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 مترجمان پیشگفتار
 
 

 خورداربر طوالنی تاریخی ۀپیشففین از ایران مختلف نواحی در بز و گوسفففند پرورش و نگهداری
 ۀذائق ابقتط و سوازیک مرزوبوم این مرتعی پوشش و اقلیمی شفرای   با گوسففند  سفازگاری . اسفت 
 قشن گوسفند که شفده  موجب دیگرازسفوی  آن از حاصفل  پروتئینی محصفوالت  با ما کشفور  مردم
 حدود خیرا هایسال در کشفور  بز و گوسففند  جمعیت. کند ایفا کشفور  یملّ اقتصفاد  در توجهیقابل
 کالتمش هم هنوز گفت باید گرفته،صورت هایتالش باوجود. است شفده  برآورد سأر میلیون 75

 دیده امد این در هاآن رخداد از پیشگیری و هابیماری تشفخی   پرورش، ۀدرزمین فراوانی و ابتدایی
 سطوح در کشور اقتصفاد  به سفاله  هر را هنگفتی اقتصفادی  خسفارات  روند، این تداوم طبعاً. شفود می

 رومیمرگ و جنین سففق  از ناشففی خسففارت ۀلیاوّ برآورد نمونه برای. کرد خواهد تحمیل مختلف
 در اندک هرچند کاهش بنابراین. باشففدمی ریال میلیارد 2000 بر بالغ سففاالنه بز و گوسفففند نوزادان
 سففهم هاآن مناسففب و موقعبه درمان و تشففخی  نیز و دام این هایبیماری از وسففیعی طیف رخداد
 رغمبه سفففانهأمت. داشففت خواهد گوسفففند پرورش واحدهای سففودآوری افزایش در توجهیقابل
 فرادا کار به اشففتلال آن شففاخ  ترینمهم که کوچک ۀنشففخوارکنند این باالی اقتصففادی ارزش
 آموزش درراستای چندانی فعالیت باشفد، می آن به وابسفته  صفنایع  و گوسففندداری  ۀحرف در زیادی
 گامی اضرح کتاب ۀترجم است امید. است نگرفته صورت گوسفند هایبیماری مدیریت و شناخت
 هاییژگیو اسففت، کرده ترغیب کتاب این برگردان به را مترجمان آنچه. باشففد منظوربدین جلو به

 دکتر تاب،ک مؤلف. است افزوده بسیار آن ارزش به که بوده مشفابه  کتب به نسفبت  آن بارز و متعدد
 بیش و ودهب اسکاتلند ادینبورگ پزشکیدام ۀدانشکد درمانگاهی علوم گروه عضفو  اسفکات،  فیلیپ
 مقاله و کتاب چندین و دارد بز و گوسففففنفد  هفای بیمفاری  ۀدرزمینف  عملی ۀتجربف  سفففال 50 از

 مسففائل دادن قرار با سففوازیک کرده سففعی کتاب ۀنویسففند. اسففت رسففانده چاپبه خصففو دراین
 ،کند لقاا خواننده به را مدیریتی نگرش تنهانه هم کنار در بهداشففتی و اقتصففادی رفاهی، پرورشففی،
 و مایدن جذاب زمینه این در معلومات از سطح هر با گوسفندداری ۀحرف متصفدّیان  برای را آن بلکه
 کاربردی کاتن غالبیت تا کرده تالش گویا و متعدد تصاویر و درمانگاهی موارد بیان با سویدیگر از

 البمط درک در واضفح  تصففاویر نقش کهازآنجایی. سففازد آشفکار  را آن نظری هایجنبه به نسفبت 
 در رنگی رتصوبه تصاویر همان متن، در موجود وسفیدسیاه تصاویر برعالوه چشمگیر است، بسیار



 اشففتهنگ نخسففتین کتاب این رسففدمی نظربه. شففودمی عرضففه کتاب همراهبه دیسففی عدد یک قالب
 روز علوم با مطابق و فارسففی زبان به سففال چندین از پس که باشففد گوسفففند هایبیماری درمورد
 روان صففورتبه و وکاسففتکمبی تا نموده را خود تالش تمام مترجمان هرچند. رسففدمی چاپبه

 الاشففک از خالی اثر این طبعاً ولی ،دهند انتقال خوانندگان به را لفؤم توسفف  شففدهارائه اطالعات
 الیاحتم معایب رفع به خود نظرهای بیان با ارجمند خوانندگان و همکاران اسففت امید. بود نخواهد
 رنظ دقت و دریغبی زحمات حاصففل کتاب این ویرایش. کنند کمک کتاب بعدی هایچاپ در

 که بوده (مشهد فردوسی دانشگاه محترم دانشفیار ) شفریفی  کامران دکتر آقای جناب گرامی همکار
 معاونت ۀحوز محترم کارکنان از دانیممی الزم. شودمی سپاسگزاری صمیمانه ایشفان  از وسفیله بدین
 سازیآماده ادبی، ویرایش درجهت که مشهد فردوسی دانشگاهمدیریت نشر آثار علمی  و پژوهشی
 را نآ آراییصفففحه که عطارباشففی آسففیه خانم سففرکار ویژهبه کردند، همکاری کتاب این چاپ و

 .باشیم داشته را تشکر کمال بودند، دارعهده
 

 اصالنی محمدرضا دکتر زاده،رضوی تقوی علیرضا دکتر

 



 نویسندهپیشگفتار 

 
 

تعداد زیادی از تصفففاویر باکیفیت هدف اصفففلی از نگارش این کتاب این اسفففت که با اسفففتفاده از 
ش شفففود و همچنین روها مبتال میهایی که گوسفففند به آن شففناسفففایی بیماری  ۀبتوان نحو ،مطلوب

طورکلی و با درنظرگرفتن شفففود را بهپزشفففکفان اعمفال می  هفا کفه توسففف  دام  درمفان و کنترل آن 
طرح است، توصیف اقتصفادی که در مراکز پرورش گوسففند م   یهاتیمحدودمالحظات رفاهی و 

کرد. نویسفنده با مشفارکت همکاران و ضمن استفاده از تحقیقات و تجارب درمانگاهی که خود در   
دست آورده، توانسته است سال اخیر به 25های گوسفند درطی مواجهه با مشفکالت ناشی از بیماری 

ت لی این مطالعاچاپ برسففاند. نکات عممطالب علمی زیادی را در مجالت معتبر در سففراسففر دنیا به
فاده از توان به اسففتمی ،عنوان مثالکید قرار گرفته اسففت. بهأسففرتاسففر کتاب موردت  درمانگاهی در

اخذ و آنالیز مایع ملزی نخاعی  ۀهای در هنگام عمل جراحی میدانی، شیوبیهوشی خارج سخت شام
شاره اولتراسونوگرافی اهایی که دچار بیماری عصفبی هسفتند و ارزش تشخیصی   در درمانگاه در دام

شفففود. ندرت در کتب مرجع پرداخته میکرد. بفه این مسفففائفل در طفب درمفانگاهی گوسففففند، به     
. انددهشففکالبدگشففایی نیز توصففیف   یهاافتهیها و آگهی و کنترل بیماریتشففخی ، درمان، پیش

و  ماری قرار دادهمراحل بروز بی ۀیپذیر بود، تصفففاویر، خواننده را در جریان کلّکفه امکفان  تفاجفایی  
فرد این اسفففت. ویژگی منحصفففربه کردهتر درمانگاهی مهم در امر تشفففخی  را پررن  یهاچهره

درمورد رفاه و آسایش دام با استفاده از اطالعات وسیعی که  ییهابخشکتاب این اسفت که در آن  
دام بحث آوری کرده اسفففت درنظر گرفتفه شفففده تا درمورد هر بیماری، نکات رفاهی   لف جمعؤم

درمانگاهی را پشففت سر  ۀپزشفکی که دور پزشفکان و دانشفجویان دام  شفود. کتاب حاضفر برای دام  
های درمانی ممکن اسفففت برای ها و روشاوریگفذارند، نوشفففته شفففده اسفففت. بسفففیاری از فنّ   می
مجالت علمی را ندارند، جدید باشد. این کتاب  ۀزیاد فرصت مطالع ۀعلت مشللپزشفکانی که به دام
 روِتر برای مالکان پیشصفان علوم دامی، مشفاوران کشاورزی و در نگاهی کلی  چنین برای متخصفّ هم
های مراقبت از گوسففففندان، جذابیت خواهد بهترین روش کردندلیل فراهم گوسففففند به یهاگلفه 

های علمی، رغم پیشفففرفتاخیر، به ۀداشفففت. این اثر را در مخفالفت با این ذهنیت که طی چهار ده 
 اربمز از بسففیاری در ها، تلفات و اسففتانداردهای رفاهیت کمی درمورد میزان شففیوب بیماریاطالعا
 باید ست،ا نشده حاصل زمینه این در پیشرفتی اصوالً یا شده ارائه دنیا سفراسفر   در گوسففند  پرورش



 لاعما ۀمشففاهد و پزشففکدام توسفف  شففدهانجام درمانگاهی ۀنیمعا روی بر کتاب متن. کرد مطالعه
 عنوانهب. دارد کیدأت موثر اقتصففادی و عملی هایتوصففیه آن دنبالبه و گوسفففندداری در پرورشففی
 اسففت داشففته افزایش درصففد 20 حدود گوسفففندان تولیدمثلی بازده اخیر ۀده طی نیوزلند، در نمونه
 این در کیپزشففدام هایفعالیت نقش که گفت باید. اسففت بوده متفاوتی و دمتعدّ عوامل دلیلبه که

 علمی مجالت در کلی حد این تا اطالعاتی ندرتبه. اسفففت نبوده کوچک وجههیچبه دسفففتاورد
 بیشتر اتاطالع برای. اندشده فهرست کلیدی منابع فق  دلیلهمینبه و رسدمی چاپبه اختصفاصفی  

 از هریک درمورد لیمفصفّ  شفرح  تا کنید مراجعه 2005 دام المللیبین بهداشفت  و پرورش انجمن به
 .آورید دستبه ها بیماری

www.Cabicompendium.org  همچنین سایت و www.Animalscience.com 

 به اشتهد ضرورت که هرجا و باشفند  می بدن اختصفاصفی   هایدسفتگاه  ۀبرپای اسفاسفاً   کتاب، فصفول 
 رایب بیشففتر روشففمند رهیافت این. اسففت شففده پرداخته نیز خاصففی سففیسففتم آن درمانگاهی ۀمعاین
 .دارد کاربرد تنفسی و عصبی هایدستگاه
 پایانبه ،شده ذکر مشخ  ۀچهر با درمانگاهی موارد آن در که تمرینی ۀارائ با فصول از بسیاری
 یشگاهیآزما نتایج تعدادی و درمانگاهی یهاافتهی و بیماری از ایتاریخچه خواننده به. است رسیده
 تشخی  و شده هدایت عمده تفریقی تشخی  موارد سمتبه خواننده سپس. است شده داده

 سراغ هاینک از قبل سازدمی قادر را خواننده عمل این. است شده داده توضیح نیز درمان و اختصاصی
 یا تاس کرده درک را باال فصل مطالب آیا که بزند محک را خود برود، بدن از دیگری دستگاه
 در دانگوسفن درمان و معاینه موارد که پزشکانیدام همچنین و دانشجویان برای افتیره این خیر؟
 .شودمی واقع مفید است، اندک بیمارانشان بین
 ازطففریففق  خففوانففنففدگففان   تصفففففحففیففح  مففوارد از هففرگففونففه  و انففتففقففادات  ات،یففنففظففر  از

www.mansonpublishing.com بعدی چاپ در و شود می اسفتقبال  لفؤم ازسفوی  با آغوش باز 
 هک است تجاربی و اطالعات چنین ۀآزادان تبادل ازطریق فق . شد خواهد قدردانی هانآ از و لحاظ
 را آن اینکه ترمهم و یافت دست هاییپیشرفت به گوسفندان پزشکیدام هایمراقبت امر در توانمی
 .بست کاربه گسترده طوریبه

اسکات فیلیبپ  
 


