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چكیده
نیوکاسل یکی از مهمترین بیامریهای طیور از نظر اقتصادی و از مهمترین چالشهای پرورش طیور در کشور میباشد .این مطالعه به صورت
مقطعی و از فروردین  1393تا خرداد  1396در مزارع گوشتی استان مازندران با هدف بررسی تیرت رسمی حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل
انجام گرفت .در هر مزرعه حداقل از  16پرنده منونه خون اخذ گردید و بر روی منونههای رسمی ،آزمایش مامنعت از هامگلوتیناسیون ()HI
انجام گرفت .میانگین تیرتها برحسب ماههای مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و تست تکمیلی توکی مقایسه گردید .از 224
مزرعه گوشتی و  3573پرنده منونهبرداری شد .از نظر سنی تعداد  22گله کمرت از  20روز 8 ،گله بین  20تا  24روز 91 ،گله 25 ،تا  34روز و
 103گله  35روز و باالتر سن داشتند .میانگین تیرت گلههای منونهبرداری شده برابر  5/38 ±2/14بود .میانگین تیرت  31مزرعه ( 13/8درصد)
کمرت از  ،3میانگین تیرت  103مزرعه ( 46/98درصد) بین  3تا  6و میانگین تیرت  90مزرعه ( 40/17درصد)  6و باالتر بودند .در  8مزرعه نیز
( 3/57درصد) با استفاده از روش  PCRنیوکاسل ولوژن شناسایی گردید .میانگین تیرت گلههای  25-34روزه برابر  4/94و اختالف آماری
معنیداری با میانگین تیرت گلههای باالتر از  35روز ( )5/71نداشت ( .)p<0/05میانگین تیرت مجموع گلههای استان ( )5/38به طور معنیداری
باالتر از تیرت  3به عنوان میانگین تیرت محافظت کننده است ( .)p > 0/001با توجه به نتایج این مطالعه ،برنامههای 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-sectional 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 different 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.
Key words: Newcastle Disease, serum titer, hemagglutination inhibition, broiler farms, Mazandaran province

 یک.منتقل شوند اما اکولوژی آنها در حیات وحش شناخته شده نیست
استثناء در این مورد ویروس نیوکاسل ولوژن میباشد که پرندگان وحشی
 ویروسهای.)5 ,4 ,2( مخزن نیستند و در ماکیان و کبوتر اندمیک است
نیوکاسل بر اساس بیامریزایی در ماکیان به ویروسهای بسیار بیامریزا
) با بیامریزایی متوسط (مزوژنیک) و غیر بیامریزا (لنتوژنیک،)(ولوژنیک
.)3 ,2(تقسیمبندی میشوند
 به عنوان ویروس،PPMV-1  جدایههای،OIE بر اساس توصیف
 دارای شاخص،ولوژن بیامری نیوکاسل هستند که در ماکیان یک روزه
 یا بیشرت باشد یا دارای آمینواسیدهای0/7 )ICPI( پاتوژنیسیتی داخل مغزی
 به، باشند و به محض عفونت طیورF متعدد بازی در جایگاه شکست ژن
.)3(  میباشندOIE عنوان بیامری نیوکاسل قابل گزارش به
 واکسیناسیون،یکی از مهمترین راههای کنرتل بیامری در طیور
 نقش واکسیناسیون در کنرتل بیامری نیوکاسل کاهش ابتال و.میباشد
کاهش مرگ و میر ناشی از بیامری است و واکسیناسیون قادر به پیشگیری
کامل طیور از آلوده شدن به سویههای ولوژن نیست اما واکسیناسیون

مقدمه
٪نیوکاسل یکی از مهمترین بیامریهای طیور از نظر اقتصادی میباشد
به خصوص در مناطقی که ماکیان روستایی یا خانگی منبع مهم درآمد
 این بیامری در آسیا و آفریقا.و منبع غذایی پروتئینی مهمی میباشند
 کشورهای دارای.)1(یکی از بزرگترین معضالت صنعت طیور میباشد
تولیدات صنعتی طیور نیز هزینههای هنگفتی برای پیشگیری از بیامری
نیوکاسل یا پیشگیری از رضرهای ناشی از این بیامری رصف میکنند تا
،رشایطی عاری از بیامری نیوکاسل داشته باشند یا پس از درگیری با آن
.)2(رصف ریشهکنی بیامری میکنند
Avian paramixovirus بیامری نیوکاسل توسط سویههای حاد ویروس
- رسوتیپ پارامیکسو11  تاکنون.) ایجاد میشودAPMV-1( 1 serotype
 نامگذاری میشوند و تنها11  تا1 ویروس طیور شناسایی شده که از
.)2(  عالیم بیامری بالینی را در ماکیان ایجاد میکنند،PPMV-1 برخی از
به نظر میرسد که متامی رسوتیپهای پارامیکسوویروس دارای مخزن
پرنده وحشی شناخته شده و یا احتاملی هستند که میتوانند به ماکیان
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قادر به کاهش میزان عفونت و همچنین کاهش دفع ویروسهای ولوژن
میگردد( .)9-6نیوکاسل فوق حاد در ایران بومی است و واکسیناسیون
بر علیه آن در طیور صنعتی و بومی کشور انجام میگیرد .با این حال این
بیامری از عمدهترین مشکالت صنعت طیور در کشور محسوب میگردد
و موارد بیامری هر ساله در کشور گزارش میگردد (.)12-10
بر اساس دادههای ثبت شده در بانک اطالعاتی بیامریهای طیور
سازمان دامپزشکی ( ،)GISواکسنهای متنوعی شامل انواع واکسنهای
زنده (السوتا ،B1 ،کلون ،مقاوم به گرما) و واکسنهای کشته به صورت
تکی و دوگانه و چندگانه در کشور تولید و یا وارد شده و مرصف میشود.
بر اساس آمار وزارت جهادکشاورزی سالیانه بیش از یک میلیارد جوجه
یکروزه گوشتی در کشور تولید و پرورش داده میشود و استان مازندران
با بیش از  2400مزرعه گوشتی به عنوان قطب پرورش طیور گوشتی
کشور مطرح میباشد ( .)13علیرغم واکسیناسیون گسرتده علیه بیامری
نیوکاسل در بیشرت مزارع کشور ،با این حال گزارشهایی از بروز بیامری
و تلفات در مزارع گوشتی کشور و به خصوص استان مازندران مشاهده
میشود .این مطالعه با هدف بررسی تیرت رسمی مزارع استان مازندران
در سنین مختلف و بررسی پاسخ ایمنی در گلههای گوشتی استان انجام
گرفت.
مواد و روش کار

روش مطالعه و منونهبرداری

در این مطالعه که به صورت مقطعی و از فروردین ماه سال 1393
تا خرداد ماه سال  1396در مزارع گوشتی استان مازندران انجام گرفت.
مزارع به صورت تصادفی از بین مزارع فعال استان در هر ماه انتخاب
شد .متامی مزارع از زمان منونهبرداری تا انتهای دوره پرورش پیگیری
شدند و در صورت مشاهده تلفات مشکوک به بیامری نیوکاسل ،از آنها
منونهبرداری انجام گرفت .در هر مزرعه مبتال از تعداد  7-5پرنده مبتال
منونههای بافتی شامل نای ،طحال ،ریه و سکال تنسیل اخذ گردید .بر روی
منونهها پس از آمادهسازی و استخراج ،آزمایش مولکولی به روش RT-
 PCRبرای بررسی نیوکاسل ولوژنیک انجام گرفت (.)14
آزمونهای رسولوژیک

در هر مزرعه حداقل از  16پرنده منونه خون اخذ گردید .از هر پرنده
 1میلیلیرت 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 رسمهای
جدا شده به آزمایشگاه منتقل شده و رسمها تا زمان آزمایش در فریزر
 -20درجه سانتیگراد نگهداری شد.
جهت بررسی عیار رسمی نیوکاسل ،بر روی منونهها آزمایش مامنعت
از هامگلوتیناسیون ( )HIبر اساس استاندارد  OIEانجام گرفت ( .)3جهت
انجام آزمایش از میکروپلیت  96خانهای استفاده گردید .ابتدا  25میکرو
لیرت  PBSدر متامی گودهها ریخته شد ،سپس  25میکرولیرت رسم پرنده در
گوده اول و رقت سازی آن تا آخرین گوده انجام گرفت ،در مرحله بعد
 25میکرولیرت آنتیژن نیوکاسل به متامی گودهها اضافه شد و میکروپلت
به مدت  1دقیقه روی شیکر مکانیکی قرار داده شد و میکروپلت به مدت
 30دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفت .در مرحله بعد 25

میکرو لیرت گلبول قرمز  1درصد به متام گودهها اضافه شده و مجدداّ
میکروپلیت روی شیکر مکانیکی به مدت  15ثانیه قرار داده شده و سپس
میکروپلیت به مدت  30دقیقه در دمای  25درجه قرار داده شد و نتایج
ثبت گردید .از آنتیژن  4واحدی ساخت رشکت پسوک (پسوپاسل) برای
انجام آزمایش  HIاستفاده گردید .رقت سازی تیرتها بر مبنای  log2انجام
گرفت .گلبول قرمز  1درصد مورد استفاده نیز از جوجههای  SPFتهیه
گردید .کلیه آزمایشها در آزمایشگاه مرکز تشخیص بیامریهای طیور
دوک مازندران انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها

برای توصیف دادهها ،فراوانی و فراوانی نسبی مزارع و پرنده
منونهبرداری شده و همچنین میانگین حسابی ،انحراف معیار میانگین
و پراکندگی تیرتها بیان شد .مزارع بر حسب میانگین تیرت به  3گروه
دارای میانگین تا  ،3میانگین  3تا  6و میانگین باالتر از  6تقسیم شدند و
پراکندگی تیرتهای مزارع در سه گروه و همچنین میانگین تیرتها برحسب
ماههای مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و تست تکمیلی توکی
مقایسه گردید .نسبت مزارع دارای میانگین تیرتی گروهبندی شده در باال
نیز با استفاده از آزمون نسبت ،مقایسه گردید p>0/05 .به عنوان سطح
معناداری آماری در نظر گرفته شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام گرفت.
نتایج

برنامه واکسیناسیون نیوکاسل مزارع مورد مطالعه

مزارع بررسی شده در مطالعه حارض از الگوی یکسانی برای
واکسیناسیون علیه نیوکاسل استفاده منیکردند اما در اکرث مزارع حداقل
 4نوبت واکسیناسیون انجام میگرفت .بیشرت مزارع در دو گروه از برنامه
واکسیناسیون قرار داشتند .گروه اول مزارعی که واکسن تزریقی استفاده
میکردند (یک روزگی یا  10-7روزگی) و در طول دوره در یکروزگی از
اسپری واکسن نیوکاسل و تا قبل از  10روزگی یک نوبت قطره چشمی
واکسن نیوکاسل و دو نوبت واکسن نیوکاسل به صورت آشامیدنی یکبار تا
قبل از  20روزگی و یکبار حدود  30روزگی استفاده میکردند .گروه دوم
مزاعی بودند که واکسن تزریقی استفاده منیکردند .در این مزارع یک
نوبت واکسن نیوکاسل به صورت اسپری در یکروزگی ،یک نوبت تا قبل
از  10روزگی به صورت قطره چشمی و یا آشامیدنی ،یک نوبت تا قبل از
 20روزگی به صورت آشامیدنی و یک نوبت نیز در حدود  30روزگی به
صورت آشامیدنی استفاده میکردند.
نتایج توصیفی

در این مطالعه از تعداد  224مزرعه گوشتی و  3573پرنده
منونهبرداری شد .از نظر سنی تعداد  22گله کمرت از  20روز 8 ،گله بین 20
تا  24روز 91 ،گله 25 ،تا  34روز و  103گله  35روز و باالتر سن داشتند.
 67مزرعه در فصل بهار 30 ،مزرعه در فصل تابستان 39 ،مزرعه در
فصل پاییز و  88مزرعه در فصل زمستان و همچنین از  1053پرنده در
فصل بهار ،از  604پرنده در فصل تابستان ،از  523پرنده در فصل پاییز و
از  1393پرنده در فصل زمستان منونهبرداری شد.
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در این مطالعه برنامه  156مزرعه دارای واکسن کشته و برنامه 68
مزرعه فاقد واکسن کشته بود .میانگین تیرت در گلههایی که از واکسن
کشته استفاده کردند  5/38±2/16و میانگین تیرت در گلههایی که از
واکسن کشته استفاده نکرده بودند برابر  5/36±2/1بود.
میانگین تیرت گلههای منونهبرداری شده برابر  5/38و انحراف معیار
آن برابر  2/14بود (جدول  .)1در این مطالعه  31مزرعه ( 13/8درصد)
دارای میانگین تیرت کمرت از  103 ،3مزرعه ( 46/98درصد) دارای میانگین
تیرت بین  3تا  6و  90مزرعه ( 40/17درصد) دارای میانگین تیرت  6و باالتر
بودند (جدول  .)2یک مزرعه دارای میانگین تیرت باالتر از  7 ،10مزرعه
دارای میانگین تیرت باالتر از  4 ،9مزرعه دارای میانگین تیرت صفر و 15
مزرع دارای میانگین تیرت کمرت از دو بودند.
هامنطور که در جدول  3منایش داده شده است ،بیشرتین فراوانی
تیرتها مربوط به تیرتهای  5 ،6و  7و به ترتیب با  508 ،517و  508مورد
و کمرتین فراوانی تیرتها مربوط به تیرتهای  1 ،11و  10و به ترتیب با ،15
 86و  139مورد بود .فراوانی توزیع تیرتها بر حسب تعداد مزرعه نیز در
جدول  4منایش داده شده است.
در بین مزارع مطالعه شده ،تعداد  40مزرعه دارای تلفات
مشکوک به نیوکاسل بودند که از بین آنها در  32مورد (14/29
درصد) نیوکاسل ولوژن شناسایی گردید .میانگین تیرت مزارع مبتال در
زمان منونهبرداری  5/55±2/21بود .میانگین سایر مزارع (غیر مبتال)
 5/35±2/13بود.
نتایج تحلیلی
میانگین تیرت گلههای  25-34روزه برابر  4/94و اختالف آماری
معنیداری با میانگین تیرت گلههای باالتر از  35روز ( )5/71نداشت
( .)p<0/05میانگین تیرت رسمی مزارع اخذ شده تفاوت آماری معنیداری
در ماههای مختلف سال ندارد ( .)p < 0/05میانگین تیرت مجموع گلههای
استان ( )5/38به طور معنیداری باالتر از تیرت  3به عنوان میانگین تیرت
محافظت کننده است (.)p > 0/001
میانگین پراکندگی تیرتها در گلههای با میانگین تیرت کمرت از 48/54( 3
درصد) از نظر آماری به طور معنیدار باالتر از میانگین پراکندگی در
گلههای با میانگین تیرت  3تا  32/83( 6درصد) و باالتر از  21/78( 6درصد)
بود ( .)p > 0/001همچنین میانگین پراکندگی در گلههای با میانگین
تیرت باالتر از  6به طور معنیداری کمرت از میانگین پراکندگی گلههای با
میانگین تیرت بین  3تا  6بود (.)p > 0/001
نسبت واحدهای دارای میانگین تیرت کمرت از  13/8( 3درصد) به
طور معنیداری کمرت از واحدهای دارای میانگین تیرت بین  3تا 46/98( 6
درصد) و واحدهای دارای میانگین تیرت بزرگرت از  40/17( 6درصد)
میباشد ( .)p > 0/001اما نسبت واحدهای دارای تیرت بین  3تا  ،6اختالف
آماری معنیداری با واحدهای دارای میانگین تیرت بزرگرت از 40/17( 6
درصد) ندارد (.)p < 0/05
میانگین تیرت در برنامه اول (استفاده از واکسن کشته) با گروه دوم
(عدم استفاده از واکسن کشته) در زمان منونهگیری اختالف آماری
معنیداری نداشت ( .)p < 0/05همچنین میانگین تیرت گروه مبتال با گروه
غیرمبتال نیز از نظر آماری تفاوت آماری معنیداری نداشت (.)p < 0/05
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بحث
در مطالعه حارض میانگین تیرت گلههای بررسی شده برابر  5/38بود
که نشاندهنده تیرت مناسب برای محافظت گلهها میباشد .هر چند
13/8درصد مزارع ( 31مزرعه) دارای میانگین تیرت کمرت از  3بودند اما
بیش از  77درصد مزارع دارای میانگین تیرت باالی ( 3تیرت محافظت کننده
در برابر بیامری) ( )15بودند و با توجه به اینکه بیش از  70درصد گلهها
دارای ایمنی مناسبی علیه بیامری بودند ،این نسبت گله ایمن پوشش
مناسبی برای جلوگیری از همهگیر شدن بیامری میباشد ( .)16در این
مطالعه ،مزارع تحت پوشش تا انتهای دوره پیگیری شدند و فقط در
14/29درصد از مزارع بیامری نیوکاسل شناسایی شد .این در حالی است
که در اواخر سال  1389و اوایل سال  1390شیوع نیوکاسل در مزارع
گوشتی استان موجب معدومسازی بیش از  3میلیون نیمچه گوشتی در
مزارع آلوده گردید (آمار منترش نشده سازمان دامپزشکی) .بر اساس
نتایج به دست آمده و برنامه واکسیناسیون مزارع به نظر میرسد که
برنامه مناسب واکسیناسیون در این استان در طی سالهای اخیر نقش
مهمی در ایجاد تیرت مناسب محافظت کننده در برابر بیامری داشته است.
بر اساس نتایج این مطالعه ،میانگین تیرت گلهها در زمان منونهبرداری در
دو برنامه با هم تفاوت آماری معنیداری نداشت .ایمنی گله یکی از
پیامدهای مفیدی است که پس از یک برنامه واکسیناسیون موفق به دست
میآید .ون بوون و همکاران (  )2008بیان کرد در یک گله طیور ایمنی
گروهی زمانی به دست میآید که بیش از  85درصد گله در تست HI
دارای تیرت  3و باالتر باشند که این تیرت نیز پس از دو نوبت واکسیناسیون
به دست میآید ( .)17در مطالعه دیگری نتایج میدانی نشان داد که 66
درصد پرندگانی که پس از چندین نوبت واکسیناسیون دارای تیرت  4و
باالتر بودند پس از چالش با ویروس حاد بیامری نیوکاسل زنده باقی
ماندند ( .)7در کتاب بیامریهای طیور ،برای ایجاد ایمنی مناسب علیه
نیوکاسل برنامه پیشنهادی واکسیناسیون در طیور گوشتی را یک نوبت
واکسن زنده در سن یک روزگی به همراه یک و یا دو نوبت واکسن زنده
یادآور در طول دوره پرورشی یشنهاد داده است (.)2
در مطالعهای در پاکستان توسط نومان و همکاران ( )2005تعداد 803
منونه خون از طیور گوشتی ،تخمگذار و کشتارگاه در پاکستان اخذ گردید
و تیرت رسمی آنها ارزیابی شد 98/07 .درصد منونههای طیور در کشتارگاه
و  100درصد دارای تیرت محافظت کننده در برابر نیوکاسل بودند اما
بخش اعظم طیور در مزارع گوشتی فاقد تیرت محافظتکننده بودند و
نتیجهگیری کردند که میزان محافظت نسبت به بیامری نیوکاسل در طیور
تخمگذار واکسینه شده مطلوب میباشد ،اما این میزان در طیور گوشتی
واکسینه شده نامطلوب بوده و باید از طریق افزایش ایمنی مرغهای مادر
قبل از تخمگذاری و با اتخاذ رشایط مناسب مدیریتی بهبود یابد(.)18
مازنگیا و همکاران در اتیوپی (  )2009جهت ارزیابی تیرت نیوکاسل بعد
از برنامههای مختلف واکسیناسیون نشان دادند که  71/1درصد منونهها
دارای تیرت  3و باالتر بوده و نشاندهنده محافظت گلهها در برابر بیامری
بودند ( .)19یاماتو و همکاران ( )2010در مطالعهای در کشور بنگالدش
برای ارزیابی تیرت نیوکاسل ،تعداد  960منونه از  102مزرعه گوشتی و 90
مزرعه تخمگذار اخذ کردند .در مطالعه مذکور  510منونه ( 78/04درصد)
در مزارع گوشتی و  450منونه ( 96/67درصد) در مزارع تخمگذار دارای

... ارزیابی تیرت رسمی واکسیناسیون بیامری نیوکاسل در مزارع

castle disease virus) (NB: Version adopted in May 2012). 2017.
4. A Awan, M., M. J Otte, and A. D James.1994. The epidemiology
of Newcastle disease in rural poultry: A review. Vol. 23,
5. Schelling, E., B. Thur, C. Griot, and L. Audige.1999. Epidemiological study of Newcastle disease in backyard poultry and wild
bird populations in Switzerland. Avian Pathology. 28(3): p. 263-72.
6. Alexander, D.J., R.J. Manvell, J. Banks, M.S. Collins, G. Parsons, B. Cox, K.M. Frost, E.C. Speidel, S. Ashman, and E.W. Aldous.1999. Experimental assessment of the pathogenicity of the
Newcastle disease viruses from outbreaks in Great Britain in 1997
for chickens and turkeys, and the protection afforded by vaccination. Avian Pathology. 28(5): p. 501-11.
7. Kapczynski, D.R. and D.J. King. 2005. Protection of chickens
against overt clinical disease and determination of viral shedding
following vaccination with commercially available Newcastle disease virus vaccines upon challenge with highly virulent virus from
the California 2002 exotic Newcastle disease outbreak. Vaccine.
23(26): p. 3424-33.
8. Miller, P.J., C. Estevez, Q. Yu, D.L. Suarez, and D.J. King. 2009.
Comparison of viral shedding following vaccination with inactivated and live Newcastle disease vaccines formulated with wild-type
and recombinant viruses. Avian Disease. 53(1): p. 39-49.
9. Miller, P.J., D.J. King, C.L. Afonso, and D.L. Suarez.2007. Antigenic differences among Newcastle disease virus strains of different genotypes used in vaccine formulation affect viral shedding
after a virulent challenge. Vaccine. 25(41): p. 7238-46.
10. Hosseini, H., A.G. Langeroudi, and R. Torabi.2014. Molecular
characterization and phylogenetic study of Newcastle disease viruses isolated in Iran, 2010-2012. Avian Dis. 58(3): p. 373-6.
11. Ebrahimi, M.M., S. Shahsavandi, G. Moazenijula, and M.
Shamsara.2012. Phylogeny and evolution of Newcastle disease
virus genotypes isolated in Asia during 2008-2011. Virus Genes.
45(1): p. 63-8.
12. Boroomand, Z., R.A. Jafari, and M. Mayahi.2016. Molecular
characterization and phylogenetic study of the fusion genes of
Newcastle disease virus from the recent outbreaks in Ahvaz, Iran.

 طیور، هفته دارای تیرت مناسب2-1  بودند که طیور با سن3 تیرت باالتر از
 هفته دارای تیرت پایین و6-5  هفته تیرت نسبتا مناسب و طیور4-3 در سن
 محققین مطالعه مذکور عوامل احتاملی.حساس در برابر بیامری بودند
 هفته راکیفیت پایین6-3 موثر در پایین بودن تیرت نیوکاسل در طیور
 حضور بیامریهای، برنامه نامناسب واکسیناسیون،واکسنهای مرصفی
تضعیف کننده سیستم ایمنی و یا مواد تضعیف کننده سیستم ایمنی در
.)20( غذای طیور بیان کردند
نتیجهگیری
در مناطق مختلف کشور برنامههای واکسیناسیون متنوعی اجرا
میشود و بیشرتین واکسن مرصفی در کشور مربوط به بیامری نیوکاسل
 این بیامری هنوز یکی از مهمترین چالشهای پرورش،میباشد با این حال
 عوامل متعددی در.طیور و به ویژه طیور گوشتی در کشور میباشد
اجرای یک برنامه مناسب واکسیناسیون در مزرعه و اثربخش بودن
آن تاثیر دارند که وضعیت آلودگی منطقه و میزان مواجهه یک گله با
 کیفیت واکسنهای، وضعیت امنیت زیستی مزرعه،ویروس نیوکاسل
 استفاده از، ایمنی مادری جوجهها، روش واکسیناسیون،مورد استفاده
سایر واکسنها که میتوانند با واکسیناسیون تداخل ایجاد کنند (مانند
واکسیناسیون بیامری برونشیت عفونی همزمان و یا در فاصله کوتاهی
 دمای محیط، هزینه واکسیناسیون،)پیش از واکسیناسیون بیامری نیوکاسل
.)22 ,21 ,2( و رشایط آب و هوایی از جمله مهمترین این عوامل میباشند
 ضمن رعایت،برای موفقیت در کنرتل بیامری نیوکاسل در مزارع
 میبایست برنامه مناسب،رشایط اصول امنیت زیستی و بهداشتی
واکسیناسیون ( هر یک از دو برنامه ذکر شده در باال) به گونهای انجام
 ایمنی مورد، درصد جمعیت گله85 گیرد تا در زمان مناسب در بیش از
 همچنین پوشش مناسب.نیاز برای محافظت در برابر بیامری ایجاد شود
واکسیناسیون در مزارع باعث جلوگیری از گسرتش بیامری و بروز
، با توجه به نتایج این مطالعه.همهگیری در مناطق پرتراکم خواهد شد
 پوشش،برنامههای واکسیناسیون انجام گرفته و ذکر شده در این مطالعه
.مناسبی داشته و از بروز اپیدمی در منطقه جلوگیری منوده است
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از اداره کل دامپزشکی استان مازندران و پرسنل
آزمایشگاه مرکز تشخیص دوک بیامریهای طیور به علت همکاری در
.اجرای این مطالعه کامل تشکر را دارد
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1396-1393  میانگین و انحراف معیار تیرت نیوکاسل در مزارع گوشتی استان مازندران سالهای-1 جدول
میانگین پراکندگی تیتر گلهها

انحراف معیار میانگین تیتر

میانگین تیتر

پرنده نمونهبرداری شده

برداری شده-مزرعه نمونه

ماه

32/25 ± 22/37

2/27

5/13

1053

67

بهار

24/57 ±15/06

1/84

5/19

604

30

تابستان

29/44 ± 18/81

1/7

5/56

523

39

پاییز

27/64 ± 18/39

2/29

5/58

1393

88

زمستان

29/42 ± 19/75

2/14

5/38

3573

224

مجموع

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

مجموع

وضعیت میانگین تیتر گلهها

ماه

 و باالتر6 تیتر

6  تا3 تیتر بین

3 تیتر کمتر از

67

24

30

13

بهار

30

13

15

2

تابستان

39

14

22

3

پاییز

88

39

36

13

زمستان

224 )%100(

90 )%40/17(

103 )%46/98(

31 )%13/8(

مجموع
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میانگین تیتر گلهها

تعداد پرنده
مجموع

تیتر0

تیتر1

تیتر2

تیتر3

تیتر4

تیتر5

تیتر6

تیتر7

تیتر8

تیتر9

تیتر10

تیتر11

کمتر از 3

455

115

76

131

85

29

8

7

1

1

0

0

2

6-3

1644

42

9

67

235

348

401

304

159

50

14

2

13

 6و باالتر

1412

4

1

2

17

38

99

206

348

355

205

137

0
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3511

161

86

200

337

415

508

517
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406

219

139
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میانگین تیتر گلهها

تعداد مزرعه دارای تیتر مربوطه
تیتر0

تیتر1

تیتر2

تیتر3

تیتر4

تیتر5

تیتر6

تیتر7

تیتر8

تیتر9

کمتر از 3

21

17

25

19

12

5

4

1

1

0

6-3

19

7

36

74

89

94

83

60

28

10

2

 6و باالتر

4

1

2

12

20

50

63

120

80

61

42

مجموع

44

25

63

105

121

149

150

141

109

71

44

64

تیتر10

تیتر11
1
7
8

