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 وریط یهایماریب ۀدستنام 

 لنکورتیوا ریپ ژان؛ کوکسیبروگر پ نیج :گانپدیدآورند 
 ایون؛ منسف بوزوآ لیپراساد؛ دان وایاچ ال ش  
 انیسالمت مانیدکتر ا؛ یئیدکتر ابوالفضل غن ترجمه:  
 اریرزم دیدکتر جمش :علمیویراستار  
 اسدپور فعال مشهد هیهان :ادبیویراستار  
 0420 تابستانل، ، چاپ اوّ)رنگی( نسخه 02، رحلی مشخصات: 
 دقت ةچاپخان چاپ و صحافی: 
 ریال 222/222/7 بها : 
 حق چاپ برای انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد محفوظ است. 

 مراکز پخش:

مشهه، م میهه ان آزادام دانشههداس  ردوسههج مشهه، م جنهه  سههلف یهها  :فروشگگهاو و اماگاگگهاو  تگگاس  گگردگ 
 (  250) 66666303 -66620333تلفن:  

 بسه  یه  نرهرام بهن   ت،رانم می ان انقهب،م ییابهان کهارگر جنهوبجم بهین روان ،هر و و           :مؤسّسۀ  تابیران
 (200) 33868305تلفن:       6گشتاس م پبک                                      

080ت،رانم ییابان انقب،م ییابان منیرا جاوی  )اردیب،ش ( نبش ییابان نررام شه ار      :مؤسّسگۀ دااایران
 (200) 33822088 – 33822002تلفکس:  

http://press.um.ac.ir               Email: press@um.ac.ir 

 Brugère-Picoux, Jeanne, 1943 م. -۳۴۹۱ژن،  کو،یپ-بروژر سرشناسه:

؛ انیس ممت  م ان ی، ایئ  ی؛ ترجمه ابوالفضل غن  لنکورتیوا ریپ، ژانکوکسیپ بروگرنیج /وریط یهایماریب ۀدستنام عنوان و نام پدیدآور:
 .اسدپور هیهان یادب راستاری؛ واریرزم دیجمش یعلم راستاریو

 .۳۹1۳ انتشارات، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، مشخصات نشر:

 رحلی ص. 021 مشخصات ظاهری:

 .0۳۱انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛  فروست:

 ISBN: 978-964-386-506-1 شابک:

 فیپا. نویسی:وضعیت فهرست
 Manual of poultry diseases  :یادداشت

 Birds -- Diseases -- Handbooks, manuals, etc هادستنامه -- هایماریب --پرندگان  موضوع:

 Vaillancourt, Jean-Pierre ریپ-ژان انکور،یوا ضوع:مو

 مترجم ،-۳۱۳2ابوالفضل،  ،یئیغن شناسه افزوده:

 مترجم ،-۳۱۳1 مان،یا ان،یسممت شناسه افزوده:

 راستاریو ،- ۳۱۹۴ د،یجمش ار،یرزم شناسه افزوده:
 .، انتشاراتدانشگاه فردوسی مشهد شناسه افزوده:

 SF ۴۴۹ بندی کنگره:رده
 ۹10۴۳/۳۱۳ بندی دیویی:رده

 00۴۳0۳۱ شماره کتابشناسی ملی:
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 کنندهمشارکت سندگانینو
 
 

 

 حیات عباسی
 پزشکدام

 سوتادانشگاه مینه
 سوتا، آمریکاسنت پل مینه

 
 تاه سین عبدل عزیز

 پزشکیپاتولوژیست دام
آزمایشگگگاه تشگگ ییگگی  ییاان تیوانا ،  

کشگگازازن ز ماما  مشگگنریان  دپااتیان 
 االی، کاازلینان شیالی، آمریکا

 
 کریم ت آدجو

پزشگگگکی ز دامشگگگناسگگگی آسگگگی س مااّ
ی پزشگگکی م ّداممزاعۀ دانشگگکا  تیوانا  

 آلفوا ، فرانسه
 

 نادر آلوی
 اسناد
 شناس پرناگانآسی 

 پزشکی  اتنا  اتنا، الجزایرداممؤسّسۀ 
 

 آرتورو آنادون
 اسناد

ی، شناستیان سما، دپاپزشکیدانشکا  دام
 داازشناسی، دانشگاه مادایا، اسپانیا

 کالد از ر 
 فنی طیوا، پ وفراگان، فرانسهمؤسّسۀ 

 
 دنیس بایلیجین
س  هااشگت ز نگنایغ ایایی، دانشگاه   مااّ
 ی تولوز، تولوز، فرانسهم ّ

 
 دومینیک بالوی

کریسنال، مشازا شگگۀکۀ پزشگگک، دکنر دام
 ال وز ، فرانسه

 

 کارولین بانت نوآچ
 پزشکدکنر دام

  هااشت تیوانا  فیۀرز، اسرائیلسۀ مؤسّ
 

 بانونهرو 
 پزشکدکنر دام

 گرزه آنیۀیو، آازاک، فرانسه
 

 کیت بارگر
 پزشکدام

مگگایر اهگگانی افگگاه تیوانگگا  شگگگرکگگت  
   زاننرس، دازیاسون، آمریکاکاب

 
 اچ جان بارنز

اسگگگنگاد، دپگااتیگان  هااشگگگت گرز ی ز    
، االیپزشگگگکی دامپاتو یولوژن، دانشگگگکاه 
 کاازلینان شیالی، آمریکا

 
 جنویو بنارد

 اسناد
 دانشگگگکا  هگااشگگگت ز نگگگنایغ ایایی،  

 ی تولوز، تولوز، فرانسهپزشکی م ّدام
 

 مگنه بیسگارد
 هااشت ز ع وم دانشگکا     راسگنۀ اسگناد  

 پزشکی، دانشگاه کپنهاگ، دانیااک
 

 پاتریک جی بلکال
 یکاا انگگگ ی ااشگگگا تدایش، دانشگگگگاه  

 کوئینزلنا، کوئینزلنا، اسنرالیا
 

 منسف بوزوآیا
 اسناد
کی پزشدامدانشکا  شناس پرناگان؛ آسی 
 تۀت، تونسسیان

 

 هنری بروگر
 اسناد افن اان

 فگیگزیگولگوژن، فگگاامگگاکگگولوژن دامگگانی،    
 ی آلفوا پزشکی م ّدام
 

 جین بروگر پیکوکس
ی، میسگگون پزشگگکی م ّشگگناس، دامآسگگی 

 آلفوا ، فرانسه
 

 کاردینالپییر کاالیتماری
 شناس، پردیس دانشگاه لیون، فرانسهانگل

 
 کارول جی کاردونا

 اسناد
ا، سوتپزشگکی، دانشگگگاه مینه دامدانشگکا   

 پول، آمریکاسنت
 

 ماری ترسه کاسابون هوگونین
پزشگگکی، دانشگگگاه سگگیوداد،  دامدانشگگکا  

 مکزیک
 

 دونا ک کارور
 اسناد

دپگگااتیگگان ع وم طیوا، دانشگگگگگگاه االی،  
 کاازلینان شیالی، آمریکا

 
 الیان چاتالین

 اسناد
 پزشکی لیون، فرانسهدامآناتومی، 

 

 خاویر چاتنت
 پزشک، مشازا ال وز ، فرانسهدکنر دام

 
 ژائولینگ چن

پزشگگگکی، انسگگگنیو پرزای تیوانا  ز دام
شگگهرداان پک ، آکادمی کشگگازازن پک ،  

 چی 
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 سونیا چنییر

 شناسک ینیسی ، آسی 
 دانشگاه موننرال، کۀک، کانادا

 

 یونس چورفی
 اسناد

پزشگگکی، دامدانشگگکا  پزشگگکی زیسگگنی، 
 دانشگاه موننرال، کۀک، کانادا

 

 جینز پی کریستنسن
 دانشیاا

نی، ع وم زیس  پزشکی، دانشکا یولوژن دام
 دانشگاه کپنهاگ، دانیااک

 

 استیون کالرک
ی ااشگا، زززتیس، افرسون  پزشگک فنّ دام

 ار ی، کاازلینان شیالی، آمریکا
 

 روسیو کرسپو
 دانشیاا

ایینی آزمگایشگگگگاه  هااشگگگت پرناگان ز  
موااک، دانشگگگگگگاه ایگگالنی زاشگگگنگن ،  

 زاشنگن ، امریکا
 

 دیزرتسدسروزین دانگوی
 پزشکدام

مگگایر   ب  هگگااشگگگت تیوانگگا  ال وکگگا 
 ( پ وافراگان، فرانسه22ان دن)ال

 

 جیمز اف دیویس
 شگگگۀکۀپزشگگگکی تشگگگ ییگگگی، مایر دام

پزشکی طیوا اواایان شیالی، اکوزد، دام
 اواایا، آمریکا

 
 داویسونشریل 
 دانشیاا

شناسی، آسگی   آزمایشگگاه ط  پرناگان ز 
پزشگگگکی، دام دانشگگگکا مرکز نیو ولنون، 

 دانشگاه پنسی وانیا، آمریکا
 
 
 

 چریستوف دگورس
 اسناد

ی اکوله، میسگگگون پزشگگگکی م ّآناتومی، دام
 آلفوا ، فرانسه
 ناتالی  دز  ت

 پزشکدکنر دام
 کننی ، فرانسهپراکسیو ، سنت

 
 دانپاتریسا ای 

شگگناس مشگگازا تدایااتی ااشگگا، آسگگی  
دانشگگگکگگا  ، میگگاانیش پرنگگاگگگان ز مداّ
پزشگگکی ز ع وم زیسگگنی،  کشگگازازن، دام

 دانشگاه پنسی وانیا، آمریکا
 

 محمد ال هوآدفی
 اسناد

کشگگازازن ز  ن ان طیوا، انسگگنینو ییاان
 پزشکی، مراکبدام
 

 میشل ای ارگا
پزشگگگکی، کوپی، نایرز ی، اپیامیولوژن دام

 کنیا
 

 نیکوالس اترادوسی
ی آنسگگگس،  گیگکگگاا ااگرایی، آژانس م ّ   

شگگگنگگاس ز  شگگگنگگاس، ایگگیگگنگگی زیگگرزس
 شناسی پرناگان، فرانسهآسی 

 
 اسکار جی فلچر

 اسناد
دپااتیان  هااشگگگت گرز ی ز پاتو یولوژن، 

پزشگگگکی، دانشگگگگاه ایالنی دامدانشگگگکا  
کاازلینان شیالی، االی، کاازلینان شیالی، 

 آمریکا
 

 فورنیردومینیک 
 ازسان، فرانسهفیالزن، پزشک، دام
 

 کریس فریتز
 مریال س کت، گینززیل، اواایا، آمریکا

 

 اریک ان گینگریچ
پزشگک، دیامونا زن، ززنسویل، اینایانا،  دام

 آمریکا
 

 لوک گوئرینجین
 اسناد

 یپزشگگکی م ّشگگناس پرناگان، دامآسگگی 
 تولوز، تولوز، فرانسه

 
 جیمز اس گای

 اسناد
 هااشگگگت گرز ی ز پاتو یولوژن،  دپااتیان

پزشگگگکی، دانشگگگگاه ایالنی دانشگگگکاه دام
کاازلینان شیالی، االی، کاازلینان شیالی، 

 آمریکا
 

 وینسنت گویونت  
 پزشکدکنر دام

 مزااع  وانۀرا، ازنناایو، کانادا
 

 حافظ ام حافظ
 اسناد

 ان طیوا دانشگگگگاه  ییگاان  نانسگگگنینو
  رلی ،  رلی ، آلیان

 
 هوارفردریک جی 

شناسی پزشگگکی، آسی شگگناس دامآسگی  
پزشگگگکی، از وان، آال اما، تشگگ ییگگگی دام 

 آمریکا
 

 دارال جی جکوود
 اسناد

وسعۀ تدانشگاه ایالنی از ایو/مرکز تدایش ز 
 کشازازن از ایو، ززسنر، از ایو، آمریکا

 
 ورونیک جستین

ی سگگگالمگگت، اگگیا،  آژانگس امگنگیگگت م ّ   
، شناسزیست ز کاا )آنسس(، زیرزسمدیط
شگگگناس پرناگان، شگگگنگاس ز انگگل  ایینی

 پ وفراکان، فرانسه
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 یوس جوگالرجین
زتب س، ک ینیگک پرنگاگان ز تیا   مگااّ 

ی تولوز تولوز، پزشگگگکی م ّدامدانشگگگکگگا  
 فرانسه

 
 ارهارد فرانز کالتا

 اسناد
ک ینیک پرناگان، مزناگان، دززیسگگگنان ز 
ما ی، دانشگگاه ااسنوس لیۀی،، ایس ،  

 آلیان
 

 ال کمپفایزاب
 پزشکدکنر دام

 شناسمایکوالسیاشناس ز  اکنرن
ی سگگگالمگگت، اگگیا،  آژانگس امگنگیگگت م ّ   

، شناسزیست ز کاا )آنسس(، زیرزسمدیط
شگگگناس پرناگان، شگگگنگاس ز انگگل  ایینی

 پ وفراکان، فرانسه
 

 جوزف ل بارس
ی زااعت، توانفویل، تدایاا  م ّمؤسگگّسگگۀ 

 فرانسه
 

 استفان لمییر
 پزشکدکنر دام

 مریال، لیون، فرانسه 
 

 کاترین ام لوگو
 اسناد

پزشکی، میکرز یولوژن ز ط  دپااتیان دام
 پزشکی، دانشگاهدامدانشگگکا  پیشگگیرن،  
 آیوا، آمریکا

 
 لوس لوپز

 شناس  الینیآسی 
   سان لوکاس، موچپیانکا، مکزیک

 
 استفانی مادر

 پزشکدکنر دام
 ان ک ی ززاا  کشگگگازازن/سگگگیگاسگگگت  

  ا، فرانسه کشازازن ز سرزمی کشازازن، 

 میشل مگنین
 پزشکدکنر دام

 گوننیر، فرانسه -آ، چاتوانموااک دام  ی
 

 دیدیر مارلیر
دانشگگگکا  اسگگگنگاد، ک ینیگک پرنگاگگان،     

 پزشکی، دانشگاه لیژ،   ژیکدام
 

 میشل پی مارتین
 دانشیاا

دپااتیان  هااشگگگت گرز ی ز پاتو یولوژن، 
ایالنی  پزشگگگکی، دانشگگگگاهدامدانشگگگکا  

کاازلینان شیالی، االی، کاازلینان شیالی، 
 آمریکا

 

 الراناگا -ماریا روسا مارتینز
 اسناد

، شناسیپزشکی/دپااتیان سمدانشگکاه دام 
داازشگگگناسگگگی، دانشگگگگاه مادایا، مادایا، 

 اسپانیا
 

 رون میژرهوف
 مشازا

 افزایب عی کرد طیوا، ززاست،   نا
 

 آنتونی مرسییر
 پزشکدکنر دام

 کریسنال، مالسنرزیت، فرانسهشۀکۀ 
 

 سرگ مسییر
 اسناد

دانشکا  شناس، شگناس ز میکرزب آسگی  
 پزشکی، دانشگاه موننرال، کۀک، کانادادام
 

 گای مولمانس
شناسی، مرکز شگناس ز ایینی زاتا زیرزس

پزشگگگکی ز اگرزکییکگگال، تدایاگگا  دام
  رزکسل،   ژیک

 

 آندره ام مایلز
 پزشکدام

 کاازلینان شیالی، آمریکازی یینگنون، 

 هرو مورین
پزشگگگک، گرزه گرییاد، ازسگگگان، دکنر دام

 فرانسه
 

 انگوین تای فوک نینه
 اسناد

  ان طیوا ییاان
 دزک، زیننام-دانشگاه تو

 
 ال کی نوالن

 اسناد
 پزشکی، دانشگاه ایوا، آیوا، آمریکاکالج دام

 

 روبرت ال اون
پگگزشگگگکی،  هنری  مگگایگر مگگامگگا  دام 

پزشگگکی، اکسگگفواد اایا،   ان دامتلااه
 پنسی وانیا، آمریکا

 

 پل پیکوتژآن
 شناسمیکرزب

ی سگگگالمگگت، اگگیا،  آژانگس امگنگیگگت م ّ   
زیسگگت ز کاا )آنسگگس(، پ وفراکان،  مدیط
 فرانسه

 

 ال پفلیدرر
پزشگگکی، دانشگگگاه موننرال،  دانشگگکاه دام

 کۀک، کانادا
 

 مانون راسیکوت
 پزشکیاپیامیولوژن دام

 کۀک، کانادا
 

 اف راو
 مهناس زیسنی

   ژیک - رزکسل
پزشگگکی ز آگرزکییکال، مرکز تدایاا  دام

   ژیک - رزکسل
 

 توماس ردمن
 پزشکدام

ک ینیک پرناگان، مزناگان، دززیسگگگنان ز 
ما ی، دانشگگاه ااسنوس لیۀی،، ایس ،  

 آلیان
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 میشل رپرانتژان

 شناسیدکنر انگل
ی سگگگالمت، ایا، مدیط آژانس امنیگت م ّ 

 کاا )آنسس(، پ وفراکان، فرانسهزیست ز 
 

 ژاک روبرتون
 پزشک، فرانسهدکنر دام

 
 بریس روبینو

 پزشکدکنر دام
 فنال ، چاتا واگ، فرانسه

 
 یویس روبینسون

 ک، کاناداۀپزشکی، کشناس دامآسی 
 

 چری -استیسی ال شالتز
 شمداّ

 ان عفونی،  ییااسگگگنان ااتیان  ییاانپد
میفیس، تدایااتی کودکان سگگگنت اود، 

 تنسی، امریکا
 
 اچ ال شیواپراساد 

 اسناد
سیسنم آزمایشگا ی ایینی ایا ز  هااشت 
 -تیوانگا  کگالیفرنیگا، دانشگگگگاه کالیفرنیا   

 دیویس، آمریکا
 

 آمر سیلیم
 اسناد افن اان

پزشگگکی، دانشگگگاه موننرال،  دامدانشگگکا  
 کۀک، کانادا

 

 دیل اسمیت
 اسناد

 پزشگگگکیدپگااتیگان پاتو یولوژن، کالج دام  
 ازنناایو، دانشگاه گوئ ف، ازنناایو، کانادا

 

 جان اس اسمیت
، شگگگرکت فی االه مایر ماما   هااشگگگنی

 فاامز، اواایا، آمریکا
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 مقدّمۀ مترجمان
 
 
 

پژوهان، برسانیم و آن را به دانش پایانهای فراوان توانستیم ترجمۀ این کتاب را بهخداوند کریم را شاکریم که پس از فرازونشیب
 .مندان به صنعت طیور تقدیم کنیمدانشجویان و عالقه

( نوشاااتۀ جین بروپر پیسوکس و  ان پیر وایونسور   5102) Manual of poultry diseasesکتااب ااا ااار ترجمۀ کتاب   
 7ر باند. این کتاب مشتملیا نقش داشتهنفر از دانشمندان برجستۀ دن 011)نویساندپان اصو(( است. در ناار  کتاب، قریب به  

های منم فی یولو ی، کوینیسال فصاال اساات. در بخش اوکل، کوییات( از پرور  طیور صاانعت( در جنان و نی  جن ه 001بخش و 
های ترتیب بیماریهای دوم و سوم، بهشاناسا(، کال دپشاای( و آزمایشاااه( طیور آمدت اسات. در بخش     پیریپاتولو ی، همه

ست. ای بحث شدت اهای قاره(، اناو(، متابولیک و تغذیهسا( و باکتریای( طیور اراهه شدت است. در بخش هنارم، بیماری ویرو
ای منم هبه اقداما  بنداشات( مختو  ازجموه امنیت زیسات( و واکسیناسیون صح ت شدت است. بیماری  در بخش پنجم، راجع

سانان در بخش ششم آوردت شدت است که از نسا  دار و شترمرغقرقاول، مرغ شاخها ازجموه اردک، ک ک، بودرهین، ساایر پونه 
باشد. اما اوج این کتاب، بخش انتنای( آن است که به جداول تشخیص های مشابه م(متمای  مجموعۀ اا ار نسا ت به کتاب  

دهد. استفادت از این جداول، ت قرار م(ها در اختیار خوانندتفریق( اختصاا  یافته و اطالعا  ارزشمندی را جنت افترا  بیماری 
 نماید.تر م(ها سادتها را برای کوینیسینکار تشخیص بیماری

 الموو( هندزبانه، تاکنون به هنار زبان فرانسه، اناویس(، اسپانیای( ویک پرو ۀ عظیم بینعنوان تدوین و پردآوری این کتاب به
عنوان های دیار نی  در جریان اسات. مترجمان  نسخۀ کنون( کتاب نی  به زبان ری ی برای ترجمه بههین( ترجمه شادت و برنامه 
 کتاب به فارس(،  من مسات ا  مستمر با نویسندپان، اصل امانت پنجم الموو( سع( کردند تا در نسخۀعضوی از این پرو ۀ بین

تقای دانش و سااالمت باشااد و مورداسااتفادۀ درجنت ار مؤثردر ترجمه را تاادکامسان رعایت کنند. امید اساات این تال ، پام( 
 مندان به صنعت طیور واقع شود.پژوهان، فعاالن و عالقهدانشجویان، دانش

پرفت. از  خواهد های بعدی صااور بدین( اساات کتاب اا اار خال( از اشااسال ن ودت و تال  درجنت ارتقای آن در ویرایش 
در اختیار  (ghaniei@um.ac.ir)السترونیس(  این کتاب را ازطریق پست شود ایرادا نظران و خوانندپان پرام( تقا ا م(صااب

 مترجمان قرار دهند.
ات دانشا (معاونت پژوهش ی و ن (پ شسدام ۀدانشسد (همساران محترم در معاونت پژوهشا  یاز مسااعدتنا  یدانیمبر خود الزم م

 دیدکتر جمش یاثر جناب آقا ینداور محترم ا یداثر، از نظرا  مف یندر مقام مترجمان ا ین. همچنیممشاند تشاسر کن   (فردوسا 
 .یمرا دار (کتاب کمال قدردان یراستاریدر روند ترجمه و و (امامقو را ب یحانهخانم ر یهمسار ینو همچن یاررزم 

 
 مترجمان

 ئی، ایمان سالمتیانابوالفضل غنی
 



 
 
 :به یمتقد
 
 

 
 

مراوم جناب  همتا،(استاد واالمقام، برجسته و ب یشاه اند ناات و
ج  آموز   یاکه دغدغه (دکتر محمادر اااا بااساااام   یآقاا 

 نداشت. یرانا یورصنعت ط یجوان و اعتال یاندانشجو
و واال بودت  یعرف یااهتکه هموارت جا یمدار یقینما  ،ی استاد ع 

 ... ودانا  جایشهخواهد بود. روات شاد و اند و
 
 



 1دیهامونت پاتریک پیشگفتار
 
 
 

دن ال اطمینان از امنیت و داری( هموارت بهساازمان مدیریت غذای( فرانساه )وزار  کشااورزی، محصاوال  کشاورزی و جنال    
 .بنابراین، سالمت عموم( جامعه و ایوانا  ازجموه وظای  این سازمان است .کیفیت غذای( است

های دولت( و همچنین اقداما  و آ انس های ایوانا  یک اولویت است؛ اولویت( که ازطریق مداخال  سازمانبا بیماریم ارزت 
 یشایرانۀپ و مراق ت( سیستم وجود با ج  منم این شود. هرهندهماهنگ در ارت اط با نمایندپان صنایع مختو  مرت ط دن ال م(

 .پرددنم( ااصل کامل طورکارا به
خصو  طیور صنعت(، بسیار مطووب است. ال ته افظ شرایط و اعیت بنداشات کشاور در ارت اط با سالمت ایوانا ، به   امروز 

یوانا  های اپیدمیولو یس( سالمت ادلیل بود که سامانۀ موی( برای پایشهمینموجود نیازمند مراق ت پیوساته و داهم( است. به 
زودهناام  پ شاس( تسسایس شد. این سامانه در تشخیص  های دامساازمان  دهندپان ودر فرانساه میان پرور   5100در ساال  
 کند.ها نقش ایفا م(بیماری

م دلیل خسارا  مستقیهای طیور بهشاود. بیماری های اصاو( تولیدا  ایوان( فرانساه محساوب م(   پرو  طیور یس( از بخش
های تولید و موانع تجار ( تسثیر منف( بر ارز  تولیدی خواهد پذاشت )بیماری و توفا  پرندپان( و غیرمساتقیم )اف ایش ه ینه 

 بار آورد.اقتصادی زیادی نی  بهعواقب و  ررهای سیاس( و اجتماع( ممسن استو 
محور، یک عامل منم رقابت( و اقتصاادی اصو( در تولید و پرور   عنوان یک کشاور صاادرا   ساالمت ایوانا  در فرانساه به  

های طیور کند. برخ( از بیماریاف ودۀ باالی( را در زنجیرۀ تولید غذا ایجاد م(آیاد که ارز  شاااماار م( محصاااوال  طیور باه 
 خطر بیندازند.توانند مستقیم سالمت عموم( جامعه را نی  به)سالمونال و آنفووان ای پرندپان( م(

پ شسان، دانشجویان دهندپان، دامپرور نفعان صنعت طیور ازجموه مجموعۀ اا ر یک کتاب مرجع است که برای تمام( ذی
های آید؛ هراکه این کتاب به زبانشمار م(پروری و همچنین مقاما  رسم( در بسیاری از کشورها  روری بهپ شاس( و دام دام

 دهای طیور در سرتاسر دنیا خواهمختو  نی  هاپ شادت است. این کتاب نقش منم( در ارتقای اثربخش( م ارزا  عویه بیماری 
 داشت.

 ثمر رساندن این پرو ت ابراز دارم.برای به 5در اینجا خرسندم تا مراتب قدردان( و ت ریسا  خود را به جین بروپر پیسوکس
 دلیل تعداد باالی تصاویر، معریف( خواهد شد.های طیور، خصوصاً بهعنوان من ع و مرجع جنان( بیماریاین کتاب قطعاً به
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ور که تولید و پرور  طیدراال( .توسعه استیافته و دراالطیور صانعت( نو  غالب پرور  ایوانا  در کشاورهای توساعه   
در آسیا  خصوصاًدر دنیا  5111توجن( پساتر  یافته اسات، این رشاد از اواخر سال    طور قابلی اخیر بههادههصانعت( در  

 .انتشار ویروس آنفووان ا کم( منار شددلیل به
تننا توسعه ایات( است؛ هراکه نهتولید و پرور  طیور صانعت( برای اقتصااد و امنیت غذای( بسایاری از کشورهای دراال   

اب اسشاود، بوسه محصوال  طیور ج   اقالم اصو( غذای( به م( میساکر ( نی  شاسل خانا پرور  طیور آساان اسات و به  
 آیند.(م

های طیور توسط یماریبمورد از  55اساس، های طیور یک تندید جدکی و همیشا( است. براینیماریبپساتر  و انتشاار   
های در اولویت قرار پیرند، یماریبعنوان ، در لیست مواردی که بایست( به5کشورهای عضو سازمان جنان( سالمت ایوانا 

 زمین کرۀ یوانا سالمت ا کداز  0-0 . کشورهای عضو این سازمان موظی  هستند تا مطابق با فصلاندشادت درنظر پرفته 
المول اساات، وجود رخداد یا فقدان این که مرجع اسااتاندارد سااازمان جنان( تجار  بین 1ایوانا  جنان( سااالمت سااازمان

های پرندپان، همچون آنفووان ا، با یماریبصااور  رساام( اعالم کنند. مو وما  پایش و مراق ت این پونه از ها را بهیماریب
های آنفووان ای پرندپان، اتی( درصاور  عدم اضاور عالهم بالین( و همچنین شرو  رخداد بیماری در   (آلودپدرنظرپرفتن 

 تشخیص( هایتست بیماری مختو  پرندپان در دستنامۀ 02  براین، مو و. عالوتاندشادت واش نی  تسکید و تحسیم ایا 
ی هارو ساازمان جنان( سالمت ایوانا  قرار پرفته است تا زمینۀ تسنیل    4زمین کرۀ یرو یوانا ا برای هاواکسان و 

 در شرایط خا  فراهم شود. هاواکسنتشخیص( و ارتقای کیفیت استفادت از 
ر های پرورش( طیور در سرتاسیستمسشود که (مدساتنامۀ اا ار غن( از تصاویر و یک مرجع تخصکص( کویدی محسوب   

دهد و دارای بخش مج یای( برای (می پرندپان را شااار  هاپونههای تمام( یماریبکند، طی  کامو( از (مدنیاا را مرور  
 کند.(مهای اختصاص( ااصل یماریبی( های تفریق( است که کمک زیادی در ردیاب( و شناسایصتشخ

وکنار دنیا در تدوین این دسااتنامه نقش ایفا کردند، ابراز ت ریسا  و تشااسر خود را به اساااتید و متخصااکصااان( که از پوشااه
 2نس ت به مجری اصو( و ویراستاران اصو( کتاب، پروفسور جین بروپر پیسوکس و  ان پیر وایونسور  خصاوصااً  دارم، (م

 جان خریدند.بنا بهان زامت بسیاری را در تولید این مجموعۀ پرانفمؤلیار سایر که در کن
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است، لیسن  بس ای( داشتهیافته پیشرفت توسعه و توسعهدر عصر کنون( که صنعت تولید و پرور  طیور در کشورهای دراال
موردتوجه صااانعت طیور  پرداخته شاااد،یوانا  اهو( اساااایر  درشاااناسااا( آسااایبآموز  درمان و به مقولۀ که  پونهآن
تولید و مصاارا انوا  مختو  طیور صاانعت( در بساایاری از کشااورهای دنیا مدت( اساات که مو ااوع(    .اساات نارفته قرار

 نسخۀ ۀیبود که ما به تن جنتبدین .شد(مکنندت قومداد نوع( نارااتاین مقوله بهتوجن( به بنابراین، کم .است شدتشاناخته 
 Chaire de pathologie)در فرانسه  0995آن سال  ۀکه ویرایش اوکلیکردیم اقدام  یشاناسا( طیور  بیماری ۀجدید دساتنام 

médicale du bétail et des animaux de basse-cour Edition, Maisons-Alfort )در آن زمان، این  .بود شدت منتشر
 0لفور آ پ شس(دام شناس( طیور مدرسۀمتون ناارش( از مربیان( بود که در دورۀ آموز  اختصاص(  بیماری دساتنامه ااصل 

زیادی  نس تاًعسس توانسته بود تعداد  411این ویرایش اوکلیه با دربرداشاتن بیش از   .کار پرفته شادت بودند به 0999در ساال  
 .ویر کمس( درراستای درک بیشتر متون عوم( را اراهه کندتص

های طیور درراسااتای کمک به تشااخیص  یماریبروز از اطالعا  عمو( ی بهانسااخههدا اصااو( ویرایش اا اار، اراهۀ  

 دار، بودرهین، قرقاول، ک ک، ک وتر وی طیور صاانعت( )مرغ، بوقومون، اردک، مرغ شاااخ هاپونهاساات که تمام  های(یماریب
لذا  های طیور تسکید دارد.یماریبکند. ویرایش اا اار همچنین بر مقولۀ کنترل و پیشااایری از (مسااانان( را درپیر شااترمرغ

اینسه دلیل . بهیافته است ق یل اختصا هندین فصل از کتاب نی  به م ااث امنیت زیست(، بنداشت آب، اپیدمیولو ی و ازاین
ن آیند، ما برای ای(ماساب (   ایعا  و جرااا  بخش منم( در روند تشخیص بههای ماکروسسوپ( و میسروسسوپ(بررسا 
  واالی بینیم تا ارز(می  این کتاب را ما آغاز کردیم،  روری تسلکه پرو ۀ تصویر نی  درنظر پرفتیم. ازآنجای( 5711بخش 

ترزت کازابون  یو مار 1یواپرازاداچ. آل. ش، 5بارن  خصو  اچ. جانپردآوری این مجموعه تصاویر توسط همسارن دانشااه( )به
)تصااااویر  6ی ت(، دکتر فرانسوهیس ب(LDA 22آرمور )پ شاااس( کاتِس دی، آزمایشااااات دام2هرو  مُروان (، دکتر4اِنینهوپو 

های ینتسنس(، مریال و بایر، 7. دینِووی سِوا )آرشیو تصاویر پروفسور آیهاشرکتهای ساالمت ایوانا   یشااات آزماسااندرز(،  
مشاارکت داشتند را ارج ننیم.   هافصال طیور و همچنین نویساندپان هر فصال که در تنیۀ تصااویر فصال خود و نی  ساایر      

متیحدۀ آمریسا(، مجال  (، دانشاااات کورنل )ایاال AAAPشااناساا( پرندپان ) درننایت، از مدیران انجمن آمریسای( آساایب
Avian Pathology ،Israel Journal of Veterinary Medicine، Virology ساخاوتمندانه مجوکز استفادت از تصاویر   که

و  9خود در این کتاب را م ذول داشااتند، کمال قدردان( را داریم. همچنین مراتب قدردان( صاامیمانۀ خود را از ساایوویه پوت ر 
از  واقعاًکه  00( و اورل( مرسیرngToppan Leefung Printi) 01(، رومین کایوتSanté editions-Publi) 9فرانسوین سایمون 

 داریم.(م بندی قالب کتاب بنرت بردیم، ابرازدر طر  هاآنکمک 
منظور دسااترساا( راات افراد مختو  در دنیای طیور به هندین زبان زندۀ دنیا ترجمه اکنون در دساات دارید، بهکتاب( که هم

گ شوند. از صمیم قوب از همساران خود،  یاعولین(ماست. این نُسخ اوکلیه شامل فرانسوی، اناویس(، هین( و اسپانیای(  شادت 
کنیم که نسخۀ هین( این کتاب را تنیه کردند. همچنین مایۀ م اها  بود که ، تشسر م(01و برادر ایشان،  نگ ون هن 05هن
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 یواط  انییاان  ۀدسننام ● 44

  
را برای ترجمۀ اسااپانیای( کتاب دریافت  5و نسااتور لدسااما 0اوهل مارکوه خصااو  دکتر میتمایل همساران مس یس( خود، به

، 2، اسااتفان لمیر4دنیس بیو(،  ین1کردیم. درننایت، از مؤلیفان( که در ترجمۀ نسااخۀ فرانسااوی به اناویساا( ) نوی یو بنارد 
 کمک کردند، سپاسا اریم. ( به ما9( یا اناویس( به اسپانیای( )آرتورو آنادون7و مونس  بوزوآیا 6دامینیک فورنیر

ی دیار )شامل پرتغال(، روس(، فارس(، لیتوانیای(، ویتنام(، عرب( و...( براساس همان اصول هازبانتنیۀ ساایر نسخ کتاب به  
خواهد  الموو( مجریب طیور انجامی غیرانتفاع( است و توسط متخصکصان بیناپرو تری ی شدت است که نسخۀ اوکلیه نی  برنامه

 شد.
ول ی از جداامجموعهمنظور جووپیری از امر دشاوار  تنیۀ نمایۀ کامل و دقیق برای هر نساخۀ کتاب، تصامیم پرفته شد تا    به

 های مربوط در انتنای کتاب تع یه شود.یماریبتشخیص تفریق( با ارجاعا  به فصول اختصاص( 
تو  عوم( از سرتاسر دنیاست. در اینجا ابراز مراتب های مخیشاینه پاین دساتنامه نتیجۀ همساری درازمد  و مؤثر مؤلیفان( با  

 دانیم.ان در موحق شدن به این ماجرا واجب م(فمؤلیواالی قدردان( خود را نس ت به پذیر  رایاان و خیرخواهانۀ این 
مک انتشارا  ک خواستیم تولید و توزیع این دستنامه با کمترین ه ینۀ ممسن انجام شود، انجام این پرو ت بدون(مکه ازآنجای(

 Association française pour lʼavancement desتخصاکصا( انجام پرفت. انجمن فرانسوی پیشرفت و توسعۀ عووم )  

sciences  یا AFAS  ناشرعنوان ممسن به اداقل ها بهینهه منظور کاهش یس شادت است، به تسسا ( که توساط کالود برنارد 
 زامت کرد. این مجموعه ق ول

اف اری و کامپیوتری  موردنیاز برای این پرو ت ازطریق مالیا  خیکرین فرانسوی برای برپ اری یک دورۀ تجنی ا  سختتمام( 
ط  لین پردید. بهتسمپ شااس( آلفور  به بخش خدما  پ شااس( ایوانا  اهو( و خانا( کارآموزی توسااط مدرسااۀ موی( دام

و با قیمت مناس ( عر ه کنیم. اما توان ما در هاپ در شمارپان باال  صفحه 741همین کمک، ما توانستیم این دستنامه را در 
 آغاز شد.  5101پرداخت در مات آپوست سفارشا  بود. روند ث ت سفار  و پیشمنوط به ث ت تعداد کاف( پیش

همساران ما پاتریک دینامونت و جین لوک آناو  از وزار  کشاورزی فرانسه،  خصوصاًبسایار سپاسا اریم از این مشترکین   
 (، انجمن ایوانااا ، غااذا، جااامعااه OIEپ شاااس(، سااااازمااان جنااان( ساااالماات ایوانااا  ) هااای دامیشاااااااتآزمااا
(Association animal, société, aliment ou ASA( )و از خیکرین ])Société Nérévia انجمن ،SSAFE حاادیۀ  و اتی

نسخه از این دستنامه همرات با هنار نسخۀ کتاب السترونیس(  9111امسان هاپ  هاآن( که کمک SIMVپ شس( داروهای دام
ی دیار را منیا سااخت. از وزیر کشااورزی، آقای جسس پادفرین که در تولید نسااخۀ هین( این کتاب به پرو ت کمک   هازبان
 داریم. توجن( کردند نی  کمال قدردان( راشایان

کامل نیساات. لذا ممسن اساات در متن کتاب و یا تصاااویر کتاب، قصااور و یا  قطعاًی ما، این مجموعه هاتال باوجودِ تمام( 

 بنرت ناذارند.شود که امیدواریم خوانندپانْ ما را از توجه و عنایا  خود ب( خطای( مشاهدت
ان این کتاب که پیامدهای اجم باالی کاری فمؤلیی محترم هاخانوادتتوانیم به (مدر پاایاان، این ویرایش از کتااب را تنناا     

 پردآوری آن را نی  تحمل کردند، تقدیم کنیم.
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