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مقدمه
خواننددددر میامدددی نوشددد ا ی کددده د دسدددد دا ندددد موددد ندی م دددوا ی من مدددی ا عال دددد نددد
انو

دددی

وپاس و انیا اسد که د الب کا نامه ندمی مولف آ به ش ه تحینی د آمدر اسد.
م وبدداا اندد نوشدد ا نددس سددمینامه کوتددار ستمددی اسددد کدده اب دددای آ باسبو ا شدد یها ی یسدد اها ،همدده

می هددای م ددانی ی مددانی اد بدددتین شددیاند د نو دندددر ی ان ددای آ  ،آغددا ی اسددد بددیای موددا یا آنندددر ستدد
یسمل.
انشددا د مدددا پنجددار سدداف عال ددد سددمی ی غ ددی سددمی خددود د انو

وپاسدد و انددیا اغتددب ددیا ی

نشدد ب ای ددی شدددر توسددد پ شددناما ی بن اننددعا ا ستددوی ب داشدد ی ی سددانی ستددوی یابودد ه ا (جوندددر شناسددی،
م ییب ولددو،ی ،اننددل شناسددی ،حشددیر شناسددی یدامپزشدد ی ی ) ...تجیبدده کددیدر انددد ید اندد

ار بددا نامدددا انی خددا جی
لددی ا

تبددا (ا جمتدده دک ددی ما سددل بال ددا ا ا یانودده ،دک یمزایندده م ددزی ا بتژنددس (جوندددر شددنا )دک ددی دامددی

دانشددنار شدد امو امین ددا (جانو شددنا )) ی نددامو ا انیانددی نظ ددی دک ددی شموددا،دک ی مم دددی ،دک ددی نددونی کینمددی،
دک یت مددو ی ی سددانی اسددات د ی سزنددزا د مقددای شددامید ،هم ددا  ،همددیار ی ماهددا د جاننددار اسدد ادی باتجیبدده ،دنددن
بدده هدد نددو ی هدد کدد

ا

یهدد مددی ا خددود ادا کددیدر ی د کمدداف دددا د ی ن انددد ددداکا ی ی سددعه ددد  ،پتدده هددای

ا تی ی ایل ه ان ستوی ا پانه معا ی کیدر اند.
بدددن ی اسددد کدده امددیی ر بددیای بدسددد آی د منددد جاا تددال ف انشددا بانددد ی هددا ی مددار هددا منددا
ستمددی ی پییندددر هددای باننددانی شدددر ا عال

ددای ستمددی یسمتددی انودد

ی مندداب

و پاسدد و ا د نقددار من تددف انددیا ی

در

ی به دسد جو جومیا سپید.
خوشددبن انه اندد بز مددوا من مددیی مم ددد ا تمددای اندد

عال

ددا ا بددیای مددا د الددب اندد نوشدد ا ی بدددی

ه چ چش داش ی بیای آنندما به ا مغا معاش ه اند.
د تنظدد

اندد نوشدد ه سددعی شدددر اسددد تددا سددبس نوشدد ا ی دداحب ایددی دچددا تغ ددی نشددود .جددا دا د ا

حمدداا آ انددا دک ددی موبدددی ،دک ددی مولددوی ی خددان هددا سددیی چددا ر دا  ،محبوبدده سددت می ،آ ددای محمددد بددا ی خددادی
سی ددا ا دانشدد در ب داشددد دانشددنار ت ددیا کدده د تنظ مدداا ایل دده اندد نوشدد ا کمددس نمددودر انددد ی ا تددی

هددای

آ ددای ستددی محمدددی ،دانشددجوی کا شناسددی ا شددد حشددیر شناسددی پزشدد ی دانشددنار ستددوی پزشدد ی ت ددیا کدده د
جم بندی ی ن انی نمود آ ن اند تی

خود ا ب ا می ه اند تش ی میدد.

دک ی احوا ممطموی
سیپیسد پاننار تحق قاتی ب ما ی های نوپدند ی با پدند
انو
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تاريخ پايهگذاري انستيتو پاستورايران
د با ر انو

و پاس و دیلد سال ه انیا

بدنبال بازديد شاهزاده نصرت الدوله وزير امورخارجه و رئيس هيئت اعزامي ايران (مذاکرات مقدماتي) به کنفرانس صلح،
ايشان به اتفاق طبيب شخصي خويش آقاي دکتر محمودخان از انستيتوپاريس پاريس ديدن کردند و در اين ديدار برنامه
تاسيس يك موسسه ميكرب شناسي را في مابين مطرح نمودند .براي اينكار جلسه اي با دکتر رو مدير انستيتو پاستور پاريس
برگزارکردند وکميسيوني در چندين جلسه تحت رياست دکتر رو و با عضويت آقايان ذکاء الملك (رئيس ديوان عالي تميز)،
دکتر لقمان الدوله( مدير اطباي همايوني ) ،دکتر حكيم الدوله( طبيب مخصوص اعليحضرت شهرياري) و چند نفر از روساي
دواير انستيتو پاستور پاريس تشكيل دادند و نهايتا برسر اين موضوع به توافق رسيدند و بنا به پيشنهاد دکتر رو آقاي دکتر منار
به سمت رئيس انستيتو پاستور آينده دولت ايران از طرف کميسيون انتخاب شد .در همان حال شاهزاده نصرت الدوله موضوع را
تلگرافي به دولت تهران گزارش داد و دولت هم بالفاصله موضوع را پذيرفت .درنهايت در مورخه  8آوريل  1102قرارداد
استخدام دکتر منار که توسط آقاي ذکاءالملك تهيه شده بود بنام دولت ايران از طرف شاهزاده نصرت الدوله امضاء گرديد.
تشكيل رسمي انستيتو پاستور بعد از ورود مدير به تهران و تنظيم بعضي مسائل جزئي صورت گرفت .کابينه حضرت
اشرف آقاي قوام السلطنه در اول سنبله تخاقوي ئيل  02( 1322اوت  0( )1101شهريور )1322ضمن تصويب نامه شماره
 1232اعتبارات الزمه را تصويب نمودند.
چكيده وظايف انستيتو پاستور هر کشورعبارت است از مطالعه وبررسي و اکتشاف در زمينه بهداشت وسالمت درکشوري
که در آن مستقراست .و در صورت تمايل پوشش کشورهاي مجاور وساير کشورها است .بنابراين اين ارگان در هرکشوري بايد
داراي بخشهاي مختلف و متخصصين کارامد درزمينه هاي مختلف بهداشتي باشد.تا به وظايف و مسئوليتهاي پيش رو به
درستي عمل نمايد
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بيوگرافي مؤلف از زبان مرحوم دکتر يونس کريمي
آقاي محمد حنيفي در سال  1315در دهكده آق بالغ مرشد از توابع بيجار متولد شد .دوران کودکي و نوجواني را در
زادگاهش گذرانده و بكار کشاورزي مشغول بود .زبان مادريش ترکي و آشنائي مختصري به گويش فارسي داشت .دردهه 32
انستيتوپاستور ايران در روستاي اکنلو يك مرکز مطالعاتي دائر کرد تا درباره طاعون که بيماري بومي مناطق مجاور دهكده
مذکور بود تحقيقات و بررسي هاي الزم را به انجام برساند ،بنابراين ساختماني براي آزمايشگاه و استقرار هيئت تجسسي در اين
روستا بنا کرد .براي انجام فعاليتهاي صحرائي افرادي آشنا به محيط را از اهالي دهكده آق بالغ مرشد بكار مي گيرد که از آن
جمله آقاي محمد حنيفي وظيفه يافتن النههاي موش صحرائي و تلهگذاري براي آنها را به عهده ميگيرد و در اين کار درايت
و عالقه خاصي از خود نشان ميدهد ،تاجايي که به عنوان خدمتگزار آزمايشگاه به استخدام رسمي انستيتوپاستور در ميآيد.
بنا به درخواست انستيتو به تهران مي آيد واز همان ابتدا تصميم مي گيرد که درس بخواند و زبان فارسي را ميآموزد و
در اين زمينه به سرعت پيشرفت نموده و موفق به اخذ گواهي نامه ششم ابتدائي مي شود و در ادامه موفق به اخذ ديپلم مي
گردد .درطول سالهايي که درانستيتو پاستور کارمي کند آشنائي کافي و وافي را در رابطه با همه گير شناسي طاعون وحشي
(اپي زئوسي) به دست آورده و نه تنها در شناسائي جوندگان وحشي موجود درمنطقه بلكه در شناخت اين جانوران در سطح
مملكت مقامي مورد اعتماد پيدا مي کند .مخصوصا که دراکو -بيولوژي اين حيوانات نيز مشاهدات و اطالعات ارزندهاي به
دست آورده و ميداند که هر جونده چه نوع زميني را براي سكونت و النهسازي انتخاب مي نمايد و مشخصات و معماري النه
جوندگان مختلف را از لحاظ عمق و داالنهاي انشعابي خواهد شناخت .واضح است که اين معلومات با ارشاد و راهنمائي اساتيد
برجسته و معروف جهاني چون آقاي دکتر ميزان از بلژيك ودکتر دوگالس لي از دانشگاه شيكاگو وصبرو پشتكار ايشان به دست
مي آيد .دراجراي برنامه هاي تحقيقاتي انستيتو پاستور با کندن صدها النه و مشاهده جزئيات ساختمان آن و همچنين با
قالبگيري دهها النه که متعلق به انواع مختلف موشهاي صحرائي و اين روشي ابتكاري ونويني است و براي اولين بار در ايران
انجام گرفته ،تجربياتي به دست مي آورد که منحصر به فرد مي باشند .و حاصل اين بررسيها و تلفيق يافتهها نكات بسياري از
همهگيرشناسي طاعون را بيان مي کند وعلت ابقاء آن را در طبيعت روشن مي سازد و همچنين از کارهاي ايشان شناخت
کانونهاي وحشي اين بيماري به کمك آزمايشات سرمي از روباه است.
دراجراي اين برنامه مشاراليه درکنارگروه تحقيق انستيتو نقش بزرگي را عهدهدار ميشود که مختصر آن ،شرکت مستمر
و خستگيناپذير درعملياتهاي صحرايي و شكار شبانه روباه وساير حيوانات وحشي و نيمه اهلي ميباشد.
ازديگر يافته هاي مهم گروه تحقيق و تجسس انستيتو پاستور ايران با شرکت فعال ايشان کشف رمز بقاي طاعون در
طبيعت است و آن عبارت از نگهداري باسيل عامل بيماري در خاك عمق النههاي جوندگان تلف شده از طاعون ميباشد که
مورد توجه خاص دنياي علم و دانش قرار گرفته است .اين پديده تحت عنوان «طاعون خاکي» به جهانيان معرفي شده که
ميتواند سبب اشتعال و بروز مجدد اپي زئوسي پس از سالها خاموشي گردد.
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بيوگرافي مؤلف از زبان دکتر مهدي آسمار
خداوند را شاکرم که به اين حقير منت نهاد و سعادت را به بنده ارزاني داشت تا بتوانم قسمتي از بيوگرافي همكاري
صديق و خادم اين ملت،آقاي ميرزا محمد حنيفي کارشناس اسبق بخش همه گيري شناسي (اپيدميولوژي) انستيتو پاستور
ايران را و لو ناقص و به اختصار به رشته تحرير در آورم.
آقاي ميرزا محمد حنيفي فرزند قاسم متولد  1315/22/21صادره از روستاي آق بالغ مرشد همدان سند زنده و گوياي
تاريخچه بيماري طاعون (مرگ سياه) مي باشد .نامبرده مصادف با اولين بروز و شيوع بيماري طاعون در سال  1306خورشيدي
در روستاي آق بالغ مرشد واقع در مرز مشترك کردستان و همدان جواني  15ساله بودند که بروز بيماري طاعون را از نزديك
مشاهده نموده و تعدادي از افراد فاميل خود را در اثر ابتالء به بيماري طاعون از دست داده اند.
بهنگام بازديد مرحوم آقاي پرفسور بالتازار رئيس اسبق انستيتو پاستور ايران از منطقه مزبور و تائيد بروز اپيدمي طاعون
آقاي محمد حنيفي را به همكاري در تحقيقات صحرائي انتخاب نموده و براي مدت  3سال مسئوليت رانندگي را در فيلد
تحقيقات طاعون به ايشان محول نمودند تا آنكه در سال  1338به دليل رضايت کامل از وضعيت همكاري ايشان ،وي را به
استخدام رسمي انستيتو پاستور ايران در آوردند.
آقاي محمد حنيفي سالها به عنوان تكنسين قوي و فعال در معيت آقايان دکتر بهمنيار ،دکتر پورنكي ،دکتر شمسا،
دکتر کريمي و اينجانب فعاليت داشته اند و بدليل حسن انجام کار به سمت کارشناس آزمايشگاه نايل آمده اند.
نامبرده فردي صديق ،متواضع و پرتوان در تحقيقات صحرايي بوده اند.
ايشان در معيت آقاي دکتر مستشفي و دکتر لي (  ) Layدانشمند بلژيكي جونده شناسي را بخوبي فرا گرفته و سالها
بدون توسل جستن به کتابهاي کليدي جوندگان را در نقاط مختلف کشور مورد شناسايي قرارداده و با شناخت کامل فون و
انتشار جوندگان ،تحقيقات طاعون و ساير بيماريها ناشي از جوندگان را تكميل نموده اند.
اولين بار وجود مريون تريسترامي توسط ايشان در مرز جلفا کشف و گزارش گرديده است .
اينجانب شاهد کنجكاويها و پشتكار قوي ايشان در شناسايي جوندگان و گوشتخواران بوده ام.
نامبرده همه روزه با طلوع نور خورشيد تحقيقات خود را در بيابانهاي کشور در زمينه بيماريها ،بويژه بيماريهاي طاعون
آغاز نموده و تا غروب آفتاب ادامه داده و شبها به بررسي گوشتخواران به عنوان مخازن بيماريها پرداخته است.مأموريتهاي
نامبرده در اقصي نقاط کشور با صالبت فراواني انجام گرفته و در مواردي با حوادث قابل مالحظه اي همراه بوده است.
اکنون که چند سالي است ايشان به افتخار بازنشستگي نايل آمده اند دائماَ مترصد چگونگي وضعيت بيماري طاعون در
کشور بويژه در کانون طاعون خيز کردستان مي باشند .
با آرزوي صحت و سالمتي وجود ،براي ايشان توفيق روز افزون آن بزرگوار را از درگاه ايزد منان را خواستارم.
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طاعون در آق بالغ
طبق اظهارات مرحوم سيد مسعود ناصري زاده کدخداي وقت آقبالغ مرشد طاعون زدايي در اين روستا به آذر ماه
1306برمي گردد.
اتفاقات رخ داده دراين سالها آن چنان وحشتناك بود که پس از چند دهه براي اين جانب (مولف ) فراموش نشدني
است.تا آنجايي که به ياد دارم بيماري طاعون در اواخر آبان و اوايل آذرماه  1306شمسي در روستاي آقبالغ مرشد بروز پيدا
کرد و اولين نفر که از بيماري طاعون مرد سيد عباد فرزند سيد محسن بود .روز دوم عموي سيد محسن (سيد نصرت اهلل) و روز
سوم خود سيد محسن برحمت خدا رفتند .در طول چهار روز بعد ازمرگ سيد محسن ،چهار نفرديگر از اعضاي خانواده سيد
محسن که دو خانم و دو پسرش به نامهاي سيد عزت و سيد رحمت بودند از بيماري طاعون جان دادند .روز پنجم اپيدمي بود
که زن و دختر سيد نصرت اهلل نيز فوت شدند .بيماري به خانه هاي هم جوار سرايت کرد و تمامي اهالي روستا را به وحشت
انداخت .مردم روستاي من با توجه به گفته هاي ريش سفيدان از وجود همچين بيماري درقديم اطالع داشتند و آن را عذاب
الهي مي پنداشتند.از آنجايي که از کسي کاري ساخته نبود اينجانب (مولف) و مرحوم ميرزا موسي خان حكيمي نامه اي به
تهران براي مالك روستا ،مرحوم محسن خان قراه گوزلو نوشتيم .ايشان در تهران رئيس تشريفات دربار بودند .نامه بعد
ازچهارروز به دست مالك روستا رسيد و ايشان با تماس تلفني از بهداري همدان تقاضاي کمك کرده بودند .از طرف بهداري
همدان يك دکتر بنام آقاي طبا به روستا آمد.از آنجايي که يكي از نويسندگان نامه من بودم و در سن وسال نوجواني بسر مي
بردم آقاي دکتر از من سوال کرد:
چند نفر تا بحال از بيماري فوت شده اند و در حال حاضر چند نفر ديگر بيمار ميباشند؟
من در جوابشان به نظرم تعداد افراد متوفي را دقيق بيان نكردم و بالفاصله گفتم فعال  3نفربيمار هستند.
ايشان ازمن نشاني بيماران را جويا شد و با دکتر به ديدن يكي از آنها رفتيم .بيمارزبيده خانم نام داشت و تا سرش را
براي معاينه شدن از روي بالين بلند کرد به رحمت خدا رفتند و اين صحنه آقاي دکتر را به وحشت انداخت ورنگشان پريد.
دکتر از من پرسيد :آيا همه همينطور ميميرند؟
گفتم  :بلي.
آقاي دکتر بالفاصله به همدان برگشت و بعد از دو روز که از رفتن دکتر گذشت و اتفاقا مصادف با عاشوراي آن سال
بود،آقاي دکتر بالتازار و دکتر سيادت با چندنفرديگر ودو دستگاه کاميون از تهران به همدان و از آنجا به روستا آمدند .ناگفته
نماند بعد از رفتن دکترطبامن و تاج دولت همشيره سيد عباد به بيماري مبتال شديم و با رسيدن دکتر بالتزار و دکتر سيادت
بالفاصله من موضوع بيماريمان را به دکتر سيادت گفتم و فورا به ما آمپول تزريق کردند و قرصهاي زيادي به ما دادند ،آن شب
چهارمرتبه به ما سرزدند و مرتب به ما دارو مي دادند .تا حدودي حال ما بهتر شد .بعد ازسه روز کامال خوب شديم .اکيپ براي
قرنطينه کردن روستا از پاسگاه گل تپه نيروي ژاندارم خواستند وبا کمك اين نيروها رفت وآمدها به روستا محدود و کنترل مي
شد .رفت و آمد به روستا خيلي کم شده بود .اکيپ اعزام شده به مدت بيست و چهار روز روستا را تحت نظر داشتند و بطور
مداوم به درمان و سمپاشي مي پرداختند .بعد از آن پزشكان زيادي از جمله دکتر سعيدي و دکترسيديان ودکتر زارع به روستا
آمدند و زماني که خيالشان از بابت شفا يافتن بيماران وسم پاشي مناطق آلوده کامال راحت شد از آنجا رفتند ،البته موقع رفتن
به ميرزا موسي خان حكيمي دستور دادند که اگر کسي مجددا مريض شد و اتفاق تازه اي افتاد بدون فوت وقت آنها را باخبر
کنند .تا زمستان اتفاق تازه اي نيفتاد و زمستان آ ن سال برف سنگيني باريد که در بعضي جاها به نيم متر مي رسيد در اين
شرايط دکتر سيديان رهسپار روستاي ما شده بود .مسير را تا روستاي قهرود با اتومبيل آمده بود و از آنجا مسافت هجده
کيلومتري قهرود به آقبالغ مرشد را با يك االغ و دو نفر از اهالي قهرود طي کرده بود .بعد از اطراق در آقبالغ مرشد روستا و
مردم را بوسيله د.د.ت سمپاشي نمودند ،حتي روستاهاي (کهنه حصار ،قره نقره ،باش قورتران ،جبرئيل ،کلوچه ،خانباغي) که در
همجواري اق بالغ مرشد بودند را با عبور از ميان برف سنگين يك به يك سم پاشي نمودند و بعد از آن به تهران برگشتند.
اوايل سال  1307دکتر نونژاد با يك اکيپ هفت نفره وارد روستا شدند و کل روستا و دام وساير حيوانات اهلي مردم
روستا را سمپاشي کردند .بعد به سمپاشي کردن روستاي سالمت اباد و فاصله مابين اکنلو وقهرود را هم سم پاشي نمودند.
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مرحوم دکتر سيادت هم يك روز در ميان به روستا سر مي زدند و مراحل سم پاشي را در جايگاهاي مختلف تحت نظر قرار مي
دادند .چند بار هم دکتر بالتازار آمدند و پيگيري هاي الزم را با دکترسيادت انجام دادند تا عمل سم پاشي به بهترين نحو انجام
بگيرد.
در سال  1308اکيپي متشكل از دکتر بالتازار و چند نفر ديگر به روستا آمدند .ماموريت آنها صيد موش و سايرجوندگان
اطراف بود .حتي موشهاي صيد شده توسط مردم را خريداري مي کردند ودر آقبالغ مرشد مورد آزمايش قرار مي دادند.
در سال  1301کارهاي اوليه جهت آزمايشگاه تحقيقاتي در روستاي اکنلو آغاز شد و با اينكه ساختمان و تجهيزات آن
هنوز کامل نبود اما آقاي دکتر بهمنيار مسئوليت آن را بر عهده داشت .زمستان همان سال دکتر پورنكي سختي راه و برف و
سرما را به جان خريد و براي مطالعه در روستا ساکن و در ساختمان ناتمام آزمايشگاه مقيم شد .ساختمان آزمايشگاه يا بهتر
بگويم پايگاه تحقيقاتي اکنلو در سال 1330به اتمام رسيد و کامل شد  .از آن پس پزشكان زيادي به اکنلو در آمد و رفت
بودند ،از جمله دکتر شمسا ،دکترمستشفي ،دکترکريمي و عالوه بر اينها دکتر بالتازار هم درمدت دوسال هرسال دو و يا سه
نوبت به آنجا سر مي زدند و روستاي آقبالغ را کامال تحت کنترل داشتند تا اينكه به لطف خدا و همكاري تمام اين عزيزان
بيماري به طور کامل در اين منطقه رفع شد .اينجانب( محمد حنيفي)در آن سالها در سن نوجواني به سر مي بردم وتاحدي
آشنا به خواندن و نوشتن بودم و مهمتر از اينها به منطقه صحرا اشراف کامل داشتم .اين عوامل باعث شد که از همان ابتدا
عضوي ثابت در تمام فعاليتهاي اکيپهاي اعزامي به منطقه باشم و بعد از رفع بيماري در آن سالها دکتر بالتازار مرا بعنوان
کارمند انستيتو پاستور به خدمت گرفتند .بعدها حاجي خيراهلل زاده را که از دوستان وهمشهري بنده بود پس از موافقت دکتر
بالتازار وارد اين عرصه نمودم .بنده بارها از دکتر شنيدم که مي فرمود :زحمات اين دو نفر خصوصا ميرزا محمد حنيفي در اين
عرصه طاقت فرسا خيلي به ما کمك کرده و مثمرثمر بوده است.
خيلي از اسامي و اشخاص و بعضي از چيزها را فراموش کردهام تا براي شما خوانندگان عزيز بيان کنم از آن جمله
پروفسورها ،دکترها و کارمندان زحمت کش مسئول گرفته تا سايرافراد غيرمسئول که خداوند رفتگانشان را مورد رحمت و
بازماندگان را مورد عنايت بيكران خود قرار بدهد.
االحقر سيد مسعود ناصري زاده
تا آنجا که بياد دارم در اپيدمي طاعون که در آقبالغ مرشد به تاريخ 1306/1/1رخ داد افراد زير بدليل بيماري متوفي
شدند:
 -1سيد عباد فرزند سيد محسن  -0سيد نصرت فرزند سيد يحيي  -3سيد محسن فرزند سيد يحيي  -2حبيبه خانم
همسر سيد محسن فرزند سيد مهدي و خواهر سيد يوسف  -5عاليه خانم همسر سيد نصرت که حامله بود  -6حاجيه خانم
فرزند سيد نصرت  -7سيد رحمت فرزند سيد محسن فرزند ناصر  -8فرخنده خانم خواهر سيد مسعود  -1سيد عزت فرزند سيد
محسن  -12سيد حسين فرزند سيد ناصر  -11چمن خانم همسر سيد حجت که حامله بود  -10سيد حجت فرزند سيد ناصر
 -13قدم خير مادر چمن خانم  -12سيد حميده مادر سيد حجت  -15آهو خانم همسر حسن علي همسايه  -16عسكر فرزند
علي اصغرکارگر سيد نصرت  -17زبيده خانم همسرعلي اصغر و مادر عسكر -18مريم خانم خواهر قربان خان همسايه
اشخاصي هم به بيماري مبتال بودند و درمان شدند در آن سال به شرح زير مي باشند :البته خودم هم يكي از بيماران
بودم که خداروشكر باکمك اکيپ اعزامي از تهران شفا يافتم.
 -1تاجي الدوله دختر سيد محسن  -0سيد مسعود فرزند سيد ناصر -3سيد علي اصغر فرزند سيد سليمان  -2نيمتاج
خانم فرزند سيد داوود  -5خوش قدم عروس خانواده
مردم روستا در تاريخ  1306/1/16چند روز بعد از رسيدن اکيپ انستيتوپاستور به روستاي آقبالغ مرشد نامه اي براي
قدرداني از پرسنل بهداشتي همدان نوشتند ،چرا که اين اکيپ بعد از رفتن دکتر طبا به همدان وارد روستا شده بود .اصل نامه
در دسترس من نبوده ولي مضمون آن تا جايي که به ياد دارم به شرح زير بود.
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ناسد مح یی ادا ر ب دا ی همدا
اينجانبان اهالي قريه آقبالغ مرشد که با بيماري خطرناکي مواجه شده بوديم و در مدت کوتاهي بيست ويك نفر از
جوانهاي ما به خاك مذلت و نيستي سپرده شد .بدين وسيله از اقدامات سريع و به موقع رياست محترم بهداري همدان وهيئت
اعزامي از مرکز ،جناب آقاي دکتر سيادت رياست اکيپ اعزامي ،دکتر مفيدي و آقاي حسين پزشكي که بيباکانه در مدت توقف
خود در اين روستا شب و روز مشغول معالجه و دادن دستورات بهداشتي بودند و برادرانه ما را دلجويي و تسكين قلب مي دادند
و بربالين مريضها حاضر مي شدند و تمامي کارکنان و پرسنلي که در اين امر مهم شرکت داشتند تشكر و قدرداني مينمائيم.
اين بيماري خيلي مسري بود و به سرعت به ديگران سرايت مي کرد تا جايي که نصف آبادي از وحشت بيمار شده بوديم و براي
هم وصيتنامه مينوشتيم اما با رسيدن اکيپ درماني از طرف شما انگار روح تازهاي در بدن اهالي دميده شد .لذا مجددا از شما
وکارکنان بزرگوارتان تشكر و قدرداني کرده و از مقامات محترم نيز درخواست داريم خدمت اين عزيزان را با بهترين پاداش قدر
بدانند.
امضاکنندگان نامه:
موسي حكيمي و احد حكيمي،کتاب علي ،دوست علي نادري ،حسين علي ،علي اکبر و ميرزا قلي ،محمد قلي ،علي آقا،
علي ميرزا ،محمدعلي ،يوسف.
هرچند روستاي ما بر اثر طاعون مصيبت زده بود ولي بواسطه همين طاعون مورد توجه خاص و عام قرارگرفته بود.تا جايي که
بياد دارم در آ ن سال و بعد از اپيدمي طاعون افراد زيادي به روستاي ما سر مي زدند واز آن جمله مراجعين خاص به روستا
اسامي زير را بياد دارم :
در سال  1307آقايان دکتر نونژاد ،دکتر سيديان ،دکتر مفيدي ،دکتر زارع
در سال 1308آقاي دکتر بالتازار که مدت بيست و هشتروز در روستا ماندند ،همچنين آقايان محسن خان قرهگوزلو،
سرهنگ شيباني و غالم علي خان پرنگ به آقبالغ مرشد سرزدند.
سال  1301آقايان محسن خان ،حسينعلي خان قراگوزلو و غالم علي خان پرنگ از راه زال درنو ضلع شمالي باغها به
روستاي اقبالغ آمدند.
(گزارش ماموريتها و وعكسهايي که دردفاتر موجود است( :بخش همه گيرشناسي)
دفتر 3ماموريت  11محل سنقر(عكسها دردفتر وجود دارد) 1307/8/16
عكسهايي از دکتر بالتازار ،کاميون و يك جيپ ،دکتر بهمن يار درحال کالبد شكافي موش.
دفتر 5خرم آباد 1308/8/05
شرح عكسها :دکتر بالتازار درحال مطالعه داخل النه موش ،دکتر سيديان در حال کندن النه با بيل باهمكاري دو نفر و
عكس پيرمردي با ريش بلند.
دفتر 6مريوان 1301
دکتر بهمنيار و عكسهايي از شكار ستيلوس فلووس که بعد از کشمش تپه در راه ماکو به ترکيه در بلنديهاي مرز ترکيه
صيد شد.
دفتر 7ماموريت  18آقبالغ مرشد  07/8/1152( 1301و )07/1/1152
عكسها و شرح آنها تا مورخه 1332/11/10
و تجتوه:
دفتر  11ماموريت  01گزردره  6/0/1150( 1332/11/01و )01/0/1150
اعالميه بهداري کردستان راجع به بيماري گزردره  :ماموريت در مورخه  1332/11/01انجام شد و بالفاصله بعد از ورود
به روستا به کليه اهالي روستا داروي سولفاتيازول داده شد تا مصرف کنند .رفت وآمدها به روستا محدود و کل روستا در
قرنطينه نيروهاي ژاندارم قرار گرفت .بعد از شانزده روز از آمدن ما به روستا خوشبختانه مورد جديدي از بيماري مشاهده نشد.
لذا تيم پزشكي به اتفاق تصميم گرفتند که برنامه قرنطينه ملغي و رفت و آمد آزاد شد.
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 1332/7/07هيئت اعزامي وزارت بهداري و نماينده انستيتو پاستور.
عكسها و شرح مربوطه آنها
دفتر 11ماموريت 32
نامه وزارت بهداري در تاريخ  5/2/1150( /033/ -1331/1/18و )8/5/1150به دست آقاي دکتر مفيدي رسيد و در متن
نامه آمده بودکه ازطرف بنياد پهلوي اتاقي در بيمارستان در اختيار دکتر مفيدي گذاشته شود تا بتواند به مطالعات خود ادامه
دهد.
دکتر فرمان فرمائيان از طرف وزير
عكسها و شرح آنها تا مورخه  1330/2/08در ارتباط با موضوع بيماري.

سند و قباله واگذاري ساختمان آزمايشگاه اکنلو از طرف آقاي منوچهر قراگوزلو
 2339/3/92اينجانب منوچهر قراگوزلو مالك روستاي اکنلوي عليا ،ساختمان واقع در شمال غربي و مظهر قنات روستا
راکه به منظور مطالعات برروي طاعون انساني ودر راستاي خدمت به هم نوع ساخته شده است ،به شكل عيان به انستيتو
پاستور واگذارمي نمايم تا تحت نظر پاستور فرانسه از آن استفاده کند و اين ارگان مي تواند تا پايان مطالعات خويش از آن
بهره مند باشد و حق انتقال اين ساختمان را به شخص ثالث ندارد.
منوچهر قراگوزلوعكسها و شرح آنها ازکارکنان و پرسنل اکيپ در شرايط مختلف :از مورخه  1333/0/1لغايت 1337/8/32
دفتر 11ماموريت  81محل قريه زينل کندي
مزا

آ انا  :دک ی بال ا ا  -دک ی شمی ،اپ دمی اسو  2331/2/92ا

یس ای ننل کندی :درتاريخ

1337/8/17بيماري طاعون در زنيل کندي از توابع مياندوآب اپيدمي شد و توسط آقاي دکتر انزاني رئيس بيمارستان
شيروخورشيد سرخ مياندوآب به دکتر بالتازار اطالع داده شد و در گزارش قيد شده بود که" از جمعيت  322نفري روستا در
عرض شش روز  10نفر مبتال به طاعون شدند که  3نفر ازآنها فوت شده و يك نفر هم درحال احتضار است ،از بقيه نيز دو نفر
بهبود يافته و بقيه بستري ميباشند .بنا به اطالع واصله که امروز  37/8/02از روستاي زينل کندي رسيده تعداد تلفات  7نفر و
بستريها نيز  18نفر گزارش شده است".
عكسهايي از مجريان پروژه و محلهاي مورد بازديد به همراه اسامي آنها در شرايط کاري مختلف از مورخه 1337/12/1
لغايت 1331/12/05

گزارش بيماري طاعون از سنندج مربوط به قريه نورآباد
1331/11/5 -1331/12/05
پرسنل آقايان :دکتر بهمن يار ،دکتر منصور شمسائي ،دکتر کريمي ،سلمان مصباح ،محمد حنيفي ،حامد ساالرکيا ،محمد
خيراهلل زاده ،رضا پورتقوي
بعد از بررسي بيماري طاعون در روستاي نورآباد سنندج ،از اکيپ اعزام شده به آنجا ،دکتر بهمن يار در سنندج ماندند و
من و ساير اعضاي اکيپ به سرپرستي دکتر شمسائي عازم استان همدان شديم تا از آنجا به ايستگاه تحقيقاتي اکنلو برويم.
متاسفانه نرسيده به روستاي دارقشالق برف شديدي باريدن گرفت و راه بسته شد و ما مجبور به بازگشت به سمت همدان
شديم .درکرانه گل تپه کاميون اکيپ خراب شد و در برف گير کرد .آقايان مصباح و ساالرکيا در داخل کاميون خوابيدند و ما به
گل تپه برگشتيم .شب رابا وضع بسيار بد و ناراحت کننده اي در قهوهخانه گل تپه سپري کرديم .روز بعد راهي محلي شديم که
کاميون در آنجا خراب شده بود تا شايد کاميون را دوباره بكار بيندازيم.دکتر کريمي و دکتر شمسا براي آوردن وسايل و کمك
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دوبار راهي همدان شدند و بالخره کاميون را با جيپ روباز به سمت سوباشي بوکسل کردند و خودمان پياده به راه افتاديم.
شب را در قهوهخانه سوباشي بسر برديم و از آ نجايي که مطمئن شديم که ممكن است زمان بيشتري را در سوباشي بمانيم ،روز
بعد تعدادي لحاف و پتو از داخل کاميون به قهوهخانه برديم .بعد از دو روز از بيجار آمدند و جاده را بازکردند و ما به سمت
تهران به راه افتاديم.
عكسهايي از واقعه مربوط با شرح و اسامي پرسنل
عكسها و شرح وقايع و اسامي پرسنل دولتي و محلي که در ماموريتها حضور داشتند از مورخه  1322/0/6الي
 1321/8/07مربوط به دفاتر  08الي 36
دفتر  36ماموريت  122محل اهواز 21/8/07 -الي 1321/1/1
به دکتر منصور شمسائي در مورد بيماري فلج در تاريخ  03آبان ماموريت داده بودند.
دفتر -37بوکان و مياندوآب  1320/1/05و 1320/0/01
 -1320/0/31آقايان دکتر بالتازار ،حسين عسگ رنيا ،حسين نوروزي ،به روستاي تقي آباد مياندوآب آمدند و حامد
ساالرکيا و حسين نوروزي را به قريه نوروزآباد بردند.
 1323/3/3آقاي دکتر بالتازار ،حسين عسگرنياوحسين نوروزي به تهران رفتند مناطق کارشده در اين ماموريتعبارت
بودند از:روستاي حسن آباد ،زينل کندي ،اسماعيل کندي ،آقبالغ ،ترکمان کندي ،نكته قابل توجه در اين ماموريت که الزم به
ذکر است اين بود که از النه پرندگان کك هايي جمع آوري کرديم و بعد از بررسي مشاهده شدکه از نظرباسيل طاعون مثبت
مي باشند و مي توانستند بيماري را منتقل کنند.
شرح عكسها در اين رابطه دفتر  37ماموريت  -123آقبالغ مرشد 1320/3/10 -و 1320/1/0
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،دکترکلن ،فيض اهلل ساالرکيا ،عباس پيرزاد ،زرآبادي ،وهاب حضرتي ،محمد حنيفي،
ساالرکيا ،خيراهلل زاده ،هاشم باهري
مناطق کارشده :خان باغي ،جبرئيل ،کاکاعباس ،قرازنقده ،باش قورتاران ،گوبازه ،واليچو ،آقبالغ،کهنه حصار.
دفتر ،1320 -38درادام ه ماموريت فوق مهمانها آمدند آقاي دکتر بالتازار با حامد ساالرکيا پيش آقاي دکتر سيديان
رفتند و بعد ازپنج روز برگشتند.
 -1320/5/3آقايان ساالرکيا و وهاب حضرتي به اکنلو آمدند و در تاريخ  1320/5/17به تهران رفتند.
دفتر -22/31تا مورخه  -1320/5/5عكسها و شرح وقايع و اسامي پرسنل به همراه نوع وسيله نقليه و پالك آنها
دفتر -21ماموريت  122محل کردستان از مورخه  1363/7/05ميالدي  1163/7/01آقاي دکتر بهمنيار ،قادرآباد
دردفتر فوق نوشته شد در قريه سيدآباد در سال 1322تعدادي از بچههاي روستا به مريضي مبتال شدند و همگي مرده
اندو معلوم شد که مرگ آنها ناشي از طاعون خيارکي بوده است .در ماموريت  125قيد شده است.
دفتر 20ماموريت  ،126آقبالغ مرشد 1323/8/07 -1323/0/01
پرسنل آقايان :دکتر کريمي ،عباس پيرزاده ،ساالرکيا ،حامد ساالرکيا ،محمد حنيفي ،وهاب حضرتي ،محمد خيراهلل زاده،
زرآبادي ،ميرعظيم قاسمي ،عباس جعفري و شكراهلل حيراني
وسيله نقليه يك دستگاه کاميون و شش دستگاه جيپ
در مورخه  1162/6/12ميالدي آقايان :دکتر کريمي و ساالرکيا ،حامد ساالرکيا ،شكراهلل حيراني از اکنلو به تهران رفتند.
در مورخه  1162/6/13آقايان دکتر بالتازار ،دکتر کريمي ،حامد ساالرکيا و شكراهلل حيراني از تهران به اکنلو آمدند.
دفتر 25 ،22 ،23مربوط به ماموريت قبلي  1323و دفتر 26ماموريت  126ماموريت قبلي است.
عكسهايي دراين رابطه و شرح آنها
دفتر 27ماموريت  -128محل خراسان و گرگان1323/3/13 -23/3/5 ،
پرسنل :دکتر شمسائي با افرادي که بعنوان مهمان حضور داشتند و توسط جيپ به ماموريت رفتند.
دفتر 27ماموريت  121محل جاسك چاهبهار1323/11/12 -23/11/1 ،
پرسنل :دکتر شمسائي و دکتر ناموري
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دفتر 27ماموريت  ،121خليج فارس 1323/11/15 -23/11/11 ،دکتر کيوانفر
دفتر 27ماموريت  ،112خليج فارس 1323/10/3 -23/11/17 ،دکتر شمسائي و ناموري
در سال  )1323(1165آقاي ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه به ايران آمدند.
توجه :فوت آقاي عباس آذرنيا
دفتر 27ماموريت  ،111اکنلو و آقبالغ مرشد23/10/5 -23/10/1 ،
پرسنل :آقايان ،دکتر کريمي ،تيموري ،محمد حنيفي(نويسنده ) ،سلمان مصباح،
حكيمي جهت گزارش بيماري آقبالغ آق داغ آمده بود .زمستان بود و دکتر تيموري موقع برگشت نزديك بود از سرما
تلف شود .با وجود سرماي شديد و برف زياد راهي شديم و شب به اکنلو رسيديم .فردا چهارنفر به محل ماموريت آقبالغ ،آق
داغ رفتند و بنده براي آوردن بنزين با آقاي حكيمي به بيجار رفتيم که مشكالت زيادي پيش آمد.
عكسهايي از ماموريت با اسامي و شرح مبسوط
دفتر 27+28ماموريت آقبالغمرشد 22/0/01 ،و 1322/6/1
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،فياضي ،سلمان مصباح ،عباس آذرنيا (پيرزاده) ،راه کيا ،محمد حنيفي ،ميرعظيم قاسمي،
جعفري ،خيراهلل زاده ،وهاب حضرتي
در مورخه  1165/5/00آقاي وهاب حضرتي به تهران رفتند.
گزارش 1و1323/10/10 -0
 -1گزارش آقايان :دکتر ناموري ،دکتر شمسائي ازدفتر مسيون بهداشتي و امدادي بنادر و جزايرجنوب کشور
 -0گزارش واقعههاي بخش مولوئي فريدن اصفهان بوسيله دکتر بهمنيار و حامد سيادت
در ماموريت ياد شده در راه برگشت از اکنلو به تهران بر اثر واژگوني ماشين در گل تپه ،عباس آذرنيا همراه خانواده اش و
خواهر محمد خيراهلل زاده شهربانو دچار حادثه شدند.در لحظه اول عباس مرده بود و شهربانو خانم هم در بيمارستان همدان
بعد از يك هفته فوت شدند .آن روز دکتر فياض و دکترکريمي حضور نداشتند و من براي بردن زخمي ها به همدان سه بار در
رفت وآمد بودم .از آن جايي که مجروحان خانم اکبري و دوتا دختر آذرنيا و شهربانوبودند ،براي کمك به مصدومين مجبور
شدم ،خانواده ام و مادر زنم ،خواهر زادهام زهرا و آسيا خانم را در رفت وآمد به همدان به همراه داشته باشم.
 -1165/6/07قدير نورعليان ،محمد سلطاني ،وهاب حضرتي از تهران به اکنلو آمدند.
 -1165/7/5دکتر حضرتي مريض شد و به تهران رفت
 -1165/8/16آقاي فيض اهلل ساالرکيا ازاکنلو به تهران رفت.
دفتر 21ماموريت  118آقبالغمرشد1325/8/05 -1325/7/02 -
پرسنل :آقايان دکتر يونس کريمي ،سلمان مصباح ،فيض اهلل ساالرکيا ،محمد حنيفي ،اسداهلل برندك ،حضرتي.
 -)1325( 1166/8/02آقاي دکتر شمسائي و آقاي ديوساالر و مسيو آندري به اکنلو آمدند.
 -1166/8/03آقاي دکتر شمسائي و آقاي ديوساالر و مسيوآندري به تهران برگشتند.
 -1177/12/11دکتر تيموري به تهران رفت
دفتر 28ماموريت  -115دهكده استان خراسان1165/7/01 -1165/7/05 ،
افراد اين اکيپ :آقايان دکتر بالتازار و دکتر شمسائي ،برات هدايت
دفتر -28رشت1166/0/1 -1166/0/7 ،
دکتر بهمن يار براي مورد بيماري هاري رفته است.
دفتر 21ماموريت  ،111محل گيالن)1167/5/8( 1325-26 ،
دکتر فياضي براي مورد بيماري هاري رفته است.
دفتر 21ماموريت  ،102قزوين)1167/7/16 -1167/6/12( 1325 -26 ،
دکتر شمسا و فرد ديگري در مورد فيلم برداري از النه جوندگان بخصوص در مورد مريون لي بي کوس ()m.lکار
ميکردند .و دکتر تيموري براي مورد بيماري هاري به رودبار رفته بود.
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از يادداشتهاي تقويم سال 1326
 1326/2/12حرکت ماموريت به اکنلو به اتفاق آقايان دکتر کريمي ،دکتر فياض ،محمد حنيفي
 1326/2/15با دکتر فياضي در فيلد مشغول کار شديم
ماموريت اداره شكارباني سال  -1327کرمان
 -1327/8/17ماموريت مشهد،
سازمان شكارباني در راستاي همكاري با موزه شيكاگو براي جمع آوري جوندگان و گوشتخواران در خراسان از انستيتو
پاستور در خواست همكاري کرده بود وانستيتو پاستور من را براي همكاري با آقاي دکتر داگالس لي(که از متخصصان دانشگاه
شيكاگو بود) در امر شناسايي و جمع آوري جوندگان وگوشتخواران معرفي ومامور کرد .با قطار به مشهد رفتم.بالفاصله بعد از
پياده شدن از قطار به اداره شكار باني تلفن زدم تا مرا از راه آهن به آنجا ببرند  .رئيس اداره شكارباني اتاق خود را آينه کاري
کرده بود .يادم مي آيد بليط قطار درجه يك تهران  -مشهد  652ريال بود .بعدازظهر همان روز همراه دکتر داگالس به سمت
سرخس حرکت کرديمو از آنجا راهي روستاهاي اطراف سرخس شديم .نزديكي هاي شهر در روستاي نوروزآباد ،سرخ چادر
زديم و براي اولين بار مريون مريد يانوس را در همان نزديكي شكار کرديم که توسط دکتر داگالس شناسايي و تاييد شد.
 1327/8/01به مشهد برگشته و در اداره شكارباني بوديم.
 1327/8/02به تهران آمديم.
 1327/8/05به اتفاق آقايان دکتر بهمنيار از انستيتوپاستور و فردي بنام نيكوئي و دکتر داگالس لي .و هارسنگو،
فرگوسين به طرف اصفهان ،شيراز ،انديمشك ،شوش ،کازرون حرکت کرديم و چند روزي را درحاشيه درياچه نامور و غار
شاهپور براي شكار خفاش سپري کرديم .دکتر بهمنيار زودتر به تهران برگشتند.در اين مدت غار شاهپور ايستگاه ما در آن
منطقه بود .
 -1327/1/1از اهواز با قطار به تهران آمديم.
 -1327/1/2از طرف سازمان شكارباني بعنوان کارمند موقت دکتر داگالس لي با هواپيما به کرمان رفتم تا به ايشان در
امر جمعآوري و شكار جوندگان و شناسايي آنها کمك کنم .به مدت ده روزدر مناطق کرمان با دکتر داگالس بودم .مسئول اداره
شكارباني فردي به نام غالمرضا ژند نام داشت که شخصي فاضل و اهل نماز و روزه بود و با هم به زيارت شاه نعمت اهلل ولي در
ماهان رفتيم و آقاي آرا که در الله زار تهران مغازه اسلحه فروشي داشت را خوب مي شناخت(.حكم کارگزيني موجود)
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یا عه خوا :فكر کنم  1327/1/8بود و در ماموريتم با دکتر داگالس در نزديكي کرمان مشغول بكار بودم به همراه
افسران شكارباني به روستاي گلومك واقع در نزديكي شهر کرمان رفته بوديم آنها به طرف کوير حرکت کردند و مرا در روستا
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که مخروبه بنظر مي رسيد براي کار تله گذاري تنها گذاشتند .من هم تعدادي تله با دقت در اطراف خانهها و ديوارها کار
گذاشتم و منتظر افسران شكارباني شدم تا از کوير برگردند و همراه آنها راهي کرمان شويم .چيزي براي خوردن با خود نبرده
بودم و گرسنگي برمن چيره شد و در اين ده مخروبه هم نه جايي براي خريد بود ونه کسي پيدا ميشد تا چيزي از او بگيرم .بي
هدف در روستا شروع به قدم زدن کردم وحدود ساعت 7/5عصرپيرمردي را ديدم که به سمت من مي آمد .خداراشكر باالخره
يك نفر آدم را اينجا ديدم .
پيرمرد سالم کرد و گفت :آقاي مهندس تمام اهالي روستا کوچ کرده و از اينجا رفته اند.فقط من و زنم اينجا ماندهايم.
امروز بزغاله اي را ذبح کرده ام وبراي شام از دل وجگر آن غذايي تدارك ديده ايم و نان تازه هم پختهايم  .آمده ام تا از
شماخواهش کنم با ما بيائيد وبه اتفاق هم آن را بخوريم.
من با خوشحالي گفتم :با کمال ميل وايشان خيلي خوشحال شدند .اين نعمت خدادادي را هيچ وقت فراموش نميکنم
چون خيلي گرسنه بودم و هيچ چيز هم براي خوردن نبود.
بعد از اتمام کار در کرمان و به علت اينكه ديگر پولي براي خرج کردن نداشتم مجبور شدم با قطار به تهران برگردم.
 27/1/13با قطار از کرمان حرکت و روز پنجشنبه  27/1/12به تهران رسيدم.
دفتر 52ماموريت  102آقبالغمرشد1327/6/3 -27/5/2 ،
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ساالرکيا ،سلمان مصباح ،محمد حنيفي ،محمدخيراهلل زاده ،وهاب حضرتي ،ميرعظيم
قاسمي ،اسداله برندك ،يك فرانسوي بنام آقاي خاصي ،دکتر تيموري
وسيله نقليه :يك کاميون دوج و پنج جيپ
 -1168/8/7دکتر تميوري و سلمان مصباح به تهران رفتند
 1168/1/15آقاياني که جهت سمينار طاعون آمدند :دکتر شمساء ،دکتر افتخاري ،آقاي داويس ،آقاي دکترموالرکا،
هودسون و دکتر مسانگي
عكسها و شرح مبسوط آنها.
دفتر 52ماموريت  105آق بالغ1327/8/10 -27/7/00-
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،ف .ساالرکيا ،سلمان مصباح ،اسداهلل برندك ،محمد حنيفي ،وهاب خضرتي ،ميرعظيم
قاسمي ،محمد خيراهلل زاده
وسيله نقليه :کاميون و چند دستگاه جيپ
واقعه ابتال آقاي اسداهلل برندك به طاعون1327/7/00 :
اسداهلل برندك در تهران مبتال به طاعون شده بود و از آنجاييكه در بين راه کباب خورده بوديم وتب و لرز داشت ما براي
مزاح و سربسر گذاشتنش مي گفتيم که بيماريش بخاطرکبابي بوده که دربين راه خورده اما وضعيتش وخيم شد تا جايي که
بيماريش حالت سپتي سمي پيدا کردو مدت سيزده روز بستري شدند ،گاهي دماي بدنش تا  21درجه باالمي رفت و شكر خدا
توسط دکتر کريمي معالجه گرديد.
شرح عكسها :قالبگيري از جوندگان و از النه روباه
دفتر 51ماموريت  106محل آقبالغ مرشد1321/3/01 -1321/0/12 ،
پرسنل :آقايان دکترکريمي ،ف .ساالرکيا ،اسداهلل برندك ،ميرعظيم قاسمي ،محمد حنيفي ،وهاب حضرتي ،دکتر بهمن
يار ،مهندس ديهمي ،مسيو واالديا ،ابوالفضل اوتادي ،سلمان مصباح
 1321/0/02آقا سيد مسعود ناصري زاده به خانه ما آمد ومستاجر ما شد وماهيانه  0122ريال بابت اجاره خانه پرداخت
مي کرد.
ماموريت اکنلو ،برنامه وبا با پرسنل فوق 1321/3/01
حرکت ماموريت از تهران به اکنلو در اثر شيوع بيماري وبا در تهران ماموريت در تاريخ  1321/3/32تعطيل شد و اجبارا
به تهران برگشتيم.از روز1321/3/31تا 1321/2/8به سرپرستي آقايان دکترمنصور شمساء و دکتر کريمي در بخش
همهگيرشناسي انستيتو پاستور و با نظارت دکتر بالتازار مشغول تهيه مايه غليظ واکسن وبا بوديم.و اکثرروزها تا ساعت  5عصر
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بدون اضافه کاري مشغول به کار بوديم و بر روي سوشهاي مختلف (انابا ،اوگاوا ،التور) باکتري وبا کارمي کرديم.وبعد ازکارسخت
و شبانه روزي زياد واکسن وبا را حاضرکرديم .
ميخواستند واکسن را براي استفاده عموم به مراکزبهداشتي درماني معرفي کنند که دکتر بالتازار موافقت نكرد ودستور
داد که اين کار انجام نگيرد .زيراسازندگان اين واکسن ما بوديم و بايد امتحانش را پس مي داد .صبح يك روزدکتر بالتازاروارد
بخش شد و دستور داد يك نمونه از واکسني که توسط ما تهيه شده بود را برايش بياوريم بعد اولين دوز واکسن را به خودش
تزريق کرد .سپس به دکتر شمساء و دکتر کريمي تزريق کردند .بعد از يك هفته که واکسن ساخته شده نتيجه رضايت بخش
خود را نشان داد دکتر بالتازار دستور استفاده عمومي آن را صادر کردند.
دفتر 51ماموريت  ،108آقبالغ مرشد1321/8/5 -21/7/12 ،
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،دکترتيموري ،برندك ،محمد حنيفي ،وهاب حضرتي ،عظيم قاسمي ،م .حسين زرآبادي.
عكسها در اين رابطه و شرح مربوطه جمعا  13عكس
دفتر 51آقبالغ مرشد1352/6/01 -52/5/03 ،
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،تيموري ،برندك ،م .حنيفي ،وهاب حضرتي ،عظيم قاسمي ،با همان وسايل نقليه قبلي
 -1171/8/18آقايان دکتر ناموري ،تيموري ،م .حسين زرآبادي از تهران به اکلنو آمدند.
 -1171/8/11آقايان دکتر ناموري ،وزرآبادي به تهران برگشتند.
دفتر 50ماموريت  101تربت جام و تايباد1352/8/13 -52/7/12
پرسنل :آقايان دکترکريمي ،تيموري ،محمد حنيفي ،وهاب حضرتي ،عظيم قاسمي ،م .خيراهلل زاده ،م .حسين زرآبادي،
وسايط نقليه يك دستگاه کاميون و دو جيپ
حرکت از تهران  1352/7/12شب رادرگرگان اتراق کرديم و در مورخه  1352/7/11به مشهد رسيديم شب آنجا
خوابيديم .مانديم ودرتاريخ  52/7/10به تربت جام رسيديم .در مورخه  52/8/13ازتربت جام به مشهد و سپس از مشهد به
گرگان و در مورخه  1352/8/5به تهران رسيديم.
درزمان ماموريتم در تربت جام با شخصي بنام آقاي دکتر کوثري اشنا شدم که از طرف دولت تبعيدش کرده بودند .هر
روز ازصبح تا ظهر در بيمارستان کار ميکرد و بعدازظهر در منزلش مي ماند و امكانات زندگيش عبارت بود :از يك اطاق
کفپوش شده با زيلو ،يك دست رختخواب و يك چمدان دارو .بعداز ظهرها مردم را درمنزلش ويزيت مي کرد و کساني را که
پول نداشتندا رايگان ويزيت مي کرد و به آنها داروي مجاني مي داد.يك شب دکتر کريمي ايشان را به شام دعوت نمودند و
دکتر کوثري درخواست کرد با هم روي زيلو نشسته و شام بخوريم.

مناطق کار شده درتربت جام
دفتر 50ماموريت  130ماموريتهاي متفرقه1351 -
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،تيموري ،صالحي عمراني ،محمد حنيفي ،م .خيراهلل زاده ،عظيم قاسمي ،کاظم ارغند ،وهاب
حضرتي ،م .حسين زرآبادي
اکنلو / 1351/2/11 -51/3/03 :بوکان -مياندوآب1351/5/7 -51/2/11 :
رضائيه (اروميه) /1351/5/31 -51/5/1 :ماکو1170/1/3 -1170/8/03 :
اردبيل1351/7/3 -51/6/13 :
 51/3/00حرکت ماموريت از تهران به اکنلو به رانندگي آقاي زرآبادي
 51/2/11حرکت ماموريت از اکنلو به بوکان و روز وفات مادرم
 -1351/2/05حرکت از بوکان به تهران جهت ختم مادرم چون  51/2/06روز هفت مادرم بود.
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از بوکان به سمت آقبالغ مرشد براه افتادم نرسيده به روستا گوسفندي گرفتم و به اکنلو رفتم .بعد از پايان هفت مادرم
خالهام مادر حاجي عبداهلل و خواهرم راضيه را به تهران آوردم که شب به تهران رسيديم.
 -51/2/08خواهرم و خالهام را از تهران به اکنلو آوردم و با خواهرم از مسير بيجار -سقز به سمت بوکان که اکيپ
تحقيقاتي آقاي دکتر کريمي آنجا بودند راهي شديم .شب به بوکان رسيديم
 -51/5/5دکتر کريمي از بوکان به تهران رفت
 -51/5/8حرکت ماموريت به طرف رضائيه
 -51/5/12دکتر کريمي از تهران به رضائيه آمدند
 -51/5/00آقاي زرآبادي از رضائيه به تهران رفت .بنده (حنيفي) و پسردکتر کريمي هر دو مريض شده بوديم.
 -51/5/06آقاي زرآبادي از تهران به رضائيه برگشت.
 -51/5/08بنده از رضائيه به تهران رفتم چهلم مادرم ،ساعت  1/5رسيدم مهمان داشتيم.
 -51/6/1از تهران به ماکو برگشتم چون به ماکو رفته بودم.
 -52/6/11حرکت دکتر کريمي با خانواده از ماکو به تهران
 -51/6/10حرکت اکيپ از ماکو به اردبيل
 -51/6/18دکتر کريمي از تهران به اردبيل آمد .درراه تصادف کرده بود و يكي از چراغهاي لندرور شكست.
 -51/7/0حرکت از اردبيل به بندرانزلي 51/7/3 ،از بندرانزلي به تهران برگشتيم.
توجه :در  1351/2/13افراد ذيل به اکنلو آمدند و در تاريخ  51/2/15به تهران رفتند آقايان :دکتر فرمائيان ،دکتر
بهمنيار ،سلمان مصباح ،محمود ايماني پسند ،هوشنگ مسعودي و سهرابي.
عكسهاي دفتر  53ماموريت  130ادامه ماموريت قبلي ،شرح عكسها و اسامي افراد در حين انجام برنامههاي مختلف.
جوندگان صيد شده در حومه ماکو1332/7/01 -
-1مريون پرسيكوس
 =0مريونس وينوگرادووي
-3مرينوس ترسترامي
-2کريسيتلوس
-5میکروتوس سوسیالیس

-6ميكروتوس ارواليس
-7کاالموسكوس
-8االکتاگا ا
 -9ستیلوس فولوس

 -12مار افعي خيلي زياد
 -11مار افعي سيا و زرد

مناطق کار شده در ماکو
 -1تازه کند  -0نايب کندي  -3قل الدرن  -2بدولي  -5کشمش تپه  -6محمد کندي  -7کالب کندي  -8ماکو -1
هندوران  -12کوالن قران  -11کهنه قزلداغ  -10کش ارخي  -13قزلداغ جديد  -12يعقوب کندي  -15کجوت
درتاريخ  1352/7/06زماني که در ماکو ماموريت داشتم در روستاي قزلداغ کهنه براي صيد جونده تله گذاشته بودم تا از
نظر آلودگي به طاعون و تب راجعه بررسي شوند .چوپان سي عدد تله ما را برده بود و من هم عصباني به دنبالش رفتم وقتي او
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را ديدم در حال گرم کردن شير گوسفند بود و من يك کشيده به او زدم و او را پيش کدخدا بردم .کدخدا هم با او حرف زد.
فرداي آن روز چوپان  52عدد تله ما را شكست و از آن منطقه کوچ کرد و رفت .نتيجه رفتار بد.
دفتر 53ماموريت  133سيستان و بلوچستان1350/3/16 -1350/0/11 :
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،دکتر فياضي ،دکتر تيموري ،محالتي ،محمدحسين زرآبادي ،حبيب جعفري ،حامد ساالرکيا،
ميرعظيم قاسمي ،هاشم باهري.
اتومبيلها همان وسايط قبلي بودند.
دفتر 52ماموريت  132خوزستان ،دزفول و ميناب 1350/0/02 -1350/0/5
پرسنل :دکتر کريمي ،دکتر تيموري ،اسداهلل برندك ،محمدحسين زرآبادي ،حبيب جعفري ،م .خيراهلل زاده ،وهاب
حضرتي ،يحيي رينهاي ،هاشم باهري
وسايط نقليه و پالك آنها ،شرح عكسها و پرسنل و محلها
در دو ماموريت سيستان وبلوچستان بتاريخ 1350/3/16 -1350/0/11وخوزستان و دزفول وميناب بتاريخ-1350/0/5
 1350/0/02سراضافه کاري با دکتر کريمي اختالف پيدا کردم ومن با اکيپ نرفتم و لذا اکثر جوندگان که آورده بودند اشتباه
تشخيص داده بودند که به خود دکتر کريمي نشان دادم.
دفتر 52ماموريت  -131اردبيل
پرسنل :دکتر آصفي ،دکتر يلدا ،محمد حنيفي و محمود ايماني پسند که بعد از خاتمه ماموريت پايه به اکيپ دکتر
کريمي ملحق شوم.
اکنلو :از  1350/2/6الي  /1350/2/01ماکو ،رضائيه ،بوکان-50/2/00 :
 /1350/5/5اکنلو /1173/7/11 -1173/7/07 :بوکان1173/7/07 -1173/7/15 :
پرسنل :دکتر کريمي ،دکتر تيموري ،دکتر کاشان چي ،ع .لطفي پور ،يحيي رينهاي ،ميرقاسمي ،وهاب حضرتي ،برندك،
هاشم باهوي ،م .خيراهلل زاده
وسايط نقليه و پالك آنها
مناطق کارشده دراکنلو :اکنلو ،کلك ،پيربادا م ،باشقوتراران ،قزانقره ،کاکاعباس ،گوبازهف کوقاش ،کچه گنبد ،جبرئيل،
خانباغي ،کلوچه ،آقبالغ مرشد ،کهنه حصار ،داليچو

مناطق کارشده در ماکو
شاطرآباد ،قزلباش ،چارکش ،ماکو ،کوردکندي ،کاش ارخي ،بايور ،سيدآباد ،قزلداغ ،محمدکندي ،کشمش تپه ،بازرگان،
دانالو ،خاالدز ،خليل آباد ،مالاحمد ،دارين ،هندور ،تازه کند ،ميالن ،کارين ،خرمن يري ،عظيم کندي
در تاريخ  1173/7/05در مرز ماکو و ترکيه جايي که راهش از روستاي کشمش تپه جدا ميشود موفق به صيد اولين
سيتلوس فولوس کوهستاني شدم .ستيلوس فولوس از روستاهاي :بدولي ،قزلدره ،شيطان آباد ،قره تپه ،هندور ،شيخ جان و
ايزدآباد نيزصيد شد .جثه اينها از سيتلوس هاي منطقه اکنلو و قزوين کوچكتر است.
چند ميكروتوس آرواليس بين کشمش تپه و نزديك روستاي بدولي صيد کردم.
 1350/2/31جوندگان شكار شده از ماکو
ميكروتوس آرواليس از تپه ماهور در نزديكي بدولي و ستيلوس فولوس هم در روستاي بدولي صيد شدند .
ميكروتوس سوسياليس درچمن زار و يونجه زارالنه مي سازد
-1مريون پرسيكوس
 -0مريون وينوگرادووي
-3ميكروتوس ارواليس
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-2کريسيتلوس
-5ميكروتوس سوسياليس
-6کاالموسكوس
-7االکتاگا االتر
-8ستيلوس فولوس
اولين مريون ترسترامي را از روستاي شاه مار جلفا همراه مرحوم دکتر سيديان رئيس اکيپ صيد کرديم

حرکت ماموريت از ماکو به رضائيه
 2213/1/92مناطق کار شده :رضائيه ،قلي لو ،مشك آباد ،نارلو ،خاتي لو ،حصار ،الياس آباد ،ساراالن ،کوسه احمد ،قره
آغاج ،يوشتيالي ،سنجيك ،حيدرلو ،گومان کندي ،قهرمانلو ،کوندر ،آذرآباد ،قره لو ،برهان ،ترمني ،کردار ،دارقالي ،قويچي ،قيهلر،
قوشچي ،گرم آباد،گلمان خانه.
جوندگان شكار شده درآنجا:
 -1مريون پرسيكوس
 -0مريون وينوگرادووي
 -3مرينوس ترسترامي
 -2ميكروتوس
 -5کريستيلوس
-6االکتاگا
عكسها و شرح آنها همراه با اسامي و محلها
حرکت ماموريت از رضائيه به بوکان با پرسنل قبلي 15/7 -07/7 /1173
مناطق کار شده در بوکان:
شرف کندي ،تازه قلعه ،يك شوه ،اينجد کند ،تابوت ،درزيولي ،کاني تومار ،خداساني ،آق تاتار ،ياسي کند ،داش آغل ،باغ
حاجي ،محمودآباد پادره ،برف آباد ،چونقر ،شاه آباد ،سارچاکني ،بوربورسائي ،گالي شاين ،علي آباد ،کذرآباد ،قوي تول ،گالي
کوش ،خسروآباد ،کرند ،فيروزآباد ،چشمه سفيد ،کاالماتسور.
برنامه طاعون و غيره و جوندگان:
دفتر ،55ماموريت  172زابل 1350/1/6 -1350/1/05
پرسنل :آقايان دکتر تيموري ،محالتي ،دکتر پور نقدي ،محمد حنيفي ،ميرعظيم قاسمي ،هاشم باهري ،م .اسماعيل
پسند ،وهاب حضرتي ،علي برومندي.
وسايل نقليه شامل دودستگاه جيپ و يك دستگاه لندرور بود.
روستاهاي کارشده  06روستا بود.
 -1352/2/1حرکت از تهران به اردبيل  1350/2/03 /حرکت از سراب به تبريز و سپس به ماکو
 -50/5/6حرکت از ماکو به رضائيه  1350/5/01 /حرکت از رضائيه به بوکان
دفتر 55ماموريت اردبيل 1353/3/0
پرسنل آقايان :دکتر کريمي ،دکتر تيموري ،محمد حنيفي ،م .خيراهلل زاده ،کاظم ارغندي ،م .حسين زرآبادي ،اکبر
شاهي ،جعفر اطمينان
 -53/3/03من به همراه م .خيراهلل زاده و اکبر شاهي به شاه آباد مغان و عليرضا آباد رفته و پس از صرف نهار در مورخه
 53/3/05به بيله سوار رفتيم.
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 -53/3/06خيراهلل زاده و همراهان از پارس آباد به اردبيل رفتند و در مورخه  53/3/07آقايان وهاب حضرتي و جعفرپور
اطمينان به پارس آباد آمدند و در مورخه  53/3/32آقاي اکبر شاهي از پارس آباد به اردبيل رفت و در  53/2/3من(محمد
حنيفي) از پارس آباد به اردبيل رفتم.
درتاريخ  53/2/ 5به همراه آقاي کاظم آرغند به منطقه يوردچي به روستاي باش آقا چايي که قريه خودشان بود رفتيم.
درتاريخ  53/2/1جهت بازديد از کارهاي آقاي زرآبادي و حضرتي که در پارس آباد کار ميکردند با آقاي دکترکريمي به
دشت مغان رفتيم اما آنها بدون اجازه دکتر کريمي وسايل راجمع کرده و به اردبيل رفته بودند .دکتر خيلي عصباني شد واز راه
مشكين شهر برگشتيم .موقع رفتن از راه گرمي رفته بوديم و تمام مسير را دکتر کريمي رانندگي کرده بود و بنابراين خسته
بود،به من گفت براي رفع خستگي هم سيگار ميخواهم و هم اينكه بهتره چندتا چايي ترکي بخوريم نهايتا خستگي ايشان
باعث شد درادامه راه تا اردبيل ،من رانندگي کنم .لندرور يك چراغ داشت و جاده هم خاکي بود و هم خيلي شلوغ بود.
1353/5/5 -53/2/11
دراطراف اردبيل در منطقه حميدآباد و مهمان دوست مشغول برنامه مربوط به مطالعات طاعون و بيماري يابي بيماران
پور پورائي بودم .يادم مياد يك روز در اطراف حيدرآباد با ماشين به يك گرگ زدم.
53/5/6جهت خونگيري از بيماران پور پورائي به سراب رفتيم.
 -53/5/7آقاي دکتر کريمي به اردبيل آمد.
درتاريخ  53/5/10طبق دستور دکتر کريمي براي گرفتن خون از دامها به کشتارگاه مرکزي اردبيل رفتم .نمونه خون
براي بررسي بيماري آنتي ژن استراليايي بود .دکتر کشتارگاه آنجا نبود .وقتي من علت را پرسيدم ،کارکنان کشتارگاه گفتند:
دکتر در بنگاه معامالتي خود مشغول به کار است .نزد دکتر کشتارگاه رفتم و نامه دکتر کريمي را به ايشان دادم .ايشان نامه را
خواندند و دستورات الزم را ابالغ کردند و به من گفت برويد از فردا با شما همكاري خواهند کرد.
 53/5/17آخرين روز ماموريت اردبيل بود وما به تهران برگشتيم و درهمان روز دکتر حكيمي به همراه زهرا و عطاءاهلل در
نزديكي آوج تصادف کرده بودند.
ماموريت اکنلو -برنامه طاعون 1353/5/00
پرسنل :دکتر کريمي ،تيموري و مسيوژرمن فرانسوي ،محمد حنيفي ،م .خيراهلل زاده ،ميرعظيم قاسمي ،برندك زرآبادي،
حضرتي
درتاريخ  53/5/07مسيوژرمن به اکنلو آمد .يكي از غذاهاي اصلي ايشان فلفل سبز و قرمز بود که مثل خيار سبز با غذا
ميخورد اما دهانش نميسوخت.
دفتر 56ماموريت ( 170اکنلو -اردبيل -مغان) سراب 53/5/11 -1353/3/7
اسامي پرسنل ماموريت عمليات (به همراه اسامي دو نفر مهمان ماموريتبي و مسيوژرمن)
وسايط نقليه مورد استفاده عبارت بود از کاميون و لندروروجيپ.
 -1172/5/08دکتر بهمن يار،خانه جعفري،سرخاني حيدري براي گرفتن سيتلووس فلووس به اکنلو آمدند
 -1172/6/12دکتر کريمي و مسيو کاست به اکنلو رسيدند و وهاب حضرتي به تهران رفت و در همان روز تاريخ حرکت
اکيپ از اکنلو به اردبيل و دشت مغان تعيين شد.
مناطق کار شده در اردبيل :گزورعليا ،کيدي ،ساندي آباد ،کيدي باال ،آقالشن قشالق ،برق آباد ،سوره باره ،درويش آباد،
بارو.
مناطق کارشده دشت مغان :آولتان ،پارس آباد ،والتامغان ،بيله سوار ،علي رضا آباد ،ايران آباد ،توکل کندي ،اوتالن مغان،
بيتالي مغان ،دوست قشالق
مناطق کار شده در سراب :اجيرلو -سراب -هريس -ابليق سفال -مشكين شهر -اورگامان -دوست آباد -بافتان
مناطق کار شده در اردبيل :تعداد  18روستا در اين منطقه کارشده که کل سرم هاي انساني جمع شده  805نمونه بود
که  18مورد ازآنها از نظر آنتيژن استراليا مثبت بوده است.
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جهت جمع آوري کنه به عليرضا آباد رفتم و صادقي را فرستادم تا کنه ها را به بورليا آلوده کند و در آخرخودم آلوده
شدم و با گرفتن خون از خودم و رنگ آميزي گيمسا بورليا را مشاهده کردم به دکتر گفتم آلوده به بورليا شدم و ايشان بسيار
تعجب کردند و با اين وجود براي اينكه کارهاي عملياتي در صحرا به تعويق نيفتند آمپول تتراسايكلين عضالني را که به صحرا
بردم در دو نوبت تزريق کردم.
عكسها و شرح آنها
آنچه که در ماموريت اکنلو رخ داد و به خيرگذشت:
شبي دراکنلو آقايان دکتر کريمي ،دکتر تيموري ،و مهمانهايشان از من خواستند استراحت کنم و همراه آنها به شكار
شبانه نروم  .باجيپ راهي شكار شبانه شدند .نزديكيهاي اکنلو در حوالي روستاي پيربادام ماشين را به جوي آبي زده بودند
والستيكهاي طرف شاگرد جيپ در لجن گير کرده بود و از دست آنها هم کاري ساخته نبود و بنابراين پياده به ايستگاه اکنلو
برگشتند .روز بعد من به همراه آقاي زرآبادي و م .خيرخواه رفتيم تا جيپ را در بياوريم اما موفق نشديم .آقاي حكيمي جهت
آوردن تراکتور به روستاي پير بادام رفت .جيپ را به کمك ازلجن بيرون کشيديم .من وجالل سوار جيپ شديم و به سمت
ايستگاه به راه افتاديم درحاشيه دره اي ترمز کردم و از آنجايي که چرخهاي طرف راننده خشك شده بود جيپ به طرف دره
واژگون شد ومن وجالل زير آن گير کرديم ماشين روي سينه من قرارگرفته بود .مردم پيربادام با آقاي حكيمي رسيدند و من و
جالل را از زير جيپ بيرون کشيدند .انگشت وسطي دستم له شد و انگشت شصت جالل قطع شد (انگشت من له شده وانگار
متالشي شده بود).
فرداي آن روز به همراه دکتر تيموري جهت معالجه انگشت من به بيمارستان سينا در تهران رفتيم پزشكان به ما گفتند
که زخم کهنه شده و بايد انگشتم قطع شود  .قبول نكردم و با چوب آتل انگشتم را جمع کردم وخودم آن را درمان کردم البته
هنوز نقص عضوي در آن مشهود است.

ماموريت استان خراسان
دفتر 56ماموريت  ( 172بجنورد -قوچان -شيروان -درماگز)
اولين ماموريت دکتر مهدي آسمارکه از دانشكده بهداشت به انستيتوپاستور منتقل شده بود.
پرسنل :آقايان دکتر کريمي ،دکترآسمار ،محالتي ،عظيم قاسمي ،م .حنيفي .درويش ،برندك ،نعيمي ،حيدري ،م.
خيرخواه ،احمد محسني
وسايط نقليه :همان وسايط نقليه ماموريتهاي قبلي
مناطق کار شده :روستاهاي اطراف شيروان به تعداد  16روستا
 1172/2/12يك شب به همراه دکتر کريمي دراطراف بجنورد به شكار رفتيم ،نعيمي راننده بود و آقاي سرخابي
حيدري بعنوان نورانداز ،من هم که در ماموريت قبلي تصادف کرده بودم و انگشت و کتف راستم آسيب ديده بود بعنوان ريش
سفيد (پيشكسوت) همراهشان بودم .همكاران آنطور که بايد نتوانستند برنامه شكار را اداره کنند .چون راننده وارد به تعقيب
شكار نبود .دکتر کريمي برنامه شكار را منتفي اعالم کرد و به مشهد رفت تا با دکتر آصفي به تهران برود .مدارك و جواز اسلحه
را براي بنده درشيروان فرستاد و سفارش کرده بود اگر توانستي به شكاربرو چون من(دکترکريمي) با آنها نميتوانم کار کنم.
بنده هم به همراه آقايان دکتر آسمار ،محالتي ،مسيوژرمن ،سرخابي ،و نعيمي به شكارگوشتخواران پرداختيم اکثر روباه ،شغال
وگرگ شكار کرديم.
مناطق کار شده :قوچان -بجنورد
فلكه ،بجنوشي حصار ،کالت باقرخان ،کالت حاجي بگلر ،ميرآباد،خوانسار کالت هندي ،اهلل آباد ،رضا آباد ،علي آباد،
جعفرآباد
ماموريت يك هفتهاي به دره گز:
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آقايان :دکترکريمي ،م .حنيفي ،نعيمي ،سرخابي حيدري
جوندگان شكار شده از مناطق فوق:
-1مريون پرسيكوس
 -0مريون لبيكوس
 -3ميكروتوس
-2کريستلوس
 -5اکوتون
-6مزوکریسیتوس

-8ستيلوس فولوس
جمعا  551نمونه از سرم انساني از شهرهاي فوق جمعآوري شده که تعداد  15نمونه از نظر آنتيژن استراليا مثبت و يك
نمونه از نظر آنتي کر مثبت بودند.
ماموريت شيران 0بعنوان پيش کسوت (ريش سفيد)1353/6/12 :
درتاريخ  53/6/10به همراه بعضي همكاران که قبال اسامي آنها ذکر شده به مشهد عازم شديم و شب را در شاه پسند
مانديم .من به دليل تصادف و آسيب ديدگي دست و کتفهايم که ناشي از واژگوني جيپ در اکنلوبود .در اين ماموريت بعنوان
پيشكسوت همراه اکيپ بودم  .فرداي آنروز  53/6/13به شيروان رسيديم .بنده با آقاي سرخابي حيدري و يك کارگر درصحرا
مشغول کار شديم مسيو ژرمن هم گاهي با ما به صحرا ميآمد.
ماموريت درهگز1353 -
در روستاي گنداب واقع در جنوب دره گز يك بيماري در بين نوزادهاي روستا شايع شده بودکه در همان سنين از بين
ميرفتند وفقط يك بچه زنده مانده بود وبه همين خاطر تمام اهالي روستا آن بچه را دوست داشتند .در بررسيهايي که در
اطراف روستا انجام داديم .آلودگي آب آشاميدني نظرمان را جلب کرد ومتوجه شديم آب اشاميدني کمي دورتر از جايي که
مردم از آن استفاده ميكنند توسط گرازهايي که درکنار جوي آب شبانه پرسه ميزدند و از آن مي خوردند آلوده شده بود
.بالفاصله موضوع را گزارش نمودم.
درتاريخ 53/7/10به همراه آقاي محسني از شيروان به محمودآباد آمل رفيتم و شب را در منزل فاميل ايشان مهمان
بوديم واتفاقا ماه رمضان بود .خانوادهاي صميمي مهمان نواز بودند و در 53/7/12به تهران رسيديم.
داراب -جهرم -الر( 53/10/1 -53/12/07 -فسا -اصطهبانات -نيريز)
نقد 57ماموريت :175
من به دليل فوت م .حكيمي دو روز بعد از تهران حرکت کردم .اسامي پرسنل شرکت کننده در ماموريت :دکتر تيموري،
محالتي و دکترآسمار و همه همكاران.
وسيله نقليه :کاميون وکاميونت و لندور و جيپ
مناطق کار شده به صورت ناقص نوشته شده است که جمعا  18روستا و بخش را شامل ميشود.
ماموريت اکنلو جهت مطالعه طاعون جوندگان 53/7/32
پرسنل :دکترکريمي ،م .حنيفي ،قاسمي ،محمد حسن زرآبادي ،ضربعلي زاده
وسايط نقليه همان وسايط قبلي.
 -53/7/2دکترکريمي ،ديوساالر ،حنيفي ،زرآبادي ،ضربعلي زاده
جهت شكارگرگ از اکنلو و از راه زنجان به اردبيل رفتيم .دکتر کريمي با لندرور و بنده با جيپ روباز حرکت مي کرديم.
در اردبيل گرگ شكارکرديم و دکترکريمي نمونه اي را جهت تشخيص به فرانسه فرستاد و فرانسويها در جواب تشخيص داده
بودند که نمونه فرستاده شده سگ است نه گرگ .اما بعد از يك هفته دوباره از فرانسه خبر دادند که اشتباه کردند و نمونه اي
که دکتر فرستاده بود گرگ است.
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درتاريخ 53/8/ 7به همراه دکتر کريمي و ديوساالر و نظري و دکتر صفرزاده که ازاهالي اردبيل بود براي شكار به دشت
مغان رفتيم ودرتاريخ  53/8/8دکتر کريمي و ديوساالر نظري از اردبيل به اکنلو رفتند .من هم با اقايان زرآبادي و ضربعلي زاده
در تاريخ  53/11/1با جيپ روباز از اردبيل از راه زنجان – بيجار به اکنلو برگشتيم و از آنجا در تاريخ  53/8/11با پايان يافتن
ماموريت راهي تهران شديم.

ماموريت قزوين جهت جمعآوري االبيوس
53/8/06 -1353/1/2
پرسنل :م .حنيفي و م .احمدزاده
روستاهاي کار شده :رشتگان ،شطيآباد ،احمدآباد ،دني آباد
 :53/1/12سقف فرودگاه فرو ريخت و  16نفر مردند و تعدادي زخمي شدند.
 -53/1/05روز وفات مرحوم موسي حكيمي  53/1/06روز دفن ايشان
 :53/1/08جشن عروسي گلناز دختر آقاي ميرعظيم قاسمي و نسرين خانم.
جزئيات ماموريت :فسا ،جهرم ،داراب ،اصطهبانات و الر نقل از يادداشت تقويم 1353
درتاريخ 53/11/1بعد ازاتمام مراسم روز هفت مرحوم م .حكيمي من بوسيله اتوبوس به سمت فسا حرکت کردم .شب را
در شيراز ماندم و روزبعد مصادف با  53/11/0از شيراز به فسا رفتم و دکتر تيموري از فسا به شيراز برگشت.
 :53/11/6آقاي احمدزاده از فسا به تهران رفت.
 :53/11/15خيراهلل زاده نمونههاي جمعآوري شده ازفسا را به تهران بردند.
 :53/11/17من هم با آقاي زرآبادي براي تله گذاري وصيد جونده و گرفتن خون از گوسفندان براي مطالعه آنتيژن
استراليا راهي جهرم شديم.
 :53/11/11آقاي خيراهلل زاده به فسا برگشت.
 :53/11/00دکتر آسمار از فسا به تهران برگشت.
 :53/11/01براي شب چهلم مرحوم م .حكيمي من از فسا به تهران رفتم و آقاي دکتر فرمانفرمائيان رئيس
انستيتوپاستور با دکترکريمي به فسا آمدند.
درتاريخ 53/10/3از تهران به بندرعباس حرکت کردم تا به همكارانم که قبل از من به الر رفته بودند ملحق شوم .
 53/10/2به بندرعباس رسيدم وشب رادر مسافرخانه اي به صبح رساندم .روزبعد بليط گرفتم تا بعدازظهر راهي
الرشوم.
 :53/10/5با اتوبوس از بندرعباس به سمت الر براه افتادم .در مسيرجاده مردم را مي ديدم که دو نوع قارچ را از زمين
ميچيدند.يكي بنام خير که قرمز بود ديگري هم به نام دل که سفيد بود و با دوغ سرخ مي کردند ميخوردند .شب به الر
رسيدم .وبه همكارانم که عبارت بودند از اقايان زرآبادي ،محالتي و خيراله زاده و اکبر شاهي ملحق شدم و با آنها به امور
تحقيقاتي مشغول شديم.
يك چمدان و يك عدد دوربين چشمي از الر خريدم وهمراه اکيپ در تاريخ 53/10/8به قريه گواش نزديك الر واز آنجا
به قلعه پيكر رفتيم.
شهرستان الر در گودي واقع شده که اطراف آن را کوههاي بلند فراگرفته است ودر جاي جاي اين کوها سنگواره هايي
از دوکفهايها و ماهي مشاهده ميشود .برقله کوهها قلعههاي خيلي قديمي با ساروج و آجر ساخته شده است .بنظرم آب مصرفي
اين شهر از باران تامين مي شد زيرا ساختمانها طوري ساخته شده اند که تمامي آب باران بوسيله مسيري جمعآوري و به آب
انبار منتقل مي شود .امامزادهاي هم در قسمت جنوب غربي روي يكي ازکوه ها واقع شده است .در مسير الر -شيراز منطقه اي
وجود دارد که توسط فردي بنام حاجي قهرمان آباد شده و درآنجا کشاورزي مي کند به گفته خودش قبال رئيس کاروان بوده
و درمسير الر به شيراز کار ميکرده .حاجي قهرمان مرد بسيار نيرومند و مهماننوازي بود.
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 1353/10/1از الر به فسا رفتيم 1353/10/12از فسا به شهرضاي اصفهان رسيديم و شب را آنجا مانديم
ودرتاريخ 53/10/11نهايتا با اتمام ماموريت به تهران رسيديم.

آنتيژن استراليا
مطالعه آنتيژن استراليا موضوع تز آقاي صالحي عمران جهت دريافت فوق ليسانس بود و شروع آن در بخش همه
گيرشناسي توسط دکتر ميرزا افتخاري بصورت يك طرح انجام گرفت.براي انجام اين طرح کارهايي بايد انجام مي شد که
مختصر آن را بيان مي کنم.
الف :نمونه هاي خون از انسان و حيوان گرفته شد.
 -1خون دهندگان داوطلب 1165 :نفر
 -0خون دهندگان حرفهاي 003 :نفر
 -3تعداد و نوع بيماريهاي پيدا شده از آزمايش سرمهاي افراد خون دهنده
 -2يرقان (هپاتيت) مثبت 66 :نمونه
 -5لپروماتوز مثبت 6 :نمونه
 -6توبرکلوئيد مثبت 0 :نمونه
 -7ساير بيماريها مثبت 03 :نمونه
 -1گوسفند 1012 :راس که  3نمونه داراي آنتي کر بوده است.
 -0بز 668 :راس که  1نمونه داراي آنتي کر بوده است.
 -3روباه 075 :قالده
 -2جوندگان 20:راس-مريون ترسترامي ،مريون وينوگرادوي ،مريون لبيكوس،مريون پرسيكوس
 -5ماهي 31 :قالده
جمع نمونههاي جمع آوري شده براي مطالعه  11603عدد است.
اين مطالعه با همكاري افراد ذي ربط انجام گرفت و من يكي از همكاران بودم که از ابتداي کار همكار اصلي طرح بودم و
زماني که طرح به پايان رسيد من و کارهايم را به باد فراموشي سپردند و حاصل زحمت مرا به افرادي دادند که فقط از دور
شاهد ماجرابودند .انگار رابطه با مديران ارشد بيشتر از زحمات من و امثال من براي ايشان کار محسوب شده بود .

ماموريت  971ماکو و شاه آباد ماکو
سال  .52اين ماموريت از تاريخ  52/7/15شروع شده و در تاريخ  52/7/01خاتمه يافته است.
دراين ماموريت چهارنفر از بخش همهگيرشناسي شرکت داشتهاند که عبارت بودند ازمن وآقايان محمد صالحي و فيض
اهلل ساالرکيا و از بخش فني اقايان محمدحسين و زرآبادي شرکت کرده بودند.
محل سكونت افراد بهداري ماکو بود.
همكاران ديگردر اين ماموريت که از ماکو و شاه آبادبا ما بودند عبارت بودند از:
 -1دکتر مرادخاني رئيس بهداري ماکو
 -0دکتر تبارگي رئيس شير و خورشيد ماکو
 -3دکتر سهراب پور رئيس
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 -2دکتر رضائي پزشك بيمارستان شيروخورشيد ماکو
 -5دکتر وحيد ميثاقي رئيس مرکز بهداشتي و درماني روستايي شاه آباد ماکو که سپاهي بهداشت بودهاند.
فهرست گزارش عمليات انجام يافته از صفحه بعد منعكس شده است.
نقد 57ماموريت  ،177اردبيل 52/5/10 -52/3/03
پرسنل :دکتر کريمي ،محالتي ،سلمان مصباح ،قاسمي ،م.حنيفي ،ساالرکيا ،م.خيراهلل زاده ،وهاب حضرتي ،م.حسين
زرآبادي ،اکبرشاهي ،صفرخمسه ،و افراد خارجي:
دکتر اردوان –خانم اردوان –بنول اردوان –سواردوان –مل پرز-مليف والنسي
 1175/6/00در روستاي حميدآباد يك گرگ را با ماشين زدم.
 :1175/6/07دکتر کريمي وآقاي زرآبادي به تهران رفتند.
 :1175/7/6دکترکريمي و زرآبادي از تهران به همراه افراد ذيل به اردبيل آمدند.
دکتر هانون – رودين فرانسوا-آقاي دژون –دکتر آسمار –آقاي زرآباد –ساندوست تويگي
با افراد ذيل جهت شكار پرنده براي مطالعه آربوويروس به آستارا رفتيم-1 :دکتر هامون -0دکتر رودهايم  -3آقاي
زرآبادي
عكسهاي مريضي از منطقه سراب بنام شيرين که مبتال به بيماري پورپورا هموراژيك است که براي بار سوم مبتال شده
بود.
عكسهايي از اکيپ و شرح آنها

حرکت به اکنلو ،اردبيل ،آستارا
پرسنل آقايان و خانمها :دکتر کريمي ،تيموري ،محالتي ،م .حنيفي ،مهندس دهي ،دکتر سوالري ،دوشيره برکن (که به
جوجه تيغي کاکاعباس ميگفت) ،قاسمي ،خانم پرز ،دکتر آسمار ،پروفسور آردوکن ،ساالرکيا ،خانم والزي ،اکبر شاهي ،حضرتي
 52/0/12دراکنلو بوديم .و درتاريخ 53/0/10آقاي دکتر کريمي ،محالتي ،زرآبادي به کرمانشاه رفتند و آقاي مهندس
دهي نيز به تهران رفت موقع برگشت ( )52/0/15اتومبيل آنها در راه واژگون شده خسارت بسياري ديده بود به لطف خدا
خودشان سالم ماندند وفقط دکتر کريمي چند روزي در منزل بستري شد.
 52/0/15دراکنلو باران زيادي باريدن گرفت و سيل براه افتاد و مجبورشديم تمام تلههاي بنده و خانم برتن و دکتر
موالري جمعآوري کنيم .سيل تمام باغهاي اکنلو را فرا گرفته بود.
 52/0/16دکتر هادي خان و هاشم باهري جهت اطالع از تصادف دکترکريمي به اکنلو آمدند و دکتر تيموري جهت بردن
دکترکريمي و زرآبادي از کرمانشاه به تهران راهي کرمانشاه شدند.
 52/0/11به دليل تصادف دکترکريمي ،برنامه ماموريت تعطيل و به تهران برگشتيم.
 52/0/02با دکترآسمار به شهر اردبيل رفتيم.
 52/3/0با دکترآسمار و خانم پرز به مهربان سراب رفتيم.
 52/3/3با آقاي دکتر کريمي و پروفسور آردوگي و خانم پرز به روستاي دليجان منطقه سراب رفتيم.
 52/2/10با دکترکريمي و دکترصفرزاده و خانم پرز به منطقه آرپادره و فندقلي جهت شكار گراز و خرس رفتيم .تا شر
اين حيوانات را از سر روستايان کم کرده و مطالعات خود را تكميل نماييم.
 52/2/13خانم پرز و دکترآسمار و زرآبادي از اردبيل به تهران رفتند.
 52/2/11من ودکتر کريمي و زرآبادي به همراه مهمان هاي فرانسوي براي تحقيق دررابطه با بيماريهاي ويروسي که در
بين پرندگان شايع بود به آستارا رفتيم پرندگان را بااستفاده از تور شكار ميکرديم و از بالشان خون ميگرفتيم و سپس آزاد
ميکرديم و در مورخه  52/2/01به اردبيل بازگشتيم.
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 52/2/01آقاي دکتر آسمار و خانم ولنزي به تهران و من و آقاي اکبرشاهي براي جمع آوري کنه جهت مطالعه دررابطه
با تبهاي راجعه به خلخال رفتيم .
براي مطالعه دررابطه با بيماري پورپورا هموراژيك از کيوي به اردبيل رفته بوديم،ودرتاريخ  52/5/3آنجا را ترك کرده و
در مورخه  52/5/6در پايان ماموريت به تهران برگشتيم.
درمورخه  1352/7/12موفق به اخذ مدرك قبولي ديپلم شدم .شماره ثبت (. )52/12/01-2682

ماموريت اکنلو
52/8/6 -11
پرسنل دکتر کريمي ،ديوساالر ،م .حنيفي ،حضرتي و زرآبادي،
هوا به شدت سرد بود و کارکردن امكان نداشت .در مورخه  52/8/13دکتر کريمي و ديوساالر به تهران برگشتند ولي ما
تا آخر ماموريت ادامه داديم.

محالت
1352/12/2 -1
همكاران :دکترکريمي ،محالتي ،م .حنيفي ،ف .ساالرکيا ،وهاب حضرتي
ماموريت ما بررسي و شناسايي جوندگان ،شكارشبانه روباه و گرگ و شغال بود .گرفتن خون و جدا نمودن سرم خون
ازجانوران مذکور وبررسي آن از لحاظ آنتيکر طاعون و آنتي ژن استراليا .از ديگر اهداف ماموريت ما در محالت بود.
به علت نامعلومي اکثر اکوتون ها از بين رفته بودند بهمين خاطر بايد چند عدد صيد مي شد و مورد بررسي قرار مي
گرفت .در همان اثنا مشغول جمع آوري کنه شديم تااز نظر تبهاي راجعه مورد مطالعه قرارگيرند .آن روز عالوه بر اکوتون،
خرگوش و مريون پرسيكوس نيزشكارکرديم.
به روستاي عليآباد رفتيم ودر منزل شخصي بنام نعمت اهلل عرب کنه جمع ميکرديم .ايشان در منزل يخچال داشت.
يك ليوان شير سرد ما را مهمان کرد و گفت من  110سال عمر کردهام و از بنياسد ميباشم و داراي دو پسر به اسامي حسن و
علي هستم.
دفتر 57ماموريت  -108اکنلو و کرمانشاه 1352/0/1-16
پرسنل :دکتر بوالري Tخانم بوالري  ،دکترکريمي ،م .حنيفي ،م .خيراهلل زاده ،کاظم آزغندي ،و م .حسين زرآبادي.
ماموريت برازجان ،دوگنبدان ،کازرون 1352/11/3 -/10/12
پرسنل :دکترکريمي ،آسمار ،م .حنيفي ،عظيم قاسمي ،م .خيراهلل زاده ،دکتر حيدري از دانشگاه تهران و زرآبادي
از تهران به سمت شيراز حرکت کرديم .شب را در شيراز مانديم و روز بعد از شيراز به طرف برازجان به راه افتاديم و از
تنگه بول حيات عكس گرفتيم.
در منطقه دالكي مشغول کار بوديم و در روستاي بورتي عليا جيپ ما خراب شد .باران به شدت مي باريد به همراه آقاي
زرآبادي در منزل آقا سيد اشرف موسوي و پسرش سيد حسين پناه گرفتيم .اسم دشتبان روستا راه خدا بود که يك بچه آهو
داشت و از آن عكس گرفتيم.
 -52/11/18درمنطقه دالكي با آقاي ابراهيم عطايي به معدن سنگي رفتيم ودر مورد موش اکوتون صحبت کردم.
 -52/11/00طوفان شديدي در برازجان افتاد .اکثر تيرهاي برق را زمين خواباند و درختها را از ريشه کند .دکتر کريمي با
دکتر حميدي از دانشگاه تهران به برازجان آمدند.
 -52/10/8دکترکريمي و دکترحميدي ازدانشگاه و دکترآسمار از دوگنبدان به بوشهر رفتند.
 -52/11/02دکتر آسمار ،خيراهلل زاده و حضرتي از برازجان جهت جمعآوري کنه به کازرون رفتند.
 -52/10/0آقاي حضرتي از برازجان به کازرون و سپس به تهران رفت.
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 -52/10/3ازبرازجان به دوگنبدان رفتيم.
 -52/10/1از دوگنبدان به شيراز و شب را در اصفهان خوابيديم
 -52/10/12از اصفهان به تهران آمديم .آخر ماموريت
دفتر 58ماموريت  178اکنلو1352/6/10 -/00 ،
اسامي پرسنل :وسايط نقليه مورد استفاده در ماموريت
دفتر 58ماموريت  -182اکنلو1352/8/6-/18 ،
اسامي پرسنل شرکت کننده در ماموريت و وسايط نقليه مورد استفاده
دفتر 58ماموريت  ،180برازجان ،بوشهر ،بندرريگ ،بندر گناوه ،دوگنبدان ،کازرون 1352/11/0 1353/10/12
اسامي پرسنل شرکت کننده در ماموريت و وسايط نقليه مورد استفاده (فاقد عكس)
نقد 58ماموريت  -185اردبيل ،آکنلو( 1355/3/3 ،تاريخ عوض شده )0535
شرح ماموريت نوشته نشده است فقط اسامي پرسنل قيد شده و وسايط نقليه مورد استفاده بيان شده است پايان
ماموريت  /1355/2/06شرح عكسهاي پرسنل درحال ماموريت
دفتر 51ماموريت  ،182اکنلو واردبيل1355/3/11 -01 ،
اسامي پرسنل شرکت کننده در ماموريت وسايط نقليه شامل يك کاميون و سه دستگاه جيپ
در مورخه 1355/2/8من و آقاي دکتر کريمي ،عطااهلل حنيفي وم .حسين زرآبادي از راه خلخال به اردبيل رفته و به اکيپ
ملحق شديم.
درتاريخ -55/2/07از اردبيل به روستاي تورهايم رفتيم  .درآنجا چادر زديم .حدود  %12بچههاي آنجا مبتال به تب راجعه
بودند  .توانستيم نمونه بورولياي جديدي کشف کنيم و دکترکريمي آن را به نام بالتازار  Dنامگذاري کردند.
درتاريخ  -58/5/ 8از روستاي توره ايم به اردبيل و سپس درتاريخ  55/5/1به همراه دکترکريمي و آسمار ،و زرآبادي به
طسوج رفتيم و در بهداري آنجا ساکن شديم .پزشكان بهداري يك زن و شوهر هندي بودند و دختري به نام سانچو داشتند
هرچه ما خريد ميکرديم از دست ما ميگرفت و نهايتا در تاريخ  1355/5/15به اردبيل برگشتيم.
- 55/5/16جهت جمعآوري کنه در مورد بيماري بورولياو پورپورا همورا ژيك از اردبيل به روستاي ايلچه در حومه اردبيل
رفتيم و درکنار روستا چادر زديم .دريك خانه کثرت کنه بحدي بود که ديوارها از وجود کنه تيره شده بود و دکترآسمار را
مورد گزش قراردادند و موقع برگشت ايشان تب راجعه گرفتند و دکترکريمي معالجهاش کرد .و براي استراحت بمدت يك هفته
به تهران برگشت.
 -55/5/05دکترآسمار و عطاءاهلل حنيفي و ساالرکيا از اردبيل به تهران رفتند.
در مورخه  55/5/31به اکنلو برگشتيم و در مورخه  55/8/0آخر ماموريت به تهران برگشتيم.
نقشه منطقه اردبيل و شهرها و روستاي اطراف که به تفصيل کشيده شده است.
دفتر 51ماموريت  187اکنلو1355/7/17 -/8/0 ،
اسامي پرسنل ايراني و خارجي شرکت کننده در ماموريت
کارشناس سازمان بهداشت جهاني جهت کارآموزي در مورد شناخت طاعون وحشي جوندگان مشخصات وسايط نقليه
استفاده شده در ماموريتهاي مورخه  1355/8/11لغايت  55/1/2به اکنلو و برگشت به تهران اسامي پرسنل و همچنين
عكسهايي از اين رابطه از پرسنل ايراني و خارجي
دفتر 51ماموريت  ،181گنبد کاووس،مراوه تپه( ،اشلي برون) 1355 -56
پرسنل :دکتر آسمار و م .حنيفي
موضوع :جمعآوري کنه اورنيتودور و تا رتاکوفسكي ازالنه رومبوميس اوپيموس
به همراه عكسهاي مربوطه
دفتر 51ماموريت اکنلو ،برنامه طاعون (شناسائي گوشتخواران نوع روباه)
1356/0/1 -/0/16
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پرسنل :م .حنيفي ،آقاي عشقي از اداره محيط زيست جهت شناسايي نوع روباه هاي آن منطقه.
آقايان :قاسمي ،م .خيراهلل زاده ،اکبرشاهي ،حضرتي
روش کار :دوربينهاي کوچكي را روي پايه ثابت ميکرديم .و به شاسي آن تيكه تابيده و طرف ديگر تابيده يك تكه
گوشت وصل ميکرديم .شب هنگامي که روباه طعمه را که برميداشت نخ تابيده عمل ميکرد و کشيده مي شد و از روباه عكس
ميگرفت.
در مورخه  56/0/17آخر ميسيون از اکنلو به تهران رفتيم.
دفتر 51ماموريت  ،111ماموريت سراب و اردبيل موضوع پيدا شدن مجدد طاعون 1356/2/0
پرسنل شرکت کننده عبارت بودند ازدکترمحمدي و دکتر آسمار وساير گروه کارشناسي و تكنيسين ها ،با يك دستگاه
کاميون سه جيپ و لندرو
در تاريخ 1356/2/0از تهران به سراب عزيمت کرديم که من با جيپ به همراه آقاي اکبرشاهي پشت سراکيپ در حرکت
بوديم در هشتگرد نهار خورديم ودوباره پشت سر اکيپ به راه افتاديم .دسته اي از اکيپ که جلوتر از ما درحرکت بودند درآخر
ميدان قزوين روبروي پمپ بنزين ماشينهايشان را کنار خيابان و پشت کاميونها پارك کرده بودند و بنابراين ديده نمي شدند.با
اين خيال که انها جلوتر ازما در حرکتند به راه ادامه داديم تا به سراب رسيديم و ازطرفي انها نيز مارا نديده و فكرکرد بوده اند
که ماشين ما خراب شده وپشت سر انها در راه مانده ايم وبنابراين دوباره به قزوين برگشته و تا هشتگرد دنبال ما رفته بودند
وشب را در قزوين به سربرده بودند .درسراب با تهران تماس گرفتيم ومتوجه قضيه شديم.
در اين ميان مهمانهاي ديگر از جمله دکترکريمي و حكيمي ،پورتقوي و محمود ايماني پسند وتعدادي مهمانهاي
خارجي:دکتر ارتوس –آقاي فرو-دکتر سوري –دکتر وينسنت –دکتر کالن
پروفسور سوري آدمي دانشمند بود که همراه تعدادي ديگرخارجي امده بودند و تمام همراهان حشره شناس بودند .

پيدا شدن طاعون وحشي جوندگان در سراب
 .2331/4/21تجربه کاري به من اين نويد را داده بود که احتماال جوندگان منطقه سراب آلوده به طاعون باشند .براي
ماموريت به سراب رفته بوديم ومن فرصت را غنيمت شمرده و يك روز تعطيل که دکتر محمدي بيماران پورپورا هموراژيك را
در روستاها ويزيت نمي کرد از ايشان خواهش کردم که اجازه بدهند ساالرکيا امروز با من و آقاي ناطقپور اهل سراب بيايند و
کارمان را از نزديك مالحظه فرمايند .ايشان نيز قبول کردند من و آقاي ناطق پور در حومه روستاي چرني در دامنه کوه آقراغ
مشغول نمونه گيري بوديم .در حال ويزيت تلهها متوجه شديم که يك موش مرده در دهانه يك النه افتاده و با خوشحالي به
دکتر محمدي گفتم که پيدا کردم (هميشه من به آنها گفته بودم که اين منطقه آلوده است ولي همكارانم قبول نميکردند)
وسايل کار را از داخل ماشين برداشتم و موش مرده را که مريون وينوگرادووي بود با پنس برداشته و شروع به جداکردن
کيكهاي آن کردم.
کيكها روي سيني آب راجمع کردم و درداخل شيشه حاوي سرم فيزيولوژيك قراردادم .و ازآقاي دکتر خواهش کردم که
اجازه بدهند آنها رابه آزمايشگاه ببرم تا کار را به نتيجه برسانيم.ايشان خيلي با اکراه قبول کردند زيرا آزمايشگاه داخل
بيمارستان بود ودکتر از عواقبآن مي ترسيد.
مسئول آزمايشگاه آقاي ساالرکيا بود وبه دکتر اطمينان دادم که با آقاي ساالرکيا با هم کار ميکنيم و هيچ اتفاقي نمي
افتد .به هرحال قبول کردند .کيكهاي حيوان مرده را به آزمايشگاه بردم و به همراه زحمات صادقانه آقاي ساالرکيا ثابت کرديم
که جونده از طاعون مرده و کار را به نتيجه رسانديم.و روش کار را مختصرا در زير توضيح داده ام.
ی

ی نحور انجای کا :

 -1تزريق طحال له شده مريون وينوگرادووي مرده به موشهاي سوري به شمارههاي کدگذاري شده ،سوريها به طاعون
مبتال شده ومردند و مورد طحال مثبت بود (تاريخ  )56/2/13خون هم مثبت بود.
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 -0کشت در مورخه  1356/2/11انجام شد.
کشت له شده طحال سوريهاي مرده در محيط ژلوز و آب پپتنه ،کلني ايجاد شده در مورخه  56/2/13بررسي شد که
مثبت بود
کشت باکتري فاژ :در مورخه  :56/2/12آقاي دکتر محمدي به همراه آقاي ساالرکيا به تهران رفتند نتيجه مثبت بود
( )56/2/15که نتيجه به دکترکريمي اطالع داده شد.
 -1356/2/11دکتر کريمي به همراه آقاي نظري از تهران به سراب آمدند .دکتر کريمي از من پرسيد :آيا مطمئن هستي
که طاعون است؟ جواب دادم که من کارهايم را هميشه درست انجام ميدهم ،گفتند :اگر طاعون باشد يك جايزه داريد!! مورد
مثبت بود و جايزه بنده هم نوشتن اسمم درآخر مقاله طاعون آذربايجان بود!
جوندگان شكار شده عبارت بود از:
مريون پرسيكوس  163سر ،مريون وينوگرادوي  21سر ،ميكروترس  83سر،کريسيتلوس  8سر ،مزوکريسيتلوس .02
تعداد و جنس جوندگان مبتال به طاعون:
 -1شماره ونيوگرادوي 15 ،16 ،12 ،0
 -0شماره مريون وينوگرادويهاي آلوده 61 ،62 ،02 ،17 ،1
شماره کدکيكهاي آلوده به طاعون 307 ،300 ،301 ،327 ،303
روستاهاي آلوده به طاعون:
چرلي ،خاتون آباد ،آوغان ،کلجه ،باختان ،قارخون ،قزه گلچي
 -1356/2/32دکترکريمي ،آسمار ،ماموريتسان و ساالرکيا از سراب به تهران رفتند.
 -56/5/17دکتر پورتقوي ودکتر کلن به سراب آمدند.
 -56/5/18دکترآموزگار نخست وزير شدند.
 -56/5/02دکترآسمار ،پورتقوي ،محمدي ،مسيوکلن به تهران رفتند.
 -56/5/01در پايان ماموريت به تهران برگشتيم.
عباد در آسياب جهنم به طاعون مبتال شد ومن روبروي همان محل پنج مريون پرسيكوس مرده از يك النه پيدا کردم
.پشت آسياب استخري درست کرده بودند وقتي پر مي شد آن را باز مي کردند و آسياب را بگردش درمي آوردند .
درتاريخ 1356/5/06در احمدآباد که روستاي بزرگي است بره اي را ديدم که از پستان يك االغ شير ميخورد و بزرگ
هم شده بود صاحب آنها فردي بنام حاجي قليخان شجاعي بود .دختر حاجي مريض شده و توسط دکترآصفي درمان شد.
در تاريخ  1356/5/06ماموريت براي صيد جونده وبررسي آنها از لحاظ آلودگي به طاعون بودم که دو نفر را ديدم به
طرف روستاي حسن جان ميروند ،يكي از آنها جواني  02ساله بودوبا اينكه از آرنج دو دستش قطع شده بود دو خرگوش را
پابسته از گوشش آويزان کرده .علت را جويا شدم گفت :اهل حسن جان هستم ودر سن  2سالگي بيمار شدهام از سراب دکتر
آوردند  10آمپول زدند که موجب نقص عضو و نقص بيني من شده بود
در کوههاي سبالن روستاي جمال آباد جهرمان نزديك سراب بيماري پورپورا هموراژيك بين مردم و طاعون بين
جوندگان شايع بود .
دفتر 51ماموريت  110اکنلو1356/6/11 ،
پرسنل :م .حنيفي ،قاسمي ،م .خيراهلل زاده ،وهاب حضرتي ،اکبرشاهي ،نوروزي و زرآبادي.
موتوربرق اکنلو بدليل تنظيم نبودن درمكانش هميشه خراب بود در اين ماموريت آقاي زرآبادي مكان موتور را کندو آن
را تنظيم کردند .ديگر خراب نشد.
 -56/6/00آقاي دکتر تقوي ،مصباح و همسر آقاي دکتر کريمي با بچههايش به اکنلو آمدند ،با کيوان پسر ايشان شب به
شكار روباه رفتيم ،توسط سوت زدن يك گرگ را از باالي کوه به پايين آورده و شكار کرديم.
 56/6/05/03شرح آمد وشدهاي اکيپ به اکنلو و بر گشت آنها به تهران
 56/7/3درآخر ماموريت به تهران رفتيم.
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ماموريت کپور چال
 .31/2/21 -2331/2/23پرسنل شرکت کننده در اين ماموريت عبارت بودند از :م .حنيفي ،مسيوکلن و فرداي روز
ماموريت يعني  /8/11دکترآسمار هم آمدند.
 -56/8/13به اتفاق دکتر آسمارو دکترکلن به هشتپر طوالش رفت و روز بعد دکتر آسمار به تهران برگشت و من با
دکترکلن به بندر فرحناز رفتيم .درمورد جمعآوري مگس سيموليوم با دکتر کلن اختالف پيدا کرديم چون دکتر آسمار از من
خواسته بود سموليوم جمع کنم ولي مسيوکلن مخالفت ميکرد و من کارخود را انجام دادم و نهايتا مگس هاي سيموليوم را
جمع آوري کردم.
در مورخه  56/8/15به تهران برگشتيم.

ماموريت گناباد فردوس و طبس
 .31/2/92 -31/3/93درتاريخ  1357/1/01به گرگان رسيده و شب را آنجا مانديم وروزبعد به مشهد رسيديم.
 57/1/31از مسير تربت حيدريه حرکت کرده و(از مقبره شيخ ابوالقاسم تورکان عكس گرفتيم) شب به شهر فردوس رسيديم.
درآن منطقه مشغول بررسي و شناسائي جوندگان و بيماري طاعون دربين آنها بوديم.
 57/0/2در فرودگاه فردوس يك هواپيماي کوچك موقع نشستن دچار سانحه شد يكي از خلبانها فوت کرد ديگري را با
کمك آقاي قاسمي نجات داديم.
 57/0/5از شهر فردوس به سمت طبس به راه افتاديم در نزديكي طبس بنزين تمام کرديم .يك روز در صحرامانديم و در
حين کار سه تا پرنده (دوجوجه و يك مادر)که آنها را يورقجه مي گفتن تعقيب کردم .يكي خسته شد و جلوي پاي من افتاد و
فكر کردم مرده باشد.همكارم آقاي سبزوار را صدا کردم پرنده را ديد و کمي نوازش کرد اما تا زمين گذاشتيم فرارکرد.
 -57/0/8دو تا سوسمار گرفتيم .جهت بررسي از چشمانشان خون گرفتيم ،خود آنها را نيز امپايه کردم.
57 /0/10دکترآصفي از طبس به فردوس رفتند ماهم چند روز بعد به فردوس رفتيم.
درتاريخ57/0/01به منطقه رباط شور (رئيس فردوس) رسيديم .انجا قلعه بزرگي است که شاه عباس نام دارد .با فردي
بنام سيد هاشم سليماني آشنا شدم که  75سال داشت .او راهنماي ما در منطقه بود دو نوع سوسمار شكار کرديم و امپايه
کرديم .يك روز هم مهمان چوپاني شدم .او برايم از شيرگوسفند نان درست کرد و داخل آتشي که از تپاله درست کرده بود نان
را پخت و خورديم.
 57/0/03به اتفاق آقاي زرآبادي براي بررسي موش اوکوتن به روستاي مصحبي رفتيم روستا در قسمت شرقي شهرواقع
شده بود و دراين قسمت که کوهستاني است .روستاهاي اسالمي ،سرند ،و علي آباد نيز بررسي شد.
تا تاريخ  57/3/16رفت و آمد پرسنل در منطقه ادامه داشت .ودراين روز من و دکتر کريمي و دکتر مورو ،آقاي ايماني
پسند ،و قاسمي به طبس رفتيم .بعدازظهردکترکريمي و مورو و ايماني به بيدوخت برگشتند .دکترکريمي به من گفت :شما
بمانيد و از اين منطقه نمونه شكار کنيد و از آنها سرم بگيريد.ما از ساعت  8شب شروع به شكار کرديم صبح ساعت  5به
بيدرخت رسيديم .تعدادي روباه وشغال شكار کرديم.
 -57/3/8دکتر کريميپور و ايماني از بيدرخت به تهران رفتند.
 -57/3/11اکيپ از بيدرخت به مشهد حرکت کرد در فاصله  112کيلومتري تربت حيدريه به مشهد در اطراف روستاي
اسدآباد مقدار زيادي ستيلوس فولووس ديدم.
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از  57/3/02الي  57/3/01جهت زيارت در مشهد مانديم .سپس به گرگان رفته و شب را آنجا به سر برديم و  57/3/03به
تهران رسيديم.
 57/2/3مرخصي گرفتم و به همدان -آقبالغ رفتيم و سپس به گرماب و آغچه کند.
تا مورخه  57/5/02ماموريتهاي مختلف و بازديد توسط پرسنل و مسئولين از سراب و اردبيل و تبريز و سپس برگشت به
تهران -واقعه مهمي رخ نداده است.

ماموريت از سراب به سراسكندر
31/3/91
پرسنل دکترکريمي ،م .حنيفي و مسعودي و حضرتي
راه سراسكندر از قره چمن مي گذرد و جهت بررسي و شناسايي جوندگان ازنظرطاعون و گوشتخواران ازنظر هاري
ماموريت داشتيم.
توجه :کروکي قره چمن و سراسكندر به همراه جاده هاي مداخالتي مابين روستاها و شهرهاي اطراف که در پايان فتوکپي
آن بايد عينا چاپ شود زيرا از نظر موقعيت قرارگرفتن مناطق عملياتي اهميت دارد.
در باباکندي واقع در شمال سراسكندر روستايي وجود داشت و مردي بنام شيخ معصومه توالي از آن روستا در سن 65
سالگي در شمال ده درحال ساخت يك مسجد در باالي تپه بود و از کسي کمكي قبول نميکرد .تمام کارهاي کارگري و
بنايي را خودش انجام ميداد .در سمت غربي مسجد  3اتاق از سنگ درست کرده بود براي مهمانهاي اين مسجد که در شمال
شرقي باباکندي واقع است.
 -57/5/03کار در سراسكندر به اتمام رسيد و آقاي حضرتي به سراب رفت .آقاي دکتر کر ،مسعودي ،و من از اطراف قره
چمن به سمت مشهد مشغول شكار شديم.
درمورد بيت المال بين بنده و آقاي دکترکريمي اختالف نظر افتاد پس از صيد تعدادي شكار نصف شب به سراب
رسيديم.
از مورخه  57/5/05لغايت  57/6/8ماموريت از تهران به سراب و مشكين شهر و اردبيل توسط پرسنل و مسئولين مربوطه
درنوبتهاي مختلف ادامه داشته است و در اين مدت ماموريت از نظر طاعون و بيمارييابي پورپورا .هموراژيك بوده است .از وقايع
اجتماعي اين دوره آتش زدن سينما رکس درآبادان بوده است .در مورخه  57/6/12دراردبيل تظاهراتي به وقوع پيوست و  3نفر
مردند و  52نفر دستگير شدند و در مورخه  57/6/12اکيپ از اردبيل به تهران بازگشت.
ماموريت اکنلو57/8/0 -8/13 -
پرسنل :م .حنيفي ،ساالرکيا ،پيازك ،برندك
مشخصات سه وسيله نقليه مورد استفاده ماموريت ،اين ماموريت عكس نداشت .در مورخه 57 /8/2براي بنزين به بيجار
رفتم عروسي آقاي احد پسر ميرزا محمد دليچو بود ما را هم دعوت کرده بودند .در مورخه  57/8/13در پايان ماموريت به تهران
برگشتيم.
درتاريخ  57/11/10امام خميني به ايران برگشت در مورخه  57/11/13عطاءاهلل جهت ادامه خدمت سربازي بهداشت به
جفتيان رفت.
دفتر 61ماموريت  -116اکنلو 58/3/12 ،و 58/3/08
پرسنل :دکترعارف ميرخاني ،م .حنيفي ،ساالرکيا ،خيرخواه ،نوروزي ،حضرتي
نقشه و کروکي روستاهاي اطراف شميران که با دست کشيده شده و همچنين روستاهاي اطراف تهران که براي شناسايي
جوندگان و آلودگي آنها کار شده است ( – )1358/5/5فتوکپي ضميمه خواهد شد.
دفتر -61ماموريت  -118اکنلو -برنامه مطالعه طاعون 58/7/15 -/7/01 ،و در اين فاصله دو بار ماموريت به اکنلو ادامه
داشته که اسامي پرسنل و وسايط نقليه مورد استفاده آورده شده است.
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نقشه  61ماموريت ( 117اطراف تهران)58/5/01 -58/1/32 ،
دراطراف تهران و تا شعاع  02کيلومتر خارج از محدوده تهران به مدت  1-2روز کار شد .اصول کار مبني بر جمعآوري
گونههاي جوندگان صحرايي اطراف تهران و شناسايي جوندگان و جدا نمودن اکتوپارازيتهاي و جمعآوري انگلهاي داخلي و
خارجي و شناسايي آنها بود.
پرسنل :م .حنيفي ،دکتراميرخاني ،دکترتروري ،پيازك ،خيراهلل زاده ،قاسمي ،نوروزي ،حسين نيا و آهورالن بود.

ماموريت اطراف شمال غربي تهران
 58/5/01جاده سولقان ،باغ تنگه ،رندون ،گشارپائين و باال و چيگاه
 -58/5/03سنگ سر ،تهران ،سولقان،کوهك ،چشمه ،المپيك ،يكه باغ ،درخواجه اطراف چيكا ،لطيان
در اين ماموريتها که تا  58/5/03به طول کشيد مناطق شمال غربي و شمال شرقي و غرب تهران تحت پوشش قرارگرفت
وبه تفصيل اسامي روستاهاي کارشده و بازديد شده بيان شده است .در اين ماموريت همچنين جنوب و جنوب شرق وقسمت
جنوب غربي تهران نيز جزو برنامه بوده است.
دفتر 61ماموريت  111اکنلو ،از مورخه  51/3/2 -3/11به مدت  15روز
دفتر 61ماموريت  022اکنلو ،ازمورخه 51/1/18 -/1/03
جوندگان جمعآوري شده از اطراف تهران:
مريون پرسيكوس-مريون ترسترامي-کريستيلوس-راتوس راتوس  -راتوس نروژيكوس-اپوگوموس سيلوتيكوس-
کاالموسكوس-االکتاگا -مريون کراسوس-رومبوميس اپيموس –موس موسكولوس

ماموريت اکنلو
 ،2311/3/94به مدا  91ی :
پرسنل :دکتراميرخاني ،حنيفي ،قاسمي ،متوليان ،نوروزي ،محمد ،و همكاري مشهدي ،حشمت زارعي از کهنه حصار
تا مورخه  1362/2/13ماموريت داشتيم ،دو مورد ماموريت انجام شد که اسامي پرسنل شرکت کننده و وسايط نقليه
مورد استفاده بيان شده است.
 -1362/2/02از اکنلو به عزم تهران حرکت کرديم .در نزديكي کبوترآهنگ اتومبيل آقاي محمد خراب شد  .ماشين را به
مكانيكي شب کار در شهر برديم .ما نيز درکنار تعميرگاه روي خاك نشستيم .هواپيماهاي عراقي براي بمباران همدان و پايگاه
نوژه به کبوتر آهنگ مي آمدند و ضد هوايي پايگاه بشدت فعال بود .ما هم وسط خيابان مانديم.
در مورخه  62/2/01به تهران رسيديم و در مورخه  62/2/1آقايان پيازك ،احمدوند ،خيراهلل زاده براي جمعآوري کنه به
گنبد رفتند.
 62/8/1براي خرج هتل دکتر آسمار ،نوروزي ،شوقمند در همدان مبلغ  3032ريال و براي آقايان پيازك ،خيراهلل زاده به
مبلغ  1022ريال فاکتور گرفتيم.
ماموريت  -026ماموريت اروميه1362/10/11 ،
پرسنل :دکترآسمار ،خيراهلل زاده ،دکتر بهمن يار ،دکتر برزگر و دکتر يونس کريمي از اداره کل مبارزه با بيماريهاي واگير
سازمان ماالريا
گزارش ماموريت :اين ماموريت بنا به تلفنگرام  02/1281/7مبني بر بروز يك بيماري مشكوك در مناطق پيرانشهر،
اشنويه ،پسوه و مهاباد درآذربايجان غربي انجام شد بيماري موجب مرگ بيش ازيك نفر در سنين کمتر از 15سال شده بود
اين بيماري از تاريخ  1362/11/06در اين مناطق حادث شده است و بيشتر دخترها را مبتال مي کرد.
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عاليم بيماري :ناراحتي مردمك چشم ،حالت انسفالوپاتي ،اغماء و مرگ.
دفتر ،61ماموريت  ،023ماموريت سراب و اردبيل ،1362/6/0 ،شماره حكم .62/5/01 -2587
پرسنل ماموريت :دکترآسمار ،پيازك ،م .حنيفي ،نوروزي ،حسين نيا ،غياثي ،قاسمي ،خيراهلل زاده ،وسايط نقليه شامل 3
دستگاه
بررسي اپيدميولوژي طاعون در منطقه طاعون خيز سراب در بخش روستاهاي چرلي ،خاتون آباد ،قزگاچي ،ابرخان،
ينگجه ،همچنين بررسي وضع النههاي جوندگان صحرايي و فعاليت آنها ،تلهگذاري و صيد جوندگان وحشي و جمعآوري
اکتوپارازيتها (کيكها) از روي آنها و انتقال نمونههاي صيد شده به آزمايشگاه از اهداف اين ماموريت بود .اکيپ تحقيقاتي در
ساختمان بهداري طاران در روستاي وابسته به سراب مستقر بود ،.عكسهاي گرفته شده از ايستگاه و همكاران در حال
جمعآوري کنه از ديوارها در روستاي دانباران سراب.

بررسي موشهاي انباري در تهران بعنوان مخزن بيماريهاي مختلف
ساف 2311
توکسوپالسموز ،بورليا (طاعون ،توالرمي ،ژيارديا)
روش کار :پس از خونگيري و تهيه سرم از يك سر راتوس راتوس ،حيوان را کشته در ضمن اسمير از مغز تهيه شده وآن
را با گيمسا رنگ آميزي مي کرديم .بقيه مغز را در مقداري از سرم فيزيولوژيك استريل له کرده و قسمتي از سوسپانسيون
تهيه شده را جهت بررسي توکسوپالسموز به موش سوري تزريق مي کرديم.به هر يك از موشها دوزي به مقدار  1500داخل
صفاق تزريق مي شد و در کل به هفت موش سوري از اين سوسپانسيون تزريق مي کرديم.
بقيه سرسپانسيون مغز جهت بررسي بورليوز به مقدار 2/5سي سي به طريقه زيرجلدي از کشاله ران مي شد بعد از  3الي
 2روز شروع به گرفتن الم مي کرديم و به مدت  12روز اگر مثبت نمي شد حيوان آزاد مي شد.
 1362/7/10بورليا پرسكا به مقدار 1/5سي سي خون ازخوکچه هندي ياسوري گرفته شده با محول  %2نيترات دو سود
استريل به حجم  3که به  0/5رسانده با وفور انگلي برابر با ( )u=50 xيعني در هرشان (ميدان)  5ميكروب به هر يك از
خوکچههاي هندي به مقدار 2/5سي سي و به طريق زير جلدي تلقيح گردد 3 .روز به مدت  12روز بايد الم گرفت و بعد از 12
روز اگر حيوان منفي و يا مثبت شد بايد  =Aآرته گردد.
بورلياالتوشوي :به مقدار «2/5سي سي خون از سوري شماره  12متعلق به تاريخ  1362/8/02را گرفته و با نيترات دو
سود  %2به حجم آنرا به يك سيسي ميرسانيم که اگردر هر يك  52شان يا ميدان ميكروسكوپي يك بوروليا ديده شود تعداد
 »2/0از محلول فوق به طريق زيرجلدي از کشاله ران به سوريهاي زير پاساژ ميدهيم .بعد از 3روز الم بايد هر روز گرفت به
مدت  12روز اگر منفي شد حيوان را آزاد ميکنيم .ماموريت  ،027اکنلو (تهيه فيلم طاعون در اکنلو) 1361/3/12 -/3/02
اسامي پرسنل بهداشتي و اسامي پرسنل فيلم بردار فني

ماموريت خوزستان ،ماهشهر جهت مداواي مصدومين و مجروحين جنگ
2312/3/91
پرسنل :دکترآسمار ،نيكويي ،م .حنيفي ،خيراهلل زاده
با هواپيما به اهواز رفتيم آنجا به دو گروه تقسيم شديم من و نيكويي به ماهشهر رفتيم و دکترآسمار و خيراهلل زاده به
شادگان رفتند و در مورخه  61/5/06آنها (دکتروخيراهلل)به تهران و در مورخه  61/6/18ما از ماهشهر به شادگان وازانجا با قطار
به تهران آمديم.

34

ماموريت اکنلو
 91ی 12/2/21 -91 ،
پرسنل :دکتر عارف اميرخاني ،م.حنيفي ،قاسمي ،حضرتي ،نوروزي
وسايط نقليه مورد استفاده پرسنل
تلهگذاري به اداره مخابرات -خيابان توپچي 61/0/15
اداره مخابرات خ توپچي نزديك پل سيد خندان افراد همكار :حسين زاده ،رضاپور ،کتابيان ،آقاي صديق که آقاي رضا پور
وکتابيان آنجا را از نظر جوندگان تلهگذاري ميکردند و در مورخه  61/0/07تلهها جمعآوري و به انستيتوپاستور انتقال يافت

مطالعه سوري سياه
2312/2/21
آقاي دکتر مدبر تعداد هشت سرسوري سياه از دانشگاه به انستيتوپاستورو بخش همهگيرشناسي آوردند از تاريخ
فوق( )1361/1/17تا  61/11/02سوريها توليد مثل کردند واز تعداد بدست آمده  52سر را براي تهيه آنتيژن توکسوپالسموز به
کاربرديم 10 .سرباقي مانده را طبق دستورکتبي دکتر آسمار در مورخه  61/11/03به بخش پرورش حيوانات به دکتر صالحي
تحويل داديم.

مطالعه نزوکيا انديكا در مورد توليد مثل
در مورخه  1358/5/05تعداد  02سر نر و ماده شكار شدند و در مورخه  61/11/02زادو ولد کردند و تعداد آنها به 180
سررسيد که طبق دستور آقاي دکتر آسمارهمه را جهت پرورش به بخش حيوانات تحويل داديم .درهمان فاصله زماني دوساله
هم در بيمارستان رازي تهران و چند روستاي ديگر از نظر جوندگان موذي تلهگذاري انجام شد.
ماموريت  ،021اکنلو1361/7/06 -/8/16 -
در اين ماموريت دکتر اميرخاني وم .حنيفي و ديگر همكاران شرکت داشتند عكس پرسنل شرکت کننده به همراه دکتر
اميرخاني در شهر ديده ميشود.

ماموريت برازجان
2319/3/91 -2319/3/21
اسامي پرسنل  6نفر ،جهت شناسايي جوندگان و گرفتن خون از انسان وحيوان وجداکردن سرم آنها جهت مطالعه
آنتيژن استراليا و جمعآوري مگس سمليوم.
درآن تاريخ آقاي کن ي معاون امور مالي انستيتو با آقاي دکترآسمار اختالف داشتند و اضافه کاري من را کم ميکرد زيرا
کارمند بخش دکتر آسمار بودم.
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مشكالت کاري در ماموريت اکثرا با من بود .با وجود اينكه اضافه کاري انجام ميشد ولي ايشان فقط  32ساعت
مينوشتند و براي راننده همراه ما  75ساعت! درمورخه  60/0/05با همكاران به غار شاهپور برگشتيم و در روز 60/3/17
ماموريت برازجان به اتمام رسيد.
از مورخه  60/2/1لغايت  1360/7/15به همراه ديگر همكاران به ماموريت اکنلو براي کنترل بيماري طاعون رفتيم .عالوه
بر آن ماموريت سرخس براي برنامه ريزي بيماري طاعون در خط مرزي انجام شد .جوندگان و جانوران صيدشد که شرح آنها
در زير آمده است.
مريون پرسيكوس ،مريون ليبيكوس ،مريون مريديانوس ،کريسيتولوس ،موس موسكولوس-اپودموس سيلواتيوس-
رومبوميس اپيموس-لپتوداکتيلوس -االکتاگا-اکوتون-خرگوش-گربه وحشي-روباه-شغال-حشره خوار
در مورخههاي  60/8/1 -60/8/15ماموريتي به همراه همكاران به اکنلو انجام شد.

ماموريت زاهدان :بررسي بيماري جذام ،ليمشانيوز و لپتوسپيروز
19/2/99 -19/2/94
پرسنل :م .حنيفي ،قاسمي ،رشيد محمد راننده با يك دستگاه لندرور
ماموريت  ،010اکنلو 5 ،الر1360/12/6 -
پرسنل دکتر مهدي آسمار به همراه محمد حنيفي و  7نفر ديگر ازهمكاران ،وسايط نقليه مورد استفاده دراين ماموريت
با قيد پالك آنها.
ماموريت  ،015بندرعباس :شكارموشهاي انباري -صحرائي و گوشتخواران وحشي -منظور بررسي بيماري هاري ،تب
راجعه ،توکسوپالسموز و هپاتيتهاي ويروسي و بيماريهاي قارچي 60/12/6 -11/5
پرسنل :دکترکريمي وم .حنيفي به همراه دکتراميرخاني و دکتر فياض به همراه  0نفر ديگر.
در تاريخ  60/12/12تله گذاري در داخل کشتي و در تاريخ  60/12/11دکتر کريمي به همراه آقاي احمدزاده و راننده به
بندرعباس آمدند.
 60/12/12به همراه آقايان محسني و سلطاني شب به شكار رفته بوديم نزديك بود در سايت  0ما را به گلوله ببندند
.صبح دکتر کريمي و فياضي و نيكويي به جزيره قشم رفتند .
 -60/12/15شكار در شب شروع ميشد .
 -60/12/06همه پرسنل اکيپ به جزيره قشم وهرمز رفتيم.
 -60/12/07خونگيري از دامها شروع شد.
60-/12/08من و خسرواني با احمدزاده به شكار رفتيم يك روباه زدم .زخمي شد آقاي احمدزاده رفت که آن را بياورد
ولي روباه به انتهاي دره حرکت کرد .با دوربين فقط يك نور ديده ميشد همكارم به من گفت که روباه آنجا خوابيده ،من يك
تير شليك کردم ،احمدزاده رفت که آن را بردارد که متوجه شد يك حلب روغن بوده که از سايتها برداشتن و آنجا پنهان کرده
بودند.
 -60/12/32دکتر کريمي به تهران رفتند.
 -60/11/18 -60/11/3اکيپ درآخر ماموريت به تهران برگشت و تفنگ را با جوازهايشان به دکترآسمار تحويل دادم.
 -1360/11/16آقاي نوروزي به فرانسه رفت و چهار روز بعد برگشت.
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ماموريت اکنلو
از تاريخ  63/2/02ماموريت اکنلو شروع شد و دکترآسمار همراه اکيپ بود .در اين ماموريت آقاي حشمت زارعي هم با ما
همكاري کردند در مورخه  63/5/17با اکيپ از اکنلو به سنندج حرکت کرد که نزديكي قروه الستيك استيشن ترکيد.
ماموريت  ،016محل زاهدان ،از مورخه 63/0/10 -3/12
پرسنل دکترآسمار ،دکتراميرخاني ،دکتر افشين زاد به همراه حسن نيكوئي و اينجانب (م .حنيفي) وسايط نقليه مورد
استفاده با شماره پالك مربوطه عكسهايي از ماموريت و پرسنل درحال انجام کار نمونهگيري و جمعآوري نمونه از وقايع جالب
اين ماموريت آشنا شدن با يك راننده تريلي بعد از اولين پاسگاه ماهان که خودش راننده تريلي وانت بود و خانمش راننده
شريكي ديگري بود.
در مورخه  1363/2/02الي  63/5/18ماموريتي به اکنلو داشتيم که عكس نگرفتيم.
درصفحه  78کتاب کروکي و نقشه مناطق کار شده در بوشهر از مورخه  62/0/3الي  62/3/1که درنسخه چاپ کتاب
ميبايد عينا يكي آن قيد شود.
ماموريت  ،018بندرعباس 1363/6/02 -/7/15
اسا مي پرسنل شرکت کننده به همراه وسايط نقليه مورد استفاده در اين ماموريت دکترآسمار به همراه دکتر اميرخاني و
 1نفر از پرسنل از جمله م .حنيفي شرکت داشتند.
ماموريت بوشهر ،شناسايي جوندگان و آلودگي آنها  62/3/1و 62/0/3
پرسنل :دکترآسمار ،دکتر اميرخاني به همراه  1نفر از همكاران از جمله م .حنيفي
مشخصات وسايط نقليه مورد استفاده با پالك آنها

ماموريت بوشهر
 14/3/2ی 2314/9/3
پرسنل :دکترآسمار ،م .حنيفي و  2نفر ديگر از همكاران ،در مورخه  62/0/6دکترآسمار به همراه م .خيراهلل زاده به تهران
برگشتند زيرا ماموريت آنها  3روز بود.
مناطق کارشده داخل شهر :انبارهاي  1-5و بيمارستان ح فاطمه .مناطق کارشده در روستاها:
 -1امامزاده ،قريه ري شهر ،قريه تنگك اولي ،زنگنه ،تنگك سفلي ،هليله ،سرتيل ،آشور ،جبري ،مزرعه جوندگان صيد
شده:
 -1نزوکيا  0عدد
 -0راتوس راتوس  88عدد
-3راتوس نروژيكوس  60عدد
 -2تاتراينديكا  2عدد
 -5موس موسكولوس 22عدد
 -6مريون پرسيكوس  1عدد
 -7راتوس نروژيكوس يك
توضيح :در صفحه پشت  87نقشه راهها و موقعيت قرارگرفتن روستاها و شهرها در تهران به قم و اصفهان شيراز و
برازجان و بوشهر ترسيم شده است که درهنگام حيات عينا فتوکپي آن بايد چاپ گردد .دشت ارژن منطقهاي وسيع است که
اطراف آن را کوههاي کم ارتفاعي گرفته است و آبشاري از کوه سرازير مي شود و در يك کيلومتري پايين آب جمع ميشود
همانند درياچه ،قدمگاه ح .علي و سلمان فارسي آنجا واقع شده که زيارتگاه منطقه و مسافرين است.
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ماموريت اکنلو
 14/4/93ی 14/4/4
پرسنل :م .حنيفي ،م .خيراهلل زاده ،قاسمي ،نوروزي ،درمورخه  62/2/02آقايان دکتر آسمار ،ميالني نيا و سلطاني به اکنلو
آمدند شب به شكار رفتيم فردا صبح قنداق تفنگ خوني شده بود  62/2/01تفنگ دوربين دار را دکتر ميالني داخل جوي آب و
زيرآب گذاشت که تميز شود و بعد از شستن تفنگ خراب شد پنج تير پران را داخل ماشين امتحان ميکرد که اشتباها ماشه را
کشيد و يك تيرخالي شده و شيشههاي ماشين شكست و همان روزماشين را بردند همدان و تعميرش کردند .
دوربين تفنگ را فرستادند امريكا تا از همان نوع بخرند .اما پيدا نشده بود .دوربيني ديگر را جايگزين دوربين اصلي کردند
که به تفنگ نمي خورد و اصل دوربين در امريكا ماند.
 -62/2/03دکتر ميالني و دکترآسمار و سلطاني راننده به تهران رفتند .ماموريت به پايان رسيد و به تهران بازگشتيم.

ماموريت دشت مغان
2314/4/93 -14/3/32
گزارش ماموريت به رياست بخش همهگيرشناسي انستيتو پاستور ايران:
پرسنل :م .حنيفي ،قاسمي ،نوروزي و ضربعلي زاده ،عطاري و صادقي با وسائط نقليه تويوتا ،لندکروز و جيپ و کاميون
محتوي وسايل
جهت بررسي بيماري طاعون و تب راجعه و توالرمي به سمت آذربايجان شرقي و پارس آباد مغان حرکت کرديم و در
مورخه  62/6/2خود را به درمانگاه پارس آباد معرفي کرديم .درشهرك غرب عليرضا آباد تا مورخه  62/6/00مشغول انجام
ماموريت و بررسي مناطق شديم .درمورخه  62/6/03به سراب عزيمت نموديم و تا  62/7/0درشهرستان سراب درمانگاه رازلق
مشغول بررسي مناطق و جمعآوري نمونههاي حيوانات شكار شده بوديم .در تاريخ  62/7/12به تهران عزيمت کرديم متاسفانه
در مسيرجاده مابين ميانه و پاسگاه نيك پي زنجان اتومبيل جيپ آقاي قاسمي واژگون شد که منجر به فوت نامبرده و مجروح
و بستري شدن آقاي نوروزي گرديد (بيمارستان زنجان).
مدت اين ماموريت  22روز بود آقاي صادفي در مورخه  62/6/00به همراه تعدادي از نمونههاي جمع آوري شده به تهران
عزيمت و سپس به اکيپ تحقيقاتي سراب ملحق شدند .در تاريخ  62/7/12اکيپ همگي به تهران باز گشت .در اين ماموريت
حيوانات شكار شده به شرح زير است:
 -1مريون پرسيكوس  022سر
 -0مريون تريستيراي  62سر تعداد زيادي به بورليا آلوده بودند.
 -3مزوکريس توس  1سر
 -2آرويكوال  0سر
 -5کريستيولوس  8سر
 -6ميكروتوس  18سر
 -7راتوس نروژيكوس  1سر
 -8کريسدورازارودوني 1سر حيوان حشره خوار
 -1موش خانگي  11سر تمامي حيوانات ا زنظر طاعون منفي بودند.
حيوانات آزمايشگاهي مورد استفاده -1 :موش سوري  056سر -0 ،خوکچه هندي  8سر
تعداد کشت نشده کيك  53نمونه.
کيك ارسال نشده به تهران جهت شناسايي 522 :عدد ،روده حيوان جمعآوري نشده براي مطالعه انگل  022نمونه ،کنه
ارسالي به تهران جهت شناسايي 11 :لوله ،سرم جوندگان  31نمونه
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در حين کندن النه روباه و جوندگان در دشت مغان در مسير رودخانه آجي آشماتزديك قريه قبادکندي دراثر گزش کنه
مبتال به بورليا شدم .عاليم بيماري با خستگي و تب در روز ششم ظاهر شد در روز نهم آلودگي به بورليا با گرفتن الم تاييد شد
که اقدام به تزريق و خوردن آنتي بيوتيك تتراسيكلين نمودم بعد از  28ساعت تب قطع و بهبودي پيدا کردم.
با توجه به فوت عظيم قاسمي و حوادث و سوانح ديگري که بارها در طي ساليان متمادي براي پرسنل اتفاق ميافتد و
آنها مدام در معرض ابتال به انواع بيماريهاي خطرناك و بعضا غيرقابل درمان هستند که حتي شايد بعضي ازآنها ناشناخته هم
باشند پيشنهاد کردم که نوعي سيستم بيمه براي اين گونه اتفاقات پيشبيني گردد که مراتب در مورخه  62/7/15طي نامهاي
به مقامات منعكس شد.
دشت مغان ،صدورحكم 62/6/0 -/7/12 /5218 -62/5/3
جهت بررسي و شناسايي جوندگان و بيماري طاعون بين آنها و تب راجعه
اسامي پرسنل به تعداد 6نفر و وسايط نقليه مورد استفاده
در تاريخ  62/5/3از تهران به سمت دشت مغان حرکت کرديم .شب را در آستارا مانديم و در مسير بندرانزلي اکيپ دکتر
قدمعلي را ديديم .در مورخه  62/6/3به پارس آباد رسيديم و به شبكه بهداري رفته و درعلي رضا آباد و در بيمارستان شهرك
غرب بهداري اسكان يافتيم .در تاريخ  62/3/2آقاي قدمعلي زاده با کاميون حام ل وسايل آزمايشگاهي رسيد و فرداي آن روز به
تهران رفت.
در 62/6/6من به محل اصالن دوز رفته و به بررسي منطقه جهت شكار جوندگان پرداختم.
 62/6/11در حومه روستاي قبادکندي باد خيلي شديد و طوفاني بود .خواستم که از النه جوندگان تعدادي کنه
اورنيتودورس تولرزاني جمع اوري کنم به آقاي صادقي و عطاري گفتم احتماال اين کنهها آلوده هستند و شما اندکي دورتر
بايستيد و آنها قبول کردند.
سه عدد کنه گرفتم و ديدم دست راست مرا از دو جا موردگزش قرارداده اند و موضوع را به همكاران گفتم بعدا در
 62/6/16احساس خستگي و کوفتگي مي کردم و گاهي هم احساس سرما و تب خفيفي هم داشتم.
سه روزبعد من کامال تب داشتم و بعضا حتي به  21درجه هم ميرسيد و گاه گاه دچار لرز هم مي شدم ،به آزمايشگاه
مراجعه کردم و به آقاي قاسمي و نوروزي گفتم  :فورا از من خون بگيريد که من تب راجعه گرفتهام .آنها ابتدا خنديدند و باور
نكردند .نمونه تهيه و الم آماده شد که در بررسي ديدم مثبت است و بورلياها کامال دور هم مي گردند بالفاصله مصرف دارو
(کپسول و آمپول تتراسيكلين) را شروع کردم  .يك هفته هر 2ساعت دو کپسول و روزي يك آمپول تزريق مي کردم .اما
همانطور با همان وضع کار را ادامه داده و ماموريتم را انجام مي دادم.

ماموريت دشت مغان
14/1/22
اسامي روستاهاي کار شده جمعا به تعداد 10روستا ،در روستاي قشالق گل ملي و قشالق تلهگذاري کرديم .از روستائيان
حاجي حسن آذرمي و قارداش اوغلو شنيدم که روايت ميکردند در نزديك روستا دو چاه وجود دارد که به آنها زاغه ميگويند و
در داخل آنها مارهاي بزرگي زندگي ميکند اما بنده تلهگذاري کردم و چيزي نديدم حتي داخل زاغهها نيز تله گذاشتم.
 -62/6/10رودخانه آجي چ شمه که از طرف جهاد سازندگي ساخته شده و به طرف قباد کندي ميرود در مسير دشت
قشالقهاي زيادي از جمله آجي چشمه ،نوراحمد ،حاجي قوميش وجود دارد.
در مسير فوق و سدآجي چ شمه و قبادکندي دو قبرستان بزرگ وجود دارد به اسامي اجاق و قبرستان تومار قشالق که
تعداد  22عدد کنه تولوزاني ازآنجا جمع کرديم.
 -62/6/15در بخش شرقي پارس آباد دهاتي بنام اجيرلي و ايران آباد قديم است که درآنها جوندهاي بنام موشاول وجود
داشت که جوجهها را ميخورد(بعدها جمجمه اين حيوان را پيدا کردم متوجه شدم راتوس نروژيكوس است) .درآن روستاها
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کوزههاي بزرگ ي است که به جاي مشك داخل آنها ماست ريخته و بهم ميزنند ،اين کوزهها را نهره مينامند .از خانمي بنام ماه
صنم درحال زدن نهره عكس گرفتم که از ماست کره ميگرفت .در تاريخ  62/6/00آقاي صادقي به تهران رفتند .در تاريخ
 62/6/03اکيپ از دشت مغان به سمت سراب حرکت کردند در اين ماموريت راننده کاميون آقاي ضربعلي زاده بود و همراهان
عبارت بودند از :نوروزي ،قاسمي ،صادقي و عطاري
 -62/6/06ماموريت دشت مغان:
در اين تاريخ دکترآسمار با خانواده به سراب آمد و روز بعد به تهران رفتند  .آقايان خيراهلل زاده و غضنفري از تبريز به
سراب آمده و بعد از صرف نهار به اردبيل رفتند .اسامي روستاهاي کار شده در سراب شامل 1روستا که با اسامي محلي آنها قيد
شده است به همراه اسامي روستاهاي کار شده در اردبيل شامل حميدآباد ،مهمان دوست باال و پايين ،زردآلو و کوزه توپراقي
جوندگان شكار شده در اين ماموريتها:
کريستيلوس-ارويكوال-مزوکريسيتوس –االکتاگا –مريون ترسترامي –مريون ونيوگرادوي –مريون پرسيكوس-
ميكروتوس سوسياليس –راتوس نروژيكوس –کريسيدورازاردوني -ماگيت
کريسيدورازاردوني با تشخيص من بود.
 -62/7/3آقاي صدقي و احمدزاده با سلطاني به سراب آمدند براي حمل وسايل ماموريت به تهران
 -62/7/12حرکت اکيپ از سراب به تهران جيپ کروکي به راننده آقاي ميرعظيم قاسمي بين پاسگاه پليس پنك پي از
جاده منحرف و واژگون گرديد که متاسفانه آقاي قاسمي همان اول فوت کردند و آقاي نوروزي هم زخمي شدند و به بيمارستان
زنجان برديم جنازه را بعد از بازجويي پاسگاه به تهران آورديم .بعد از اين ماجرا آقاي صنمي و صادقي دوبار ماموريت گرفتند و
به بيجار رفتند تا مشاهده و گزارش نمايند.
درخواست م .حنيفي به رياست بخش همهگيرشناسي که تقاضا نمودهاند ايشان را از رانندگي اتومبيل معاف دارند( .عين
درخواست فتوکپي و درکتاب آورده شود).
دردرخواست مورخه  1362/11/00نامهاي مجدد به رياست بخش مربوطه مينويسد و درآن از خدمات خود در تحقيقات
ياد کرده و به مسئوليتهايي که در طول  07سال خدمت داشته و تجاربش در رانندگي و مشكالتي که موجود بوده و اينكه در
قبال اين م شكالت کوچكترين مزايايي دريافت نكرده است اشاره نموده و از مسئولين مالي و اداري انستيتو که در مقابل
خدمات خود اظهارگاليه مينمايد و ميافزايد که گويا رانندگي کردن ولو غير قانوني بوده و چرا مسئولين تاکنون بدين امر
توجهي ننمودهاند در پايان تقاضا مي کند که او را از رانندگي با اتومبيل در ماموريتها معاف داشته و شخص ديگري رانندگي
نمايد.
کلمه ماموريت رسمي آقاي م .حنيفي براي عزيمت به سيستان و بلوچستان براي بررسي خون جوندگان با اتومبيل
لندکروز که مقرر نشده بود خودش رانندگي نمايد (عين فتوکپي کلمه در کتاب چاپ شود) 62/11/07

ماموريت زابل
14/22/91 -/29/91
پرسنل :م .حنيفي ،حامد حنيفي ،اميري ،بالندکروز به رانندگي آقاي حنيفي
در تاريخ فوق از تهران حرکت کرديم و شب در مهمانسراي سبزوار استراحت کرديم راه بسيار برفي و يخبندان بود و اکثر
ماشينها در راه مانده بودند.
 -62/11/08شب را در کاشان به سربرديم و روز بعد به زابل رسيديم.
 -62/10/02تگرگ شديدي در شهر زابل باريد که منجر به شكستن شيشه و پنجرهها گرديد.
 -62/10/06آخرين روز ماموريت زابل
حيوانات شكار شده جمعا 11 :سرميباشد که تعدادي ازآنها را امپايه شده به تهران آوردم.
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 -1تاترااينديكا  16سر ،که دو مورد به ميكروفيلرها آلوده بوند و يك مورد انگل نماتود دستگاه گوارش توسط آقاي دکتر
موبدي از دانشكده بهداشت جدا شد.
=0ژربيلوس نانوس  20سر
 -3نمس کوچك  8سر
 -2موش خانگي  6سر
 -5مريون گراسوس  0سر
 -6نزوکيا  2سر
 -7ژربيلوس چيزماني  6سر
 -8آالکتاگا  3سر
 -1جوجه تيغي  3سر
 -12شغال  0قالده
 -11روباه  1قالده
حيوانات و جوندگان امپايه شده در ماموريت فوق و تهيه جمجمههاي آنها جهت مطالعه و شناسايي کامل به تهران ارسال
شد.
 -1تاترانديكا  6سر
 -0ژربيلوس نانوس  0سر
 -3موش خانگي  0سر
 -2ژربيلوس چيزمناي  1سر
 -5نزوکيا  0سر
 -6آالکتاگااالتر  0سر
 -7نمس کوچك  6سر
 -8مريون گراسوس  1سر
 -1جوجه تيغي  3سر
 -12شغال 0قالده
 -11روباه  1قالده
 -10جمعآوري روده حيوانات شكار شده  31مورد جهت انگلشناسي ،کيكهاي جمعآوري شده از روي حيوانات 021
عدد جهت شناسايي ،سرم جمعآوري شده از حيوانات  1مورد بود که به همراه تعدادي از جوندگان شكار شده که بطور زنده
جهت مطالعات سيتوژنيك و بررسي آنها به تهران و اداره آورده شد.
اين گزارش مربوط به مورخ  1362/10/08ميباشد.

ماموريت اکنلو -جهت بررسي بيماري طاعون
 -2313/3/22الی 13/4/92

اسامي پرسنل :م .حنيفي و م .خيراهلل زاده ،حسين نوروزي با ماشين لندکروز
در مورخه  65/5/1آقاي مهندس ذاکري و خدايارپور به اکنلو آمدند.
آقاي خيراله زاده شب در منزل حاجي عباس در قريه اکنلو خوابيده بود ايشان را کنه نيش زد و جاي نيش کبود شده
بود و ورم داشت و همانند پورپورا هموراژيك سياه شد.
در تاريخ  65/6/8در راه ماموريت ماهشهر مشاهده کرديم که محل گزش کنه برروي بدن آقاي م .خيراهلل زاده مجددا
مثل اول وهمانند بيماري پ .هموراژيك سياه شده بود.
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ماموريت الكنلو( :بررسي طاعون درحيوانات وحشي)65/5/03 -65/5/07
اسامي پرسنل و رانندگان در ماموريت
ماموريت  ،002محل اکنلو 1365/2/00
اسامي پرسنل شرکت کننده در ماموريت و وسايط نقليه مورد مصرف با پالك آنها

ماموريت ماهشهر ،بررسي نوع جوندگان وآلودگي آنها
13/1/2 -13/1/99
پرسنل :آقايان کتابي ،حنيفي ،خيراهلل زاده ،عطاري ،سودمند
وسيله نقليه :قطار،
دراين ماموريت رياست شبكه و معاون و ي و مسئولين مبارزه با ماالريا و جمعي از کادر بيمارستان شهداي ماهشهر نيز با
ما بودند.
مناطق کارشده :جان سويره راميديه ،شاهزاده حمزه ،جاده امامزاده جيري و آقا جاري ،ديلم شاه عبداهلل ،قريه بوطاهري،
هنديجان
جوندگان شكار شده:
راتوس راتوس –راتوس نروژيكوس –موس موسكولوس –ژربيل –تاترا اينديكا –ژربيلوس نانوس –ژربيلوس چيزماني –
مريون کراسوس –االکتاگا -جاکولوس
رودخانههايي که در ماهشهر و حومه جريان دارند:
 -1هنديجان :رودخانه زهره از رود مارون سرچشمه ميگيرد.
 -0رودخانه جراحي از رامهرمز سرچشمه ميگيرد.
 -3رودکارون از زردکوه اصفهان و سدکارون در مسجد سليمان
 -2رودخانه دز از کوههاي لرستان سرچشمه ميگيرد.

ماموريت اکنلو جهت بررسي بيماري طاعون ،مدت ماموريت  03روز
13/4/92 -/3/22
اسامي پرسنل و وسيله نقليه مورد استفاده با پالك هاي مربوطه در اين ماموريت دکترآسمار و آقاي حنيفي وحسن طارا
از سپاه پاسداران و  8نفر از همكاران
جوندگان شكار شده در اين ماموريت:
 -1مريون پرسيكوس 266سر
 -0مريون وينوگرادووي  10سر
 -3مريون ليبي کوس  15سر
-2مريون ترسترامي  0سر
 -5کاال موس کوس  2سر
موش سوري مصرف شده درآزمايشگاه  0123سر

42

ماموريت سنندج :درمورد بررسي بيماري روستاي تخته
13/1/92 -/1/32
پرسنل :دکترآسمار ،حنيفي ،خيراهلل زاده و غياثي
بعد از بررسي گزارش بيماري در روستاي تخته و از انجايي که احتمال بيماري طاعون جود داشت تصميم گرفته شد
تعدادي از پرسنل بيايند و از جوندگان روستاهاي مشكوك نمونه برداري کنند تا جواب قطعي داده شود.
ماموريت سنندج :جهت بررسي بيماري روستاي تخته از نظر طاعون65/6/07 -65/7/10 :
پرسنل آقاي حنيفي و  5نفر ديگر از همكاران با وسيله لندکروز
جوندگان شكار شده:
 -1مريون پرسيكوس
-0مريون ترسترامي
 -3کريستلوس
 -2االکتاگا
 -5موس موسكولوس
 -6ميكروتوس سوسياليس
بعد از بررسي نمونهها درآزمايشگاه نتيجه منفي بود .در اين ماموريت جمعي از پرسنل محلي و دولتي همكاري خوبي با
اکيپ داشتند( .در صفحه  17کروکي و موقعيت قرارگرفتن سنندج با محلهاي کار شده ترسيم شده است).

ماموريت زابل :جهت بررسي خون جوندگان
13/2/2 -13/2/31
پرسنل :دکتر محدث ،حنيفي و اميري ،سه نفر اول با هواپيما و بقيه با ماشين،
در تاريخ 65/8/7اقاي دکتر محدث از زابل به تهران رفت ودر 65/8/15دکترآسمار با آقاي نرگس به زابل آمدند و درتاريخ
 65/8/07دکترآسمار به تهران رفتند.
در تاريخ  65/8/02دکتر قهرماني و دکتر بلوچ و دکتر موبدي و چند نفر ديگر از دانشكده بهداشت جهت شكار پرندگان
شكاري به زابل آمدند .من يك مار جعفري در شب شكار کرده بودم .دکتر بلوچ مار را از من خواست که من مار را به ايشان
ندادم و آقاي دکتر موبدي يك دسته پول آورد و گفت ممكن است شما الزم داشته باشيد پيش شما بماند عرض کردم پول
دارم و با تشكر قبول نكردم.
در 65/8/06دکتر محدث به زابل آمدند و در 65/8/32در پايان ماموريت با هواپيما به تهران برگشتيم.

ماموريت چابهار
جهت تشخيص جوندگان و بررسي آنها از نظرآلودگي به تبهاي بازگرد ،طاعون ،تريپانوزوم و غيره
13/21/24 -13/22/24
پرسنل آقاي حنيفي به همراه  2نفر ديگر از همكاران با همكاري افراد و پرسنل بهداشتي زاهدان وچابهار.
روش کار :سطح شهر را به  5ناحيه تقسيم کرديم که درهر ناحيه  5مكان و هرمكان  2-0عدد تله سيمي گذاشتيم
نواحي  5گانه به شرح زير ميباشد سعيدآباد ،منازل پالژها ،بازار فجر ،شريها ،منازل شهرباني و سپاه
جوندگان شكار شده در شهر و حومه چابهار:
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 -1راتوس راتوس
 -0راتوس نروژيكوس
 -3موس موسكولوس
 -2خارپشت
 -5مريونس هوريانه
 -6ژربيلوس نانوس
 -7تاترا اينديكا
آلودگي جوندگان هوريانهها چابهار را درآزمايشگاه به سوري ها تزريق کرديم  02ساعت بعد سوريها تلف شدند وبعد از
انها کشت تهيه کرديم که شبيه توالرمي بود .نمونهها را به اداره برده و جواب خواستم و گفتند سودوکواست؟! (سودوکو نوعي
اسپيروکت است که با گزش موش انسان را مبتال ميکند)
کروکي و موقعيت چابهار با روستاها و مناطق اطراف کار شده دستي ترميم شده است کارکنان پارك کوپان  :آقاي
سنگ تراشي و دلمراد دبير ،محمد پيله ،رمضان آوش ،تشك پاتيك
قلعه طبس کوپان روي يك تپه واقع شده بود .در وسط قلعه يك چاه خيلي عميق وجود دارد .اين قلعه داخل پارك
طبس کوپان قرارگرفته اطراف قلعه آثار سفالهاي شكسته بسياري وجود دارد و کوه کوچك مخروطي شكل بنام متينگ در
قسمت جنوبي پارك قراردارد .در شمال پارك زيارتگاهي بنام شيخ مراد يا شاه مراد واقع شده که مردم براي زيارت به آنجا
ميآيند .و نرسيده به پارك طبس کوفان از چابهار يك چاه آب شيرين است که آب آشاميدني چابهار از آنجا ميآيد.
سد پيشين :سدي است بسيار بزرگ و نيمه کاره روي رودخانه سرباز .بعد از قريه گز منزل وبه فاصله  03کيلومتري گز
منزل بنا شده است از سد پيشين تا چابهار  165کيلومتر است در ضمن آب سد شيرين است و سوسمارهاي بزرگ (کروکوديل
بنام گاندو) درآن زندگي ميکنند.
 :1365/12/12اسم درختهاي چابهار
اين درختها که به درخت يا درختچه توچ معروف هستند به دو شكل ديده ميشوند در منطقه باهوکالت و دشت ري و
در پارك چابهار زياد است آن درخچه پوشيده از برگهاي سبز و نا مطبوع و بدبو است واز ريشه اين درخت در سابق بعنوان
مسواك جهت پاك کردن دندانها استفاده مي شده است.
درخت کنار :درختي است چتري و با ميوهاي فراوان و خوشمزه که سنجابهاي هدوك (فنامبلوس) از ميوه اين درخت
تغذيه مي کنند.
درخت اوکاليپتوس :بيدمشك درختي است بلند با برگهاي معطر که کاربرد طبي دارد در سرماخوردگي به شكل بخور
استفاده ميشود.
درخت شيرين :درختي است بزرگ و چتري مثل حليله و تلخ است.
درختان موجود در پارك طبس کوفان:
درخت کهور محلي :درختي است بزرگ و چتري که داراي خارهاي کوچك بوده و سنجابها باالي اين درختان غذا خورده
و استراحت ميکنند.
درخت کهور پاکستاني :درختچه بزرگي است خاردار با ساقهاي بلند و داراي برگهاي بريده که ميوههاي آن شبيه لوبيا
است در بندرعباس آن را کرت نامند.
درخت جيش :درختي است با ساقههاي بلند و تيغهاي بلند و نوك سفيد که در منطقه با هوکالت زياد است.
درخت کلير :درختي است که ساقهاش سوزني با مزه گس و تلخ مانند گلهاي آن به رنگ قرمز و ميوهاش شبيه پسته به
رنگ قرمز مثل خرمالو و لزج است.
درخت گز ،درخت کهور :درختي است که شبيه کناراما بلندتر ازآن است .
درختچه دي و ئي :در بندرعباس درخت کرت نامند.داراي خارهاي زياد وميوه آن شبيه لوبيا است .
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خرگل که به گل جاليز معروف است /درخت گز /کليز :بوتهاي است با برگهاي سوزني با طعم گس که در روستاهاي
کردستان براي درآوردن مشك آب يا مشك ماست جهت گرفتن کره استفاده دارد در ترکي آنرا برخ نامند .درچابهار غذاي
شترهاست و از ريشههاي آن مسواك درست ميکنند.
درخت آملي :درختي است بلند و خاردار با گلهاي ريز شبيه به برگ يونجه
درخت جمو :درختي است شبيه گيالس که از درخت گيالس بزرگتر است.
درخت چگو :شبيه درخت ليمو بوده برگهايش مثل درخت بادام و ميوهاش شبيه ازگيل است شكل ميوه کمي بلندتر و
شيرين ميباشد و لذيذ است

قريه گز منزل
در سال  1363به همراه دکترآسمار در سمينار جهاد سازندگي جهت آموزش افراد براي مبارزه با جوندگان رفته بوديم.
 :65/12/06به قريه گز مراجعه کرديم درختي آنجا بود بنام خربزه که در زبان بلوچي پاپايا و يا الرتيچك هم مينامند.
تك پايه است و بايد نروماده پيش هم باشند که تا ميوه دهد .اين درخت را زيتون نيز گويند.
درخت مكرزنان :کرك يا انجير معابد هم نامند درختي است بزرگ و تنومند که برگهايش شبيه برگ گردو که از
شاخه ها ،ريشه به طرف زمين آويزان ميشود وقتي به زمين رسيد به زمين فرو ميرود و بعد از چند سال که رشد کرد براي
درخت اوليه تكيهگاهي ميشود اين درخت در چابهار مكر زنان و در بوشهر اسمش لول ميباشد.
گنج تسمه-گسته گنج :هندوانه ابوجهل /پح :درخت خرما /جش :درختي با شاخه هاي بلند و تيز /چماتو :گوجه فرنگي/
لوگ،متاك،متيك،هور :قريه و منزل  /اسيوس :يونجه و در زابل سبت ناميده ميشود /درخت کائوچو :در باغ طبس چابهار از
شيره هاي اين درخت الستيك ميسازند اين درخت دردوره رضاشاه به باغ طبس آورده شده است.
درخت زيتون :ميوه آن مثل گالبي بزرگ رسيده است زردرنگ و داخل دانه آن مثل انجير و بسيار معطر است و خوشبو،
دانههاي داخلش سفت و مثل انجير زياد است.
در بندرعباس درختي بنام بياراست که شبيه عرعر است براي تكثيرآن اطراف درخت را به شكل دايره به عمق چند
سانتيمتر گود ميکنند تا ريشه درخت باال بيايد سپس جوانهها را به شكل نشاء در جاي ديگر ميکارند.
 -66/6/16ماموريت قرچك ورامين :در اين ماموريت من با تني چند از همكاران و سه نفر از سپاه پاسداران شرکت
داشتيم .هدف شناسايي جوندگان وبررسي آلودگي آنها بود.
جوندگان شكار شده عبارتند از:
مريون پرسيكوس-مريون ليبيكوس -رومبوميس-ژربيلوس نانوس-نزوکيا اينديكا-کاالموکوس-اپوموس سيلواتيكوس-
موس موس کولوس -االکتاگا –مريون کراسوس
خاطره اي از آقاي نادعلي ابراهيمي ساکن قلعه بلند مالك سلطان آباد :در دوران جواني که با شتر به تهران گندم و کاه
ميبرديم در يك روز صبح به ميدان مولوي رسيديم (زمان رضا شاه) ديدم مردم زيادي جمع شدهاند متوجه شدم که نانوايي
نان را مبلغ  12شاهي گران فروخته است و به دستور وزير وي را به تنور انداختند.
در صفحه  120نقشه و کروکي ابردژ ورامين و موقعيت روستاهاي اطراف مشخص شده است که عينا فتوکپي ودر کتاب
چاپ شود.

ماموريت اکنلو
2311/3/93 -/4/94
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پرسنل دکتر آسمار به همراه تعدادي از همكاران از جمله م .حنيفي و حامد حنيفي که هرکدام از  5روز تا يك ماه در
اين ماموريت بودند.
 -1366/3/08موقع برگشت از صحرا جيپ آقاي م .رضا عباسي در جاده آقداش سرخاب واژگون شد و آقايان اميري و
غضنفري و عباسي زخمي شدند .زخميها را با جيپ آقاي حاج عباس اکنلوئي به پايگاه نوژه فرستادم .خودم به همراه آقاي
غياثي تا حدي ماشين را روبراه کرده و با لندکروز بكسل کرديم .در نزديكي سرخاب شيشه جلو جيپ ترکيد و صورتم را
زخمي کرد ،در هر حال جيپ را به اکنلو رسانديم .با آقاي غياثي به سراغ زخميها رفتيم سپس به دکترآسمار تلفن زدم زخميها
را به بيمارستان اکباتان همدان برديم و آقاي خيراهلل زاده را پيش زخميها گذاشته و خود به اکنلو برگشتم.
 :66/3/01دکتر آسمار به همدان آمدند و آقايان عباسي و غضنفري را به اکنلو آوردند و اميري را که شانهاش شكسته بود
به تهران منتقل کردند.
ماموريت تا مورخه  66/2/00ادامه يافت و دراين مدت در روستاهاي سرين ،آق بالغ از کيك هاو درقمش دره در النه
مريون پرسيكوس و در نهايت در ملك جبرئيل مورد مثبت طاعون جدا شد.
در صفحه  122نقشه راههاي اصفهان و اراك و شهرهاي مسير مشخص شده است.
در صفحه  125شرح کوتاهي راجع به ماموريتهاي اراك و قم و ساوه و محالت نوشته شده است.

ماموريت سنندج
جم آی ی کنه الهو ن ی ا نظی ب ما ی بییستو .
 2311/2/3 -/2/29پرسنل :آقاي م.حنيفي و تني چند از همكاران
مناطق کار شده :تعداد  7روستا در حوالي قروه
 :66/7/11بنا به درخواست دامپزشكي سنندج به يك گاوداري در حومه قروه رفتيم گاوداري بزرگي بود و بدون حصار
وديوار .جوندگاني مثل موش و گوشتخواران زيادي چون گرگ و روباه در آن حوالي ديده مي شدند لذا سرايت هاري و تبهاي
بازگرد از حيوانات به انسانها محتمل بود.
چند عكس دسته جمعي گرفتيم دکتر رستمي به سنندج و ما به تهران برگشتيم در تاريخ فوق بارندگي زيادي باريدن
گرفت ودرخيابانهاي سنندج سيل جاري شد.
از مورخه  1366/8/01 -66/1/10به استان هرمزگان (بندرعباس) عزيمت کرديم .از مناطق نيروي هوايي ،نخل ناخدا و سبد
کامل و  0522دستگاه ،واز مجتمع مسكوني مهاجرين جنگي جونده صيد کرده و طحال آنها را به سوري تزريق ميکرديم در مدت
 02ساعت سوريها ميمردند .باسيلها خيلي ريز و شبيه توالرمي بودند جوندگان شكار شده عبارتند از:
راسوي بزرگ-تاترااينديكا -راتوس راتوس -راتوس نروژيكوس-موس موسكولوس-اپوموس دمدياتوس-االکتاگا
در تاريخ 1366/1/1دربندرعباس باد شديدي شروع شد وشدت آن به حدي بود که کشتيهاي بزرگ را تكان ميداد اين
باد در پاييز شروع مي شود و بنام نعشي معروف است که  3روز ادامه دارد اگر قطع نشود  7روز طول ميشكد درضمن باد و
باران هم از غرب به شرق شروع شده و ادامه مييابد .اما باد تابستاني با رعد و برق شديدي همراه است که جهت آن از شمال به
جنوب است باد ديگري بنام سهيل در تابستان شروع شده که ماليم و خنك است.
در صفحه  127نقشه و کروکي بندرعباس و روستاهاي اطراف و موقعيت مكانهاي کار شده ترسيم شده است.که نشان
مي دهد در بين سه راهي بندر لنگه کنه هاي ايراتيسكوس ناقل بيماري تب راجعه ميكروتي هستند .
در تاريخ  1366/1/8در ماموريت بندرعباس ميكروب خاصي از موشهاي انباري جدا شد شبيه ميكرب توالرمي بود که
تزريق آنها به موش سوري همه را در 02ساعت از بين مي برد الم تهيه و تحويل بخش دادم گفتند سودوکو است که اشتباه بود
بيماري سودوکو تب ناشي از گاز گرفتن موش مي باشد.
عامل بيماري ،اسپيريليوم مالينوس بود .در ماموريت بندرعباس افراد زيادي از بهداري منطقه و بيمارستان شهيد
محمدي با اکيپ همكاري کردند .از وقايع ديگر اينكه براي ما جاي اسكان مهيا نشده بود لذا به هتل کامرون رفتيم.
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8/10/66 -00/10/66

ماموريت فارسان
موضوع ماموريت يك نمونه مشكوك به بيماري بورليوز از شهرستان فارسان که از اصفهان گزارش شده بود در تاريخ 8/10/66
از تهران حرکت کرديم ساعت  0/5بعدازظهر به اصفهان رسيديم به اداره بهداشت محيط رفتيم.در نمونه بررسي شده بورليا مشاهده
گرديد در حالي که نواحي مزبور بشدت زير بمباران هواپيماهاي عراقي بود .
در صفحه  121نقشه اصفهان و روستاهاي کنارآن مشخص شده است که درکتاب اصلي کپي آن بايد ضميمه گردد.
در تاريخ  1366/10/00به اتفاق تعدادي از همكاران نزديك به  12روستا را تحت کاوش قرار داديم که حاصل آن
جمعآوري شپش از مدرسه اميدآباد هيرگان شهرستان فارسان و جمعآوري شپش از مدارس منطقه چلگرد از شهرستان
فارسان.
نمونههاي جمعآوري شده جمعا = 0012عدد ميباشد.
جمع
لوله
 1505عدد
16
 -1کنه الهور نسيس
101عدد
6
 -0کنه آرگاز پرسيكوس
 05عدد
5
 -3آرگاز رفلكسوس
 7عدد
2
 -2کيك از طويله
 112عدد
0
 -5ساس (اسم محلي:گون -سرخك)
525
07
 -6شپش در انسان-در مدرسه

ماموريت فيروزکوه
2311/9/3 -/9/24
در تاريخ  1367/0/2و به موجب حكم  766به فيروزکوه عزيمت نموديم و پس از بررسي و مالقات با مسئولين محلي
تهيه نمونه کنه از روستاهاي اطراف را شروع کرديم .ظاهرا با چشم غيرمسلح کنه ارنيتودور تلوزاني نديديم و اين پرسش را
مطرح نمودم ،پس آنها درکجا مبتال شدهاند نتيجه گيري کرديم که افرادي که به تبهاي بازگرد مبتال شدهاند احتماال توسط
کنههايي که در النه جوندگان و گوشتخواران زندگي ميکنند آلوده ميشوند .مناطق کارشده درکروکي ترسيمي با دست که
تهران و فيروزکوه و موقعيت روستاهاي اطراف را مشخص مي کند مشخص شده است که عبارتند از روستاهاي سرآنزا،کمند،
الچه شت ،سرخ کوه و بقيه که درنقشه معلوم است کنههاي جمع آوري شده در اين مناطق عبارتند از :ارنيتودور الهورنسيس،
آرگازپرسيكوس ،آرگاز رفلكسوس واکسوديده از اخبار اين روزها حمله ناو امريكايي به هواپيماي مسافري ايران است و در تاريخ
 67/5/11آتش بس بين ايران و عراق برقرار شد.
درصفحه  110نقشه ترسيمي با دست که مناطق کار شده را از نظر جوندگان و کنهها در اطراف فيروزکوه نشان ميدهد
وجود دارد که عينا به کتاب فتوکپي آن ضميمه شود1367/0/5 .
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ماموريت فوالد مبارکه -اصفهان
2311/3/94
هدف از ماموريت بررسي وفور جوندگان و نقش آنها در انتقال بيماريهاي عفوني و نيز بررسي حساسيت آنها به جوندگان
است در اين ماموريت من به همراه  3نفر از همكاران شرکت داشتيم دراين ماموريت  112سر حيوان و  1118عدد کيك از
روي جوندگان صيد شده جمعآوري شد که از نظر بيماريهاي طاعون ،بورليا،ونزيپا نوزموا منفي بودند.
جوندگان شكارشده به شرح زير است:
کريستيلوس،مريون کراسوس –مريون پرسيكوس-االکتاگا-موس موسكولوس
در صورتجلسه تنظيمي پايان ماموريت اشاره شده که نحوه مبارزه با جوندگان موثر نبوده و افرادي که با اين جوندگان
مبارزه ميکنند بايد اطالع کافي از نحوه زندگي و احتمال آلودگي آنها داشته باشند .درمجتمع فوالد مبارکه تعداد زيادي شغال،
روباه و خرگوش و جوندگان وحشي مشاهده شد که احتمال خطر بيماري دارد .درصفحه  113کروکي ترسيمي فوالد مبارکه و
محلهاي کارشده ترسيم شده است.

ماموريت استان مازندران
2311/2/92 -/2/23
پرسنل :آقاي م .حنيفي و يزدان پناه از دانشكده بهداشت با رانندهاي از بابل و آقاي حامد حنيفي.
موضوع ماموريت :جمعآوري کنههاي اکسوديده عامل بيماري بيماري اليم ،ماموريت در تاريخ  67/1/15با بررسي
شهرستانهايي که از استان همانند بابل ،ساري ،چالوس و غيره به اتمام رسيد در اين ماموريت تعداد  1233راس گاو و 715
گوسفند بررسي و جمعا  1831عدد کنه در 21لوله جمعآوري شد در صفحه  115کروکي مناطق کار شده و مسيرجاده و
روستاها مشخص شده است که کپي آن درکتاب ضميمه خواهد شد.
در مورخه  1367/1/16زلزله ارم نستان شوروي را تكان داد که حدود يكصدهزار نفرکشته شدند ماموريت کرج به مدت
 15روز  1367/1/01جهت بررسي جوندگان انباري و صحرائئ .در اين ماموريت به بخشهاي توليدي انستيتو پاستور واقع در
جاده کرج عزيمت و نسبت به تلهگذاري در ساختمانها و انبارها اقدام شد که جمعا  32سر جونده شكار شد .که عبارت بود از:
مريون پرسيكوس ،کريسيتلوس ،راتوس نروژيكوس-موس موسكولوس
جوندگان بررسي و همگي از نظر بورليا و تريبانوزوم منفي بودهاند در اين راستا در کانالهاي زيرزميني از سم فسفر دو
رنگ و درداخل ساختمان از آنتي کوآگوالنت (کلرات) استفاده شد.
درمورخه  1367/12/12 -/11/1جهت ماموريت نزاجا و امور شهدا اعزام شديم براي ازبين بردن جوندگاني که پروندهها
را ميخوردند دراين ماموريت جوندههاي شكار شده عبارت بود از:کريسيتلوس موس موسكولوس و فتوکپي حكم ماموريت
انستيتوپاستور جهت آعزام اکيپ به اکنلو براي بررسي طاعون به تاريخ  68/0/12اين ماموريت به مدت شش سال و بيست و
هفت روز طول کشيد و در اين ميان ماموريتي هم در استان گيالن و مازندران انجام شد و تا مورخه  1368/8/32به طول
کشيد.
ازتاريخ 1368/0/11صورت جوندگان شكار شده با تعداد آنها و کيكهاي برداشت شده از روي جوندگان گزارش شده که
نتايج بررسي شده و بعدا اعالم خواهد شد گفته شده است.
درگزارش مورخه  68/0/01نيز که به معاونت پژوهشي و رياست بخش همه گيرشناسي انستيتو اعالم شده آمده است که
در اين ماموريت کال  132سر جونده صيد شد که به شرح زير است:
مريون پرسيكوس-مريون ونيوگرادوي-مريون تريسترامي-کريستلوس-موس موسكلوس-ميكروتوس-مزوکريسيتوس-
االبيوس
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تعداد کيكها نيز گزنوپسيال  18عدد و نوزوپسيال  022عدد بوده است .حيوانات شكار شده از نظر طاعون بررسي و
تعدادي نيز به تهران انتقال داده شدند .طحال له شده به سوريها تزريق و يا کشت داده شد در اين تست تعداد  86سر موش
سوري و  22عدد بوآت کشت در محيط ژلوز خوندار به عمل آمد و نتيجه همگي منفي بوده است.
در اين ماموريت کارهاي ديگري نيز به غيراز امور علمي انجام شد همانند سرويس آبگرمكن ،تعبيه چاه جهت سوزاندن
الشه و زبالهها ،تعمير کليد و پريزها و غيره
در نامه مورخه  1368/0/01اسامي  01روستا در استان کردستان همراه با تعداد خانوار وجمعيت آنها توسط آقاي حنيفي
تنظيم و به رياست بخش همهگيرشناسي انستيتو اعالم شده است.

ماموريت گيالن
(د ادامه مامو ند اکنتو به مدا  23ی ) 2312/9/93
ماموريت از گردنه حيران شروع و تا حومه شهرستان رشت و مناطق جنگلي و مرزي ادامه داشت و راههاي صعب العبور
را شامل ميشد .يك نمونه سرم از خون دخترخانمي که توسط کنه گزيده شده و جاي نيش تبديل به غده شده بود تهيه و به
بخش آورده شد .تعداد  3217عدد کنه اکسوديده و  122عدد کنه آرگاز پرسيكوس از النه طيور جمعآوري شد .تعداد گاوهاي
بررسي شده  1272و گوسفند  013راس بوده است.
همراه با گزارش رطوبت هوا ،حرارت ،و ديگر جزئيات بيان شده است در ضمن مردم از بيماريهاي انگلي بين دامها همانند
کرم کبد و زخم دهان و سم درد شكايت داشتند.
(درصفحه  102و  105موقعيت روستاهاي گيالن وشهرها و جادهها همراه با فاصله آنها بيان شده که در کتاب فتوکپي
آن ضميمه خواهد شد).

ادامه ماموريت اکنلو
12/3/2
آقاي مصطفي اميري واحمد محسني که بعد از رفتن من به ماموريت گيالن جهت ادامه کار به همراه آقاي غضنفري به
اکنلو رفته بودند کار را تعطيل و به تهران برگشتند که آقاي نوروزي در اکنلو ماند.
 :1368/6/13ماموريت مجدد شامل استان مازندران
در تاريخ فوق من به همراه آقاي حامد حنيفي به موجب ابالغ صادره از انستيتو پاستور و دانشكده بهداشت به مدت 15
روز به همراه آقايان يزدان پ ناه و رانندگي آقاي حيدري به مازندران عزيمت و بعد از مراحل اداري به گنبد رفتيم و سپس به
مينودشت عازم شده و اسكان نمود که به مدت  15روز کار جمعآوري نمونهها و بررسي نقاط از پيش تعيين شده در خصوص
اجراي طرح کار را از انتهاي جنگل گلستان شروع و به طرف ساري و تمام راههاي صعبالعبور جنگلي را پياده طي نموديم .در
مورخه  68/3/07به تهران بازگشته و گزارش کار خود را به شرح زير اعالم نموديم.
 -1تعداد کل کنههاي جمعآوري شده  0565عدد است که از اين تعداد  1761عدد کنه اکسودس بدن گاو  122عدد
کنه اکسودس گوسفند و  722عدد کنه آرگازپرسيكوس از النه طيور جمعآوري شده است.
 -0تعداد گاوهاي بررسي شده  1010راس
 -3گوسفندهاي بررسي شده  122راس
 -2در ضمن ليست کامل کنه هاي مناطق کار شده ،رطوبت هوا ،حرارت ،پتوکشها در شهرها و مناطق در دو برگ گزارش
گرديد.
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 -5شكايت مردم از بيماريهاي دام بيشتر کرمهاي پهن ،تاول درکبد و زخم دهان و زخم مابين سم گاوها اغلب گاو و
گوسفندها و گوسالهها از بين ميروند.
مناطق شهري شامل شهرهاي نامبرده زير و روستاهايش است:
زيرآب ،ساري ،نكا ،قائم شهر ،بجنورد ،گنبد آزاد ده ،علي آباد ،بوشهر ،گاو  1110راس ،گوسفند  525راس ،کنه گاو
 1761عدد و گوسفند  122عدد و کنه آرگاز  722عدد بوده است.

ماموريت مازندران
2312/3/92
اين ماموريت در قريه آالشت زادگاه رضا شاه انجام شد .آالشت در جاده قائم شهر به طرف فيروزکوه بعد از زيرآب راه از
سمت راست جدا شده و بيشتر آن مناطق معادن ذغال سنگ و کوهستاني است و مردم اکثر دامدار هستند.
از تاريخ فوق لغايت  1368/2/1ماموريتهايي در اکنلو و روستاي آب مشكين و کهنه حصار انجام شد که در کهنه حصار
گرگي به فردي حمله کرده بود وما گرگ را کشته و سر او را جدا کرده و به تهران آورديم تا از نظر هاري بررسي شود .در
صفحه 108عين درخواست آقاي حنيفي با زمان و مدت انجام ماموريتها در تاريخهاي فوق جهت پرداخت فوق العاده ماموريت
مندرج است.

ماموريت اکنلو
 /2312/4/32مزا

ستمی ا نظی یجود اسو مثبد:

پيروگزارش  68/3/31از مورخه  68/2/1الي  68/2/31فعاليت و نتيجه کاراکيپ صحرايي به شرح زيرگزارش ميشود:
 -1حيوانات شكارشده :مريون پرسيكوس 012
 -0مريون وينوگرادوي  18عدد
 -3مريون تريسترامي 6عدد
 -2کريستلوس  2عدد
 -5مزوکرستيلوس  8عدد و انواع کيكها  872عدد و از نوع نر  732عدد بوده است.
مناطق آلوده يكه چاالب از صحراي روستاي جبرئيل و آذربيچه از روستاي جبرئيل و تيحني از همان روستا و پسته بوال
و اطراف کوه بيكه بوده است در مورخه  68/5/1آقاي قاسمي و غياثي براي استارت کردن موتور برق بزرگ به اکنلو آمدند و بعد
از انجام امور در  68/5/10به تهران برگشتند.
 :68/5/6ادامه ماموريت اکنلو در سال 1368
تا مورخه  68/7/00همكاران براي ارائه گزارش به تهران رفته و عدهاي هم به اکنلو ميآمدند در اين تاريخ دکترآسمار
فرمودند من مجددا از روستاها خون بگيرم و سرم انساني جمع کنم زيرا سرمهاي قبلي از روي اصول درست نبوده است و
ميبايد داخل يخ و يخچال حمل ميشد.
درآخرين روز ماموريت در 68/8/1به اتفاق آقايان ساالرکيا ،نوروزي ،جنگلي ،علي زاده ،حامد حنيفي واحمد محسني
ازاکنلو به تهران برگشتيم.
در تاريخ1368/1/6من به موجب حكم  68/8/16 -8522به همراه آقاي حامد حنيفي(پسرم) و رانندگي آقاي عباسي بعد
از هماهنگي هاي الزم با سازمان بهداشت گيالن در منطقه طالش ساکن و شروع به جمعآوري نمونه کرديم .خصوصا از نظر
آلودگي کنه به عوامل اسپيروکتي از نقطه مرزي حيران شروع تا به فومن و ماسوله که تماما منطقه جنگلي و راههاي صعب
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العبور ميباشد ادامه داديم در طول  15روز ماموريت درمجموع  2562عدد کنه جمعآوري شد که از اين تعداد  176عدد آرگاز
پرسيكوس و مابقي  3382عدد اکسودس ديده بودند تعداد  1373راس گاو  316راس گوسفند بررسي شد مردم بيشتر از
بيماري خونشان (تيلريوز و يا بابزيوز) تاول درکبد و دو نوع کرم کبد و بيماريهاي طيور که چشمها متورم و اطراف چشم جوش
ميزد شكايت داشتند.
همراه با گزارش ليست کامل مناطق کارشده رطوبت ،حرارت ،نيز پيوست شد در مورخه  1368/1/2ماموريت تمام شده و
به تهران بازگشتيم.
در صفحه  121و  120نسخه اصلي ياداشت موقعيت شهرها و روستاها و همچنين جادههاي مواصالتي مشخص و با
دست ترسيم شده است که در هنگام چاپ کپي آن عينا بايد منتقل شود.

ماموريت تهران
درمورخه  68/12/7مناطق اطراف تهران با همكاري جهاد سازندگي واحد مطالعاتي خاك از نظر جوندهها مطالعه و
بررسي شد که از جمله قسمت جنوبي دماوند و قسمت شمالي رودهن نرسيده به الر ،در روستاي ايرا مريون پرسيكوس را بنام
موش سلطاني و يا فندق شكن مينامند.
درصفحه  123اسامي افرادي که درکهنه حصار و آقبالغ مرشد و پيربادام نگارنده شخصا از آنها خونگيري کرده قيد شده
است که به ترتيب  03نفر و  02نفر و  10نفر بودهاند و دراکنلو هم از ده جبرئيل  02نفر و ده شاهگدار 12نفر خونگيري از نظر
تب مالت انجام شد.
آقاي محمد حنيفي درگزارش  6ماهه  1368به رياست بخش همه گيرشناسي شرح ماموريت و اسامي پرسنل به تعداد 6
نفر را که همكاري نمودهاند بيان نموده و ميگويد تعداد  1352سر جمعا جونده شكارشده که به تفصيل:
مريون پرسيكوس-مريون لبيكوس-مريون تريسترامي –مريون ونيوگرادوي-کريستلوس-االبيوس-ميكروتوس-
مزوکريستوس-کاالموسكوس-موس موسكلوس
دراين موردتعداد  8057عدد کيك جمعآوري شده که تعداد  2مورد از نظر طاعون مثبت بودند .از جوندگان شكار شده
 5نمونه سوش طاعون جدا شد که در بخش همهگيرشناسي انستيتو نگهداري ميشود.

ماموريت گيالن
2312
پرسنل :آقاي م .حنيفي ،حامد حنيفي ،صياد عليخاني،
ماموريت از  61/0/31شروع و لغايت  61/3/10طول کشيد ،ماموريت در عمق جنگلهاي گيالن با مشكالت زياد انجام شد
که حاصل ماموريت تعداد  0106عدد کنه ( 65لوت  ،)Lotتعداد گاوهاي بررسي شده  1521راس ،گوسفند  072راس ،اسب
 15راس.
از مورخه  61/0/01الي  61/3/10به مدت  15روز در مناطق شمالي ماموريت انجام شد که کروکي موقعيت روستاها و
شهرهاي انجام شده به تفصيل در صفحه  121ترسيم شده است .از وقايع مهم اين ماموريت که براي بيماري اليم بود وقوع
زلزله در مورخه  61/3/31ساعت يك و نيم بعد از نصف شب از رشت به طرف قزوين بوده که قدرت آن حدود  7/5ريشتر و
مرکز آن سليمان بود خسارات جاني و مالي فراواني به همراه داشت .درکتاب فتوکپي مناطق کار شده ترسيمي عينا منعكس
خواهد شد.
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ماموريت اکنلو
12/4/92
در مورخه  61/2/6طبق حكم  3168من به همراه پرسنل حامد حنيفي و عباس به محل ايستگاه تحقيقاتي اکنلو مراجعه
و در قسمت دره در حوالي آقبالغ مرشد مربوط به استان همدان مستقر شديم النه پرسيكوس مريون که مشكوك به نظر
ميرسيد کنده شد و تعداد  5سربچه مريون پرسيكوس و  0سر نيز زنده بدست آمد و تعدادي کيك نيز جمعآوري شد که
درآزمايشگاه از نظر طاعون نتيجه مثبت بود .در اطراف کوه بيكسه به طرف جبرئيل مربوط به استان کردستان (بيجار) از نظر
طاعون مثبت درآمد که نمونه بيشتري جمعآوري کرديم .چون منطقه از نظر طاعون مثبت بود درخواست شد ماموريت تا
 1361/5/5تمديد گردد .انستيتو پاستور در نامهاي به فرمانداري بيجار ( )3162 -61/2/6درخواست مينمايد که همكاري
بيشتري با اکيپ به عمل آيد( .فتوکپي نامه موجود است) مشابه اين نامه به استانداري همدان و بخشداري قيد دار (زنجان)
نوشته شده که فتوکپي آنها موجود است.

ماموريت اکنلو
 ،2312/3/24بی سی اسو یحشی ب

جوندما :

پرسنل :م .حنيفي ،حامد حنيفي وعباسي
گزارش عملي ماموريت :از مورخه  61/2/7الي  61/5/1در مناطق پيشبيني شده قيدار زنجان ،بيجارو همدان مشغول
انجام ماموريت تحقيقاتي بوديم .جوندگان شكار شده و تعداد آنها به شرح زير است:
مريون پرسيكوس-مريون ونيوگرادوي-مريون تريسترامي-ميكروتوس سوسياليس-موس موسكلوس-االبيوس لوتي سينس
حيوانات آزمايشگاهي =8 :سر =183 ،سر ،سوشهاي جمع آوري شده و اکتوپارازيتها  18لوت ميباشد /تعداد المهاي
مثبت تهيه شده  222عدد بوده است.
سوشهاي جداشده تماما از مريون پرسيكوس و اکتوپارازيت آنها بوده است .

ماموريت سرخس
 :1361/6/3 -/6/03من و  12نفر پرسنل از جمله دکتر اميرخاني درتاريخ فوق حرکت کرديم و شب را در قبرستان
امامزاده گنبد خوابيديم .در مورخه  1361/6/5از گنبد به مشهد رفتيم و شب درکنار خيابان خوابيديم آقاي نيكوئي در مشهد
ماند و بقيه به سرخس رفتيم.
درتاريخ :61/6/6آقاي نيكويي به سرخس آمد و آزمايشگاه صحرايي را داير و آقاي اميري را مسئول گذاشت .من پيشنهاد
کردم مقداري پنبه -فرمالين و چند عدد سرنگ به من بدهيد زيرا بنده کاري اينجا ندارم و درصحرا فعاليت ميکنم و جوندگان
شكار شده را توسط راننده به آزمايشگاه ميفرستم .قبول کردند در مورخه  1361/3/03ماموريت به تهران برگشت.
در صفحه روبروي  157نقشه و کروکي دقيق و دستنويس روستاها و مناطق کار شده در منطقه سرخس با دست ترسيم
شده است که کپي آن درکتاب اصلي خواهد آمد.
جوندگان وساير جانوران شكار شده در ماموريت سرخس به شرح زير است که شكارهاي ديگر را نيز شامل است:
 -1مريون پرسيكوس -0مريون ليبي کوس -3مريون مريد يانوس  -2اسپر موفيلوس  -5رومبوميس  -6مارکبرا  -7روباه
 -8گربه وحشي  -1کريسي تلوس
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 1361/6/05ماموريت گرگان :اين ماموريت تا مورخه  1361/1/10به طول انجاميد در اين ماموريت کنههاي زيادي از
گونههاي مختلف جمعآوري شد در صفحه روبروي  151ک روکي روستاها و مناطق کار شده در اين ماموريت با اسامي آنها قيد
شده است که درکتاب اصلي خواهد آمد.
در اين ماموريت  187عدد کنه اکسودس رسينوس جمعآوري شد.
درمورخه  61/12/6شهرداري طي نامه شماره  61/1/01 -1275به معاونت آموزشي و پژوهشي انستيتوپارستور ميگويد
که نت يجه عمليات قبلي مبارزه با موشها هنوز اعالم نشده است و هنگامي اين عمليات ميتواند مفيد باشد که تداوم داشته و
نتايج قبلي معلوم شده باشد و همچنين در مورخه  61/1/8مجددا اذعان نموده که عمليات مبارزه با موشها از نظر اجرايي و
کميت و کارائي و نحوه تاثير سموم مورد استفاده بسيار مفيد بوده است و درضمن خواهش ميکند که متخصصين امر اکيپهاي
اجرايي راهنمايي نمايند تا بتواند موضوع را به صورت علمي و مدون به پيش ببرند .درمورخه  61/1/12نيز عمليات مبارزه
برعليه موشها را در اماکن خصوصي و مسكوني خواستارگرديده است.
سازمان سامان دهي و انتقال صنايع مزاحم شهرداري طي نامه مورخه  61/11/13از دکترآسمار تقاضا کرده است که
چون جهت مبارزه با موشها وجود افراد ماهر و با تجربه ضروري است لذا به آقاي من ماموريت داده شود مدت  6ماه با آن
سازمان همكاري نمايد .کپي نامه ضميمه کتاب خواهد شد.

ماموريت استان گيالن –هشتپر
2311/9/93
از مورخه  1372/0/12الي  /0/02به مدت  15روز من بعد از هماهنگيهاي الزم به هشتپر عزيمت کردم .ماموريت امكان
آلودگي کنهها به اسپيروکت را از نقطه مرزي شروع کردم که شامل حومه شهرستان سالم و تمامي مناطق جنگلي و راههاي
صعب العبور بود .ماموريت را انجام دادم در اين ماموريت گزارش کار همراه با مناطق کارشده با رطوبت هوا و درجه حرارت و تا
امور انجام شده ارائه شده است تعداد کنههاي جمعآوري شده در اين ماموريت  3188عدد که  652عدد آرگاز پرسيكوس و
بقيه اکسوديده(کنه سخت) بودهاند .همچنين تعداد  527راس گاو و  352راس گوسفند بازديد شده است در صفحه روبروي
 162کروکي و موقعيت شهرها و روستاهاي کار شده با دست و با دقت ترسيم شده است.
از مشاهدات جالب اين ماموريت  3مورد بسيار جالب بود.
 -1قريه اي به نام طول که اطرافش تماما گورستان است مردم قبرها را کنده و اعتقاد دارند که اينجا زماني پادشاهي
زندگي ميکرده و اين شهر بزرگي بوده است.
 -0بل داشي :داراي يك درخت بزرگ است که درکنار جاده روئيده هرکس که کمردرد داشته باشد به سنگي که کنار آن
درخت است کمرشان را ميمالند تا خوب شود.
 -3تربه يا زيارتگاه :کسي که دستش زگيل داشته باشد از خاك زير اين درخت بزرگ مقداري خاك روي برگ همان
درخت ريخته روي سنگ قرار مي دهد اگر باد برگ را حرکت دهد و خاك رويش به زمين ريخته شد معني آن اين است که
زگيل دست آن فرد نيز ريخته خواهد شد.

جلسه تصميمگيري در رابطه با ادامه فعاليتهاي مربوطه به طاعون
 :2311/1/22صورتجلسه رسمي اين جلسه که درتاريخ فوق ودرنامه رسمي  12017 -1372/8/18منعكس گرديده و
مقرر شده که فعاليتهاي پژوهشي در رابطه با طاعون ادامه داشته و به شكل عمليتر و منسجمتر پيگيري شود.
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دراين جلسه دکتر زالي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت و درمان نيز حضور داشته و آقايان دکترکريمي ،دکترآسمار،
دکتراميرخاني و خانم دکتر منصور به سواالت مربوط پاسخ و اهميت طاعون مطرح نمودند و خالصهاي از سابقه آن درايران و
اقدامات انجام شده و دراين زمينه روابط با ديگرکشورها بياناتي ايراد شد که فتوکپي اصلي و تايپ نشده صورتجلسه عينا
درکتاب آورده خواهد شد.

ماموريت اکنلو
درمورخه  1372/3/11به مدت  7روز به همراه راننده آقاي عباسي به اکنلو اعزام شديم در اين ماموريت وضعيت کانوني
طاعون از نظر اپي زئوسي بررسي شده و درعين حال تحويل موتورآب  3اينچ آقاي م .صادق حكيمي انجام شد در اين مدت
النه جوندگان و محوطه پايگاه سم گذاري شد و موتور پمپ آن نيز راهاندازي گرديد محوطه ايستگاه نيز توسط يك کارگر
پاکسازي و نظافت شد.
النههاي جوندگان در روستاهاي پيربادام و کلك و کهنه حصار مخصوصا حساس به طاعون (مريون ونيوگرادوي-مريون
تريسترامي ) مشاهده شد اما به دليل اينكه اطراف النهها با علف پوشيده بود اينكه ازبين رفته و يا به دليل فصل مهاجرت
ازالنهها رفتهاند امكان تشخيص وجود نداشت .مناطقي به اسامي آقبالغ ،خانباغي و جبرئيل قبال توسط کارگر عالمت گذاري
شده بود اما من با مراجعه مجدد به آنها متوجه شدم که وضع با قبل يكسان است.
درمورخه 1372/11/02در ناحيه تجريش مجموعه ورزشي نهاد رياست جمهوري از نظر تلهگذاري برنامهريزي ميشد که
تعدادي را توس راتوس شكار شد از نظر ابتال به بورليا و تريپانوزوم بررسي شد که نتيجه منفي بود .در مورخه  1371/8/0من
بنا به درخواست مديريت ايثارگران نزاجا به مدت  02روز به ساختمانهاي پايگاه که جوندگان موذي نفوذ کرده بودند اعزام شدم
که جونده هايي از نوع موس موسكولوس و کريس تلوس شكار شد که درآزمايشات مربوطه از نظر طاعون و تبهاي بازگرد همه
موارد منفي بودهاند.

برنامه ماموريت آموزشي اکنلو
( 2319/9/22مزا

به معایند آمو شی انو

و پاس و انیا )

درگزارش مورخه  70/0/18آقاي حسن نيكويي اظهار مينمايد که به همراه آقاي م .حنيفي و حامد حنيفي به همراه
گروه تعميراتي از بخش فني به سوي اکنلو حرکت نموده و بعد از اسكان در ايستگاه تحقيقاتي شروع به بررسي جوندگان تله
گذاري جمع آوري و بررسي به طاعون نموديم در مورخه  70/0/02اعضا شرکت کننده در اين کارگاه دکتر روئين تن ،حسين
نوروزي و اميري وديگر شرکتکنندگان از ديگر استانها وارد اکنلو شدند ،در اين کارگاه  10تن از استانهاي مختلف شرکت
داشتند برنامه از روز شنبه  70/0/05با سخنراني آقاي دکتر آسمار شروع و تا  70/0/32با برنامههاي صحرايي صبح و عصر ادامه
يافت و در دو شب نيز تا  3/32بامداد برگزار گرديد.
مواردي از سرفصلهاي آموزشي به شرح زير بوده است:
بررسي اکولوژي منطقه توپوگرافي النه جوندگان ،نحوه تلهگذاري ،آشنايي با انواع تلهها و طعمههاي آن ،صيد جوندهها و
تعيين هويت آنها ،روشهاي جداسازي اکتوپارازيتها ،کالبدگشايي و شناسايي عاليم پاتولوژيك ،نمونه برداري از ارگانهاي داخلي
وتهيه سوسپانسيون از آنها (طحال)  ،تزريق به حيوانات آزمايشگاهي و خوکچه هندي از طريق پوست ،انواع کشتها و محيطهاي
کشت.
بررسي جوندگان و محيطهاي کشت ،تست باکتريوفاژ ،روشهاي شكار در شب ،تهيه خون براي سرولوژي.
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دراين دوره تعداد  78سر مريون پرسيكوس 6 ،سرمريون تريسترامي 02 ،سرمريون ونيوگرادوي 30 ،سر مريون لي
بيكوس 2 ،سر ميكروتوس 3 ،سر کريستلوس شكار شد که کليه روشها بر روي آنها آزمايش شد و تعداد  023کيك از جنس
گزنوپسيلوس و  50کيك از جنس نزوپسيال از جوندگان شكار شده جد ا شد که بعد از بررسي معلوم شد از نظر طاعون منفي
هستند .و درمجموع  12روستاي موردنظر و مشكوك بررسي شد.
الزم به ذکر است که درهفته اول و دوم به دليل بارندگي و خرابي جادهها فعاليتهاي صحرايي به کندي صورت گرفت در
اين کارگاه مجموعا  16نفر شرکت داشتند.

ماموريت اکنلو
( 2319/3/91آ ای ن ونی)
گزارش آقاي حسن نيكويي به معاونت پژوهشي انستيتو پاستورايران:
درتاريخ فوق آقاي نيكويي به همراه م .حنيفي و  3نفر ديگر از همكاران به منطقه طاعون خيز کردستان (اکنلو) عزيمت
نموده و بعد از بررسي نقشه هوايي به مقياس  1/12222موجود در پايگاه وعالمتگذاري محلهاي موردنظر ،بررسي اکولوژيكي
و توپوگرافي آغاز شد .طبق شواهد توپوگرافي وجود اپي زئوسي درسال گذشته بود به طوري که جوندگان حساس به حداقل
يافت شد .دراين ماموريت به شعاع  23کيلومتر روستاهاي و بيابانهاي اطراف بررسي شد .دراين ماموريت  85سر مريون
پرسيكوس 0 ،سرمريون ونيوگرادوي 6 ،سر ميكروتوس و  1سر مريون تريسترامي صيد شد.
نمونهها بعد از پاکسازي اکتوپارازيتها به پايگاه انتقال داده شد و بعد از نمونه برداري به حيوانات آزمايشگاهي تزريق شد و
همچنين بر روي محيط مخصوص کشت داده شد .اکتوپارازيتها عبارت بودند از 516سر گزنوپسيال 128 ،سر نزوپسيال ،اين
کيكها بعد از پاك شدن توسط الكل  .. %72با سرم فيزيولوژيك له شده و سوسپانسيون آنها به حيوانات آزمايشگاهي تزريق و به
محيط کشت برده شد .تعداد المهاي بررسي شده  112عدد بود .به موردي از بيماري برخورد نشد ،محيطهاي کشت با احتياط
به بحث همهگير شناسي انتقال تا نتيجه قطعي معلوم گردد .سرم خون جوندگان نيز جمعآوري شد تا از روشهاي سرولوژيك به
جستجوي آنتي بادي طاعون پرداخته شود .بطورکلي مناطق عاري از طاعون بود.
گزارش ماموريت بندرعباس جهت بررسي جوندگان (موشهاي انباري و صحرايي)  1373/8/03تيم تحقيقاتي من به اتفاق
سه کارشناس در تاريخ ياد شده به دعوت دکتر بهداشت بندرعباس به آنجا عزيمت و موقعيت جوندگان را در وسط شهر و
حومه ارزيابي کرديم .شهر را با استفاده از نقشه به چندين بلوك از غربيترين نقطه الي شرقيترين نقطه تقسيم و با استفاده از
تله هاي زندهگير سيمي و چوبي مخصوص صيد جونده توسط دو تيم تحقيقاتي شروع به فعاليت نموديم .از آن تاريخ تا کنون
1381نقطه از  1بلوك بررسي و سه بل وك ديگر در دست مطالعه است نتيجه عبارت از اسفناك بودن فراواني موشهاي انباري
بود به دليل حضور موش موضوع در سطح قابل مطالعه و کنترل نيست بلكه فراواني آنها از نظر بهداشتي و اقتصادي هم فراتر
رفته است صيد موش در بعضي از نقاط خيلي سريع است بيشترين آلودگي در نقاط شهري با زباله فراوان (ماهي فروشان)،
اسالمشهر 00 ،بهمن ،نيروي هوايي و نخل ناخدا است بدليل وجود جوندگان ،اکتوپارازيتهاي خونخوار نيز زياد است که ماهيها
ميتوانند آلودگي را به انسانها منتقل نمايند .دربررسي آزمايشگاهي به موردي خاص برخورد نشده و نمونههاي مشكوك از نظر
انگلهاي خوني در دست بررسي تكميلي است.
چنانكه اقدام عاجلي درصدد مبارزه با جوندگان صورت نگيرد درآينده خسارتهاي اقتصادي و بهداشتي افزايش خواهد
يافت لذا ضرورت دارد اين مورد از اهم مسائل بهداشتي تلقي گردد.
چند نمونه محل خدمت توسط انستيتو پاستور به پرسنل از جمله انتقال دکترمحمد و حسن زرگران (داروساز) به پايگاه
اکنلو به عنوان داروساز ( )66/12/32 -1555و شروع بكار ايشان ،دکتر ناصر نقدي بعنوان کارشناس آزمايشگاه شيمي درآن
پايگاه ودکتر عارف اميرخاني بعنوان سرپرست ايستگاه تحقيقاتي ياد شده و آقاي حسن نيكويي از اول تيرماه  67به مدت 36
ماه در پايگاه تحقيقاتي اکنلو.
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درمورخه  ،1388/0/07نوشتههاي جناب آقاي م .حنيفي کارشناس آزمايشگاه توسط اينجانب دکتر محمدعلي جوادي
ويرايش و تنظيم و تدوين گرديد .سعي شده عزيزان ياد شده در اين کتاب که عمري را در تالش و کوشش در اقصي نقاط
کشور عزيزمان سپري کرده اند ،بطور شايستهاي بيان و نوشتار گردد .باشد که آيندگان و دانشپژوهان و دانشجويان گرامي ارج
و منزلت اين همكاران گرامي را بدانند و ادامه دهنده راه آنان باشند.
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