
 

پایش بیماری های نیوکاسل وآنفلوانزای مرغان 
بومی در دو اقلیم متفاوت استان اصفهان

bb

چکيد ه 

پرورش مرغ بومی اشتغالزا، خوداتکا و تامین کننده بخشی از نیاز پروتیینی جوامع روستایی و شهری ایران است، به منظور پایش بیامری های 
گرم-خشک  اقلیم  یک  در  ساکن  روستایی  خانوار  در60  روزه   45-50 جوجه بومی  قطعه   900 تعداد  آنفلوانزادرمرغان بومی،  و  نیوکاسل 
)شهرستان های برخوار و نجف آباد( و یک اقلیم رسد-مرطوب )شهرستان های خوانسار و سمیرم( استان اصفهان توزیع و به مدت یکسال بدون 
 H9N2 انجام واکسیناسیون نگهداری شدند، در هفته های 8، 20، 32، 44 و56 برای تعیین عیار آنتی بادی علیه بیامری های نیوکاسل وآنفلوانزای
به روش )Hemagglutination Inhibition (HI از ورید بالی 15% از پرندگان خون گیری شد؛ با تهیه سواب کلواکی و حلقی نیز رسوتیپ های 
نیوکاسل در شهرستان های  آنتی بادی علیه  میانگین یکساله عیار  نتایج  آزمایش شد، طبق   RT-PCR به روش  آنفلوانزا  H7 ویروس  و   H5
برخوار و نجف آباد به ترتیب 4/2 و 6/5 و در شهرستان های خوانسار و سمیرم به ترتیب معادل 5/4 و 5/8 بود. همچنین میانگین یکساله 
عیار آنتی بادی علیه آنفلوانزا در شهرستان های برخوار و نجف آباد به ترتیب 5/20  و 6/0 و در شهرستان های خوانسار و سمیرم به ترتیب 
5/5 و 6/2 بود. در آزمایش ملکولی به روش RT-PCR متام منونه های سواب از نظر H5 و H7 منفی بود. بر اساس میانگین یکساله عیار ها و 
رضیب تغییرات آنها، میزان شیوع نیوکاسل و آنفلوانزا در مرغان بومی مستقر در اقلیم گرم و خشک بیشرت بود، همچنین میزان تلفات ناشی از 
عوامل عفونی و سایر عوامل به ترتیب حدود 9% و 11% بود. لذا با توجه به مقتضیات پرورش مرغ  بومی در مناطق روستایی، اعامل مدیریت 

بهداشتی منظم و برنامه پیشگیرانه تلفیقی در مرغان بومی توصیه می شود.
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To study the ND and AI status of native fowl, 900 native chicks aged 8 to 56 weeks in 60 rural households in a warm-dry 
climate (Borkhar and Najaf Abad cities) and a cold-wet climate (Khansar and Semirom cities) of Isfahan province were 
distributed and maintained, At 8, 20, 32, 44, and 56 weeks, 15% of the birds were sampled from wing vein and tested 
by HI method to determine the antibodies against Newcastle and Influenza diseases, meanwhile by providing cloacal 
and pharyngeal swabs, the highly pathogenic influenza viruses H5 and H7 was tested using RT-PCR, The mean of anti-
Newcastle antibody in Borkhar and Najaf Abad cities was 4.2 and 6.5 respectively, and their mean CV% was 63.7% and 
31.9% respectively; The mean anti-Newcastle antibody in the Khansar and  Semirom  was 4.5, 5.8, and the mean CV% 
was 52.1% and 33.5% respectively. The mean of anti Influenza antibody in Borkhar and Najaf Abad was 5.21 and 0.6 
respectively, also the mean CV% was 63.7% and 33.0%, respectively. The mean of anti influenza antibody in Khansar  
and  Semirom  was 5.5, 6.2 and the mean CV% was 29.8% and 19.3%, respectively. The molecular tests results of the 
H5 and H7 was also negative. In overall the incidence rate of birds in the warm and dry climate was more prevalent. The 
mortality rate due to infectious agents and physical accidents / animal attacks was about 9% and 11%, respectively. In 
conclusion, it is recommended that combined surveillance and preventive management be applied for native chickens.
    
  Key words: Native Chicken, Newcastle, Influenza, Climate, Isfahan, Abundance 

مقدمه
دالیل  به  دور  گذشته هاي  از  خروس بومي  و  مرغ  نگهداري  و  پرورش 
مرغ بومی  است،  بوده  رایج  ایران  در  اشتغالزایی  و  خوداتکایی  ارزانی، 
از منابع مهم تغذیه ای  یا مرغ روستايي( یکی  )مرغ خانگي، مرغ محيل 
همه  بر  عالوه  می رود،  شامر  به  نیز  عشايري  و  روستایی  خانوارهای 
چیزخواری مرغان بومی، تطابق با اقلیم های مختلف و مقاومت نسبی به 
از مزایای دیگر پرورش آن هاست، نزديك به 30 درصد توليد  بیامری ها 
و  مي شود  انجام  روستايي  بومي  مرغان  توسط  هند  كشور  در  تخم مرغ 
عظيم  مرغداري هاي  وجود  با  فرانسه  نظري  پيرشفته اي  كشور  در  حتي 
با روش  تخم مرغ  و  مرغ  توليد گوشت  از  درصد   30 در حدود  صنعتي، 
سنتي توليد و به بازار عرضه مي گردد )3(؛ مرغ و خروس بومی به دلیل 
به  آسانی می تواند  به  آبگیرها  اطراف  و  اصطبل  در مزرعه،  آزاد  چرای 
ویروس های نیوکاسل و آنفلوانزا آلوده شود، اما به دلیل رشایط زیستی 
دلیل  به  گاه  و  منوده  ظاهر  کمرت  را  بیامری  عالئم  کم  اسرتس  راحت، 
لذا  انسان مخفی می ماند،  از دید  بیامری آن  از منظر، عالئم  بودن  دور 
یا ناقل عمل کنند، ویروس های تنفسی طیور  می توانند به عنوان مخزن 
در آب و هوای رسد و مرطوب قدرت ماندگاری بیشرتی دارند، در عین 
حال در آب و هوای مرطوب و رسد سیستم ایمنی دستگاه تنفسی طیور 
عملکرد بهرتی دارد، لذا مقایسه کمی و کیفی این دو بیامری در دو اقلیم 
متفاوت  گرم- خشک  و رسد -مرطوب مهم و نتیجه بخش می باشد )17(. 

مرغ و خروس بومی از یک سو دارای ارتباط نزدیک با پرندگان و دام های 
دیگر بوده و از سوی دیگر ارتباط نزدیکی با انسان دارد، لذا می توانند 
نقش مهمی در تکثیر و انتشار بیامری های قابل انتقال بین پرندگان، دام ها 
و انسان داشته باشند، ویروس ها از مهم ترین عوامل بیامری زای پرندگان 
بوده و ضمن آسیب به سالمت آن ها، سبب کاهش تولیدات و کیفیت آن 
می شوند، ویروس نیوکاسل و ویروس آنفلوانزا از شایع ترین و مهم ترین 
عوامل بیامری زای طیور در ایران و جهان می باشند، این دو بیامری مرسی 
در همه استان ها و اقلیم های ایران می توانند دستگاه های حیاتی مختلف 
پرنده و بویژه قسمت تحتانی دستگاه تنفسی را متاثر و صنعت پرورش 
طیور را با مشکل مواجه کنند، از منظر اقتصادی و بهداشت عمومی نیز 
تجارت  قطع  پرندگان،  در  میر  و  و مرگ  بیامری  ایجاد  توانایی  به علت 
قبیل  از  کنرتلی  و  فنی  اقدامات  لزوم  و  غذایی  امنیت  تهدید  پرندگان، 
طیور  به صنعت  را  گزافی  هزینه های  واکسیناسیون  و  غرامت  پرداخت 

وارد می کنند )10(. 
بیامری نیوکاسل عفونت پرندگان با پارامیکسوویروس تیپ یک پرندگان 
خانواده  آوالویروس  جنس  از   (Avian Paramyxovirus I: APMV-I)
نوع،  در  زیادی  تنوع  دارای  بیامری  این  می باشد،  پارامیکسوویریده 
در  بالینی  عالئم  مبنای  بر  و  بوده  بیامری  شدت  و  ویروس  سویه های 
جوجه های آلوده به پنج پاتوتیپ تقسیم می شوند )15(، شکل ولوژنیک 
بیامری نیوکاسل (vND)  از نظر اقتصادی زیان بارترین آثار را بر صنعت 
طیور دارد، تحقیقات نشان داده است که این شکل از بیامری در طیور 
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بومی اندمیک و شایع تر است )2(.
خانواده  به  متعلق  آنفلوانزا  ویروس  پرندگان،  آنفلوانزای  بیامری  عامل 
 RNA رشته  یک  واجد  ارتومیکسوویریده  دار  پوشش  ویروس هاي 
جنس  سه  به  ويروس ها  اين  می باشد،  منفی  پالریته  با  قطعه اي  هشت 
مي توانند   A تيپ  ويروس هاي  فقط  که  شده،  تقسيم بندي   C و   A ، B
اساس  بر   A تيپ  ويروس هاي  منايند.  طبيعي  عفونت  ايجاد  پرندگان  در 
يعني  سطحي  گلكيوپروتئني  و  درد  موجود  آنتي ژنييك   شاخص هاي 
 (Neuraminidase:NA) ونورآمينيداز   (Hemagglutinin:HA) هامگلوتينني 
نظرحدت  از  شده اند.  طبقه بندي  مختلف  تيپ  تحت  چندين  به 
دو  به  ويروس ها  اين  طيوراهيل،  در  بيامري زايي  وشدت 
زياد يزايي  بيامر  با  ويروس هاي  شامل   (Pathotype)  پاتوتيپ 

با  ویروسهای  و   Highly pathogenic avian influenza virus (HPAI(
بیامری زایی کم )Low pathogenic avian influenza virus (LPAI  تقسيم بندي 
شده اند، برخی از ویروس های HPAI امکان انتقال به سایر پستانداران از جمله 

خوك و اسب و انسان را دارند )18(.
در مطالعه حارض با توزیع رایگان 900 قطعه جوجه بومی در بین خانوار ها 
اقلیم  دو  در  آنها  آنفلوانزا  و  نیوکاسل  بیامری های  وضعیت   روستایی، 
بررسی  مولکولی  و  به روش های رسولوژی  گرم-خشک و رسد-مرطوب 

گردید.

مواد و روش  ها
تا 50 روزه بین60 خانوار  روستایی   تعداد 900 قطعه جوجه بومی 45 
جوجه ها  گردید،  نگهداری   )1393-1394( یکسال  مدت  برای  و  توزیع  
متعلق به هر دو جنس نر و ماده و توسط مرکز تکثیر، پرورش و اصالح 
نژاد مرغ بومی استان اصفهان تولید شده بودند، به این منظور بر اساس 
جدول یک، ابتدا دو اقلیم غالب در استان اصفهان شامل یک اقلیم گرم 
و خشک )شهرستان های نجف آباد و برخوار( ویک اقلیم رسد و مرطوب 
هر  در  تصادفی  طور  به  و  انتخاب  سمیرم(  و  خوانسار  )شهرستان های 
شهرستان سه روستا و در هر روستا پنج خانوار روستایی به عنوان محل 

نگهداری جوجه های بومی انتخاب شد.
در هر خانوار روستایی 15 قطعه جوجه بومی توزیع و از سن هشت تا 
56 هفتگی بر اساس رشایط خانوارها و بدون هر گونه اقدام درمانی یا 
واکسیناسیون نگهداری گردید، به منظور بررسی وضعیت عیار آنتی بادی 

نگهداری  محل  به  مراجعه  با  هفتگی    56 و   44  ،32  ،20  ،8 سنین  در 
پنج  از رسنگ  استفاده  با  موجود  ثبت وضعیت  و  بررسی  پرنده، ضمن 
میلی لیرتی از طریق ورید بالی از 15 درصد از پرندگان موجود خون گیری 
منظور  به  گردید، همچنین  منتقل  آزمایشگاه  به  یخ  کنار  در  منونه ها  و 
سواب  منونه   (H7 و   H5( آنفلوانزا  ویروس   HPAI رسوتیپ های  رصد  
RT-PCR  تهیه و به آزمایشگاه  حلقی و سواب کلواکی جهت آزمایش 
شد.  منتقل  اصفهان  دامپزشکی  تحقیقات  بخش  مولکولی  سلولی 
رسوتیپ  و  نیوکاسل  بیامری های  علیه  بر  آنتی بادی  عیار  درآزمایشگاه 
همچنین   ،)1( شد  تعیین   HI آزمایش  از  استفاده  با  آنفلوانزا    H9N2
آنفلوانزا   آر  پی سی  پلکس  مولتی  کیت  و  استخراج  کیت  از  استفاده  با 
سواب های حلقی و کلواکی جهت   (Bio  Chek) ساخت رشکت بیوچک 
تعیین آلودگی به ویروس آنفلوانزای H5 و H7 آزمایش شد )5(، در پایان 
خانوار  هر  تفکیک  به  آنفلوانزا  و  نیوکاسل  بیامری های  عیار  نتایج  نیز 
 ومراتب منونه گیری در مدت یکسال با تعیین میانگین و رضیب تغییرات 

(CV:Coefficient of Variation%)  موردآنالیز آماری قرارگرفت.

نتایج
در جدول های دو تا پنج نتایج میانگین عیار آنتی بادی علیه بیامری های 
نیوکاسل و آنفلوانزا و رضیب تغییرات عیار در شهرستان های مختلف به 
نتایج  جدول شش  است؛  داده  نشان  منونه گیری  مراتب  و  محل  تفکیک 
یکساله کلی میانگین عیار آنتی بادی علیه بیامری های نیوکاسل و آنفلوانزا 
و میانگین رضیب تغییرات عیار را در اقلیم ها وشهرستان های مختلف را 
مقاسیه منوده است. جدول  هفت نیز نتایج آزمایش RT-PCR را برای 

رسوتیپ های H5 و H7 نشان می دهد.
بیامری   علیه  آنتی بادی  عیار  یکساله  میانگین  جداول،  نتایج  اساس  بر 
مطالعه  تحت  بومی  مرغان  پرورش دهنده  واحد های  بین  در  نیوکاسل 
اقلیم گرم و خشک به  در شهرستان های برخوار و نجف آباد مستقر در 
مستقر  سمیرم  و  خوانسار  شهرستان های  ودر   6/5 و   4/2 برابر  ترتیب 
 ،)1 )شکل  بود   5/8 و   5/4 برابر  ترتیب  به  مرطوب  و  رسد  اقلیم  در 
بیامری  یکساله    (CV%( میانگین  از  تغییرات  رضیب  میانگین  همچنین 
ترتیب معادل %63/7  به  نیوکاسل در شهرستان های برخوار و نجف آباد 
و 31/9% و در شهرستان های خوانسار و سمیرم به ترتیب معادل %52/1 
 H9N2 و 33/5% بود )شکل 2(. میانگین عیار آنفلوانزا بر علیه رسوتیپ

شهراقلیم
متوسط دمای 

ساالنه)سلسیوس(
متوسط بارش ساالنه میلی متر 

مکعب
طول جغرافیاییعرض جغرافیایی

گرم و خشک
17/8130/4350923608774برخوار

20/5115/83263311513655نجف آباد

سرد و مرطوب
11/6643231421485157245سمیرم

13/58480/733230650321108خوانسار

جدول 1- وضعیت دما ، بارندگی، طول و عرض جغرافیایی اقلیم ها و شهرستان های مطالعه شده
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نیز در شهرستان های برخوار و میمه به ترتیب برابر 5/20 و 6/0 و در 
شهرستان های خوانسار و سمیرم به ترتیب برابر 5/5 و 6/2 بود )شکل 1(، 
همچنین در همین گروه میانگین رضیب تغییرات )%CV) بر علیه رسوتیپ 
ترتیب  به  میمه  و  برخوار  شهرستان های  در  آنفلوآنزا  ویروس   H9N2
ترتیب  به  و در شهرستان های خوانساروسمیرم  و %33/4  معادل %63/7 
معادل 29/8% و 19/3% بود )شکل 2(. در آزمایش مولکولی سواب های 
حلقی و کلواکی هیچ یک از منونه ها از نظر آنفلوانزای فوق حاد H5 و
H7 مثبت نبود )18(؛ همچنین بررسی تلفات و گزارشات میدانی در طول 
مدت مطالعه نشان داد که میزان تلفات ناشی از عوامل عفونی حدود %9 
و میزان تلفات ناشی از حوادث فیزیکی و حمله حیوانات حدود 11% بود.

بحث
به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده در جداول دو تا هفت، می توان 
علیه  آنتی آبادی  عیار  نظر  از  مطالعه  تحت  مرغان بومی  کلیه  که  گفت 

ویروس های نیوکاسل و آنفلو انزا در بازه زمانی یکساله )1394-1393( در 
هر دو اقلیم و متامی روستا ها شهرستان های تحت مطالعه مثبت بوده و 
در معرض ویروس قرار گرفته اند. مقایسه میانگین عیار آنتی بادی یکساله 
از آن است که  نتایج در جدول شش حاکی  تغییرات  میانگین رضیب  و 
روستاهای  بومی  مرغان  در  آنفلوانزا  و  نیوکاسل  بیامری های  وضعیت 
از  نجف آباد(  و  )برخوار  خشک  و  گرم  اقلیم  در  مستقر  شهرستان های 
نجف آباد  و  برخوار  است؛ شهرستان های  بوده  برخوردار  بیشرتی  شیوع 
از مراکز عمده پرورش طیور صنعتی در استان اصفهان بوده و می توان 
زمینه انتشار باالی ویروس در این شهرستان ها را نیز به تاثیر هم افزاینده 
در  دانست.  روستاها  در  مستقر  بومی  طیور  و  صنعتی  طیور  متقابل  و 
واقع وجود مخازن زیادکوتاه مدت و با طول عمر کم مانند طیور صنعتی 
و نیز مخازن بلند مدت و با طول عمر زیاد طیور بومی به راحتی رشایط 
مناسبی برای گردش ویروس را فراهم می منایند )7, 14(. میانگین عیار آنتی 
بادی یکساله و میانگین رضیب تغییرات بیامری های نیوکاسل و آنفلوانزا 
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523585677865/44/742/651/1
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8041074867765/46/468/723/6
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جدول 2- نتایج عیار نیوکاسل و رضیب تغییرات آن در مرغان بومی پرورش داده شده در اقلیم گرم وخشک از 8 تا 56 هفتگی   
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درمرغان بومی روستاها شهرستان های مستقر در اقلیم رسد و مرطوب 
)خوانسار و سمیرم( نشان می دهد که گردش ویروس در این شهرستان ها 
نیز قابل توجه بوده و علی رغم تراکم نسبی پرورش طیور صنعتی، به نظر 
می رسد جمعیت باالی طیور بومی از یک طرف و بقاء ویروس در رشایط 
اقلیمی رسد و مرطوب از طرف دیگر زمینه مناسبی برای تکثیر و گسرتش 
ویروس های نیوکاسل و آنفلوانزا را فراهم منوده است، بر اساس مقایسه 
کلی رضایب تغییرات مربوط به میانگین عیار آنتی بادی علیه نیوکاسل و 
 %CV آنفلوانزا مالحظه می شود که تقریبا در همه شهرستان ها وضعیت
مربوط به نیوکاسل و آنفلوانزا نزدیک به هم بوده که این موضوع نشان 
دهنده آن است که احتامال مدل و الگوی گردش ویروس در میزبانان هم 
شکل و هم سطح است، به عبارتی می توان گفت که ویروس های مزبور 

دارای مخازن و میزبان های مشابه و نزدیک به هم هستند )10(.
گامبورو  بیامری  متعاقب  تجربی  عفونت  القاء  در  همکاران  و  میاحی   
در مرغان مادر  نژاد بومی نشان دادند که ویروس بیامری گامبورو در 

جوجه های مادر بومی می تواند منجر به حساسیت بیش تر آنها به بیامری 
ناشی  امر  این  که  شود  ویروس  دفع  و  بیامری زایی  تشدید  و  نیوکاسل 
عوامل  با  مواجهه  متعاقب  ایمنی  سیستم  ناموثر  یا  ضعیف  عملکرد  از 

رسکوبگر سیستم ایمنی است )15(.  
مطالعات رسولوژیک و مولکوالر بر روی مرغان بومی زنده مستقر در 
که  داد  نشان   2017 سال  در  فیلیپین  باتانگاس  در  فروشی  پرنده  اماکن 
97/96% از این پرندگان دارای عیار مثبت و آلودگی به ویروس نیوکاسل 
این  بالینی منظم و واکسیناسیون  بوده اند؛ لذا توصیه موکد بر معاینات 
پرندگان انجام شده است )16(. مطالعات مولکوالر و فیلوژنیک ویروس 
نیوکاسل در پرندگان آبزی کویینزلند شاملی اسرتالیا در سال 2012 نشان 
سوش  ویروس  به  بسیاری  قرابت  شده  جدا  نیوکاسل  ویروس  که  داد 
واکسینال دارد، میزان ویروس های جدا شده از اردک های جوان 2/7 برابر 
اردک های پیر بوده است )13(، این موضوع موید ارتباط نزدیک پرندگان 
آبچر و بخصوص اردک ها با اماکن پرورش طیور صنعتی و بومی است و 
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جدول 3- نتایج عیار آنفلوانزا رسوتیپ H9N2 و رضیب تغییرات آن در مرغان بومی پرورش داده شده در اقلیم گرم وخشک از 8 تا 56 هفتگی .
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طبیعتا نشان گر نقش این پرندگان در تکثیر و انتشار ویروس نیوکاسل و 
آنفلوانزا می باشد. از آنجا که عوامل موثر در گسرتش و گردش ویروس 
مانند تراکم طیور بومی، گونه پرنده های پرورشی، نوع سیستم پرورش 
و نگهداری ارتباط و متاس بین طیور در روستاهای مختلف کشور، تراکم 
مزارع پرورشی طیور صنعتی، ارتباط بین پرورش دهندگان طیور صنعتی و 
افراد روستا، استفاده از کارگران بومی در مزارع پرورش صنعتی و عرضه 
طیور صنعتی به صورت زنده در روستاها و یا بازارهای زنده فروشی در 
مناطق مختلف کشور با هم تفاوت دارد، همچنین چون رشایط اقلیمی 
و گردش  بقا  در  زیادی  بسیار  نقش  متفاوت  و محیطی  و هوایی  و آب 
ویروس در نقاط مختلف کشور دارد، لذا در مناطق مرطوب تر به علت 
کارآیی مطلوب سیستم موکوسیلیاری تنفسی پرنده و رسوب ریز قطره ها 
کمرت  ویروسی  بیامری های  شیوع  میزان  وزن،  افزایش  دلیل  به  بسرت  در 
است، ضمن آنکه تفاوت سطح ایمنی اکتسابی و وجود مقاومت ژنتیکی 

در بین گونه ها و نژادهای مرغان بومی نیز قابل توجه است )12(.

اماکن  و  روستا ها  مرغ بومی مستقر  مزرعه  نیوکاسل292   HI بررسی  در 
فروش که جمعا حدودا 80% تولیدات طیور غنا را تشکیل می دهند، %81/8 
از طیور تحت مطالعه مثبت بودند و میزان شیوع و تنوع عیار آنتی بادی 
در مرغان بومی مستقر در خانوار ها بیشرت از اماکن فروش پرنده بود )4(.

در  مستقر  واکسینه  غیر  بومی  مرغان  در  نیوکاسل  رسولوژیک  مطالعه 
که  داد  نشان  نیجریه  زامفرای  ایالت  در  فروشی  زنده  اماکن  و  روستا 
35/8% از موارد مثبت متعلق به پرندگان مستقر در اماکن زنده فروشی 
و 26/8% از موارد مثبت مربوط به پرندگان مستقر در روستاها بود )14(.

منطقه  واکسینه  غیر  و  شده  واکسینه  بومی  مرغان  حساسیت  مقایسه 
غیر  بومی  مرغان  که  داد  نشان  نیوکاسل  برابر  در  موزامبیک  کیبوتو 
واکسینه پنج برابر مرغان بومی واکسینه شده در معرض خطر مرگ و میر 

بیامری نیوکاسل قرار دارند )12(.
داد  نشان   93-92 سال  در   H9N2 آنفلوانزا  اپیدمیولوژیک  رسو  بررسی 
که در همه ی مزارع پرورش طیور گوشتی و بیشرت مزارع پرورش طیور 
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جدول 4- نتایج عیار نیوکاسل و رضیب تغییرات آن در مرغان بومی پرورش داده شده در اقلیم رسدومرطوب از 8 تا 56 هفتگی.
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تخم گذار صنعتی استان های کشور عیار آنتی بادی علیه ویروس وجود دارد 
و  هر دو نوع این مزارع از نظر سطح امنیت زیستی در سطح پایینی قرار 
دارند، این احتامل وجود دارد که ویروس H9N2 بین مزارع پرورشی و 
طیور بومی در گردش باشد و طیور بومی به عنوان مخزن نقش مهمی در 
بقای این ویروس و اپیدمیولوژی آن داشته باشند )6(؛ همچنین در مطالعه 
مقطعی رسواپیدمیولوژی آنفلوانزای H9N2 مشخص شد که وضعیت آب 
و هوایی منطقه به عنوان یک عامل مخاطره آمیز بوده و میزان شیوع 
در روستاهایی که در منطقه خزري قرار دارند، به طور بسیار معنی داري 
دارند  قرار  وهوایی  آب  مناطق  سایر  در  که  است  روستاهایی  از   کمرت 
)p>0/001(، در روستاهای نزدیک به رودخانه، تاالب و دریاچه تا شعاع 
3 کیلومرتي، میزان شیوع به طور معنی داري کمرت از سایر روستاها بود. 
به مرصف گوشتخواران می رسید  تلف شده  پرندگان  در روستاهایی که 
میزان شیوع به طور معنی داري )P=0/044( بیشرت بود؛ میزان شیوع در 
قرار  روستا،  آب  تأمین  منبع  شامل  بررسی  مورد  متغیرهاي  سایر  مورد 

گرفنت روستا در مسیر وزش بادهاي موسمی، دفن بهداشتی پرندگان تلف 
شده و وجود واحدهاي پرورشی صنعتی در نزدیک روستا تفاوت آماري 

معنی داري نداشت )7(.
در مطالعه رسولوژیک طیور بومی که در اطراف درياچه مهارلو انجام شد، 
ميزان شيوع ويروس آنفلوانزاي H9N2 برابر 81/6% بیان شد، همچنین در 
مطالعه طیور بومی دزفول، 78/2% اردک ها و 62/9% مرغان از نظر تیرت 
مکرر  مواجهه  دلیل  محیط  در  ویروس  گردش  که  بودند،  مثبت  رسمی 

پرندگان و مثبت شدن عیار رسمی آن ها بوده است )11(. 
که  می دهد  نشان  پرندگان  آنفلوانزای  روی  شده  انجام  تحقیقات  مرور 
اگرچه ردپايي از ويروس آنفلوانزاي طيور در سال هاي دور در بني طيور 
 H9N2 ایران مشهود بوده است ويل اولین جداسازی ویروس آنفلوانزاي
در سال 1377 و متعاقب همه گريي در واحدهاي صنعتي پرورش طيور  
دالیل  پذیرفت،  انجام  کشور  کل  سپس  و  قزوين  و  تهران  استان  دو  در 
مرزهاي  در  قرنطينه  مقررات  رعايت  عدم  ویروس،  انتشار رسیع  اصلی 

  شماره محل 
نمونه گری

56 هفتگی44 هفتگی32 هفتگی20 هفتگی8 هفتگی
میانگین یکساله
عیار نیوکاسل

ضریب تغییرات 
(CV%( میانگین عیار

سار
وان

خ

رم
می

س

سار
وان

خ

رم
می

س

سار
وان

خ

رم
می

س

سار
وان

خ

رم
می

س

سار
وان

خ

رم
می

س

سار
وان

خ

رم
می

س

سار
وان

خ

رم
می

س

155677505554/65/658/715/9

2115575545465/85/750/816/6

3794667875466/826/328/2

4765775556565/716/616/6

574457545585/45/82828/3

657665656555/268/611/7

70457646665/66/254/636/7

836487656855/46/238/417/6

988476666585/86/825/519/1

1045487656474/8627/126/3

1146686555585/26/81619/1

1245676686485/66/429/817/8

1358687767575/87/414/47/4

144766755665/6622/211/7

جدول 5- نتایج عیار آنفلوانزا رسوتیپ H9N2 و رضیب تغییرات آن درمرغان بومی پرورش داده شده در اقلیم گرم وخشک از 8 تا 56 هفتگی 
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وضعیت آنفلوآنزا H9N2وضعیت نیوکاسل           نوع بیماری

میانگین عیار یکسالهشهرستاننوع اقلیم   
میانگین یکساله 

(CV%( ضریب تغییرات
میانگین عیار یکساله

میانگین یکساله 
(CV%( ضریب تغییرات

گرم و           
خشک

63/7%63/75/2%4/2   برخوار

33/4%31/96%6/5نجف آباد 

سرد و مرطوب
29/8%52/15/5%5/4  خوانسار

19/3%33/56/2%5/8  سمیرم

اقلیم سرد و مرطوباقلیم گرم وخشکنوع اقلیم

سمیرمخوانسارنجف آبادبرخوارنوع سروتیپ

H5NegativeNegativeNegativeNegative

H7NegativeNegativeNegativeNegative

جدول 6- مقایسه کلی نتایج عیارها و میزان  تغییرات در هر یک شهرستان های تحت مطالعه

جدول 7- نتایج آزمایش مولکولی آنفلوانزای رسوتیپ H5 و H7 در مرغان تحت مطالعه در طول مدت پرورش 

بود،  پرندگان  حساسیت  و  بهداشتی  اصول  ضعف  استاين،  و  بني املليل 
آلودگي کشور  به احتامل قوي منشاء  فیلوژنیک نشان داد كه  تحقیقات 
پاكستان بوده است، عيل رغم اينكه جدايه هاي ايراين ويروس آنفلوانزاي 
H9N2 جزء ويروس هاي با بيامري زايي كم طبقه بندي شد ويل در رشايط 
مزرعه با همراهي ساير عوامل بيامري زا عالئم باليني شديد، تلفات بسيار 
زياد و كاهش شديد توليد تخم مرغ را نشان داد، بررسی ها گواه آنستکه 
واكسيناسيون بر ضد ويروس آنفلوانزاي H9N2 باعث كاهش دفع ويروس 
شده است ولی با گذشت زمان به دلیل تغییر در برخی از ژن های بيامري زا 
اثربخيش واكسن ها کاهش یافت، به دلیل نقش مهم پرندگان وحيش در 
انتشار آلودگي در اجراي برنامه هاي مراقبت بيامري توجه خاص به اين 

پرندگان توصيه گردیده است )10(.
در بررسی رسولوژیک HI رسوتیپ H9N2 ويروس آنفلوانزا در 25 مزرعه 
مرغ گوشتی شامل غرب ایران، از 310 منونه خون 40/6% مثبت تشخیص 
داده شد،. رعایت ضوابط بهداشتی، پایش و مراقبت دائم و کاربرد واکسن 
موثر بهرتین ابزار برای پیشگیری از شیوع عفونت های ناشی از ويروس 

آنفلوانزاي H9N2 گزارش شده است )8(.
 H9N2 آنفلوانزاي  ويروس  موجود  وضعیت  بررسی  در  همکاران  و  گو 
در چین، ضمن اشاره به اهمیت گردش این ویروس در پرندگان مختلف 

و از جمله طیور بومی آبچر و غیر آبچر، خاستگاه اولیه  این ویروس را 
 (H9N2-A/turkey/Wisconsin/1/1966) ساب تیپ جدا شده از بوقلمون
شامل  و  میانه  خاور  آسیا،  در  را  ویروس  این  دائم  گردش  و  برشمرده 
ایجاد بیامری توسط  قابلیت  ایشان  از سال 1990 گزارش منودند،  آفریقا 
ویروس H9N2 در پرندگان و گونه انسان را متذکر و اشاره منودند که این 
ویروس می تواند قسمتی یا حتی متامی مجموعه ژن های کشنده داخلی 

ویروس های H7N9 ,H10N8  و H5N6 را باز آرایی مناید )9(.
یکی از مشکالت پرورش طیور صنعتی و بومی در ایران ایجاد کمپلکسی 
از بیامری های ویروسی از جمله نیوکاسل، آنفلوانزا، برونشیت و یا حتی 
گامبورو در طیور به طور همزمان است )8, 15(، این حالت سبب پیچیده 
شدن تشخیص عامل و افزایش تلفات و هزینه های کنرتل و پیشگیری شده 
و زمینه ایجاد ویروس های جدید و نوترکیب وحشی را فراهم می مناید، 
لذا رعایت اصول بهداشتی و بیوسکیوریتی در متام روش های پرورش و 

نگهداری طیور اهلی و وحشی امری الزم و رضوری است )9(.

نتیجه گیری کلی 
با توجه به گسرتدگی پرورش و نگهداری طیور بومی بویژه مرغ و خروس 
بومی و طول عمر زیاد آن ها، همچنین نقش ثابت شده آن ها در تکثیر 
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شکل 1- منودار مقایسه ای میانگین عیار آنتی بادی علیه بیامری های نیوکاسل و آنفلوانزا در مرغان بومی

شکل 2- منودار مقایسه ای رضیب تغییرات عیار آنتی بادی علیه بیامری های نیوکاسل و آنفلوانزا در مرغان بومی
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شکل 3- تصویر آزمایش RT-PCR برای تشخیص ویروس آنفلوانزا با نتیجه منفی

و انتشار ویروس  ها مانند سایر انواع طیور صنعتی و بومی اجراي مداوم 
برنامه مراقبت بيامري ویروسی طيور بویژه نیوکاسل و آنفلوانزا در كل 
كشور و در سطوح مختلف اعم از واحدهاي پرورش صنعتي، طيور خانگي 
و پرندگان وحيش مبنظور آگاهي از تغيريات ايجاد شده در ويروس هاي در 
گردش و اتخاذ تصميامت پيشگريانه و درماين مناسب رضوري بوده )10(، 
تلفیقی  برنامه های  منظم،  بالینی  معاینات  هدفمند،  تحقیقات  اجرای  و 

معدوم سازی و واکسیناسیون و قرنطینه ای توصیه می شود )16(.
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