
 1398، زمستان 6، پياپي3جلد                                                                )                                         علمي(اسي ايران مجله زيست شن

124 

  وضع مقررات حفاظت از حيات وحش و 
  تماس انسان با ويروسهاي نوظهورامنيت غذائي به منظور جلوگيري از 

  *عليرضا ساري
  تهران، دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشكده زيست شناسي

  چكيده
با بازار مواد غذايي دريائي ) COVID-19( 19-بررسيهاي اپيدميولوژيك نشان مي دهند كه شيوع فعلي ويروس بيماري كُوويد

، اين بيماري مشترك بين 2003مشابه وضعيت سارس در سال . ي داردرابطه دارد و مشخص شده كه اين ويروس منشاء خفاش
داراي توان گسترش ازجانور به انسان و انسان به انسان است و منجر به تهديدي جدي براي سالمت ) Zoonotic(جانور و انسان 

غذائي از حيات وحش در چين در اين مطالعه رابطة بين شيوع بيماري با منابع . اقتصادي شده است-جهاني و توسعه اجتماعي
مطرح شده است؛ همچنين براي وضع مقررات حفاظت از حيات وحش و امنيت غذايي به منظور جلوگيري از تماس انسان با 
ويروسهاي نوظهور، شامل افزايش آگاهي عمومي از خطرات مصرف جانوران وحشي، تقويت قوانين مربوط به خوردن و تجارت 

الزم است اعمال .انداردهاي امنيت غذائي و ايجاد سازوكار نظارت بر بازار پيشنهاداتي داده شده استجانوران وحشي، توسعه است
قوانين نه تنها براي چين بلكه براي ساير كشورهايي كه شكار حيوانات وحشي در آنها غالب است نيز صورت گيرد تا شايد مانع 

  .تماس انسان با ويروسهاي جديد شود
  .ويروس جديد: تماس انساني: بيماري مشترك جانور و انسان: از حيات وحش حفاظت: كليد واژگان

  sari@ut.ac.ir: مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 
-كُوويد"شيوع فعلي ذات الريه ناشي از ويروس كروناي جديد 

گزارش شد؛  2019دسامبر  31هان چين در ، ابتدا از شهر وو"19
 ,.Huang et al(اين ويروس سبب بيماري تنفسي حاد شده 

ژانويه  30تا . ، سپس بسرعت در جهان پخش گرديد)2020
. كشور غير از چين تشخيص داده شد 18مورد و در  83، 2020

توسط سازمان جهاني بهداشت  19-در آن زمان شيوع كُوويد
)WHO (ي عمومي براي تمام جهان وضعيت بحران)PHEIC (

  .اعالم شد
بررسيهاي اپيدميولوژيك نشان داد شيوع در رابطه با بازار 

با منشاء  19-غذاهاي دريائي در شهر ووهان چين بوده و كوويد
 Wu et al., 2020; Zhou(احتمالي از خفاش شناسايي شده است 

et al., 2020 .(تنفسي  اين مورد يادآوري كننده شيوع  بيماري
 2002در شهر گواندونگ چين در پايان سال ) SARS(حاد 
  SARSسال بعد خفاش به عنوان مخزن طبيعي  15. است

  ).Hu et al., 2017(شناسائي شد 
در حال حاضر  19-و كوويد 2003در SARSهر دو بيماري 

نشان دهنده منشاء ويروس مشترك بين جانور و انسان را است 
 Li(ونه هاي خفاش انسان را آلوده كند كه مي تواند از طريق گ

et al., 2005; Chan et al., 2020 .( ظهور چنين بيماريهاي عفوني
و گسترش آن از جانور به انسان و حتي به طور جدي از انسان 
به انسان به علت تماس با ويروسها از طريق تجارت وسيع، 

ز انتقال ويروس ا. فروش و يا مصرف جانوران آلوده بوده است

طريق ميزبانهاي واسطي كه توسط خفاش آلوده شده اند، مرتبط 
با عادات غذائي مرم چين بويژه در جنوب اين كشور است كه 
تاريخچه بسيار طوالني در فرهنگ غذائي و صنايع موفق تهيه 

غالبا مصرف جانوران وحشي در گذشته هاي دور به . غذا دارند
. پروتئين بوده استعنوان يك مكمل غذائي براي جبران كمبود 

اما امروزه، به رژيم غذائي عجيبي تبديل شده است كه نياز برخي 
از افراد را تامين مي كند و يا به خاطر نادر بودن و قيمت باالي 
جانوران وحشي حتي رژيم نمادين برخي از چيني هاي تازه به 

بيماري ديگري كه توسط . دوران رسيده و خودكامه شده است
ايجاد مي شود در مارس   A (H7N9)زاي پرندگان ويروس انفلون

در چين يافت شد و نشان داد كه تماس انسان با ماكيان  2013
زنده يا محيطهاي آلوده و بويژه بازارهايي كه در آنها پرندگان 

بيشتر عفونتهاي . زنده فروخته مي شوند راه انتقال بيماري است
تجارت جانوران  انسان در ارتباط با خوردن و يا-مشترك جانور

وحشي است كه تهديد جدي براي سالمت جهاني و توسعه 
وضع مقررات حفاظت از حيات . اجتماعي بشر است- اقتصادي

وحش و امنيت غذائي براي جلوگيري از تماس انسان با 
  .ويروسهاي نوظهور داراي اهميت بسيار زياد جهاني است

 شيوع ويروس عفونت زا باعث تهديد جدي سالمت عمومي
تعدادي از موارد ذات الريه با علت  2002در نوامبر . شده است

نامشخص از استان گواندونگ چين گزارش شدند كه در حال 
از آن نام مي برند و تعداد   SARS-COVحاضر به عنوان شيوع 

افزايش يافت و  2003به طور معني داري در بهار SARS موارد  
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مرگ و ). Zhong et al., 2003(سپس گسترش جهاني پيدا كرد 
آمار مرگ كل در جهان و با  62/90%مير ناشي از سارس معادل 

 2016از سال  H7N9نرخ مرگ و مير توسط . بود% 18/10نرخ  
در  19-، كوويد2020فوريه  27در . رسيد% 89/37به   2018تا 
كشور و همچنين يك كشتي تفريحي مستقر در آبهاي ژاپن  46

مورد فوت از جمهوري كره، ايتاليا،  57مورد آلوده ،  3664شد و 
ژاپن، ايران ، فرانسه، فيليپين و كشتي تفريحي بين المللي 

در همين زمان وضعيت در چين بسيار . پرنسس دياموند شد
تعداد افراد تائيد شده  2020فوريه  27بحراني شد و در روز 

 2747به  1و  78630به  1آلوده و فوت شده به ترتيب از 
فوريه  8ژانويه تا  20تعداد افراد مشكوك ازتاريخ . افزايش يافت

افزايش داشت و سپس الگوي  28942مورد به  54از  2020
از نظر سرعت  19-نتايج نشان داد كه كوويد. كاهشي نشان داد

  . است H7N9گسترش و ابعاد بسيارجدي تر از سارس و 
اقدامات محافظتي سالمت عمومي بسيار وسيعي در چين و ساير 

صورت  19-ورها براي كاهش شيوع و گسترش بيشتر كوويدكش
در حال حاضر بسياري از ). Wang et al., 2020(گرفت 

شركتهاي هواپيمائي نظير خطوط هوائي اياالت متحده، كانادا و 
بريتانيا پروازها را به ووهان و حتي شهرهاي بزرگ چين محدود 

هنوز  اگرچه سازمان جهاني بهداشت. و يا متوقف كرده اند
 WHO(محدوديت هاي سفر بين المللي را توصيه نكرده بود 

، دولت محلي در ووهان تعليق سيستم حمل و نقل را در )2020
و همچنين بستن فرودگاهها، ايستگاههاي قطار  2020ژانويه  23

و بزرگراههاي شهر به منظور جلوگيري از انتشار بيشتر بيماري 
 ,People's Government of Hubei Province(را انجام داد 

 2ژانويه تا  27در چين، الگوي كاهشي حجم مسافر از ). 2020
نسبت به دوره مشابه سال قبل % 4/74تا % 2/62بين  2020فوريه 

حجم مسافر در پروازهاي غير نظامي، بزرگراهها و . نشان مي داد
در % 2/90و  % 6/85، %70راههاي آبي نيز كاهشي بترتيب 

 23پس از . داشت 2020ژانويه  29ه با سال قبل در روز مقايس
نرخ مسافرت به خارج از ووهان و استانهاي ديگر  2020ژانويه 

الگوي كاهشي نشان داد و تعليق سيستم حمل و نقل كمك 
زيادي به جلوگيري از گسترش ويروس از فرد به فرد نمود و 

ر شهر و تعداد موارد تائيد شده جديد حاكي از الگوي كاهشي د
  .خارج از استان هوباي چين بود

اثرات يك چنين همه گيري گسترده روي اقتصاد اجتماعي بويژه 
در سرويسهاي حمل و نقل، توريسم فرهنگي، هتلداري و 

). Sands et al., 2016(پذيرائي و تفريحات بسيار زياد خواهد بود
عدم هماهنگي بين عرضه و تقاصا در بازار به دليل بيماريهاي 

 Lee and(عفوني داراي اثرات بيشتر روي اشتغال افراد است 

Warner, 2006 .( عدم يقين به آينده همه گيري و ترس از
گسترش جهاني آن نيز باعث كاهش اعتماد به نفس در توسعه 

پديده سارس منجر به كاهش ). Smith, 2006(اقتصادي مي شود 

از  مصرف، واردات، صادرات و درآمد زايي شد و بسياري
برآوردها نشان مي دهد كه . شركتها وارد بحران بدهكاري شدند

بيليون دالر هزينه  4/28تا  3/12شيوع سلرس در چين 
در % 2دربرداشت و پيش بيني شده بود كه سرانه ناخالص ملي 

همزمان . خواهد شد 2003براي كل سال % 1سه ماهه دوم و 
برآورد شده بود  بيليون دالر 100تا  30زيان اقتصادي جهان بين 

)Qui et al., 2018.( در مورد H7N9   اثرات اقتصادي كمتري
نسبت به سارس مشاهده شد و صنعت مرغداري چين به دليل 

هرچند . بيليون يوان متحمل زيان شد 40شيوع بيماري بيش از 
 ,.Qui et al(كه اثرات اقتصادي آن در مقياس جهاني حداقل بود 

در انتهاي سال شايع شد اما  19-وويدمشابه با سارس، ك ).2018
از آنجائي كه سال . توجه دولت را زودتر به خود جلب كرده بود

است، به نظر در سه ماهه اول اثرات  2020نو چيني در فوريه 
مسافرتهاي پس از . اقتصادي واقعي آن شروع خواهد شد

تعطيالت بهاري به تاخير افتاد و در مجموع تعداد مسافران با هر 
درآمد سينماها، توريسم و . ع وسيله نقليه كاهش شديد داشتنو

صنايع پذيرائي افت شديدي بخاطر اعمال محدوديت ها داشت، 
، )بدون تاريخ انتشار(طبق اعالم شبكه اطالعات داده فيلم چين 

بيليون يوان و حدود  86/5شامل  2019درآمد كل فستيوال بهاره 
ثرات اپيدمي تقاصاي تماشاي در آمد ساالنه بود اما به دليل ا% 9

، كاهش شديدي داشت و بيشتر 2020فيلم در فستيوال بهاره 
به حالت نيمه تعليق در آمدند  19-سينماها به خاطر شيوع كوويد

. كه كاهش بسيار چشمگيري در درآمد سينماها گذاشت
كارمند گروه  20000گزارشات نشان مي دهتند كه بيش از 

در . داشتند% 10- 5د و درآمد روزانه بيكار شدن Xibeiرستوراني 
حال حاضر بخشهاي اداري مختلف در سازمانهاي دولتي چين 
روي سياستهاي ضروري و معيارهايي براي محدود كردن اثرات 
همه گيري بخصوص در زمينه كمك به كسب و كار و كارگران 

به خاطر مشكالت پيش آمده طي جلوگيري و . كار مي كنند
ولت چين روشهاي اقتصادي جديد نظير كنترل همه گيري، د

سفارش غذا و تحويل درب منزل، تفريحات آنالين و ساير 
  .موارد اقتصادي ديجيتال را تقويت كرده است

چون همه گيري مرتبط با مصرف جانوران وحشي بوده و در 
چند سال اخير مرتبا در چين اتفاق افتاده است، الزم است 

يا كاهش تماس با ويروسهاي اقدامات محافظتي براي جلوگيري 
عالوه بر دستورالعمل هاي سازمان جهاني . جديد فراهم شود

بهداشت و كميسيون سالمت ملي چين، اقدامات عملي نظارتي 
  .موثر براي جلوگيري بايد از مبدا بيماري بشرح زير شروع شود

  افزايش آگاهي عمومي از خطرات مصرف جانوران وحشي) 1
حشي شامل هشدار در رابطه با به خطر توقف تجارت جانوران و

افتادن سالمت در اثر مصرف جانوران وحشي توسط سازمان 
استاني تنظيم بازار وزارت كشاورزي و سازمان مراتع و 



 1398، زمستان 6، پياپي3جلد                                                                )                                         علمي(اسي ايران مجله زيست شن

126 

هرچند كه اين . اعالم شد 2020ژانويه  26جنگلداري چين در 
بيماري داراي اهميت بود، همانند روشي  شيوع اعالميه قبل از
صورت گرفت و تراژدي ديگري  2003قعه سارس بود كه با وا

درس دردناك خوردن جانوران وحشي . سال بعد رقم زد 17در 
بخصوص انواع نادر، مانع توقف تغيير در اعتقاد برخي از مردم 

 "به عنوان داروي نيرو زا براي بدن "چين براي مصرف آنها 
تقال نشد و بيشتر يماريهاي مشترك جانوران با انسان به دليل ان

آگاهي عمومي . ويروس از جانور آلوده به انسان بوده است
جهت اعالم خطرات مصرف جانوران و همچنين احترام به 
حيات وحش به عنوان جانداري با حق حيات مشابه با انسان در 

با توجه به اينكه برنامه . اكوسيستم طبيعي خود بايد تقويت شود
توسعه يافته است اين هاي اينترنتي و فضاي مجازي بسيار سريع 

فضا مي تواند به عنوان ابزاري براي گسترش آگاهي عمومي و 
آموزش سالمت براي حذف كامل خطر هاي مصرف حيوانات 

  .وحشي مطرح باشد
  برقراري ممانعت از مصرف جانوران وحشي) 2

  جدي و مجازات كار قانونگذاري، شفاف سازي در دستور
  براي قانون شكني شامل زندان ابد

قانون فعلي مصوب چين در زمينه حفاظت از حيات وحش به 
براي حمايت از گونه هاي نادر و در معرض خطر  2018سال 

زي و آبزي و همچنين گونه هاي مهم از حيات وحش خشكي
در حالي كه . نظر اكولوژيك، علمي و ارزشهاي جامعه تنظيم شد

حيات وحش معمول كه بخش بنيادي اكوسيستم طبيعي را 
با . يل مي دهد در اهداف حفاظتي اين مصوبه قرار نگرفتندتشك

اينكه شكار، كشتن، خريد، انتقال و فروش حيات وحشي در 
  2017معرض خطر و نادر طبق قانون جزاي چين مصوب سال 

غير قانوني است، ولي مصرف و خوردن جانوران  وحشي در آن 
نوران با اين حال تقاضاي باال براي مصرف جا. ذكر نشده است

وحشي مي تواند محرك تجارت در بازار باشد و لذا تمام فرآيند 
الزم است به قانون جزا و . بايد از منبع كنترل و متوقف شود

قانون حمايت از حيات وحش الحاقيه عدم مصرف و خوردن 
تمام جانوران وحشي كه منسوب به رفتارهاي جنائي هستند 

ي مجازات شده و اضافه شود و افراد خاطي بايد به طور جد
  .محكوم به زندان شوند

در قانون سهم و مسئوليت جزائي براي خوردن، كشتن، آماده 
سازي، حمل و نقل و فروش غيرمجاز بايد بخوبي مشخص 

تنها جريمه هاي سنگين است كه غالب بر لذت و نخوت . شود
به دست آمده از خوردن جانوران در مردم، بخصوص آنهايي كه 

مردم با اين .ريحي و غير معمول هستند، مي شودداراي تغذيه تف
جريمه ها از سيگنالهاي زنگ به صدا در آمده  سارس و واقعه 
اخير آگاه شده اند واعمال قانون از بروز چنين وقايع بهداشت 

  .عمومي با اثرات جهاني جلوگيري و اجتناب خواهد شد

  توسعه استانداردها براي امنيت غذائي، شامل ) 3
  دهاي نظارتي براي معامله دامهاي بيمار و تلف شدهاستاندار

  حيوانات با  قرارگرفتن   عامل اصلي خطر براي انسان در تماس
وحشي، پرندگان مرده و مريض و يا محيطهاي آلوده نظير بازار 

ذبح، پرگيري، دست زدن به الشه و آماده سازي . ماكيان است
از طريق  براي مصرف باعث ايجاد خطر براي سالمت انسان

با اينكه تاكيد بر . تماس با ماكيان و جانوران آلوده خواهد شد
امنيت غذائي به طور مرتب به هنگام گسترش ويروس صورت 
مي گرفت ولي بايد اقدامات محافظتي خيلي زودتر شروع مي 

به تصويب  2011در اليحه اصلي امنيت غذائي كه در ژانويه . شد
ا و دارو اياالت متحده داد و رسيد، قدرت جديدي به سازمان غذ

هدف آن تعيير تمركز از مقابله با بيماري به پيشگيري از 
با ). Stokstad, 2011(زاد بود  -بيماريهاي با منشاء غذا يا غذا

اين حال مصرف ماكيان و دامهاي زنده و جلوگيري از اپيدمي 
و قانون  2018جانوران وحشي در قانون امنيت غذائي سال 

آنقدر صراحت ندارند  2015اپيدمي جانوران سال  جلوگيري از
عالوه بر . و الزم است بروزرساني و با جرئيات مشخص شوند

بازاريابي، فرآوري، حمل و نقل جانوراني كه بدون علت  -اين 
پيشگيري . بيمار و يا مرده هستند به طور قانوني بايد ممنوع شود
با پيشرفت از بيماريهاي مشترك جانور با انسان مي تواند 

استانداردسازي نظارت و كنترل قرنطينه جانوري، توليد و 
ذبح و .  فرآوري و نگهداري و حمل و نقل صورت گيرد

فرآوري دامها و ماكيان در كشتارگاهها بايد توسط سازمان مجاز 
اجراي قوانين بهبود يافته، وپايش واقعي . تجاري صورت گيرد

اطمينان از ايمني مواد  آنالين و توسعه تكنولوژي فرآوري، به
  .غذائي كمك خواهد كرد

  تقويت نظارت بر بازار و سازوكار پايش) 4
تحريم كامل مصرف جانوران وحشي به تنهايي از طريق افزايش 

يك سيستم نظارت شدني و موثر . آگاهي عمومي ممكن نيست
در بازار الزم است تا احتمال مصرف جانوران وحشي را ممانعت 

وحشي در حال حاضر وارد چرخه بازار مي شوند جانوران . كند
براي ريشه كن كردن . چون فعال قانون ويژه اي وجود ندارد

كامل چرخه جانوران وحشي در بازار، ابتدا بايد ليستي از 
براي جانوراني كه مجاز به . جانوران مجاز خوراكي تهيه شود

پايش فروش آنها هستند بايد در بازار كد شناسائي تعيين شود كه 
آنالين قابل چك كردن در تمام مراحل فرآيند شامل ذبح، 
فرآوري، انتقال، فروش و مصرف باشد كه اين منابع براحتي در 

بازرسي منظم و . موارد اضطراري قابل شناسايي و كنترل باشند
بدون مقدمه بويژه در خصوص محصوالت كشاورزي و 

ارت اداري بخش نظ. بازارهاي غذاهاي دريائي بايد صورت گيرد
بايد ابتكار عمل براي تحقيق در رابطه با هرگونه فعاليتهاي 
غيرقانوني بازار اتخاذ كند و مسئوليت سوءاستفاده از نظارت را 
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در نظارت همه جانبه مصرف كنندگان عمومي، كسب و . بپذيرد
كار، بخش هاي دولتي و سازمانهاي غير دولتي همگي بايد به 

  .بهداشت عمومي تقويت شوند عنوان يك نهاد براي بهبود
از آنجائي كه چنين بيماري همه گير مي تواند گسترش يابد و به 

چون وقتي اين اتفاق صورت . كشورهاي مختلف پراكنده شود
مي گيرد، اثرات بهداشت جهاني و توسعه اجتماعي واقتصادي 

ارتباطات بين المللي، تعاون، همكاري و . آن بسيار بزرگ است
نها بايد بيشتر مرور و تقويت شوند تا حفاظت از حتي كنوانسيو

حيات وحش و پيشگيري بيماريهاي فراگير، ساختار و عملكرد 
موٍثر سيستم بهداشت و بهبود سياست هاي مرتبط و مقررات 

علوم بين رشته اي از جمله زيست شناسي .  صورت گيرد
شناسي، بهداشت حفاظت، بوم شناسي اكوسيستم ها، همه گيري

، تحقيق و توسعه در پزشكي، علوم اجتماعي، حقوق و عمومي
مديريت بحران بايد يكپارچه شوند تا بتوانند چرخه متصل 
پيشگيري، آماده سازي، واكنش به موارد و بازاريابي را انجام 

فقط از اين طريق سالمت ). Bedford et al., 2019(دهند
يهاي اكوسيستم و بشر بخوبي تضمين شده و از بروزچنين بيمار

  .فراگير پيشگيري مي شود

تعداد زيادي از هر سال . يادداشت و توضيح مترجم
جانوران وحشي توسط انسان به مصرف غذائي مي رسند كه غير 
از وابستگي برخي از جوامع دور افتاده از شهرو انسانهايي كه به 
طور طبيعي در قطب يا بخشهائي از آفريقا زندگي مي كنند مابقي 
افراد خوردن گوشت جانوران وحشي را نوعي از نمايش ثروت 

ي كمياب و نادر به عنوان رفتاري نمادين و چشيدن طعم گوشتها
در مواردي قوانين . از نخوت زندگي خود بروز مي دهند

كشورهايي نظير امريكا و كانادا اجازه استفاده از گوشت جانوران 
تصادفي جاده ها و يا با اخذ مجوز شكارهاي خاص براي كنترل 

 فارغ از اينكه انسان امروزي با توسعه. جمعيت، را مي دهند
دامپروري در تامين گوشت سفيد و قرمز در جوامع توسعه يافته 
به توانمندي و خودكفايي رسيده است، اما فرهنگ بهره برداري 
از پستانداران و پرندگان و برخي از جانوران ديگر در كشور ما 

پستانداراني نظير آهو، گوسفند و بز وحشي . نيزمشاهده مي شود
و خرگوش براي ) تشي( غيبراي گوشت و برخي نظيرگربه تي

مصارف درماني طب سنتي و پرندگاني از گروه ماكيان  نظير 
كبك و بلدرچين و قرقاول و انواع آبزي شامل اردكها، چنگر، 
غاز و قو و در مواردي حتي كاكايي و باكالن و باالخص گونه 

مثالهايي . هاي حفاظت شده اي نظير هوبره  شكار مي شوند
، الك پشت )با نام محلي ماهي سمنقور(ان ازاستفاده از سوسمار

دريايي و تخم آنها، ملخ و زنجره نيز در مناطقي از كشور رايج 
است و بيشتر جنبه درماني و تفريحي دارد كه الزم است از جنبه 

بسياري . حفاظت گونه ها و احتمال انتقال بيماري مد نظر باشند
ل به دنبال از پرندگان در كشورمان براي تغذيه و توليد مث

مهاجرت طوالني ميهمان هستند ولي متاسفانه به جاي رسيدن به 

!! ميهمان "بهشت خود،  سر از جهنمي به نام تور و تفنگ 
در آورده و بدون بازگشت به موطن خود راهي  "دوستان

در استانهاي ) همانند شهر ووهان چين(بازارهاي فروش آبزيان 
صراحت قانون در  علي رغم. گيالن و مازندران مي شوند

برخورد با متخلفين و پخش فيلم در شبكه هاي ملي و فضاي 
مجازي برخوردي جدي با آنها صورت نمي گيرد و يا در 
برخورد قانوني مواجه با شهادت عزيزان محيط بان و در صورت 
درگيري مسلحانه ومرگ افراد خاطي قصاص مامور جان بر كف 

و جهاني حفاظت از منابع از نظر قوانين ملي . را شاهد هستيم
زيستي و حيات وحش قابل طرح و بازنگري در سطوح عالي 
سازمانهاي مسئول حفاظت از طبيعت و نظام قضايي كشور 

اما انتشار بيماريهاي مشترك بين جانوران و انسان . است
)Zoonotic diseases ( ،شامل انفلونزاي پرندگان و خوك، سارس

وجه جامعه جامعه جهاني را به ت 19مرس و مورد اخير كُوويد 
نقش جانوران به عنوان مخزن بيماري ها و احتمال شيوع و 

در سالهاي اخير . ايجاد بحراني جهاني را به خود جلب كرد
مواردي از مرگ و مير پرندگان در تاالبهاي منتهي به درياي خزر 
و اقدامات پيشگيرانه سازمانهاي كشوري در بررسي و حتي 

اما تلفات انساني ناشي . اهلي روستائيان منجر شد امحاء پرندگان
به فاصله اندكي قبل از كُوويد  1398از انفلونزاي مرغي در سال 

در سنوات گذشته نيز بيماري تب . قابل بررسي و تامل است 19
كنگو كه توسط دامهاي آلوده وارداتي و بعضا غيرقانوني  -كريمه

زيزاني از كادر از مرزها صورت گرفت نه تنها باعث مرگ ع
درمان وهموطنان شد بلكه احتمال انتقال بيماري از دامها به 

لذا عالوه بر وظيفه و . چهارپايان وحشي را محتمل مي كند
مسئوليت حفاظت از منابع زيستي، سازمانهاي كشوري ذيربط 
نظير منابع طبيعي، حفاظت از محيط زيست، دامپزشكي و سرم 

عمومي كشور بايد به طور سازي و همچنين سيستم بهداشت 
يكپارچه توجه خاصي در مطالعه و پايش بيماريهاي مشترك 
جانور با انسان و آمادگي احتمالي براي شرايط بحراني داشته 
باشند تا از ظهور عوامل پاتوژن با منشاء جانوري و تغييرات و 

سالمت "مقاله زير در مجله . جهش هاي احتمالي آنها آگاه شوند
در پي انتشار ويروس كروناي  "توسعه پايداراكوسيستم و 

نوظهور از خفاش و ضرورت وضع قوانين و پايش بازار و 
اجراي احكام جزايي سنگين در چين منتشر شده است و بنا را 
بر كنترل از مبداء بيماري قرار داده و به اثرات اجتماعي و 
اقتصادي رعايت نكردن قوانين تجارت گونه هاي وحشي و 

اني و مالي  درجامعه بشري در چين و جهان در خسارات ج
همگان آگاه از اثرات آن پس . ابتداي شيوع بيماري اشاره مي كند

از چند ماه در جهان هستيم لذا ضرورت مطالعه و پرداخت 
هزينه هاي اندك در مقياس با ضررهاي جاني و مالي جهاني 
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