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  خانگی حیوانات رفاه وضعیت و حیوانات از آن انتقال ،91-کووید بیماری

 گیریهمه زمان در

 *0جوانمرد غزاله

 چکیده
 یتحما و مراقبت به که اندبوده هاگروه پذیرترینآسیب جزء خانگی و اهلی حیوانات جهانی، گیریهمه یک با مواجه در

: شد روبرو معضل سه با خانگی حیوانات با ارتباط در جهان ،91-کووید بیماری گیریهمه بحبوحه در. دارند احتیاج هاانسان

 و خانگی حیوانات رفتار بر گیریهمه اثرات( 1) خانگی، حیوانات و انسان بین بیماری این بودن مشترک بابت از نگرانی( 9)

 است شده سعی مروری، مقالۀ این در. خانگی حیوانات از جسمی و عاطفی هایمراقبت انجام چگونگی( 0) و هاآن صاحبان

. شود پرداخته خانگی حیوانات رفاه از اطمینان جهت در حمایتی راهکارهای ارائه و شناسایی به معضالت، این تشریح با

 یدبع امّا شوند، آلوده ویروس به توانندمی هاگربه و هاسگ که بود آن از حاکی زمینه، این در شده انجام هایپژوهش بررسی

 این رد اطالعات تاکنون البته. کنند آلوده را هاانسان یا حیوانات سایر بتوانند یا شود ظاهر هاآن در بالینی عالئم که است

 با هاانانس اطالعات، تکمیل زمان تا شودمی پیشنهاد بنابراین. است نیاز مورد تریگسترده تحقیقات و نشده کامل زمینه

 .کنند کمک خانگی حیوانات و خود رفاه و بیماری شیوع کنترل به پیشگیرانه، اقدامات رعایت
 

 گربه ،91-کووید سگ، حیوانات، رفاه :کلیدی کلمات

 59-55پیاپی(:  91)شماره  9، شماره 19دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

ها باعث از آن عضیب دارد که یکرونا انواع مختلف یروسو

هایی مانند انتخاب طبیعی، پدیده شوند.یم یماریببروز عالئم 

 یقاز طر یگرد یهایروسبا و یکیژنت یهایتبادل توالرانش و 

م ژنو شوند.می کرونایروس و در ژنوم ییرتغباعث یبی، نوترک

 شناخته شدهایِ RNA یهاژنوم یناز بزرگتر یکیکرونا  یروسو

 یدنوکلئوت 09111 تا 12111 اندازه آن ازکه  تا به امروز است

 یانقطه یهاجهش یشتربزرگ ژنوم باعث ظهور بی . اندازهاست

منجر به د نتوانیمها گاهی این جهش .شودیو حذف و درج م

 دنشو اوتمتف یپیفنوت یهایژگیبا و یروسو یدانواع جد یجادا

(Leroy et al., 2020.) 

 ی، سازمان بهداشت جهان1111 یه سالژانو 01 یخدر تار

وع ن یک یوعدر رابطه با ش یبهداشت عموم یاضطرار یتوضع یک

و در تاریخ  عالم کردا SARS-CoV-2ونا به نام کریروس و یدجد

 Bowen et)نام گرفت  91-ید، کوویدجد یماریب ینافوریه،  99

al., 2020) ی، ، سازمان بهداشت جهان1111 سال مارس 99. در

در سراسر جهان اعالم  یرگهمه یماریب یکرا به عنوان  91-کووید

و موضوع انتشار این ویروس به یک نگرانی جهانی تبدیل شد کرد 

(Vincent et al., 2020.)  قطرات  یقعمدتا از طر یروسواین

 ایمنتشر شده در هنگام سرفه، عطسه، صحبت و تنفس  یتنفس

 شودیمنتقل م ینیتماس دست آلوده با دهان، چشم و بدر اثر 

(Leroy et al., 2020). 

صاحبان  یباعث نگران 91-یدکوو یماریب یناگهان یوعش

 یلاحتما یرتأثی در مورد و متخصصان دامپزشک یخانگ یواناتح

ثق مو یکسب اطالعات علم یشد و تالش برا یواناتبر ح بیماری

 یرساناطالع .(Kogan et al., 2021)ید آغاز گرد در این باره

در این زمینه، باعث افزایش اضطراب صاحبان حیوانات  نادرست

رفاه  یبرا یبزرگ یدتهد تواندشود و همچنین میخانگی می

 . (Huang et al., 2020)د باش یوانات خانگیح

 یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است؟ 91-آیا کووید

در مورد ، 91-مرتبط با کووید یهاینگران یناز اول یکی

 Vincent) بود یواندر اثر تماس انسان و ح یماریب ال انتقالاحتم

et al., 2020). روسیاحتماال و SARS-CoV-2 در ابتدا از خفاش 

 یماریب یک 91-و کووید به انسان منتقل شده ینپانگول یا و

. شواهد (Csiszar et al., 2020) است حیوانانسان و  بین مشترک

 یروسو انواع دیگرمانند  SARS-CoV-2د که ندهینشان م یراخ

د، از جمله نرا آلوده ک یواناتگونه از ح ینتواند چندیکرونا، م

در . (Csiszar et al., 2020) مانند سگ و گربه یخانگ یواناتح

 هایسازمان و یعفون یهایماریحال حاضر، متخصصان ب

 یخانگ یواناتند که حهست معتقد یوانیو ح یبهداشت انسان

 منتقل کنند هاانسان یا یواناتح یرسارا به  91-ند کوویدتوانینم

(Vincent et al., 2020). 

و دو دو سگ  91-کووید یشگزارش شده که آزما کنونتا

د، در تماس بودن بیمار که با انسان یکبلژ در هنگ کنگ وگربه 

ها ها و گربهدهد که سگینشان م ین امرا مثبت بوده است.

منجر به عالئم یروس، که و است یدبعامّا  ،توانند آلوده شوندیم

تکثیر  هاای در بدن آنبه اندازه یروسو یاشود  هاینی در آنبال

که  ینبا ا .(Vincent et al., 2020)گردد منجر به انتقال  که یابد

 خانگیشواهدی درباره انتقال ویروس از حیوانات در حال حاضر 

و  در این زمینه نیاز است یشتریب یقاتا تحقوجود ندارد، امّ

 ;Csiszar et al., 2020; Kiros et al., 2020) مطالعات ادامه دارند

Leroy et al., 2020; Vincent et al., 2020). 

 اب انسان طریق تماس ازبیماری،  تقالان یمنبع اصل اگرچه

 افراد یممکن است برا یخانگ یوانح یتا مالکامّ، انسان است

اد یرا این افرز ؛کند یجادا یمسن خطرات دچار نقص ایمنی یا افراد

ی زانهنیاز رو ممکن است دالیلی مثل پذیر هستند وبسیار آسیب

یاده روی، باعث شود این افراد زمان بیشتری را خارج پها به سگ

از منزل سپری کنند و بیشتر در معرض خطر قرار بگیرند 

(Csiszar et al., 2020). 

 د،یبه دست آ در این زمینه یشتریکه اطالعات ب یتا زمان

 Kiros)اقدامات پیشگیرانه انجام شوند کند که یحکم م یاطاحت

et al., 2020; Vincent et al., 2020). در اقدامات عمل  ینمهمتر

 یقدق یشستشو یماری،ب ینا انتقالاز  یشگیریپ یبرا یاطیاحت

مار به ش یمهم یارامر بس یزن یاجتماع یریگفاصله ها است.دست

له ها فاصو انسان یواناتح یراز سا یدبانیز ها ها و گربهرود. سگیم

یرند. همچنین گنقرار  پرجمعیت معرض مناطق و درداشته 

ود محدود ش یبه طور قابل توجه یدبا یخانگ یواناتمسافرت با ح

 یژهه وب یشگیرانهاقدامات پ ینحداقل برسد. ا بهانتقال  احتمال تا

 یگخان یواناتصاحبان ح یا یمنینقص ا با یخانگ یواناتح یبرا

 Vincent) مهم است یاربس ،هستند ایمبتال به بیماری زمینهکه 

et al., 2020).  
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 ... وضعیت و حیوانات از آن انتقال ،01-کووید بیماری؛ جوانمرد       

 

 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 های و صاحبان آنخانگ یواناتح رفتاربر  یریگاثرات همه

خود در برابر  از حفاظت یافراد برا ی،بحران یطدر شرا

 ید،جد وضعیت داده و با ییرخود را تغ یهایتاولو یدبا یب،آس

 دیرفاه فر یزی،افراد به طور غر این شرایط،هماهنگ شوند. در 

 یاهلو در نتیجه، حیوانات  دهندیقرار م یتاول اهم یرا در درجه

 ی،ونکن یریگهمه .گیرندها قرار میدر زمره آسیب پذیرترین گروه

 یواناتحبه  یبرا در مورد احتمال آس یالمللینب یهاینگران

که آستانه مقاومت  یافرادبه عنوان مثال،  داده است. یشافزا

ممکن است برای دارند،  یکمتر یسطح همدلتر یا پایین یروان

 پناهگاه یکبه  ی خود راخانگ یوانحکاهش استرس خود، 

در  (:Euthanasia )مرگ خوب یدرخواست اتاناز بسپارند یا

اد در از افر یاریبسداشته باشند. همچنین  یدامپزشک ینیککل

شغل و درآمد خود را از دست  شان،شدن کسب و کار یلتعط اثر

خانگی خود را  یوانح ها،برای کاهش هزینه ممکن است داده و

 .(Vincent et al., 2020)رها کنند 

از  یاگسترده ینظرسنج 1111در بهار و تابستان سال 

. هدف این متحده انجام شد یاالتدر ا یخانگ یواناتصاحبان ح

 یدر ط یبر زندگ یخانگ یواناتحیر ثأت پژوهش، بررسی

ه به س ینظر سنج ینگزارش شده در ا یهای. نگرانبود یریگهمه

)مسائل مربوط  های فردینگرانی (9) :ندشد یمدسته عمده تقس

)انتشار  های خانوادگی( نگرانی1(، )سالمت روان و به کار در خانه

 یواناتمرتبط با حهای ( نگرانی0و ) (یو مسائل اقتصاد یماریب

د مور یلوسا یهته ی،خانگ یوانح یازهاین ین رفاه و)تأم یخانگ

 یوانسرنوشت ح ی ودامپزشک یهابه مراقبت یدسترس یاز،ن

ان نش . نتایج این پژوهشصاحب آن( یمار شدندر صورت ب یخانگ

 یتعوض ، تحت تأثیر ثبات مالی،شده یاد یهاینگران یزانم داد که

ود خ یخانگ یوانبه ح افراد یدلبستگ یزانم وابط خانوادگی ور

  .(Applebaum et al., 2020)است 

 یرثأت یبا هدف بررس دیگریمطالعه  ،1111در سال 

 جیانجام شد. نتاو صاحبانشان ها ها و گربهبر رفتار سگ ینهقرنط

 ینهطقرن یرثأبه شدت تحت ت هانسانا یزندگ یفیتنشان داد ک

کمک قابل توانند می یخانگ یواناتحولی  است، قرار گرفته

ی صاحبان خود و بهبود روحیه اثرات ینکاهش ا یبرا یامالحظه

به دلیل استرس،  یواناتخود ح د؛ امّا از طرف دیگر،داشته باشن

ات در حیوان استرس. نشان دادند ی رارفتار ییراتاز تغ ییهانشانه

ند بل یترس از صداهاسر و صدا کردن افراطی،  تواند به شکلمی

ها انسان .یی ظهور کندهنگام تنها در و اضطراب یناگهان یا

های عاطفی از حیوانات، اثرات دوران قرنطینه توانند با حمایتمی

  .(Bowen et al., 2020)را به حداقل برسانند 

 یفرصت یوانات،از ح یبرخ یبرا یریگههم ینممکن است ا

رخی بکه ممکن است  یدر حال، گرفته شوند یباشد تا به سرپرست

جان خود را از دست گیری، عواقب جانبی این همه یانجر در یگرد

 همانندرا ی خود خانگ یواناتح ها موظف هستندانسانبدهند. 

حاصل  ینانو اطم دهندقرار  یتدر اولو ی خودخانواده یاعضا

 .(Vincent et al., 2020) شودیها برآورده مآن یازهایکنند که ن

های عاطفی و جسمی از حیوانات چگونگی انجام مراقبت

 خانگی

 1191( در سال CDCیماری )از ب یشگیریمراکز کنترل و پ

 نکاتی در این باره منتشر کردند که به شرح زیر است:

 ید.خانواده خود رفتار کن یمانند اعضا یخانگ یواناتبا ح  

 با افراد خارج از خانه تعامل  یخانگ یواناتح یداجازه نده

 .از خانه پرسه بزنند یرونآزادانه بیا  داشته باشند

 یدکن یدور یتپرجمع یعموم یهااز مکان. 

 .ها ماسک از ماسک برای حیوانات خانگی استفاده نکنید

 برسانند. یبشما آس یخانگ یوانتوانند به حیم

 پوست، خز طریق از  یروسوجود ندارد که و شواهدی یچه

 یوانحپس کند.  یتسرا نسانبه ا یخانگ یواناتح یمو یا

 نیدروژالکل، ه)مثل  کنندهیخود را با مواد ضدعفون یخانگ

ی هادستمال و دست یعفونضدهای ید، محلولپراکس

م ت استحمایعاما ینبا ا یا یدنکن یزتم (سطوح یضدعفون

 یااستحمام  ی. اگر در مورد محصوالت مناسب براندهید

 با دامپزشک شتید،دا یالؤخود س یخانگ یوانح کردنیزتم

 .یدکن مشورت

 ید ازبا یدهست یا مشکوک مبتال 91-کووید یماریاگر به ب 

مانند برخورد با  یقاًدقخودداری کنید ) یواناتتماس با ح

خود را  یخانگ یواندر صورت امکان، مراقبت از ح ها(.انسان

ور مجب یماریهنگام ب اگر .یدخانواده بسپار به دیگر اعضای

ید ماسک بزن ید،مراقبت کن یخانگ یوانخودتان از ح هستید

 یید و ازها دستان خود را بشوقبل و بعد از تعامل با آن و
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از جمله نوازش، در  یخانگ یوانبا حغیرضروری تماس 

خت ت یکدر  یدنغذا و خواب یمتقسیدن، آغوش گرفتن، بوس

  .یدکن یخوددار

 ورد در م یهر گونه نگران یاشد  یمارشما ب یخانگ یواناگر ح

 ,CDCید )کن مشورتبا دامپزشک  ید،داشت آن یسالمت

2019). 

 گیری کلینتیجه

 یواناتنقش ح ارتباط بادر  محدودیتاکنون اطالعات 

به دست  91-بیماری کوویددر انتقال  یواناتح یگرو د یخانگ

 یبرا این زمینهدر  یدجد یهاپژوهشانجام  ین،آمده است. بنابرا

ا ت برخوردار است. فراوانی یت، از اهمبیماریو کنترل  یشگیریپ

 یاحتمال آلودگ یدبازمانی که اطالعات بیشتری به دست آید، ن

شگیرانۀ یاقدامات پنادیده گرفته شود و باید  یواناتوسط حتانسان 

مورد  یماری،بکنترل  هاییاز استراتژ یبه عنوان بخش، معمول

از طرف دیگر، باید موضوع رفاه حیوانات در  .توجه قرار گیرند

ی پذیرها با مسئولیتگیری، جدی گرفته شود و انسانزمان همه

ت گیری، حیوانابیشتری با این موضوع برخورد کنند. در زمان همه

توانند نقش مهمی در کاهش احساس تنهایی و افزایش خانگی می

ها نیز موظف هستند ها داشته باشند؛ انسانامید در زندگی انسان

تا به طور متقابل، پاسخگوی نیازهای عاطفی و جسمی این 

 حیوانات باشند.
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Abstract  

During a pandemic, domesticated animals and pets are among the most vulnerable 

groups and need human care and support. In the midst of the COVID-19 pandemic, the 

world faced three problems related to pets: (1) Zoonotic concerns in caring for a pet, (2) The 

effects of the pandemic on the behavior of pets and their owners, and (3) How to take 

emotional and physical care of pets. In this review, we have tried to identify and provide 

supportive solutions to ensure the welfare of pets by addressing these problems. Studies in 

this area have shown that dogs and cats can be infected with the virus, but are unlikely to 

show clinical signs or to be able to infect other animals or humans. Of course, information 

in this area is not yet complete and more research is needed. Therefore, it is suggested that 

humans take precautionary measures to help control the spread of the disease and the well-

being of themselves and their pets. 
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