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ارزیابی تیتر سرمی حاصل از  واکسیناسیون
بیماری نیوکاسل در مزارع پرورش نیمچه گوشتی

استان مازندران در سال های 1393-1396 

bb

چكید ه 

نیوکاسل یکی از مهم ترین بیامری های طیور از نظر اقتصادی و از مهم ترین چالش های پرورش طیور در کشور می باشد. این مطالعه به صورت 
مقطعی و از فروردین 1393 تا خرداد 1396 در  مزارع گوشتی استان مازندران  با هدف بررسی تیرت رسمی حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل 
 (HI) انجام گرفت. در هر مزرعه حداقل از 16 پرنده منونه خون اخذ گردید و بر روی منونه های رسمی، آزمایش مامنعت از هامگلوتیناسیون
انجام گرفت. میانگین تیرتها برحسب ماه های مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و تست تکمیلی توکی مقایسه گردید. از 224 
مزرعه گوشتی و 3573 پرنده منونه برداری شد. از نظر سنی تعداد 22 گله کمرت از 20 روز، 8 گله بین 20 تا 24 روز، 91 گله، 25 تا 34 روز و 
103 گله 35 روز و باالتر سن داشتند. میانگین تیرت گله های منونه برداری شده برابر 2/14± 5/38 بود.  میانگین تیرت 31 مزرعه )13/8 درصد( 
کمرت از 3، میانگین تیرت 103 مزرعه )46/98 درصد( بین 3 تا 6 و میانگین تیرت  90 مزرعه )40/17 درصد( 6 و باالتر بودند. در 8  مزرعه نیز 
)3/57 درصد( با استفاده از روش PCR نیوکاسل ولوژن شناسایی گردید. میانگین تیرت گله های 34-25 روزه برابر 4/94 و اختالف آماری 
معنی داری با میانگین تیرت گله های باالتر از 35 روز )5/71( نداشت )p<0/05(. میانگین تیرت مجموع گله های استان )5/38( به طور معنی داری 
باالتر از تیرت 3 به عنوان میانگین تیرت محافظت کننده است )p > 0/001(. با توجه به نتایج این مطالعه، برنامه های واکسیناسیون انجام گرفته 

و ذکر شده در این مطالعه، پوشش مناسبی داشته و از بروز اپیدمی در منطقه جلوگیری منوده است.  

کلامت کلیدی: بیامری نیوکاسل، تیرت رسمی، HI، مزارع گوشتی، استان مازندران
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Newcastle disease is one of the most important diseases and challenges in poultry farming in Iran. This cross-section-
al study was conducted from March 2014 to June 2017 in broiler farms in Mazandaran province to evaluate the serum 
titers against Newcastle disease vaccine under field conditions. At least 16 blood samples were taken from each farm; 
a hemagglutination inhibition (HI) test was performed on serum samples. The mean titers were compared within dif-
ferent months using ANOVA and Tukey's test. 224 broiler farms and 3573 birds were sampled. In terms of age, 22 
flocks were less than 20 days old, 8 flocks were between 20 and 24 days, 91 flocks 25 to 34 days, and 103 flocks were 
35 days and older. The mean titer of the sampled flocks was 5.38 ± 2.14. The mean titer of 31 farms (13.8%) was less 
than 3, 103 farms (46.98%) was between 3 and 6, and 90 farms (40.17%) was 6 and higher. In 8 farms, velogenic 
Newcastle viruse (57.7%) was identified using RT-PCR. The average of titers of the flocks aging 34-35 days was 
4.94 and there was no significant difference in mean titers of flocks older than 35 days (5.71) (P> 0.05). The mean 
titer of all sampled flocks in the province (5.38) was significantly higher than 3 as the protective titer (P <0.001). In 
conclusion, it seems that the vaccination programs of the flocks sampled during this study, had a good coverage and 
prevented the occurrence of an epidemic in the region.
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مقدمه
نیوکاسل یکی از مهم ترین بیامری های طیور از نظر اقتصادی می باشد% 
یا خانگی منبع مهم درآمد  به خصوص در مناطقی که ماکیان روستایی 
آفریقا  و  آسیا  در  بیامری  این  مهمی می باشند.  پروتئینی  غذایی  منبع  و 
یکی از بزرگ ترین معضالت صنعت طیور می باشد)۱(. کشورهای دارای 
تولیدات صنعتی طیور نیز هزینه های هنگفتی برای پیشگیری از بیامری 
نیوکاسل یا پیشگیری از رضرهای ناشی از این بیامری رصف می کنند تا 
رشایطی عاری از بیامری نیوکاسل داشته باشند یا پس از درگیری با آن، 

رصف ریشه کنی بیامری می کنند)۲(.
 Avian paramixovirus بیامری نیوکاسل توسط سویه های حاد ویروس
پارامیکسو-  تاکنون ۱۱ رسوتیپ  ایجاد می شود.   (APMV-1)  ۱  serotype
تنها  و  می شوند  نام گذاری   ۱۱ تا   ۱ از  که  شده  شناسایی  طیور  ویروس 
برخی از PPMV-1، عالیم بیامری بالینی را در ماکیان ایجاد می کنند )۲(.  
مخزن  دارای  پارامیکسوویروس  متامی رسوتیپ های  که  می رسد  نظر  به 
پرنده وحشی شناخته شده و یا احتاملی هستند که می توانند به ماکیان 

منتقل شوند اما اکولوژی آن ها در حیات وحش شناخته شده نیست. یک 
استثناء در این مورد ویروس نیوکاسل ولوژن می باشد که پرندگان وحشی 
مخزن نیستند و در ماکیان و کبوتر اندمیک است )۲, 4, ۵(. ویروس های 
نیوکاسل بر اساس بیامری زایی در ماکیان به ویروس های بسیار بیامری زا 
)ولوژنیک(، با بیامری زایی متوسط )مزوژنیک( و غیر بیامری زا )لنتوژنیک( 

تقسیم بندی می شوند)۲, ۳(.
ویروس  عنوان  به   ،PPMV-1 جدایه های   ،OIE توصیف  اساس  بر 
ولوژن بیامری نیوکاسل  هستند  که در ماکیان یک روزه، دارای شاخص 
پاتوژنیسیتی داخل مغزی (ICPI) ۰/7 یا بیشرت باشد یا دارای آمینواسیدهای 
متعدد بازی در جایگاه شکست ژن F باشند و به محض عفونت طیور، به 

عنوان بیامری نیوکاسل قابل گزارش به OIE می باشند )۳(. 
واکسیناسیون  طیور،  در  بیامری  کنرتل  راه های  مهم ترین  از  یکی 
و  ابتال  کاهش  نیوکاسل  بیامری  کنرتل  در  واکسیناسیون  نقش  می باشد. 
کاهش مرگ و میر ناشی از بیامری است و واکسیناسیون قادر به پیشگیری 
اما واکسیناسیون  از آلوده شدن به سویه های ولوژن نیست  کامل طیور 
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قادر به کاهش میزان عفونت و همچنین کاهش دفع ویروس های ولوژن 
می گردد)۶-۹(. نیوکاسل فوق حاد در ایران بومی است و واکسیناسیون 
بر علیه آن در طیور صنعتی و بومی کشور انجام می گیرد. با این حال این 
بیامری از عمده ترین مشکالت صنعت طیور در کشور محسوب می گردد 

و موارد بیامری هر ساله در کشور گزارش می گردد )۱۲-۱۰(.
طیور  بیامری های  اطالعاتی  بانک  در  شده  ثبت  داده های  اساس  بر 
انواع واکسن های  (GIS)، واکسن های متنوعی شامل  سازمان دامپزشکی 
زنده )السوتا، B۱، کلون، مقاوم به گرما( و واکسن های کشته به صورت 
تکی و دوگانه و چندگانه در کشور تولید و یا وارد شده و مرصف می شود. 
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سالیانه بیش از یک میلیارد جوجه 
یک روزه گوشتی در کشور تولید و پرورش داده می شود و استان مازندران 
گوشتی  طیور  پرورش  قطب  عنوان  به  گوشتی  مزرعه   ۲4۰۰ از  بیش  با 
کشور مطرح می باشد )۱۳(. علیرغم واکسیناسیون گسرتده علیه بیامری 
نیوکاسل در بیشرت مزارع کشور، با این حال گزارش هایی از بروز بیامری 
و تلفات در مزارع گوشتی کشور و به خصوص استان مازندران مشاهده 
می شود. این مطالعه با هدف بررسی تیرت رسمی مزارع استان مازندران 
در سنین مختلف و بررسی پاسخ ایمنی در گله های گوشتی استان انجام 

گرفت.

مواد و روش  کار
روش مطالعه و منونه برداری

در این مطالعه که به صورت  مقطعی و  از  فروردین ماه سال ۱۳۹۳ 
تا خرداد ماه سال ۱۳۹۶ در  مزارع گوشتی استان مازندران  انجام گرفت. 
مزارع به صورت تصادفی از بین مزارع فعال استان در هر ماه انتخاب 
پیگیری  پرورش  دوره  انتهای  تا  منونه برداری  زمان  از  مزارع  متامی  شد. 
شدند و در صورت مشاهده تلفات مشکوک به بیامری نیوکاسل، از آن ها 
منونه  برداری انجام گرفت. در هر مزرعه مبتال از تعداد ۵-7 پرنده مبتال 
منونه های بافتی شامل نای، طحال، ریه و سکال تنسیل اخذ گردید. بر روی 
RT- منونه ها پس از آماده سازی و استخراج، آزمایش مولکولی به روش

PCR برای بررسی نیوکاسل ولوژنیک انجام گرفت )۱4(.

 آزمون های رسولوژیک

در هر مزرعه حداقل از ۱۶ پرنده منونه خون اخذ گردید. از هر پرنده 
۱ میلی لیرت خون از ورید بالی اخذ شد. منونه خون اخذ شده به مدت یک 
ساعت در دمای اتاق قرار داده شد تا رسم آن جدا شود. سپس رسم های 
جدا شده به آزمایشگاه منتقل شده و رسم ها تا زمان آزمایش در فریزر 

۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شد. 
جهت بررسی عیار رسمی نیوکاسل، بر روی منونه ها آزمایش مامنعت 
از هامگلوتیناسیون (HI) بر اساس استاندارد OIE انجام گرفت )۳(. جهت 
انجام آزمایش از میکروپلیت ۹۶ خانه ای استفاده گردید. ابتدا ۲۵ میکرو 
لیرت PBS در متامی گوده ها ریخته شد، سپس ۲۵ میکرولیرت رسم پرنده در 
گوده اول و رقت سازی آن تا آخرین گوده انجام گرفت، در مرحله بعد  
۲۵ میکرولیرت آنتی ژن نیوکاسل به متامی گوده ها اضافه شد و  میکروپلت 
به مدت ۱ دقیقه روی شیکر مکانیکی قرار داده شد و میکروپلت به مدت 
۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار گرفت. در مرحله بعد ۲۵ 

مجدداّ  و  شده  اضافه  گوده ها  متام  به  درصد   ۱ قرمز  گلبول  لیرت  میکرو 
میکروپلیت روی شیکر مکانیکی به مدت ۱۵ ثانیه  قرار داده شده و سپس 
میکروپلیت به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه قرار داده شد و نتایج 
ثبت گردید. از آنتی ژن 4 واحدی ساخت رشکت پسوک )پسوپاسل( برای 
انجام آزمایش HI استفاده گردید. رقت سازی تیرتها بر مبنای log۲ انجام 
گرفت. گلبول قرمز ۱ درصد مورد استفاده نیز از جوجه های SPF  تهیه 
طیور  بیامری های  تشخیص  مرکز  آزمایشگاه  در  آزمایش ها  کلیه  گردید. 

دوک مازندران انجام گرفت.  

تجزیه و تحلیل داده ها

پرنده  و  مزارع  نسبی  فراوانی  و  فراوانی  داده ها،  توصیف  برای 
میانگین  معیار  انحراف  حسابی،  میانگین  همچنین  و  شده  منونه برداری 
گروه   ۳ به  تیرت  میانگین  بر حسب  مزارع  شد.  بیان  تیرتها  پراکندگی  و 
دارای میانگین تا ۳، میانگین ۳ تا ۶ و میانگین باالتر از ۶ تقسیم شدند و  
پراکندگی تیرتهای مزارع در سه گروه و همچنین میانگین تیرتها برحسب 
ماه های مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و تست تکمیلی توکی 
مقایسه گردید. نسبت مزارع دارای میانگین تیرتی گروه بندی شده در باال 
نیز با استفاده از آزمون نسبت، مقایسه گردید. p>۰/۰۵ به عنوان سطح 
معناداری آماری در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 

نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام گرفت.

نتایج
برنامه واکسیناسیون نیوکاسل مزارع مورد مطالعه

برای  یکسانی  الگوی  از  حارض  مطالعه  در  شده  بررسی  مزارع 
واکسیناسیون علیه نیوکاسل استفاده منی کردند اما در اکرث مزارع حداقل 
4 نوبت واکسیناسیون انجام می گرفت. بیشرت مزارع در دو گروه از برنامه 
واکسیناسیون قرار داشتند. گروه اول مزارعی که واکسن تزریقی استفاده 
می کردند )یک روزگی یا 7-۱۰ روزگی( و در طول دوره در یک روزگی از 
اسپری واکسن نیوکاسل و تا قبل از ۱۰ روزگی یک نوبت قطره چشمی 
واکسن نیوکاسل و دو نوبت واکسن نیوکاسل به صورت آشامیدنی یکبار تا 
قبل از ۲۰ روزگی و  یکبار حدود ۳۰ روزگی استفاده می کردند. گروه دوم 
مزاعی بودند که واکسن تزریقی استفاده منی کردند. در این مزارع یک 
نوبت واکسن نیوکاسل به صورت اسپری در یکروزگی، یک نوبت تا قبل 
از ۱۰ روزگی به صورت قطره چشمی و یا آشامیدنی، یک نوبت تا قبل از 
۲۰ روزگی  به صورت آشامیدنی و یک نوبت نیز در حدود ۳۰ روزگی به 

صورت آشامیدنی استفاده می کردند.

نتایج توصیفی 

پرنده   ۳۵7۳ و  گوشتی  مزرعه   ۲۲4 تعداد  از  مطالعه  این  در 
منونه برداری شد. از نظر سنی تعداد ۲۲ گله کمرت از ۲۰ روز، 8 گله بین ۲۰ 
تا ۲4 روز، ۹۱ گله، ۲۵ تا ۳4 روز و ۱۰۳ گله ۳۵ روز و باالتر سن داشتند.

 ۶7 مزرعه در فصل بهار، ۳۰ مزرعه در فصل تابستان، ۳۹ مزرعه در 
فصل پاییز و 88  مزرعه در فصل زمستان و همچنین از ۱۰۵۳ پرنده در 
فصل بهار، از  ۶۰4 پرنده در فصل تابستان، از ۵۲۳ پرنده در فصل پاییز  و  

از ۱۳۹۳ پرنده در فصل زمستان منونه برداری شد. 

ارزیابی تیرت رسمی واکسیناسیون بیامری نیوکاسل در مزارع  ...



شامره 118، تحقیقات د امپزشكی و فرآورده های بیولوژیک، بهار 1397

61

در این مطالعه برنامه ۱۵۶ مزرعه دارای واکسن کشته و برنامه ۶8 
مزرعه فاقد واکسن کشته بود. میانگین تیرت در گله هایی  که از واکسن 
از  که  گله هایی  در  تیرت  میانگین  و   ۵/۳8±۲/۱۶ کردند  استفاده  کشته 

واکسن کشته استفاده نکرده بودند برابر ۲/۱±۵/۳۶ بود. 
میانگین تیرت گله های منونه برداری شده برابر ۵/۳8 و انحراف معیار 
آن برابر  ۲/۱4  بود )جدول ۱(. در این مطالعه ۳۱ مزرعه )۱۳/8 درصد( 
دارای میانگین تیرت کمرت   از ۳، ۱۰۳ مزرعه )4۶/۹8 درصد( دارای میانگین 
تیرت بین ۳ تا ۶ و ۹۰ مزرعه )4۰/۱7 درصد( دارای میانگین تیرت  ۶ و باالتر 
بودند )جدول ۲(.  یک مزرعه دارای میانگین تیرت باالتر از ۱۰، 7 مزرعه 
از ۹، 4 مزرعه دارای میانگین تیرت صفر و ۱۵  باالتر  دارای میانگین تیرت 

مزرع دارای میانگین تیرت کمرت از دو بودند.
هامن طور که در جدول ۳ منایش داده شده است، بیشرتین فراوانی 
تیرتها مربوط به تیرتهای ۶، ۵ و 7  و به ترتیب با ۵۱7، ۵۰8 و ۵۰8  مورد  
و کمرتین فراوانی تیرتها مربوط به تیرتهای ۱۱، ۱ و ۱۰ و به ترتیب با  ۱۵، 
8۶ و ۱۳۹ مورد بود. فراوانی توزیع تیرتها بر حسب تعداد مزرعه نیز در 

جدول 4 منایش داده شده است.
تلفات  دارای  مزرعه   4۰ تعداد  شده،  مطالعه  مزارع  بین  در 
 ۱4/۲۹( مورد   ۳۲ در  آن ها  بین  از  که  بودند  نیوکاسل  به  مشکوک 
درصد( نیوکاسل ولوژن شناسایی گردید. میانگین تیرت مزارع مبتال در 
زمان منونه برداری ۲/۲۱±۵/۵۵ بود. میانگین سایر مزارع )غیر مبتال( 

۲/۱۳±۵/۳۵ بود.

نتایج تحلیلی
آماری  اختالف  و   4/۹4 برابر  روزه   ۲۵-۳4 گله های  تیرت  میانگین 
نداشت   )۵/7۱( روز   ۳۵ از  باالتر  گله های  تیرت  میانگین  با  معنی داری 
)p<۰/۰۵(. میانگین تیرت رسمی مزارع  اخذ شده تفاوت آماری معنی داری 
در ماه های مختلف سال ندارد )p < ۰/۰۵(. میانگین تیرت مجموع گله های 
استان )۵/۳8( به طور معنی داری باالتر از تیرت ۳ به عنوان میانگین تیرت 

.)p > ۰/۰۰۱( محافظت کننده است
میانگین پراکندگی تیرتها در گله های با میانگین تیرت کمرت از ۳ )48/۵4 
در  پراکندگی  میانگین  از  باالتر  معنی دار  به طور  آماری  نظر  از  درصد( 
گله های با میانگین تیرت ۳ تا ۶ )۳۲/8۳ درصد( و باالتر از ۶ )۲۱/78 درصد( 
میانگین  با  گله های  در  پراکندگی  میانگین  p(. همچنین   >  ۰/۰۰۱( بود 
تیرت باالتر از ۶ به طور معنی داری کمرت از میانگین پراکندگی گله های با 

.)p > ۰/۰۰۱( میانگین  تیرت بین ۳ تا ۶ بود
به  درصد(   ۱۳/8(  ۳ از  کمرت  تیرت  میانگین   دارای  واحدهای  نسبت 
طور معنی داری کمرت از واحدهای دارای میانگین تیرت بین ۳ تا ۶ )4۶/۹8 
درصد(   4۰/۱7(  ۶ از  بزرگرت  تیرت  میانگین  دارای  واحدهای  و  درصد( 
می باشد )p > ۰/۰۰۱(. اما نسبت واحدهای دارای تیرت بین ۳ تا ۶،  اختالف 
از ۶ )4۰/۱7  با  واحدهای دارای میانگین تیرت بزرگرت  آماری معنی داری 

 .)p < ۰/۰۵( ندارد )درصد
میانگین تیرت در برنامه اول )استفاده از واکسن کشته( با گروه دوم 
آماری  اختالف  منونه گیری  زمان  در  کشته(  واکسن  از  استفاده  )عدم 
معنی داری نداشت )p < ۰/۰۵(. همچنین میانگین تیرت گروه مبتال با گروه 
.)p < ۰/۰۵( غیرمبتال نیز از نظر آماری تفاوت آماری معنی داری نداشت

بحث
در مطالعه حارض میانگین تیرت گله های بررسی شده برابر ۵/۳8  بود 
چند  هر  می باشد.   گله ها  محافظت  برای  مناسب  تیرت  نشان دهنده  که 
۱۳/8درصد مزارع )۳۱ مزرعه( دارای میانگین تیرت کمرت  از ۳ بودند  اما 
بیش از 77 درصد مزارع دارای میانگین تیرت باالی ۳ )تیرت محافظت کننده 
در برابر بیامری( )۱۵( بودند و با توجه به اینکه بیش از 7۰ درصد گله ها 
پوشش  ایمن  گله  نسبت  این  بودند،  بیامری  علیه  مناسبی  ایمنی  دارای 
مناسبی برای جلوگیری از همه گیر شدن  بیامری می باشد )۱۶(. در این 
در  فقط  و  شدند  پیگیری  دوره  انتهای  تا  پوشش  تحت  مزارع  مطالعه، 
۱4/۲۹درصد از مزارع بیامری نیوکاسل شناسایی شد. این در حالی است 
مزارع  در  نیوکاسل  شیوع   ۱۳۹۰ سال  اوایل  و   ۱۳8۹ سال  اواخر  در  که 
گوشتی استان موجب معدوم سازی بیش از  ۳ میلیون نیمچه گوشتی در 
اساس  بر  دامپزشکی(.  سازمان  نشده  منترش  )آمار  گردید  آلوده  مزارع 
که  نظر می رسد  به  مزارع  واکسیناسیون  برنامه  و  آمده  به دست  نتایج 
نقش  اخیر  استان در طی سال های  این  در  واکسیناسیون  مناسب  برنامه 
مهمی در ایجاد تیرت مناسب محافظت کننده در برابر بیامری داشته است. 
بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین تیرت گله ها در زمان منونه برداری در 
از  یکی  گله  ایمنی  نداشت.  معنی داری  آماری  تفاوت  هم  با  برنامه  دو 
پیامدهای مفیدی است که پس از یک برنامه واکسیناسیون موفق به دست 
می آید. ون بوون  و همکاران ) ۲۰۰8(  بیان کرد در یک گله طیور  ایمنی 
 HI گروهی زمانی به دست می آید که بیش از 8۵ درصد گله در تست 
دارای تیرت ۳ و باالتر باشند که این تیرت نیز پس از دو نوبت واکسیناسیون 
به دست می آید )۱7(. در مطالعه دیگری نتایج میدانی نشان داد که ۶۶ 
و   4 تیرت  دارای  واکسیناسیون  نوبت  چندین  از  پس  که  پرندگانی  درصد 
باقی  زنده  نیوکاسل  بیامری  حاد  ویروس  با  چالش  از  پس  بودند  باالتر 
ایمنی مناسب علیه  ایجاد  ماندند )7(. در کتاب بیامری های طیور، برای 
نوبت  را یک  واکسیناسیون در طیور گوشتی  پیشنهادی  برنامه  نیوکاسل 
واکسن زنده در سن یک روزگی به همراه یک و یا دو نوبت واکسن زنده 

یادآور در طول دوره پرورشی یشنهاد داده است )۲(.  
در مطالعه ای در پاکستان توسط نومان و همکاران )۲۰۰۵( تعداد 8۰۳ 
منونه خون از طیور گوشتی، تخم گذار و کشتارگاه در پاکستان اخذ گردید 
و تیرت رسمی آنها ارزیابی شد. ۹8/۰7 درصد منونه های طیور در کشتارگاه 
اما  بودند  نیوکاسل  برابر  در  کننده  محافظت  تیرت  دارای  درصد   ۱۰۰ و 
و  بودند  محافظت کننده  تیرت  فاقد  گوشتی  مزارع  در  طیور  اعظم  بخش 
نتیجه گیری کردند که میزان محافظت نسبت به بیامری نیوکاسل در طیور 
تخمگذار واکسینه شده مطلوب می باشد، اما این میزان در طیور گوشتی 
واکسینه شده نامطلوب بوده و باید از طریق افزایش ایمنی مرغ های مادر 
یابد)۱8(.  بهبود  مدیریتی  مناسب  اتخاذ رشایط  با  و  تخم گذاری  از  قبل 
مازنگیا و همکاران در اتیوپی ) ۲۰۰۹( جهت ارزیابی تیرت نیوکاسل بعد 
از برنامه های مختلف واکسیناسیون نشان دادند که 7۱/۱ درصد منونه ها 
دارای تیرت ۳ و باالتر بوده و نشان دهنده محافظت گله ها در برابر بیامری 
بودند )۱۹(. یاماتو و همکاران )۲۰۱۰( در مطالعه ای در کشور بنگالدش 
برای ارزیابی تیرت نیوکاسل، تعداد ۹۶۰ منونه  از ۱۰۲ مزرعه گوشتی و ۹۰ 
مزرعه تخمگذار اخذ کردند. در مطالعه مذکور ۵۱۰ منونه )78/۰4 درصد( 
در مزارع گوشتی و 4۵۰ منونه )۹۶/۶7 درصد( در مزارع تخم گذار دارای 
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تیرت باالتر از ۳ بودند که طیور با سن ۱-۲ هفته دارای تیرت مناسب، طیور 
در سن ۳-4 هفته تیرت نسبتا مناسب و طیور ۵-۶ هفته دارای تیرت پایین و 
حساس در برابر بیامری بودند. محققین مطالعه مذکور عوامل احتاملی 
پایین  راکیفیت  ۳-۶ هفته  در طیور  نیوکاسل  تیرت  بودن  پایین  در   موثر 
بیامری های  واکسیناسیون، حضور  نامناسب  برنامه  واکسن های مرصفی، 
تضعیف کننده سیستم ایمنی و یا مواد تضعیف کننده سیستم ایمنی در 

غذای طیور بیان کردند )۲۰(.  

نتیجه گیری 
اجرا  متنوعی  واکسیناسیون  برنامه های  کشور  مختلف  مناطق  در 
میشود و بیشرتین واکسن مرصفی در کشور مربوط به بیامری نیوکاسل 
می باشد با این حال، این بیامری هنوز یکی از مهم ترین چالش های پرورش 
در  متعددی  عوامل  می باشد.  کشور  در  گوشتی  طیور  ویژه  به  و  طیور 
بودن  اثربخش  و  مزرعه  در  واکسیناسیون  مناسب  برنامه  یک  اجرای 
با  تاثیر دارند که وضعیت آلودگی منطقه و میزان مواجهه یک گله  آن 
واکسن های  کیفیت  مزرعه،  زیستی  امنیت  وضعیت  نیوکاسل،  ویروس 
از  استفاده  جوجه ها،  مادری  ایمنی  واکسیناسیون،  روش  استفاده،  مورد 
)مانند  کنند  ایجاد  تداخل  واکسیناسیون  با  می توانند  که  واکسن ها  سایر 
واکسیناسیون بیامری برونشیت عفونی همزمان و یا در فاصله کوتاهی 
پیش از واکسیناسیون بیامری نیوکاسل(، هزینه واکسیناسیون، دمای محیط 
و رشایط آب و هوایی از جمله مهم ترین این عوامل می باشند )۲, ۲۱, ۲۲(.
رعایت  ضمن  مزارع،  در  نیوکاسل  بیامری  کنرتل  در  موفقیت  برای 
مناسب  برنامه  می بایست  بهداشتی،  و  زیستی  امنیت  اصول  رشایط 
واکسیناسیون ) هر یک از دو برنامه ذکر شده در باال( به گونه ای انجام 
گیرد تا در زمان مناسب در بیش از 8۵ درصد جمعیت گله، ایمنی مورد 
نیاز برای محافظت در برابر بیامری ایجاد شود. همچنین پوشش مناسب 
بروز  و  بیامری  گسرتش  از  جلوگیری  باعث  مزارع  در  واکسیناسیون 
همه گیری در مناطق پرتراکم خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه، 
برنامه های واکسیناسیون انجام گرفته و ذکر شده در این مطالعه، پوشش 

مناسبی داشته و از بروز اپیدمی در منطقه جلوگیری منوده است. 
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جدول 1- میانگین و انحراف معیار تیرت نیوکاسل در مزارع گوشتی استان مازندران سالهای 1396-1393

جدول 2- فراوانی پراکندکی میانگین تیرت رسمی مزارع منونه برداری شده برای نیوکاسل بر حسب فصل در استان مازندران سالهای 1396-1393

میانگین پراکندگی تیتر گله هاانحراف معیار میانگین تیترمیانگین تیترپرنده نمونه برداری شدهمزرعه نمونه-برداری شدهماه

22/37 ± 6710535/132/2732/25بهار

15/06± 306045/191/8424/57تابستان

18/81 ± 395235/561/729/44پاییز

18/39 ± 8813935/582/2927/64زمستان

19/75 ± 22435735/382/1429/42مجموع

ماه
وضعیت میانگین تیتر گله ها

مجموع
تیتر 6 و باالترتیتر بین 3 تا 6تیتر کمتر از 3

13302467بهار

2151330تابستان

3221439پاییز

13363988زمستان

)100%( 224)40/17%( 90)46/98%( 103)13/8%( 31مجموع
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جدول 3- فراوانی تیرت نیوکاسل بر اساس میانگین تیرت گله ها در مزارع منونه برداری شده در استان مازندران سالهای 1396-1393

جدول 4- فراوانی تیرت نیوکاسل به تفکیک تعداد مزرعه بر اساس میانگین تیرت گله ها در مزارع منونه برداری شده در استان مازندران سالهای 1396-1393

میانگین تیتر گله ها
تعداد پرنده

تیتر11تیتر10تیتر9تیتر8تیتر7تیتر6تیتر5تیتر4تیتر3تیتر2تیتر1تیتر0مجموع

4551157613185298711002کمتر از 3

6-31644429672353484013041595014213

614124121738992063483552051370 و باالتر

35111618620033741550851750840621913915مجموع

میانگین تیتر گله ها
تعداد مزرعه دارای تیتر مربوطه

تیتر11تیتر10تیتر9تیتر8تیتر7تیتر6تیتر5تیتر4تیتر3تیتر2تیتر1تیتر0

2117251912541101کمتر از 3

6-3197367489948360281027

641212205063120806142 و باالتر

44256310512114915014110971448مجموع

 

ارزیابی تیرت رسمی واکسیناسیون بیامری نیوکاسل در مزارع  ...


