بسمه تعالی
گسارش بازدید هیأت ساماندهی مراکس پرورش سگ در استان گلستان
دس هَسخ 12تیش هبُ  1397ثب ّوشاّی ًوبیٌذُ هحتشم هشکض اصالح ًژاد ٍ ثْجَد تَلیذات داهی ٍصاست
خْبدکطبٍسصی کطَس  ،خٌبة آلبی هٌْذس سخجی ً ،وبیٌذُ ی هحتشم سبصهبى داهپضضکی کطَس سشکبسخبًن
دکتش خشهی  ،سیبست هحتشم ًوبیٌذگی فذساسیَى خْبًی سگ دس ایشاى خٌبة آلبی هٌْذس پَساسوبػیل ٍ ًبیت
سئیس ًوبیٌذگی فذساسیَى خْبًی سگ دسایشاى خٌبة آلبی دکتشاهیٌی  ،ثبصدیذی اصهشاکض هشثَط ثِ سگ دس
استبى گلستبى ثِ ػول آهذ .دس ایي هشحلِ  5هشکض پشٍسضی ٍ ًگْذاسی سگ ،یک هشکض تشثیتی سگ ٍ دٍ پٌبّگبُ
سگ ّبی ثذٍى صبحت هَسد ثبصدیذ هیذاًی لشاس گشفت .ثب هسبػذت ٍ ّوکبسی ثسیبس هطلَة ًوبیٌذگبى هحتشم
استبًی سبصهبى داهپضضکی استبى گلستبى خٌبة آلبی دکتش ػجذالًَذ ،هؼبًٍت اهَس دام استبى گلستبى خٌبة
آلبی هٌْذس تخلِ ،هسئَل دام سجک خٌبة آلبی هٌْذس هْذی ثبسثبى ٍ ًوبیٌذُ استبًی هَسسِ ثیي الوللی
اهَس سگ ایشاى ،آلبی هٌْذس اسکٌذسیبى ایي ثبصدیذ ثب ثشًبهِ سیضی ثسیبس دلیك ٍ ثِ صَست هَثش صَست
پزیشفت.

دس ایي ثبصدیذ هطبّذُ گشدیذ ًحَُ پشٍسش ٍ تشثیت سگ ّب دس هشاکض هختلف ،تفبٍت ّبی چطوگیشی داسًذ.
هشاکضی کِ ًوبیٌذگبًطبى دس گزضتِ دس دٍسُ ّبی آهَصضی  IKCضشکت کشدُ اًذ اص سطح کیفی ثسیبس ثبالتشی
ثشخَسداس ثَدًذ .کلیِ هبلکیي ٍاحذ ّبی فَق دس ساستبی ًضدیک ضذى ثِ استبًذاسد ّبی خْبًی(ٍ )FCI
هلی( )IKCگبم ثشداضتِ ثَدًذ .الجتِ ثشای ثْشُ ٍسی ثیص تش دس صهیٌِ پشٍسش(تَلیذ سگ ّبیی ثب کیفیت تش ٍ
ّوچٌیي داسای کبسایی آهَصضی ثیطتش) ٍ آهبدُ سبصی سگ ّبی حشفِ ای استبًذاسد ثشای هصبسف ضخصی ٍ
اسگبًی دس ساستبی ایدبد اضتغبل ،خلَگیشی خشٍج اسص اص کطَس ٍ تَخِ ثِ تَلیذ هلی ،
خلَگیشی اص اصدیبد سگ ّبی ثالصبحت کِ هوکي است ثبػث ایدبد ػَاهل ثیوبسی صا ثشای خبهؼِ داهی ٍ اًسبًی
ثبضٌذ ٍ ثْذاضت ٍ سالهت خبهؼِ سا ثِ خطش ثیبًذاصد کِ دسثشخی اص آى ّب تَسط افشاد سَدخَ ثذٍى ّیچ
هذسکی تَلیذ هی گشدد.
ًتبیح ثبصدیذ ثِ ضشح ریل ثِ اطالع ػوَم دست اًذسکبساى ٍ هسئَلیي هحتشم هی سسذ:
ثب تَخِ ثِ ایي ًکتِ کِ سگ پشٍسش یبفتِ دس هشاکض پشٍسش دس ًْبیت اهش ٍاسد چشخِ خذهت سسبًی ثِ اًسبى هی
گشدد ٍ ایي هَخَد دس کٌبس اًسبى لشاس گشفتِ ٍ دس کبسّبی هختلف سٍصاًِ ثِ اٍ کوک هی ًوبیذ ،ػالٍُ ثش سػبیت
هسبئل هشثَط ثِ خسن ایي حیَاى ،ثبیذ ثِ ضشایط سفتبسی آى ًیض تَخِ ضبیستِ ای صَست گیشد تب ّذف ًْبیی
پشٍسش سگ کِ ّوبى افضایص سالهت ٍ سفبُ اًسبى ّب هی ثبضذ تبهیي گشدد.
دس ساستبی سسیذى ثِ ایي ّذف هتؼبلی ،ثبیذ سالهت خسوی ٍ سٍاًی ایي هَخَد اسصضوٌذ ًیض ثطَس کبهل تبهیي
گشدیذُ تب حذاکثش خذهت سسبًی تَسط سگ اًدبم ضَد ،ثِ ایي هٌظَس هشاخغ ػلوی ٍ تحمیمبتی
صیشًظشفذساسیَى خْبًی دس دًیب ّش سبلِ ثب اًدبم پژٍّص ّبی فشاٍاى آخشیي هتذ ّبی پشٍسش  ،تشثیت ٍ
ًگْذاسی سگ ّب سا تذٍیي ًوَدُ ٍ دس اختیبس کویتِ ػلوی ٍ استبًذاسد فذساسیَى خْبًی سگ ( )FCIلشاس هی
دٌّذ تب کطَس ّبی هختلف ثب تجؼیت اص ایي ضیَُ ًبهِ ّب ،کیفیت تَلیذات خَد سا افضایص دٌّذ .دس ساستبی

افضایص ثْشُ ٍسی دس ثشخی هشاکض استبى گلستبى ،هشاحل افضایص استبًذاسد ٍاحذّبی ًگْذاسی سگ ثِ ضشح
ریل اػالم هی گشدد:
 -1داًص هشثَط ثِ ثجت ضدشُ سگ ّب دس هیبى پشٍسضذٌّذگبى ٌَّص خیلی سایح ًجَد ٍ اهیذٍاسین پس اص
ایٌجبصدیذٍ هطخص ضذى اّویت ثیطتش ایي هَضَع ،ثیطتش ثِ آى پشداختِ ضَد.
ً-2یبص ثِ ّوکبسی ثیطتش ضْشداسی ٍ اسگبى ّبی دٍلتی ثب هشاکض پٌبّگبّی ٍ ًگْذاسی سگ ّبی ثالصبحت آى
است.

