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 پیش گفتار مؤلف

هدف اصلی از نگارش این کتاب این است که، با استفاده از تعداد زیادی از تصاویر با کیفیت مطلوب بتوان 

نحوه شناسایی بیماری هایی که گوسفند به آنها مبتال می شود و همچنین روش درمان و کنترل آنها که توسط 

گرفتن مالحظات رفاهی و محدودیت های اقتصادی  دامپزشکان اعمال می شود را به طور کلی و با در نظر

که در مراکز پرورش گوسفند مطرح است، توصیف کرد. نویسنده با مشارکت همکاران و ضمن استفاده از 

سال  ۲۵تحقیقات و تجارب درمانگاهی که خود در مواجهه با مشکالت ناشی از بیماریهای گوسفند در طی 

ت مطالب علمی زیادی را در مجالت معتبر در سراسر دنیا به چاپ اخیر به دست آورده است، توانسته اس

برساند. نکات عملی این مطالعات درمانگاهی درسرتاسر کتاب مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال 

می توان به استفاده از بیهوشی خارج سخت شامهای در هنگام عمل جراحی میدانی، شیوه اخذ و آنالیز مایع 

عی در درمانگاه در دام هایی که دچار بیماری عصبی هستند و ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی مغزی نخا

اشاره کرد. به این مسائل در طب درمانگاهی گوسفند، به ندرت در کتب مرجع پرداخته می شود. تشخیص، 

ی که امکان پذیر درمان، پیش آگهی و کنترل بیماری ها و یافته های کالبدگشایی نیز توصیف شده اند. تا جای

بود، تصاویر، خواننده را در جریان کلیه مراحل بروز بیماری قرار داده و چهرههای درمانگاهی مهم در امر 

تشخیص را پررنگتر نموده است. ویژگی منحصر به فرد این کتاب این است که در آن بخش هایی در مورد 

جمع آوری کرده است در نظر گرفته شده تا در رفاه و آسایش دام با استفاده از اطالعات وسیعی که مولف 

مورد هر بیماری، نکات رفاهی دام بحث شود. کتاب حاضر برای دامپزشکان و دانشجویان دامپزشکی که دوره 

درمانگاهی را پشت سر می گذارند، نوشته شده است. بسیاری از فناوری ها و روشهای درمانی ممکن است 

ه زیاد فرصت مطالعه مجالت علمی را ندارند، جدید باشد. این کتاب برای دامپزشکانی که به علت مشغل

همچنین برای متخصصان علوم دامی، مشاوران کشاورزی و در نگاهی کلی تر برای مالکان پیشرو گله های 

گوسفند به دلیل فراهم نمودن بهترین روش های مراقبت از گوسفندان، جذابیت خواهد داشت. این اثر را در 

این ذهنیت که طی چهار دهه اخیر، به رغم پیشرفت های علمی، اطالعات کمی در مورد میزان  مخالفت با

 شده ارائه دنیا سراسر در گوسفند پرورش مزارع از بسیاری در شیوع بیماریها، تلفات و استانداردهای رفاهی

 درمانگاهی ی معاینه یرو بر کتاب متن. کرد مطالعه باید است، نشده حاصل زمینه این در پیشرفتی اصوال یا

 و عملی های توصیه آن دنبال به و گوسفندداری در پرورشی اعمال مشاهده و دامپزشک توسط شده انجام

 ۲۰ حدود گوسفندان تولیدمثلی بازده اخیر دهه طی نیوزلند، در نمونه عنوان به. دارد تاکید موثر اقتصادی

 های فعالیت نقش که گفت باید. است بوده متفاوتی و متعدد عوامل دلیل به که است داشته افزایش درصد

 مجالت در کلی حد این تا اطالعاتی ندرت به. است نبوده کوچک وجه هیچ به دستاورد این در دامپزشکی

 به بیشتر اطالعات برای. شدهاند فهرست کلیدی منابع فقط دلیل همین به و میرسد چاپ به اختصاصی علمی
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 به ها بیماری از یک هر مورد در مفصلی شرح تا کنید مراجعه ۲۰۰۳ دام بینالمللی بهداشت و پرورش انجمن

 .آورید دست

WWW. Cabicompendium.org    وهمچنین سایت   WWW. Animalscience.com 

 معاینه به داشته ضرورت که جا هر و باشند می بدن اختصاصی های دستگاه پایه بر اساساً کتاب، فصول

 و عصبی های دستگاه برای بیشتر روشمند رهیافت این. است شده پرداخته نیز خاصی سیستم آن درمانگاهی

 .دارد کاربرد تنفسی

 رسیده پایان به است شده ذکر مشخص چهره با درمانگاهی موارد آن در که تمرینی ارائه با فصول از بسیاری

. است شده داده آزمایشگاهی نتایج تعدادی و درمانگاهی های یافته و بیماری از ای تاریخچه خواننده به. است

 توضیح نیز درمان و اختصاصی تشخیص و شده هدایت عمده تفریقی تشخیص موارد سمت به خواننده سپس

 را خود برود، بدن از دیگری دستگاه سراغ که این از قبل سازد می قادر را خواننده عمل این. است شده داده

 همچنین و دانشجویان برای افت ره این خیر؟ یا است کرده درک را فوق فصل مطالب آیا که بزند محک

 .شود می واقع مفید است، اندک بیمارانشان بین در گوسفندان درمان و معاینه موارد که دامپزشکانی

 www.mansonpublishing.com طریق از خوانندگان تصحیح موارد از گونه هر و انتقادات نظرات، از

 از فقط. شد خواهد قدردانی آنها از و لحاظ بعدی چاپ در و شود می استقبال مولف وسیله به بازبا آغوش 

 به گوسفندان دامپزشکی های مراقبت امر در توان می که است تجاربی و اطالعات چنین آزادانه تبادل طریق

 .بست کار به گسترده طوری به را آن که این مهمتر و یافت دست هایی پیشرفت

اسکات فیلیبپ  
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مترجمان گفتار پیش  

 سازگاری. است برخوردار طوالنی تاریخی پیشینه از ایران مختلف نواحی در بز و گوسفند پرورش و نگهداری

 محصوالت با ما کشور مردم ذائقه تطابق و سو یک از بوم و مرز این مرتعی پوشش و اقلیمی شرایط با گوسفند

 ایفا کشور ملی اقتصاد در توجهی قابل نقش گوسفند که شده موجب دیگر سوی از آن از حاصل پروتئینی

 تالش وجود با. است شده برآورد راس میلیون ۷۵ حدود اخیر سالهای در کشور بز و گوسفند جمعیت. کند

 و ها بیماری تشخیص پرورش، زمینه در فراوانی و ابتدایی مشکالت هم هنوز گفت باید گرفته، صورت های

 هر را هنگفتی اقتصادی خسارات روند، این تداوم طبعاً. شود می دیده دام این در آنها رخداد از پیشگیری

 سقط از ناشی خسارت اولیه برآورد نمونه برای. کرد خواهد تحمیل مختلف سطوح در کشور اقتصاد به ساله

 چند هر کاهش بنابراین. میباشد ریال میلیارد ۲۰۰۰ بر بالغ ساالنه بز و گوسفند نوزادان میر و مرگ و جنین

 قابل سهم آنها مناسب و موقع به درمان و تشخیص نیز و دام این بیماریهای از وسیعی طیف رخداد در اندک

 اقتصادی ارزش رغم به متاسفانه. داشت خواهد گوسفند پرورش واحدهای سودآوری افزایش در توجهی

 و گوسفندداری حرفه در زیادی افراد کار به اشتغال آن شاخص مهمترین که کوچک کننده نشخوار این باالی

 گوسفند بیماریهای مدیریت و شناخت آموزش راستای در چندانی فعالیت باشد، می آن به وابسته صنایع

 به را مترجمان آنچه. باشد منظور بدین جلو به گامی حاضر کتاب ترجمه است امید. است نگرفته صورت

 آن ارزش به که بوده مشابه کتب به نسبت آن بارز و متعدد ویژگیهای است، نموده ترغیب کتاب این برگردان

 دامپزشکی دانشکده درمانگاهی علوم گروه عضو اسکات، فیلیپ دکتر کتاب، مؤلف. است افزوده بسیار

 چندین و دارد بز و گوسفند های بیماری زمینه در عملی تجربه سال ۳۰ از بیش و بوده اسکاتلند ادینبورگ

 دادن قرار با سو یک از نموده سعی کتاب نویسنده. است رسانده چاپ به خصوص این در مقاله و کتاب

 بلکه کند القاء خواننده به را مدیریتی نگرش تنها نه هم کنار در بهداشتی و اقتصادی رفاهی، پرورشی، مسائل

 سوی از و نماید جذاب زمینه این در معلومات از سطح هر با گوسفندداری حرفه اندرکاران دست برای را آن

 جنبه به نسبت کاربردی نکات غالبیت تا کرده تالش گویا و متعدد تصاویر و درمانگاهی موارد بیان با دیگر

 عالوه است، چشمگیر بسیار مطالب درک در واضح تصاویر نقش که آنجایی از. سازد آشکار را آن نظری های

 همراه به دی سی عدد یک قالب در رنگی صورت به تصاویر همان متن، در موجود سفید و سیاه تصاویر بر

 پس که باشد گوسفند بیماریهای مورد در نگاشته نخستین کتاب این رسد می نظر به. شود می عرضه کتاب

 را خود تالش تمام مترجمان چند هر. میرسد چاپ به روز علوم با مطابق و فارسی زبان به سال چندین از

 دهند انتقال خوانندگان به را مولف توسط شده ارائه اطالعات روان صورت به و کاست و کم بی تا نموده

 نظرهای نقطه بیان با ارجمند خوانندگان و همکاران است امید. بود نخواهد اشکال از خالی اثر این طبعاً ولی

 بی زحمات حاصل کتاب این ویرایش. نمایند کمک کتاب بعدی های چاپ در احتمالی معایب رفع به خود

( مشهد فردوسی دانشگاه محترم دانشیار) شریفی کامران دکتر آقای جناب گرامی همکار نظر دقت و دریغ
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 معاونت حوزه محترم کارکنان از دانیم می الزم. شود می سپاسگزاری صمیمانه ایشان از وسیله بدین که بوده

 کتاب این چاپ و سازی آماده ادبی، ویرایش جهت در که مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات و پژوهشی

 تشکر کمال بودند، دار عهده را آن آرایی صفحه که باشی عطار آسیه خانم کار سر ویژه به نمودند همکاری

 .باشیم داشته را

 اصالنی دکترمحمدرضا زاده، رضوی تقوی علیرضا دکتر
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