برروی موارد آلودگی سگ و گربه در هنگ و کنگ و بلژیک به ویروس زآ

 وان یل انسان به حموارد گزارش انتقا نیممکن است ا احتمال داده اند که ن،یرا نشان دهند. بنابرا روسیبه و یاز آلودگ ینییممکن است سطح پا

http://hakimemehr.ir/fa/news/56329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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انجام  دیآن با دییجهت تا یشتریب یهاشیها و آزما یو بررس می باشدحدس و گمان  در حد و ستیدر دسترس ن یباشد، اما هنوز شواهد متقن

 شود.

 در اثر تماس با کارگر  1۹  -دیکوو  یماریبه ب  کایقالده ببر در آمر کی  یابتالو    نیووهان چ  ولگرد و خانگی در  یدرصد گربه ها  15  یآلودگ  ییشناسا

  ت ی را تقو وانیاز انسان به ح یماریب نیاحتمال انتقال ا ک،یسگ و گربه در هنگ گنگ و بلژ یباغ وحش بدنبال گزارش موارد آلودگ ماریب و مربی

مبتال  یماریب نیبه ا انیو ماک وریها، طداشته باشد، اما اگر دام ییت غذامحصوال دیدر تول یجد ریتوانسته تاث 1۹ دیکوو یماریبکرد. اگرچه اکنون 

 قرار دهد. یجد ریجهان را تحت تاث ییغذا تیامن تواندیبا منشاء دام م ینیمحصوالت پروتئ دیشوند، فلج کردن تول

، در انسان و دام جهانی بهداشت های بر حیوانات مختلف نیاز است. سازمان 2-یکوو-سارسطالعات بیشتری برای درک چگونگی تاثیر ویروس م

ود صورت وجود اطالعات جدید، به روز رسانی می شود. هیچ گونه مدارکی مبنی بر ایجاد محدودیت در انتقال و خرید و فروش حیوانات همراه وج

ه، گون و یافته های شمال اطالعات ردیابی نمایند و خانگی واناتیدر ح روسیو نیای نمایند زشکی باید برنامه ریزمان های ملی دامپزا ساام. ندارد

 انو طغی واناتیبهداشت ح نیبر اساس قوان (OIEبهداشت دام ) یبه سازمان جهان با آن رامرتبط  یولوژیدمیو اطالعات اپ یصیتشخ یهاتست

 .نمایندگزارش  دینوپد های یماریب

فرد مبتال به  کیکه  یخطر در زمان یابیمشترک در انتقال اطالعات و ارز یروند بهداشت کیاز  گریکدی یبا همکار دیبا یو دامپزشک شکیزپ مراکز 

 1۹ -کوویددر تماس با فرد آلوده به  وانیخطر، از ح یابی. هنگام ارزنمایند یرویبوده است، پ  واناتیکند که در تماس با ح یاعالم م 1۹-کووید

آنکه  با گرفته شود.  RT-PCR نندتشخیص ملکولی و سرلوژی ما یها شیآزما برای انجام وی را رکتوم و مدفوع و خون، ینیدهان، ب ینمونه ها

 -کووید یآنها برا شیآزما جهیکه نت یتوانایوجود ندارد، بهتر است ح گرید وانی به ح وانی ح کیاز  2-یکوو-سارس ویروس دال بر انتقال یشواهد

 شوند.نگه را در قرنطینه تماس نداشته و از آنها  و افراد واناتیح گریمثبت بوده است با د 1۹

که احتمال نمی دهد  می باشد. اعالم کردتحقیقی درباره نقش حیوانات خانگی در انتشار ویروس  در حال طراحیبهداشت جهانی  نیمان جهازسا

منتقل   حیوانات اهلیمبتال به    فردداشته باشند اما ممکن است ویروس از یک    هر در صورت آلودگی  بیماری  این  ت خانگی نقشی در انتقالحیواناکه  

هم مانند ما قربانی هستند و  ز مردم خواست که به خاطر شیوع ویروس کرونا حیوانات را مورد اذیت و آزار قرار ندهند چرا که آنهاین ا. بنابر اشود

 .باید مورد احترام قرار گیرد

که در صورت داشتن عالئم ود می ش دیتاک ،یکیاحتمال انتقال مکان نیو همچن شتریبه کسب اطالعات ب ازیو ن یماریب نیبودن ا دینوپدبا توجه به  

از تماس  پسقبل و  شوی دستشامل شست همانند گذشته یبهداشت یهادستورالعمل  یتمام وان،یکرونا در تماس با انسان و ح روسیمشکوک به و

 .نمائیداز ماسک استفاده  ردرتماس با افراد بیما و رعایت نمائید درصد 70با الکل  یا ضدعفونی  عیآب و صابون ماآنها  اءیاش ای یخانگ وانیبا ح

 

 زکسب اطالعات بیشتر و به رو

 یحاد تنفس یسندرم ناگهان یماری، عامل ب2-یکوو-سارس روسیاطالعات درباره و ،است دیو نوپد دیجد یماریب کی 1۹-دیاز آنجا که کوو

، از 2-یکوو-سارس یاطالعات درباره انتقال احتمال نیتر قیو دق نیپراکنده است. دامپزشکان به روزتر یاهل واناتیو رابطه آن با ح ،یروسیکروناو

 ،یمحافظت از خود و کارکنان مزارع پرورش یالزم را برا یداردهادارند تا بتوانند استان ازیوحش به افراد ن اتیو ح وریط ایدام  ،یخانگ واناتیح

 یباغ وحش ها در مورد خطرات احتمال  دکنندگانیو بازد  یخانگ  واناتیصاحبان ح  نیو همچن  یدامپزشک یها  مارستانیها و ب کینیکارخانجات، کل

 .ندینما هیسالمت انسان توص

حال،   نیشده است. با ا  ایجاد  یصیتشخ  یو توسعه ابزارها  یعفون  روسیو  ی، جداسازیروسیوعلل    ییدر شناسا  عیسر  شرفتیپ   ،گذشته  هفتهچند    در

 ما است و اطالعات  رییبه سرعت در حال تغ دانش ما درباره این بیماری پاسخ داده شود. به آنها دیاز سؤاالت مهم وجود دارد که با یاریهنوز هم بس

 وجود دارد،  ( در بسایری ار کشورهاCoronaphobia) یکه کروناهراس یتهاب و اضطراب فعلال طیدر شرا به روز شود. باید یدر صورت دسترس

و اقدامات احتیاطی همه افراد فعالی و درگیر  .دهندنظر را مالک قرار خبره و صاحب و سخنان افراد کننداز منابع معتبر کسب اطالعات  دیبا همه

 .اشدب رل موارد بیماریو کنت یریشگیبر پ  یمبتن دیبا یریگهمه  طیدر شرا

از    یریشگیل و پ مراکز کنتر  و (WHOبهداشت )مان جهانی  زسا  یها تیتوان در وب سا  یعفونت انسان را م  درباره  توصیه هااطالعات و    نیدتریجد

مرکز کنترل ( و  PHAC)  کانادا  یآژانس بهداشت عموم،  (OIE)واناتیبهداشت ح  یسازمان جهانو درباره سالمت حیوانات را در سایت    (CDC)  یماریب

 مشاهده کرد:یر زبه شرح ( ECDC) اروپا یریشگیو پ 
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1) www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019  
2) www.cdc.gov/coronavirus/about/index.html 
3) www.oie.int/sledgeical-expertise/specificinformation-and-recommendations/questions-and-answers-on-

2019novel-coronavirus / 
4) www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/frequently-asked-

questions.html 
5) www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers    

 

 شکیزه های مختلف دامپزحو  مان های جهانی، کمیته های علمی انجمن جهانی و بین المللیزعالوه بر سا  ،ان کروناویروس جدیدطغی  نیدر پاسخ به ا

 جمله:  زپاسخ داده اند ا کرد سالمت واحدخود و عموم مردم در سراسر جهان با روی اعضای سواالت متداولبه 

  rldvet.orgwww.wo -(WVA) یدامپزشک جهانی انجمن (1

 www.wsava.org  –( WSAVAشکی حیوانات کوچک )زانجمن جهانی دامپ (2

 www.www.avma.org-( VMAA) کایآمر یانجمن دامپزشک (۳

   19-sa.com.au/covidwww.zoos/-(   SA oosZباغ وحش استرالیای جنوبی ) (۴

 www.waza.org  -(WAZA) هاوم یها و آکواروحشباغ یانجمن جهان (5

 

 نیکه ا هستند دواریاممی کنند.  تیحما 1۹-دیاز مبارزه با کوو یکاهش خطر به عنوان بخش م برایزالاز اقدامات  انجمن هامان ها و زاین سا

 باشد. دیمف و عموم مردم دامپزشکان صاحبان حیوانات خانگی و ی بهداشتیها یبا نگران مناسب برخورد یاطالعات برا
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http://www.www.avma.org/
http://www.waza.org/
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دفتر حفظ و نشر آثار حضرت   یرسانپایگاه اطالع  ،به مناسبت والدت حضرت امام زمان)عج(  مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( یونی زیتلو ینخنراس ( 76

 45317ntent?id=co-r/speechhttp://farsi.khamenei.i  (یالعالظله)مد   یاخامنه   یسیدعل  یالعظماهلل آیت

  ی العظماهلل دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت  یرسانپایگاه اطالع ،  یهال در آستانه روز درختکار)حفظه اهلل(  پس از کاشت ن  یمقام معظم رهبر  اناتیب (77

 45076content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech،  (یالعالظله)مد   یاخامنه   یسیدعل

  ی سیدعل یالعظماهلل دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت  یرسانپایگاه اطالع ، رانی )حفظه اهلل(  خطاب به ملت ا ی عظم رهبرمقام م ینوروز  یسخنران (7۸

 45227content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech  (،ی العاللهظ)مد   یاخامنه 

اردیبهشت    10مهر،     میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  شوندی کرونا معدوم م  روسیو  وعیش  یکاهش تقاضا در پ  لیبه دل  کایدر آمر  وریقطعه دام و ط  هاونیلیم (7۹

1۳۹۹  -  1۴:1۴  ،57019http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  22:۴5 - 1۳۹۹اردیبهشت  10مهر،   میحک لیتحل یخبر گاهیپا،، را مصون کرد هامونیدانشگاه آکسفورد م یواکسن کرونا  (۸0
57025http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  22:۴۴ - 1۳۹۹اردیبهشت  10 مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ، کرونا مبتال شد  روسیبه و یشمال ینا یرولدر کا یانگخسگ کی (۸1

57024http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

   ،  22:۴۴ - 1۳۹۹اردیبهشت  10مهر،  میحک لیلتح یخبر  گاهیپا ،تردد یهات یاعمال محدود یژاپن در پ یهاابان یها به خهجوم موش  (۸2
57020http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

https://www.washingtonpost.com/science/2020/04/22/coronavirus-pets-cats-dogs/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/fm-nbs041620.php
https://www.eurogroupforanimals.org/news/coronavirus-found-mink-farms-north-brabant
https://www.corona24.news/c/2020/04/26/coronavirus-in-the-netherlands-mass-infection-of-animals-occurred-on-two-farms.html
https://www.corona24.news/c/2020/04/26/coronavirus-in-the-netherlands-mass-infection-of-animals-occurred-on-two-farms.html
https://today.line.me/id/pc/article/Coronavirus+positive+at+Dutch+farms+highlights+need+to+monitor+animal+spread-WjpZvX
https://today.line.me/id/pc/article/Coronavirus+positive+at+Dutch+farms+highlights+need+to+monitor+animal+spread-WjpZvX
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-01221-y/d41586-020-01221-y.pdf
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-01221-y/d41586-020-01221-y.pdf
https://time.com/5828413/dog-coronavirus/
https://time.com/5828413/dog-coronavirus/
https://www.mlive.com/coronavirus/2020/04/pug-tests-positive-for-coronavirus-first-known-dog-case-in-us.html
https://www.mlive.com/coronavirus/2020/04/pug-tests-positive-for-coronavirus-first-known-dog-case-in-us.html
https://www.localdvm.com/news/family-dog-tests-positive-for-coronavirus-in-north-carolina/
https://www.marketwatch.com/story/can-my-cat-get-coronavirus-should-my-dog-wear-a-mask-what-pet-owners-need-to-know-about-covid-19-2020-04-10
https://www.marketwatch.com/story/can-my-cat-get-coronavirus-should-my-dog-wear-a-mask-what-pet-owners-need-to-know-about-covid-19-2020-04-10
https://www.wcjb.com/content/news/Family-dog-in-NC-may-be-first-to-test-positive-for-coronavirus-570006361.html
https://www.wcjb.com/content/news/Family-dog-in-NC-may-be-first-to-test-positive-for-coronavirus-570006361.html
https://www.businessinsider.com/us-jobs-most-at-risk-to-a-coronavirus-outbreak
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45317
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45076
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45227
http://hakimemehr.ir/fa/news/57019
http://hakimemehr.ir/fa/news/57025
http://hakimemehr.ir/fa/news/57024
http://hakimemehr.ir/fa/news/57020
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  1۳۹۹اردیبهشت  10 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، شود یم تیقت رعاوحش و باغ پرندگان مشهد با ددر باغ یبهداشت یهاپروتکل : تورج، یهمت (۸۳

-  02:1۸  ،56986http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

اردیبهشت    10 مهر، میحک لیتحل یبرخ گاهیپا،  کرونا به انسان باشد وجود ندارد روسیدام عامل انتقال و نکهیبر ا یمبن یگزارش: درضایحم، ینیحس (۸۴

1۳۹۹  -  22:۴6  ،57042http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  22:۴6 - 1۳۹۹اردیبهشت  10 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، کرونا در سمنان مشاهده نشده است  روسیها به ودام  یابتال : رجیا، ییکارخا (۸5
57041mehr.ir/fa/news/http://hakime 

  1۳۹۹اردیبهشت    10  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا.    ندینام نماو اصناف وزارت بهداشت ثبت  عیدر اسرع وقت در سامانه صنا  یمراکز دامپزشک  هیکل ( ۸6

-  02:21  ،57012http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، ماسک و دستکش داشته باشند دینشده است/ قصابان حتماً با دییها تادر دام 1۹-دیکوو وعیش: رضایعل، ورپ یعیرف (۸7

 /57045http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:۴6  -  1۳۹۹اردیبهشت    10

،  22:۴7 - 1۳۹۹اردیبهشت  10 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا است که تا امروز به آن فکر نکرده بودم! یتیظرف یپزشکدام: نصراهلل، فتحیان (۸۸
57047http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  مند شوندکرونا بهره   یمار یاز ب  دهیدب یآس  یاکسب و کاره  قیمشمول مصاد  یاعتبار  د ی طرح خر  یای از مزا  یاکز دامپزشکمر (۸۹

 /57011http://hakimemehr.ir/fa/news،  02:21  -  1۳۹۹اردیبهشت    10  مهر،

 - 1۳۹۹اردیبهشت  10 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، است  یر بندرعباس ضرو یماه دیدر بازار جد یدامپزشک ندهیاستقرار نما: زالهی عز، یکنار (۹0

02:1۹  ،56995http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  10 مهر، میحک لیلتح یخبر  گاهیپا، مرکز عرضه مرغ زنده در کرمانشاه پلمب شد  700از  شیکرونا تاکنون ب وعیاز زمان ش: دیام، یمحمدحاج  (۹1

 /56998http://hakimemehr.ir/fa/news،  02:1۹  -  1۳۹۹اردیبهشت  

 -  1۳۹۹اردیبهشت    10 مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  هافرد خفاش هبمنحصر   یمنیخطرناک هستند؟/ ا  اریانسان بس  یبرا   واناتیح  یهاچرا عفونت  (۹2

2:1۸0  ،56987http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

لزوماً باعث    وانی بدن ح  یبر رو   روسیوجود و   /میدیدی اش را متا االن عالئم  دیکند، با  جادیا  یماریب  یخانگ  واناتیاگر قرار بود کرونا در ح:  امیپ،  یمحب (۹۳

 /56982http://hakimemehr.ir/fa/news،  0۸:02  -  1۳۹۹اردیبهشت    0۹  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  شود یشدنش نم  ماریب

،  00:16 - 1۳۹۹اردیبهشت  07 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهی پا، هامون یم یبر رو ینیچ یواکسن کرونا زیآمت یموفق شیآزما (۹۴

56905http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  00:1۸ - 1۳۹۹اردیبهشت  07 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، بود روسیکروناو وعیکه عامل ش یگونه خفاش مرتبط با خفاش ۴کشف  (۹5
56906.ir/fa/news/http://hakimemehr 

، 00:1۹ - 1۳۹۹اردیبهشت  07 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، دهد یم شیرا افزا وحشاتینظارت بر تجارت ح CITES ونیکنوانس ( ۹6

56911emehr.ir/fa/news/http://hakim 

  لیتحل یخبر  گاهیپا، بسته شد  زین لی شرکت عرضه گوشت جهان در برز ن یکرونا/ کارخانه بزرگتر وعیش یدر پ کای آمر ی مرغدار نیبزرگتر یلیتعط (۹7

 56913r/fa/news/http://hakimemehr.i،  00:1۹  -  1۳۹۹اردیبهشت    07 مهر،   میحک

،  00:1۹ - 1۳۹۹اردیبهشت  07 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهی پا، شد مثبت اعالم ورکیویدر ن یدو گربه خانگ یتست کرونا (۹۸
56914http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 م ی حک لیتحل یخبر اهگ یپا، لیتعط یگردها تا اطالع ثانو از دوره  دین گزارش نشده است/ خربه انسا وانیکرونا از ح روسیانتقال و: یمهد، ینیحس (۹۹

 /56940http://hakimemehr.ir/fa/news،  15:۴0  -  1۳۹۹اردیبهشت    07  مهر،

  مهر،  میحک لیتحل یخبر گاه یپا، است فیانتقال به سگ ضع یستند ول کرونا ه روسیمستعد انتقال و یاهل یگربه و راسو : نیحس، ی آخان (100

 /56877http://hakimemehr.ir/fa/news،  0۹:۴7  -  1۳۹۹اردیبهشت    05

  ی خبر  گاهیپا، رونا نقش داشته باشند ک روسیدر انتقال و یکیبه صورت مکان توانندیم یزنده و محصوالت دام واناتیح: نیحس، ی دیرش (101

 /56895http://hakimemehr.ir/fa/news،   0۹:۴۸  -  ۳۹۹1اردیبهشت    05  مهر،  میحک  لیتحل

در کشور کرونا نگرفته   یوانیح چیهشدند/  یاز جمله سگ و گربه از نظر ابتال به کرونا بررس واناتیمختلف ح یهاگونه : صفریعل، یماکنعل (102

 /56878http://hakimemehr.ir/fa/news،  0۹:۴7  -  1۳۹۹اردیبهشت    05  ،مهر   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  است 

 1۳۹۹اردیبهشت  02 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، رانیدر ا یشهر  وحشات یح یخال یکرد: جا حیدامپزشک تشر کی: فربد، خاکپور  (10۳

-  12:5۹  ،56835http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

http://hakimemehr.ir/fa/news/56986
http://hakimemehr.ir/fa/news/57042
http://hakimemehr.ir/fa/news/57041
http://hakimemehr.ir/fa/news/57012
http://hakimemehr.ir/fa/news/57045
http://hakimemehr.ir/fa/news/57047
http://hakimemehr.ir/fa/news/57011
http://hakimemehr.ir/fa/news/56995
http://hakimemehr.ir/fa/news/56998
http://hakimemehr.ir/fa/news/56987
http://hakimemehr.ir/fa/news/56982
http://hakimemehr.ir/fa/news/56905
http://hakimemehr.ir/fa/news/56906
http://hakimemehr.ir/fa/news/56911
http://hakimemehr.ir/fa/news/56913
http://hakimemehr.ir/fa/news/56914
http://hakimemehr.ir/fa/news/56940
http://hakimemehr.ir/fa/news/56877
http://hakimemehr.ir/fa/news/56895
http://hakimemehr.ir/fa/news/56878
http://hakimemehr.ir/fa/news/56835
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اردیبهشت    0۳  مهر،   میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  کرونا  وعیش  یدر پ  یگوشت  یهافرآورده   دیتول  یدرصد  60افت  :  جمال،  یزاده ظروفچ  نیحس (10۴

1۳۹۹  -  1۴:55  ،56859hakimemehr.ir/fa/news//http:/ 

  0۳ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، سیافراد مبتال به کرونا در انگل صیتشخ یها برا سگ ییایاستفاده از بو یرو قیتحق: مزیج، لوگان (105

 /36568http://hakimemehr.ir/fa/news،  00:۳۴  -  1۳۹۹اردیبهشت  

  ی خبر  گاهیپا، شگاه یآن در آزما یدستکار ای روسیاند، نه ساخت وبوده نیدر چ ییهاکرونا خفاش  روسیبهداشت: منشاء و یسازمان جهان ( 106

 /56852http://hakimemehr.ir/fa/news،  00:۳6  -  1۳۹۹اردیبهشت    0۳  مهر،  میحک  لیتحل

اردیبهشت   0۳ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، !ای شرق و جنوب شرق آس یو کشورها نیدر چ یبازار فروش جانوران وحش تیه فعالادام (107

1۳۹۹  -  1۴:56  ،56868.ir/fa/news/http://hakimemehr 

ام  به خانواده   یمار یاضطراب، استرس و خطر انتقال ب  /«یامام  روسینا از زبان »مهندس سکرو  یماریسخت ابتال به ب  یروزها:  روسیس،  یامام (10۸

 /56854http://hakimemehr.ir/fa/news،  00:۳6  -  1۳۹۹اردیبهشت    0۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  آور بودعذاب   اریبس

  0۳مهر،  میحک لیتحل یخبر گاهیپا، گره خورده است یکه با طب اسالم یدرمان کرونا/ خرافات یا »ادرار شتر« برااز »گُل بنفشه« ت (10۹

 ir/fa/news/http://hakimemehr.56866  ،  1۴:55  -  1۳۹۹اردیبهشت  

  متفاوت است!  یشتر با شتر عرب نیه درمان کرونا با ادرار شتر/ احتماالً خواص ادرار اوزارت بهداشت ب یواکنش سخنگو  : انوشیک، جهانپور (110

 56870akimemehr.ir/fa/news/http://h،  1۴:56  -  1۳۹۹اردیبهشت    0۳  مهر،    میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کرونا وجود ندارد وعیدر زمان ش انیمصرف آبز یبرا یمنع چیه ،یبهداشت یهاپروتکل طبق : یسیع، یگلشاه (111

 /56867http://hakimemehr.ir/fa/news،  1۴:56  -  1۳۹۹اردیبهشت    0۳  مهر،

  1۳۹۹اردیبهشت    02  مهر،   می حک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  امانه وزارت بهداشت نام در سثبت  یاستقبال دامپزشکان برا   شیافزا:  محسن،  یفرهاد (112

-  12:5۸  ،56833http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  شود ی اعالم م ندهیز آرو 10تا  یینها جیکرونا در کشور/ نتا صیتشخ ی»جستجو و نجات« برا  یهاسگ هیاول تیموفق: درضایحم، ی ریش (11۳

 /56821http://hakimemehr.ir/fa/news،  12:5۸  -  1۳۹۹اردیبهشت    02  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

 لیتحل  یخبر   گاهیپا  شو دارد؟به شست  ازیمرغ نتخم  ایکرونا/ آ  وعیش  طیدر شرا  یدام  یهافرآورده   نکردی ضدعفون  یچگونگ:  نیحس،  ی دیرش (11۴

 /56829http://hakimemehr.ir/fa/news،  12:5۸  -  1۳۹۹اردیبهشت    02  مهر،  میحک

،  انیدر روستائ  شد/ ترس از انتقال کرونا  یدر خراسان شمال  وکاسلین  هیعل  یکوبهیما  یدر اجرا   یکرونا موجب کند:  یدمحمدمهدیس،  ی احمد (115

 /56818http://hakimemehr.ir/fa/news،  12:57  -  1۳۹۹اردیبهشت    02  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

اردیبهشت   02 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، است واناتیح یعرصه زندگ یاز نابود یناش یلفع ریفراگ یهای ماریب: اهللروح ، یاسالم ( 116

1۳۹۹  -  12:5۸  ،56827http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

اردیبهشت    02  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  ونا شدمبارزه با کر   یدر ستاد مل  یوزارت جهاد کشاورز   ندهینما  «یماکنعل  صفری»دکتر عل (117

1۳۹۹  -  01:2۴  ،56816http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 - 1۳۹۹یبهشت ارد 01 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا دارد؟! یدرمان کرونا با ادرار شتر/ ادرار شتر در اسالم چه حکم یجنجال یماجرا  (11۸

15:۳7  ،56809http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  م یحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،    یدامپزشک  یهاشگاه یدر آزما  یانسان  یصیتشخ  یهانمونه   شی آزما:  دیسع،  یغفوری  و  زی کامب  ، یگانیگلپا  یامجد  (11۹

 56797imemehr.ir/fa/news/http://hak،  715:۳  -  1۳۹۹اردیبهشت    01  مهر،

در   تیاز عضو /ایاسترال دیدانشگاه آدال یزاده« استاد دانشکده دامپزشکهمت دیمهر با »دکتر فره میحک یوگوگفت : دیفره، زادههمت (120

،  ۴۳2۳: - 1۳۹۹فروردین  ۳1 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، واناتیدر ح وسر یکروناو نهیدر زم قیتا تحق ای علوم استرال یآکادم
56785http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 1۳۹۹فروردین    1۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  یکشور در رابطه با مشکالت جار   وریفعال صنعت دام و ط  یهامشترک تشکل   هیانیب (121

-  2۳:۴0  ،56756http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 2۳:۴1 - 1۳۹۹فروردین  ۳1 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، یجهاد کشاورز ریبه وز ی دام یهانامه واردکنندگان نهاده  (122
56765http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 2۳:۴2  -  1۳۹۹فروردین    ۳1  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  محدود کنند  واناتی به کرونا تماس خود را با ح  انیبتالم:  یمحمدعل،  یبخش (12۳
56773http://hakimemehr.ir/fa/news/ 
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http://hakimemehr.ir/fa/news/56866
http://hakimemehr.ir/fa/news/56870
http://hakimemehr.ir/fa/news/56867
http://hakimemehr.ir/fa/news/56833
http://hakimemehr.ir/fa/news/56821
http://hakimemehr.ir/fa/news/56829
http://hakimemehr.ir/fa/news/56818
http://hakimemehr.ir/fa/news/56827
http://hakimemehr.ir/fa/news/56816
http://hakimemehr.ir/fa/news/56809
http://hakimemehr.ir/fa/news/56797
http://hakimemehr.ir/fa/news/56785
http://hakimemehr.ir/fa/news/56756
http://hakimemehr.ir/fa/news/56765
http://hakimemehr.ir/fa/news/56773


95 
 

  ی خبر   گاهیپا،  میهست  یمقابل بازارچه موقت پرندگان نگهدار   شهر همدان: شاهد رها شدن پرندگان مرده در  یشورا   سیرئ:  کامران،  دانگر (12۴

 /56761http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:۴1  -  1۳۹۹فروردین    ۳1 مهر،  میحک  لیتحل

  -   1۳۹۹فروردین    ۳0  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا.  نشود  دکنندگانیبه مردم و تول  یدامپزشک  یرسانخدمت کرونا مانع  :  داحم ،  یعتیشر (125

2۳:۳۴  ،56747http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  لیلتح یخبر گاهیپا، شتافت یباق اریبه د 1۹-دی کوو یماریاثر ابتال به ببر  اسوجیاز همکاران دامپزشک شاغل در  «ی»دکتر احمد احمد  ( 126

 /56748http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:۳5  -  1۳۹۹فروردین    ۳0  مهر،  میحک

کرونا، حمل و نقل دام در چارچوب   وعیاز ش یر یجلوگبه منظور  /میاز دام به انسان نداشت 1۹-دیکوو وعیاز ش یگزارش: رضایعل، پوریعیرف (127

،   1۸:۳1 - 1۳۹۹فروردین  2۹مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ،شود یانجام م یاص و مقررات بهداشتضوابط خ
56719http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  معدوم شوند!  دیبا  نبهکشیشنبه و    یشده در روزها   دیتول  یهاجوجه   هی: کلروزهکی جوجه    دگاندکننیتول  یانجمن صنف (12۸

 /56721http://hakimemehr.ir/fa/news،  1۸:۳2  -  1۳۹۹فروردین    2۹  مهر،  میحک

  م ی حک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  شد  یانداز در کرج راه   ایروز دن  یبالصاحب با استانداردها  یهاسگ   یکدامپزش   کینیکل  نینخست:  احمد،  یر یخ (12۹

 /56717http://hakimemehr.ir/fa/news/، 1۸:۳2  -  1۳۹۹فروردین    2۹،  مهر 

، 11:۴۹ - 1۳۹۹فروردین  2۸ مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، روناک وعیش یدر پ کایآمر یها گوشت در فروشگاه  دیکمبود شد (1۳0
56709http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  2۸ ، مهر میحک لیتحل یخبر گاهیپا ، کرد بیشهر را تکذ نیبدون صاحب در ا یهاامحاء سگ  زدی یاسالم  یشورا سیرئ: یغالمعل، دیسف (1۳1

 /56708http://hakimemehr.ir/fa/news،  11:۴۹  -  1۳۹۹فروردین  

 ،11:۴۹ - 1۳۹۹فروردین  2۸ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهی پا، ممنوع شد زین نیچ «یخوردن گوشت سگ و گربه در شهر »جوها (1۳2

56707http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  کردند!   یبه انسان معرف  روسیکروناو  نیانتقال اول  دیبالصاحب را به عنوان مظنون جد  یهاه اُتاوا سگ دانشگا  نیمحقق (1۳۳

 /56691http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:5۸  -  1۳۹۹فروردین    27  مهر،  میحک

  ی خبر   گاهیپا،  شد یم  یخفاش بررس  یکرونا رو   روسیووهان، و  شگاهیوجود ندارد/ در آزما  روسیکروناو  یمصنوع  بر منشاء   یمبن  یمدرک  چیه (1۳۴

 hakimemehr.ir/fa/news/http//:56698،   2۳:57  -  1۳۹۹فروردین    27  مهر،  میحک  لیتحل

،  2۳:57 - 1۳۹۹فروردین  27 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، است  عهیشا ییروستا یهادام کرونا در  وعیش: دی مج، اسکندرپور (1۳5
56690http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  2۳:56 - 1۳۹۹فروردین  27 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، شوندی م گانیرا یخوزستان ضدعفون ی اهکشتارگاه : یمصطف، یکنارکوه ( 1۳6
56680http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

در سامانه وزارت بهداشت داوطلبانه   یامپزشکنام مراکز دثبت /کنمی م یرا بررس یارسال نامه به سازمان نظام دامپزشک: رضایعل، یسیرئ (1۳7

 /56703http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:5۸  -  1۳۹۹فروردین    27 مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  است 

  1۳۹۹فروردین    27  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  یدامی هامتخلف نهاده  کنندگانعیبه واردکنندگان و توز  یهشدار وزارت جهاد کشاورز  (1۳۸

-  2۳:57  ،56693http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  21:27 - 1۳۹۹فروردین  26 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، زا باشدسگتان استرس  یبرا  تواندی م یخانگ ةنیقرنط (1۳۹
56673fa/news/http://hakimemehr.ir/ 

  ی در سامانه وزارت بهداشت، تاکنون به سازمان نظام دامپزشک  ینام مراکز دامپزشکثبت  نامهعنوان کرد:  ی ا هیدر اطالع  یسازمان نظام دامپزشک (1۴0

 /56671http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:2۸ -  1۳۹۹دین  فرور  26 مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  واصل نشده است

فروردین   26 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، نام در سامانه اصناف وزارت بهداشت معاف شونداز ثبت یمراکز دامپزشک: ن یرام، یسالمت (1۴1

1۳۹۹  -  21:2۸  ،67256http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  26  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  از سنگربانان سالمت  تیحما  یاستان البرز برا  رادامپزشکانیدامپزشکان و پ  یتومان  ونیلیم  200کمک   (1۴2

 /56669http://hakimemehr.ir/fa/news،  1۴:۳7  -  1۳۹۹فروردین  

 - 1۳۹۹فروردین  25 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا ،، !ورکیویدر ن ییاجساد کرونا ینگهدار یحمل گوشت برا  یهاون یاستفاده از کام (1۴۳

22:۴1  ،56638http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

http://hakimemehr.ir/fa/news/56761
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http://hakimemehr.ir/fa/news/56709
http://hakimemehr.ir/fa/news/56708
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)سگ و   یخانگ واناتیح قیاز طر  201۹ دیجد روسی شار کروناوو کنترل انتقال و انت یر یشگیمراقبت، پ یراهنما: شهرام دیس، یرزمانیم (1۴۴

 56617kimemehr.ir/fa/news/http://ha  1۳:2۸  -  1۳۹۹فروردین    25  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهی پا،  )نسخه دوم(وحش  اتیگربه( و ح

،  کرونا و بسته شدن مرزها قاچاق دام را متوقف کرد  وعیاست/ ش افتهیبه شدت کاهش  یند گوشت گوسف یتقاضا برا: اصغر یعل، یملک (1۴5

 56636imemehr.ir/fa/news/http://hak،   1۳:۳0  -  1۳۹۹فروردین    25 مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

نامانوس و   یدر دامپزشک ها روس یاست/ کروناو فتادهیانسان اتفاق ناز دام به  1۹-دیکوو یماریاز ب یانتقال چیتاکنون ه: شهرام، یموحد  ( 1۴6

 /56622http://hakimemehr.ir/fa/news،  1۳:2۹  -  1۳۹۹فروردین    25  مهر،    میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا  ،ستندیناشناخته ن

،  22:۴1 - 1۳۹۹فروردین  25، مهر میحک لیتحل یخبر گاهیپا، کرونا وعی ش یدر پ کایگوشت در آمراحتمال بروز کمبود هشدار درباره  (1۴7
56639http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  گاه یپا،  وزارت بهداشت عیدر سامانه اصناف و صنا یدامپزشک یهاکینینام کلمهلت ثبت نیآخر ماه،نی فرورد 2۸پنجشنبه : احمد، ی دیجن (1۴۸

 /56616http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:۳۴  -  1۳۹۹فروردین    2۴  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

، 21:۳۴ - 1۳۹۹فروردین  2۴ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کایآمر یهاورد ابتال به کرونا در کشتارگاه صدها م (1۴۹
56610http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین   25 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، ه استاز کشتار غیرمجاز بیشتر شد یکرونا ضرورت جلوگیر  یبا شیوع بیمار : وهاب، پیرانی (150

1۳۹۹  -  1۳:2۹  ،56631http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 1۳:2۹ - 1۳۹۹فروردین  25 مهر،  میحک لیتحل یخبر گاهیپا شود؟یبالصاحب البرز بسته م یهاپرونده خطر سگ  ایآ (151

56624fa/news/http://hakimemehr.ir/ 

  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ، افتدیم قیسال به تعو کیاند/ اقساط مرغداران کرده  اهی را وارد بازار س وری دام و ط یهانهاده : یمرتض، ییرضا (152

 /65662http://hakimemehr.ir/fa/news، 1۳:2۹  -  1۳۹۹فروردین    25  مهر،  

،  1۳:۴1 - 1۳۹۹فروردین  2۴ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، ها!ها و گربه سگ  ریخلوت جهان در تسخ یشهرها (15۳
56605http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  کرونا!  وعی ش  یهد در پمش   یهاابانیدر خ  یخانگ  واناتی ح  یمعضل رهاساز :  محمد،  یبیطو    احمد  ،یعتیشر (15۴

 /56607http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:۳5  -  1۳۹۹فروردین    2۴

 -  1۳۹۹فروردین  2۴ ، مهر میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ،را رد کرد یخانگ واناتی ح قیونا از طرکر تیدانشمندان، سرا دیجد قاتیتحق (155

21:۳۴  ،56615http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  گاه یپا ، خبر داد  1۹-دیبه کوو  واناتی ح  یابتال از    یاز مشاهده موارد  یبهشت  دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  ئتیعضو ه:  رضایعل،  یفاطم ( 156

 /56609http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:۳۴  -  1۳۹۹فروردین    2۴     مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، است  کردهی کار م 1۹-دیحامل کوو یهاخفاش  یرو کایآمر نهیووهان با هز شگاهی: آزمادیجد یافشاگر  (157

   /56608http://hakimemehr.ir/fa/news  ،21:۳۴  -  1۳۹۹فروردین    2۴

، 1۳:۴0 - 1۳۹۹فروردین  2۴ مهر، میحک لیتحل ی خبر گاهیپا، هااز خفاش  روسیکرونا و دینوع جد 6کشف  (15۸
56598ws/http://hakimemehr.ir/fa/ne 

  2۴ مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  شودی ها انجام ماستان   یستاد کرونا  میبر اساس تصم  واناتیدر ح  1۹-دیکوو  شیآزما:  محمد،  یبیحب (15۹

 /56590http://hakimemehr.ir/fa/news،  1۳:۴0  -  1۳۹۹فروردین  

فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  شدند  یاریکرونا مرغداران دچار ضرر بس  روسیو  وعیتاسفانه امسال با شم:  محمد ،  زاده  میرح ( 160

1۳۹۹  -  2۳:06  ،56580ews/http://hakimemehr.ir/fa/n 

  ی کرده در انبارها رسوب یتن نهاده دام  ونیلیم 2از  شیب فیتکل نییرورت تعض /یر یبه جهانگ وریدام و ط  یهانامه واردکنندگان نهاده  ( 161

 56569ehr.ir/fa/news/http://hakimem،  2۳:0۴  -  1۳۹۹فروردین    2۳ مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  یگمرک

در   1۹-دیکوو یماریاز ب ی ر یشگیپ یکشور، وزارت بهداشت دست به کار شد/ راهنما یشکدامپز یمتول  یانفعال دو سازمان اصل انیدر م ( 162

 /56571http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:07  -  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا ،  منتشر شد  یدامپزشک  یهاکینیکل

از سگ و گربه به انسان    1۹- دیبر انتقال کوو  یمبن  یکوچک سند  واناتیح  یدامپزشک  یجامعه جهان  هیبر اساس اطالع:  نیالدم حسا،  نیاکبر ( 16۳

 /57056http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:0۴  -  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  وجود ندارد 

، 01:۳6 - 1۳۹۹فروردین  2۳ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، در بحران کرونا یدامپزشک ینقش بهداشت عموم: محمد، منش  یسلطان ( 16۴
56562ews/http://hakimemehr.ir/fa/n 
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،  01:۳5  -  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  ها نهاما سگ   شوندی ها هم به کرونا مبتال مگربه   د؛یپژوهش جد  کی  یجهینت ( 165
56561http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  کرونا شد  وعیباعث ش  واناتیو ح  عتی: ظلم به طبیسیسرشناس انگل  شناسینخست:  نیج،  گودال (166

-  2۳:06  ،56584http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا  در است؟به انسان چق  واناتیاز ح  1۹  دی کوو  یماریاحتمال انتقال ب:  آراسب،  مقدمدباغ ( 167

-  01:۳6  ،56563http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین   2۳ ر،مه میحک لیتحل یخبر  گاهیپا آنها قابل انتقال است؟ یبندبسته ای ییتوسط مواد غذا روسیکروناو ایآ: آراسب، مقدمدباغ ( 16۸

1۳۹۹  -  2۳:06  ،56586http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  گاه یپا، مقابله با کرونا یبرا  مارستانیب ازیجهت خرید تجهیزات مورد ن یلیتوسط دامپزشکان اردب الیر ونیلیم 500 یاهدا : سایمل، ا یپوردن ( 16۹

 /56565http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:0۸  -  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

ژنوم   یابیبه منظور رد PCR-RT یفیآزمون ک یاندازراه  /COVID-19 یشگاهیآزما صیتشخ ییاقدامات اجرا حیتشر: محمد، یبیحب (170

 /56582http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:07  -  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  کرونا  روسیو

  گاه یپا، شوند یصورت پلمپ م نیا رینام کنند، در غدر سامانه وزارت بهداشت ثبت دیاز فردا با یدامپزشک یهاکینیکل: محسن، یفرهاد (171

 /56564http://hakimemehr.ir/fa/news،  01:۳6  -  1۳۹۹فروردین    2۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

 1۳۹۹فروردین    21  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  میکنینم  هیبالصاحب را توص  یهاسگ   یساز عنوان معدوم   چیبه ه:  اکبریعل،  حدادزاده  (172

-  1۸:2۳  ،56554.ir/fa/news/http://hakimemehr 

فروردین    21،  20مهر،    میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  اندشده   ماریها بکه آن  ستین  یمعن  نیبه ا  1۹-دیبه کوو  واناتیآلوده بودن ح:  امیپ،  یمحب (17۳

1۳۹۹  -  1۸:2۳  ،56547http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ی وانیح  یهرگونه ابتال  یبررس  /شودی ها انجام مبه دام   1۹-دیکوو  یاحتمال  تیاز سرا  یر یجلوگ  یبرا   رانهی شگیاقدامات پ:  صفر  یلع،  یماکنعل (17۴

 56531emehr.ir/fa/news/http://hakim  ،22:۳2  -  1۳۹۹فروردین    20  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  صیمرکز تشخ  شگاهیدر آزما

  م یحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  رها شده به کرونا را مشاهده نکردند  یخانگ   یهاسگ   یاز ابتال   یمورد   ،یدامپزشک  یهامیت:  یعل  دیس،  انیمفاخر (175

 http://hakimemehr.ir/fa/news/56523،  22:26  -  1۳۹۹فروردین    20  مهر،

  20 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، زنده واناتیفروش ح یبازارها یلیتعط یبرا WHOاز  ستیز طیدرخواست صدها کارشناس مح ( 176

 hakimemehr.ir/fa/news/http//:56528،  22:27  -  1۳۹۹فروردین  

  گاه یپا،  و نگهبان  یخانگ  واناتی دامپزشکان و صاحبان ح  یبرا   روسی( کرونا وCOVID-19و کنترل )  ی ر یشگیپ  یراهنما :  درضایس،  یموسو  (177

 56540memehr.ir/fa/news/http://haki،  22:۳۳  -  1۳۹۹فروردین    20  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

،  22:2۸ - 1۳۹۹فروردین  20 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا ، وجود دارد وانیز انسان به حاحتمال انتقال کرونا ا: انوشیک، جهانپور (17۸

/56544http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  20 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیاپ در خوزستان مشاهده شده است! یخانگ واناتیاز ح یکرونا در برخ روسیانتقال و: دمحمدیس، ی علو (17۹

 /56521http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:۳1  -  1۳۹۹فروردین  

  مهر،   میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  یموسسه راز  یمبتال به کرونا با همکار   رانمایب  یپالسما درمان  یقاتیطرح تحق  یآغاز اجرا:  یعل،  یاسحاق (1۸0

 /56537http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:2۸  -  1۳۹۹فروردین    20

فروردین    1۹  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  ل وام بالعوض و استمها   یهامرغداران از کرونا با پرداخت کمک   انیجبران ز:  یمرتض،  ییرضا (1۸1

1۳۹۹  -  15:50  ،56494http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  1۹ هر،م میحک لیتحل یخبر گاهیپا، یدر دامپزشک DNA یهااستفاده از واکسن  دییتا /ینیبال شی کرونا در مرحله آزما دیواکسن جد (1۸2

 /56503http://hakimemehr.ir/fa/news،  15:51  -  1۳۹۹فروردین  

 1۹ مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، شهر خبر داد نیبالصاحب در ا یهاسگ  یاز ساخت پناهگاه برا  زدیشهردار : نیجمال الد، یز یعز (1۸۳

 56497hr.ir/fa/news/http://hakimeme،  15:50  -  1۳۹۹فروردین  

سخت   یدر روزها تیجمهور/ درخواست حما سیگوشت مرغ به رئ یارهیزنج دکنندگانیتول یانجمن مل سینامه رئ: یعبدالعل، یطهماسب (1۸۴

 56493kimemehr.ir/fa/news/http://ha، :5015  -  1۳۹۹فروردین    1۹  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا ، ییکرونا

http://hakimemehr.ir/fa/news/56561
http://hakimemehr.ir/fa/news/56584
http://hakimemehr.ir/fa/news/56563
http://hakimemehr.ir/fa/news/56586
http://hakimemehr.ir/fa/news/56565
http://hakimemehr.ir/fa/news/56582
http://hakimemehr.ir/fa/news/56564
http://hakimemehr.ir/fa/news/56554
http://hakimemehr.ir/fa/news/56547
http://hakimemehr.ir/fa/news/56531
http://hakimemehr.ir/fa/news/56523
http://hakimemehr.ir/fa/news/56528
http://hakimemehr.ir/fa/news/56540
http://hakimemehr.ir/fa/news/56544/
http://hakimemehr.ir/fa/news/56521
http://hakimemehr.ir/fa/news/56537
http://hakimemehr.ir/fa/news/56494
http://hakimemehr.ir/fa/news/56503
http://hakimemehr.ir/fa/news/56497
http://hakimemehr.ir/fa/news/56493
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فروردین    1۹مهر،    میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  وجود ندارد  نهیزم  نیدر ا  یداده علم  چیه  /ستندیکرونا ن  روس یها عامل وگربه :  مانیا،  انیمعمار (1۸5

1۳۹۹  -  15:51  ،  56500http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

- دیکوو یاز انتقال احتمال یر یرا درخصوص جلوگ یسازمان بهداشت جهان یهاروزانه دستورالعمل  یسازمان دامپزشک  :رضایپور، عل یعیرف ( 1۸6

،  15:50 - 1۳۹۹وردین فر 1۹ مهر،  میحک لیتحل یخبر گاه یپا، کندیو برعکس رصد م وانیاز انسان به ح ۹1
56490http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ی بهداشت دام ابتال   یکشور/ سازمان جهان  یسازمان دامپزشک  صیتشخ  یدر مرکز مل  1۹-دیکوو  صیتشخ  تیساخت ک:  رضایعل،  پور  یعیرف (1۸7

،  15:50 - 1۳۹۹فروردین  1۹مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، است نکرده دییرا تا یماریب نیها به اگربه
56496http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 ،  15:52 - 1۳۹۹فروردین  1۹مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، و مبارزه با کرونا  یدر کمک به بهداشت عموم یدامپزشک یهاشگاه یآزما (1۸۸
56513p://hakimemehr.ir/fa/news/htt 

که دانشمندان دامپزشک ما ارائه    یپاستور دامپزشک هستند/ تعداد خدمات  تویاز همکاران فعال در انست  یادیز  اری تعداد بس:  رضایعل،  یگلریب (1۸۹

،  0۳:۴2 - 1۳۹۹فروردین  1۸  مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ،اهد شد خو شتریو ب شتریب ندهیدر آ دهند،یم
56468hr.ir/fa/news/http://hakimeme 

  ار یدر اخت یزوده در مبارزه با کرونا را ب یوزارت بهداشت با سازمان دامپزشک یهای همکار  قیاطالعات و آمار دق: محمد، ی اردکان ییآسا (1۹0

 /56489http://hakimemehr.ir/fa/news   ،15:۴۸  -  1۳۹۹فروردین    1۸ مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  میدهی مهر قرار م  میحک

  1۳۹۹فروردین    1۸مهر،     میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  شدند   و شبکه بهداشت معدوم   یدامپزشک  میتوسط ت  ضایشده در بمرغ رها   یهاالشه (1۹1

-  0۳:۳۹  ،  56451http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 15:۴۸ - 1۳۹۹فروردین  1۸ مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهی پا ، فرماست!حکم  زین واناتیح یبرخ انیدر م «ی»فاصله اجتماع تیرعا (1۹2
56488r.ir/fa/news/http://hakimemeh 

  م یحک لیتحل یخبر  گاهیپا،  وحشاز نگهبانان باغ  یکیاز  روسیکرونا مبتال شد/ انتقال و روسیبه و ورکیویدر ن یوحشببر ماده در باغ کی (1۹۳

 /46956http://hakimemehr.ir/fa/news ،  15:۴6  -  1۳۹۹فروردین    1۸مهر،  

 ،  15:۴6 - 1۳۹۹فروردین  1۸مهر،  میحک لیتحل یخبر گاهیپا، بسته شود دیبا نیچ س« یخ یها»بازار : یانتون، یفاوچ (1۹۴
56470http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  1۸ مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، دیکن لیرا تعط یفروشزنده  یرها سازمان ملل: بازا یستیمجمع تنوع ز رکلیدب: زابتیال ، ماروما مرما (1۹5

 /56483http://hakimemehr.ir/fa/news،  15:۴7  -  1۳۹۹فروردین  

، 0۳:۳۹ - 1۳۹۹فروردین  1۸ مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، رف گوشت قرمز را در کشور به نصف کاهش دادکرونا مص : منصور، انیپور ( 1۹6

56453http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  -   1۳۹۹فروردین    1۸  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا  ،تومان ضرر کردند  اردیلیم  1200کرونا، مرغداران    وعیش  یدر پ:  بیحب،  اسداهلل نژاد (1۹7

15:۴7  ،56485http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

ابله با  تردد مق یهات یاز محدود یکوبهیو مراکز ما یدامپزشک یهاداروخانه  یروهاین ،یبهداشت یفن نی دامپزشکان، مسئول: عباس، کشاورز (1۹۸

 /56467http://hakimemehr.ir/fa/news،  0۳:۴2  -  1۳۹۹دین  فرور  1۸مهر،     میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  کرونا مستثنا شوند

،  0۳:۴1  -  1۳۹۹فروردین    1۸مهر،     میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  زنجان به دامداران   یجهاد کشاورز   سی رئ  ییکرونا  یهاه یتوص:  جواد،  یتاراس (1۹۹

56458http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 0۳:۳۹ - 1۳۹۹فروردین  1۸مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهی پا، زندیری خود را دور م یرهایش ییکای کرونا گاوداران آمر وعیش یدر پ (200

54564http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  -  1۳۹۹فروردین  1۸مهر،   میحک لیتحل یخبر گاهیپا !شوند یکرونا امحاء م وعیش لیبه دل زدیبالصاحب  یهاسگ : درضایحم، دلمیرح (201

0۳:۴۳  ،56456ehr.ir/fa/news/http://hakimem 

 -  1۳۹۹فروردین   16  مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا  ،در دوران بحران کرونا  یظم رهبرگوشت مرغ از مقام مع  دکنندهیتول  کیاستمداد   (202

20:2۹  ،56446http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 لیتحل یخبر  گاهیها دارد، پادن آنشخبر از معدوم  عاتیشا یمنطقه بام چالوس/ برخ ماریب یهاسگ تیوضع از یبنکول، عباس: نگران (20۳

 /56434http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:2۸  -  1۳۹۹فروردین    16مهر،     میحک

  16مهر،   میحک لیحلت یخبر گاهیپا، در دوران بحران کرونا یگوشت مرغ از مقام معظم رهبر دکنندهیتول کیاستمداد : صفدر، یرمراد یپ (20۴

 /56446http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:2۹  -  1۳۹۹فروردین  

http://hakimemehr.ir/fa/news/56500
http://hakimemehr.ir/fa/news/56490
http://hakimemehr.ir/fa/news/56496
http://hakimemehr.ir/fa/news/56513
http://hakimemehr.ir/fa/news/56468
http://hakimemehr.ir/fa/news/56489
http://hakimemehr.ir/fa/news/56451
http://hakimemehr.ir/fa/news/56488
http://hakimemehr.ir/fa/news/56469
http://hakimemehr.ir/fa/news/56470
http://hakimemehr.ir/fa/news/56483
http://hakimemehr.ir/fa/news/56453
http://hakimemehr.ir/fa/news/56485
http://hakimemehr.ir/fa/news/56467
http://hakimemehr.ir/fa/news/56458
http://hakimemehr.ir/fa/news/56454
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http://hakimemehr.ir/fa/news/56446
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http://hakimemehr.ir/fa/news/56446
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  ل یتحل یخبر گاهیپا، داشتند تینبوده و همواره فعال لیتعط یو بخش خصوص  یکرونا، کادر دامپزشک وعی از زمان ش: دی مج، اسکندرپور (205

 /56435http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:2۸ -  1۳۹۹فروردین    16  ،مهر،     میحک

  گاه یپا،  معابر ییگندزدا یاراک برا  یکدامپزش یبخش خصوص رانیاز خ یکی یاز سو  یمواد ضدعفون  تریهزار ل 15 یاهدا  :محسن، یشانق ( 206

 /56429http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:2۸  -  1۳۹۹وردین  فر  16  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

 - 1۳۹۹فروردین  16مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، گویبازار م یمحتمل برا یوهایو سنار 1۹-دی کوو یشوک اقتصاد : نیحس، ی اوری (207

20:27  ،56430http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  20:27 - 1۳۹۹فروردین  16مهر،   میحک لیتحل یخبر گاهیپا، دینخور یو سنت یافله اتیدر دوران کرونا لبن: ریام دیس، ان یمرتضو (20۸
56425http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین   16مهر،   میحک لیتحل یخبر گاهیپا، دی نده هایدرخواست چرخ کردن گوشت به قصاب ،ییکرونا  یدر روزها: اکبر یعل، حدادزاده  (20۹

1۳۹۹  -  20:2۸  ،56441tp://hakimemehr.ir/fa/news/ht 

،  20:27 - 1۳۹۹فروردین  16 مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا نا مبتال هستند!ووهان به کرو یهادرصد گربه  15 (210
56427http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

211) Chad Dodd ،ی خبر  گاهیپا م؟یخود را فعال و پرتحرک نگه دار وانیح ،یخانگ ةنیدر دوران قرنط دامپزشک: چگونه کی یهاهیتوص  

 /56409http://hakimemehr.ir/fa/news،  1۸:۳6  -  1۳۹۹فروردین    15  مهر،  میحک  لیتحل

، 1۸:۳۴ - 1۳۹۹فروردین  15 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ،(ر یبزها درآورد! )+تصاو ریکرونا شهر ولز را به تسخ وعیش (212

56404http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 1۸:۳5 - 1۳۹۹فروردین  15 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کشور یجامعه دامپزشک یبرا ییفرصت کرونا 20: محمد، زادهی لطف (21۳
56406.ir/fa/news/http://hakimemehr 

فروردین   15 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کنگبدون عالمت در هنگ یگربه  کی یهاو روده ینیکرونا در دهان، ب روسیمشاهده و (21۴

1۳۹۹  -  1۸:۳6  ،56405http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  مهر،   میحک  لیتحل  یخبر  گاه یپا،  شد!  ییکشور مجدداً بازگشا  نیبازار فروش خفاش و سگ در ا  ن،یکرونا در چ  انیکاهش تعداد مبتال  یدر پ (215

5640http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  1۸:۳۴  -  1۳۹۹فروردین    15  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   اهگیپا،  یی کرونا  یها در روزها اسب   ینگهدار  ی برا  یسوارکار   ونیفدراس  یهاهیتوص ( 216

56414http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  1۸:۳۳ - 1۳۹۹فروردین  15 مهر، میحک لیتحل یخبر هگای پا، کرونا وعیپس از ش نیمصرف سگ و گربه در شنژن چ تیممنوع (217

56403http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 ۳۹۹1فروردین    1۴  -  12:۴۸انتشار:    خیتار، سایت تحلیلی خبری عصر ایران ،  دهندی انتقال م  گریکدیها کرونا را به  : گربهینیپژوهشگران چ (21۸

  ،721608ps://www.asriran.com/fa/news/htt 

،  1۸:1۳ - 1۳۹۹فروردین   1۴انتشار:  خیتار، باشگاه خبرنگاران جوان، گربه در جهان مثبت اعالم شد  نیدوم شیآزما جهیکرونا؛ نت روسیو (21۹
7302570https://www.yjc.ir/fa/news/ 

، 10:۴2 - 1۳۹۹فروردین  1۴ ،ری تسنیمز، خبرگکرونا  وعیپس از ش نیف سگ و گربه در شنژن چمصر تیممنوع (220

2234868/14/01/1399https://www.tasnimnews.com/fa/news/    

،  02:0۳ - 1۳۹۹فروردین  1۴ مهر،  میحک لیتحل یخبر گاهیپا، (ریکردند )تصاو یدفع کرونا قربان ی رأس گوسفند را برا 57مردم نقده  (221
56398http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  02:02 - 1۳۹۹ین فرورد 1۴ مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا ، ر مازندران گزارش نشده است ها به کرونا ددام  یاز ابتال یمورد چیه (222
56396http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ی خبر   گاهیپا،  اصفهان  یذبح  یمپرندگان بو  یاستقرار دامپزشک در کشتارگاه کوچک مجتمع صنف  /شوندیفروشان اصفهان متمرکز مپرنده  (22۳

 /56392http://hakimemehr.ir/fa/news،  2:020  -  1۳۹۹فروردین    1۴  مهر،  میحک  لیتحل

نسخه  -)سگ و گربه( یخانگ واناتی ح قیاز طر  201۹ دیجد روسیمراقبت و کنترل انتقال و انتشار کروناو ی راهنما: شهرام دی س ،یرزمانیم (22۴

 /56383http://hakimemehr.ir/fa/news،  00:0۳  -  1۳۹۹فروردین    1۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا  -1۳۹۹فروردین    10اول  

  1۳۹۹فروردین  1۳ مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، ها متوسل شدبه سگ  یستیونیصه میرژ ،یدر مناطق اشغال انیآمار مبتال شیبا افزا (225

-  00:0۳  ،56389http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

http://hakimemehr.ir/fa/news/56435
http://hakimemehr.ir/fa/news/56429
http://hakimemehr.ir/fa/news/56430
http://hakimemehr.ir/fa/news/56425
http://hakimemehr.ir/fa/news/56441
http://hakimemehr.ir/fa/news/56427
http://hakimemehr.ir/fa/news/56409
http://hakimemehr.ir/fa/news/56404
http://hakimemehr.ir/fa/news/56406
http://hakimemehr.ir/fa/news/56405
http://hakimemehr.ir/fa/news/5640
http://hakimemehr.ir/fa/news/56414
http://hakimemehr.ir/fa/news/56403
https://www.asriran.com/fa/news/721608
https://www.yjc.ir/fa/news/7302570
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/14/2234868
http://hakimemehr.ir/fa/news/56398
http://hakimemehr.ir/fa/news/56396
http://hakimemehr.ir/fa/news/56392
http://hakimemehr.ir/fa/news/56383
http://hakimemehr.ir/fa/news/56389
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  مهر،   میحک  لیتحل  یخبر  گاه یپا،  میرا به صفر رساند  لیشهر اردب  هیدر حاش  رمجازیبه فرصت کرده و کشتار غ  لیکرونا را تبد:  صادق،  یصالح ( 226

 /56384http://hakimemehr.ir/fa/news،  00:0۳  -  1۳۹۹فروردین    1۳

(  ینوار مرز   انییبه روستا  یرسانخدمت   تیمامور  نیدر ح)کرونا   یماریاستان کردستان به ب  یدامپزشک  یهااز شبکه  یکی  سیرئ  یابتال  دییتا (227

 /56377http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:۴1  -  1۳۹۹فروردین    11 مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  

، 20:۴1 - 1۳۹۹فروردین  11 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، شد بیکرونا تکذ روسیقرمز به و یهاگوشت  یآلودگ: بهمن دیس، یبینق (22۸
56381http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 لیتحل یخبر  گاهیپا، )دامپزشک( یمترجم: دکتر پارسا جهان - یبا صنعت دامپرور 1۹ دی شوم کوو وندیزا: پآفَت  یاشتها: پارسا، یجهان (22۹

 /56376http://hakimemehr.ir/fa/news   ،20:۳۹  -  1۳۹۹فروردین    11 مهر،   میحک

  ی خبر  گاهیپا، روس یاز کروناو یناش 1۹ دیکوو یماریمقابله با ب یکشور برا  یگانه سازمان دامپزشک 1۸اقدامات  حیتشر: رضایعل، پوریعیرف (2۳0

 /56358http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:51  -  1۳۹۹فروردین    10مهر،     میحک  لیتحل

مختلف دام توسط   یو نظارت از اجزا  یبازرس 12ها در کشتارگاه  /شودیبه انسان منتقل نم یاز دام اهل 1۹-دیکوو: رضایعل، رپو یعیرف (2۳1

 56331r.ir/fa/news/http://hakimemeh،  00:05  -  1۳۹۹فروردین    10  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  ردیگی دامپزشکان صورت م

، 00:05 - 1۳۹۹فروردین  10،  مهر میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ، کرونا مبتال شد  یماریبه ب مارشیاز صاحب ب کیگربه در بلژ کی (2۳2

56340memehr.ir/fa/news/http://haki 

، 00:05 - 1۳۹۹فروردین  10مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کرونا روسیو ییشناسا یها برا سگ  ییایاستفاده از حس بو (2۳۳

56329http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاه یپا، شد   لیکشتارگاه تعط نیکرونا، ا یمار یرگاه مرغ گچساران به باز کارگران کشتا یکی خواهر   یابتال  یدر پ (2۳۴

 /56359http://hakimemehr.ir/fa/news  ،  2۳:5۳  -  1۳۹۹فروردین    10

  ی خبر   گاهیپا،  ارسال شد  یانسان   شیآزما  یواکسن برا   نیها/ اموش   یرو  یسیتوسط محققان انگل  شدهد ی کرونا تول  روسیمثبت واکسن و  جینتا (2۳5

 /56335http://hakimemehr.ir/fa/news  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا  مهر،  میحک  لیتحل

 میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، رندیقرار بگ شی شده و مورد آزما نهی رنطسابقه تماس با موارد مشکوک به کرونا، ق یدارا واناتیح: اکبر، یفتح ( 2۳6

 /56337http://hakimemehr.ir/fa/news، 00:0۴  -  1۳۹۹فروردین    10  ر،مه

  1۳۹۹فروردین  0۸ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، مجاز اعالم شد ،ی اجتماع یگذار طرح فاصله یاجرا پس از  یمراکز دامپزشک تیفعال (2۳7

-  11:26  ،56321http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  0۸ مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، رش نشده استگزا ایدر دن یمحصوالت دام لهیمورد انتقال کرونا بوس چیه: یمصطف، یکنارکوه (2۳۸

 /56320http://hakimemehr.ir/fa/news،   611:2  -  1۳۹۹فروردین  

  میحک لیتحل یخبر  گاهیا، رندیگی قرار م یدامپزشک یمورد بررس گانیبه صورت را 1۹-دیافراد مبتال به کوو واناتیح: رضایعل، پوریعیرف (2۳۹

 /56326http://hakimemehr.ir/fa/news،  15:06  -  1۳۹۹فروردین    0۸  مهر،

، 20:52 - 1۳۹۹فروردین  07 ،مهر میحک لیتحل یخبر گاه یپا، است یضرور یخانگ واناتیفاصله از ح تیرعا :کامیار ،داهیم (2۴0
56307ews/http://hakimemehr.ir/fa/n 

ما حضور دارند که از نظر   میدر ت یدامپزشک نخبه حضور دارند/ دامپزشکان ۴وزارت بهداشت،  یمبارزه با کرونا میدر ت، علی رضا: رئیسی (2۴1

 /56312http://hakimemehr.ir/fa/news،   20:5۳  -  1۳۹۹ن  فروردی  07 ، مهر  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  هستند  یقو  اریبس  یعلم

،  مهر  میحک  لیتحل  یخبر  گاه یپا،  شده در لرستان از نظر ابتال به کرونا اعالم شد قالده سگ تلف  ۳  شیآزما  یینها  جهینت:  نبیز،  محمدخانی (2۴2

 ir/fa/news/http://hakimemehr.56317،  20:5۳  -  1۳۹۹فروردین    07

به بهانه    یدامپزشک  یهامارستانیو ب  هاکینیکل  یلیاز تعط  یریکوچک خواستار جلوگ  واناتیح  یدامپزشک  یانجمن جهان  سیرئ:  شان،  انیرا (2۴۳

 /56294http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:1۸  -  1۳۹۹  فروردین  06  مهر،  میحک لیتحل  یخبر   گاهیپا،  کرونا شد   وعیش

  م یحک لیتحل یخبر  گاهیپا، دیکن یخود خوددار  واناتیبردن ح رونیاز ب /یخانگ واناتیح نهیدامپزشک به قرنط کی هیتوص: فرزام، هاتفی (2۴۴

 .56291ir/fa/news/http://hakimemehr،  21:1۹  -  1۳۹۹فروردین    06  مهر،

ارسال    شگاهیآنها به کرونا، به آزما  یاحتمال  یابتال   یبررس  یشده در لرستان براقالده سگ تلف  ۳اخذ شده از    یهانمونه :  نبیز،  یمحمدخان (2۴5

 :56295hakimemehr.ir/fa/news///http،  21:1۹  -  1۳۹۹فروردین    06،  مهر  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  شد

  ل یتحل یخبر گاهیپا ، را جلو انداخت  یبه سرباز  یهستند/ کرونا اعزام مشموالن دامپزشک یدامپزشکان هم جزو گروه پزشک: یتق، مهری ( 2۴6

 /56315fa/news/http://hakimemehr.ir، ،  20:5۳  -  1۳۹۹فروردین    07  مهر  میحک

http://hakimemehr.ir/fa/news/56384
http://hakimemehr.ir/fa/news/56377
http://hakimemehr.ir/fa/news/56381
http://hakimemehr.ir/fa/news/56376/
http://hakimemehr.ir/fa/news/56358
http://hakimemehr.ir/fa/news/56331
http://hakimemehr.ir/fa/news/56340
http://hakimemehr.ir/fa/news/56329
http://hakimemehr.ir/fa/news/56359
http://hakimemehr.ir/fa/news/56335
http://hakimemehr.ir/fa/news/56337
http://hakimemehr.ir/fa/news/56321
http://hakimemehr.ir/fa/news/56320
http://hakimemehr.ir/fa/news/56326
http://hakimemehr.ir/fa/news/56307
http://hakimemehr.ir/fa/news/56312
http://hakimemehr.ir/fa/news/56317
http://hakimemehr.ir/fa/news/56294
http://hakimemehr.ir/fa/news/56291
http://hakimemehr.ir/fa/news/56295
http://hakimemehr.ir/fa/news/56315
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  م یحک لیتحل یخبر  گاهیپا ،خود را رها کنند یخانگ واناتیاز مردم ح ینادرست درباره کرونا باعث شد برخ یرساناطالع: ماهان، بیطرف  (2۴7

 /56273http://hakimemehr.ir/fa/news، 12:51  -  1۳۹۹فروردین    05  ،  مهر 

  ی کوبه یو مراکز ما هاشگاه یها، آزما داروخانه  ها،مارستان یب ها،کینیکلی ها، پلدرمانگاه  تیفعال یبرا ت یاز اعمال محدود: نیرام، یمتسال (2۴۸

،  12:52 - 1۳۹۹فروردین  05،  ر مه میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، دیعمل آبه  یاستان تهران خوددار یدامپزشک
56280http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

پایگاه    ،به بهانه کرونا  عتیدر طب  یخانگ  واناتیمازندران درباره مخاطرات رها کردن ح  ینیانجمن دامپزشکان بال  ریهشدار دب:  سبحان،  یمتول (2۴۹

 /56269http://hakimemehr.ir/fa/news.  2۳:05  -  1۳۹۹فروردین    0۴  م مهر،خبری تحلیل حکی

پایگاه خبری   .است یسازمان دامپزشک ،یدانشور  حیمس مارستانیاطراف ب یهابه موضوع سرفه سگ  یدگیمرجع رس: محسن، یفرهاد (250

 /56271http://hakimemehr.ir/fa/news،  2۳:05  -  ۳۹۹1فروردین    0۴  تحلیل حکیم مهر،

  0۴، پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر، ندارد یعلم یمبنا 1۹-دی به کوو یخانگ واناتی ح یدرباره ابتال اخبار منتشر شده : رکسانا، یسرابند  (251

 56268ws/http://hakimemehr.ir/fa/ne،  2۳:05  -  1۳۹۹فروردین  

،  21:۴2 - 1۳۹۹فروردین  0۳ پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر، ،شود ی م شیآزما واناتیح یهم بر رو سیکرونا ساخت انگل دیواکسن جد (252

56263ir/fa/news/http://hakimemehr. 

، پایگاه  و بالعکس  یخانگ  واناتیاز انسان به ح  1۹-دیکوو  یماریباره احتمال انتقال عامل بدر  دیجد  یهاافتهی  حیتشر  :صفر  ا  علی،    یماکنعل (25۳

 56259mehr.ir/fa/news/http://hakime/   21:۴۴  -  1۳۹۹فروردین    0۳  خبری تحلیل حکیم مهر،

 ل یتحل یخبر  گاهیپا، نبوده است مثبت بود،  1۹-دیاز نظر کوو اشه یاول شیکه آزما یکنگهنگ  نی»کرونا« عامل مرگ سگ پامران روسیو (25۴

 /56264http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:۴2  -  1۳۹۹فروردین    0۳  مهر،  میحک

  گاه یپا،  کرونا  یماریب  وعیش  طیدر شرا  یخام دام  یهافرآورده   دینحوه خر  به مردم درخصوص  یسازمان دامپزشک  یهاهیتوص:  سامد،  برومندفر (255

 /62605http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:۴۴  -  1۳۹۹فروردین    0۳  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

، 22:1۳ - 1۳۹۹فروردین  02 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا م؟یکن را از شر کرونا خالص یگوشت ییچگونه مواد غذا: جهیخد، یرحمان ( 256
56252http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ، 1۹-دیکوو یمار ی( درباره بOIEبهداشت دام ) یسازمان جهان حاتیتوض ان شد:عنو  رانیا یدامپزشک یدر مقاله خبرنامه انجمن جراح (257

 /56249http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:1۴  -  1۳۹۹فروردین    02   ،مهر  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

،  22:1۳ - 1۳۹۹فروردین  02 پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،  ،کرد را آغاز واناتی ح یواکسن کرونا بر رو شیآزما هیروس (25۸
56253http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

یم مهر،  پایگاه خبری تحلیل حک ،داوطلبان  یواکسن رو   نیا شیشد/ آغاز آزما شیآزما  واناتیح  یرو  تیبا موفق نی واکسن کرونا ساخت چ (25۹

 /56256http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:1۳  -  1۳۹۹فروردین    02

  روس ی ناقل و یکیصورت مکانبه  توانندی نشده است اما آنان م دهید واناتی ح ایدر پرندگان  دی جد یکرونا  روسیو: رضایعل، اکبرشاهی ( 260

 /56251http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:15  -  1۳۹۹فروردین    02مهر    میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا.  باشند

، 05:5۸  -  1۳۹۹فروردین    01پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،    ، پزشکان و دامپزشکان را گوشزد کرد  ی همکار   تیکرونا اهم:  یوسف،  داودی ( 261
56247ews/http://hakimemehr.ir/fa/n 

،  05:57 - 1۳۹۹فروردین  01 پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر، دامپزشکم! کیجناب نامستطاب کرونا! من : رجاللیم، یدرسولیس ( 262
56246news//http://hakimemehr.ir/fa 

، 22:5۹ - 1۳۹۸اسفند  2۸ مهر، میحک لیتحل یخبر  هگایپا ،در مهار کرونا  یبخشیو آگاه ی سازمان دامپزشک ( 26۳

56236http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ،پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر ،(دوم و پایانی )بخش  ی( در دامپزشکهدیری خانواده کرونا )کروناو یهاروس یبر و یمرور : نیافش، یمیابراه ( 26۴

 /56224http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:۴2  -  1۳۹۸اسفند    27

  1۳۹۸اسفند    2۸  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  میاکرونا نداشته  روسیبه و  واناتیح  تیجمع  یاز ابتال   یتاکنون گزارش:  رضایعل،  پوریعیرف ( 265

-  2۳:00  ،5623http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  27 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کرونا یدمیدر بحبوبه اپ یرضرور ینمودن مردم با استرس غ تریضرورت اجتناب از عصب، : امضا محفوظ سندهینو (266

 /56222http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:۴2  -  1۳۹۸اسفند  
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  25مهر،  میحک لیتحل یخبر گاهیکرونا پا یمار یب تیریدر بزنگاه مد یو موثر حلقه مفقوده دامپزشک ای ضرورت نقش پو: جواد، خواهان یشا ( 267

 56159mehr.ir/fa/news/http://hakime،  01:۳7  -  1۳۹۸اسفند  

استفاده   یخانگ واناتی ح یکردن دست و پا  یضدعفون یدرصد برا 70از الکل  /شوندی به کرونا مبتال نم یخانگ واناتی ح: دیمج، انیذاکر ( 26۸

 :56173hakimemehr.ir/fa/news///http،  2۳:1۳  -  1۳۹۸اسفند    25  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  دینکن

 -  1۳۹۸اسفند    25  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  کرونا  یریگدر بحران همه  یحضور فعال دامپزشک  یبرا  شنهادیپ  ۹:  آراسب،  مقدمدباغ ( 26۹

01:۳۸  ،56165http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 01:۳۸ - 1۳۹۸اسفند  25 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا کرونا! روسیاز ابتال به و یر یجلوگ یر گاو توسط هندوها برا ادرا دنینوش (270

56157http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  2۴پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،  ،)بخش نخست( یدر دامپزشک (ده یریخانواده کرونا )کروناو یهاروس یبر و یمرور : نیافش، یمیابراه (271

 /56136http://hakimemehr.ir/fa/news،  02:۴5  -  1۳۹۸اسفند  

https://transnet.ir/blog/social-، کرونا وعی، تنها راه کاهش شial DistancingSoc یاجتماع یگذارفاصله  یراهنما (272

distancing/ 

 https://fa.wikipedia.org/wiki،  یاجتماع  یگذارفاصله (27۳

   -1۳۹۹روردین  نسخه دوم ، ففاصله گذاری اجتماعی در مطب،    -1۹-ه با کوویدز وم مبارراهنمای گام د (27۴

امات سالمت محیط و کار در محیط های اداری ، نسخه دوم فرودین  ز فاصله گذاری اجتماعی و ال -1۹-ه با کوویدز راهنمای گام دوم مبار (275

 1۴1/۳06کد  -1۳۹۹

 1۳۹۹اجتماعی در شهرک های صنعتی ، نسخه دوم فرودین  اری  فاصله گذ  -1۹-ه با کوویدز راهنمای گام دوم مبار ( 276
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