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 خالصٍ

غی،گَارؽی تزٍس هی ٍیزٍعی در طیَر اعت وِ تِ اؽىال ػصثی، تٌفحاد ًیَواعل یه ًَع تیواری 

ّدف اس ایي هطالؼِ تزرعی هیشاى ؽیَع عزهی  .ّای سیادی را تِ صٌؼت طیَر ٍارد هی وٌدًواید ٍ خغارت

ٍالتغ در  ى ًوتیي  ؽْزعتتا  وؾتتارگاُ صتٌؼتی طیتَر   ارجاػی تِ گَؽتی  ٍاحدّایایي تیواری ٍیزٍعی در 

ًوًَِ  381تؼداد 1392در طی عال  گَؽتی گلِ 26اس  هی تاؽد. در ایي تزرعیؽوال ؽزلی اعتاى اردتیل 

ًتتای  ایتي تزرعتی ًؾتاى داد هیتشاى       ًیَواعل اخذ گزدید.ٍیزٍط آًتی تادی ضد جْت تزرعی تیتز خَى 

اس گلِ ّا ٍ ًوًَتِ ّتای عتزهی     تیةًوًَِ( تِ تز 121)تؼداد درصد  76/31فارم( ٍ  8)تؼداد درصد  77/30

یافتِ ّای ایي هطالؼتِ هیتشاى ؽتیَع    َجِ تِ . تا تدهثثت هی تاؽًٌیَواعل  هَرد آسهایؼ ًغثت تِ ٍیزٍط

 لتذا تایغتتی   ًغتثتا لاتتل تَجتِ اعتت.    ّای طیَر گَؽتی ؽْزعتاى ًوتیي  در گلًِیَواعل عزهی ٍیزٍط 

 اجزا گزدد. تطَر دلیك ّادر عطح گلِ تیواریالداهات تْداؽتی ٍ پیؾگیزی اس 
 

 ، ًویيHIًیَواعل، گلِ گَؽتی،  ٍیزٍط :یکلمات کلید

 

 

 مقدمٍ

تتا عتٌظ    RNAوتِ اعتید ّغتتِ ای آى     رتَالٍیزٍطجٌظ  1ػاهل تیواری ًیَواعل ٍیزٍعی اس خاًَادُ پاراهیىغٍَیزیدُ

ٌتد. ػئمتن ایتي    ٍارد هتی و وؾَرّا  اى ًاپذیزی تِ صٌؼت طیَرخغارات جثز ِعال ّوِایي تیواری  .[2ٍ  1] هٌفی هی تاؽد

درصتد هتی    100تا تلفات تا تیواری تِ صَرت تحت تالیٌی یا ػفًَت خفیف دعتگاُ فَلاًی تٌفظ تا تیواری حاد ٍ وؾٌدُ 

ّای هحیطی، ػفًَتْای ّوشهاى، عي پزًتدُ ٍ ایوٌتی هتادری هتی     ػَاهل هتؼددی ّوچَى اعتزط .[2] د هتفاٍت تاؽدتَاً

هدیزیت صحیح ؽتاهل  اجزای ، ٍیزٍطایي  پیؾگیزی اس تزٍس ٍ ؽیَع را تحت تاثیز لزار دّد. اس راّْای تَاًد ًتیجِ ػفًَت 

ّتای هزدتداری ٍ هزتاسى ًگْتداری داى ٍ     زی اس ٍرٍد پزًدگاى ٍحؾی تِ عتالي رػایت تزاون پزٍرػ، تَْیِ هٌاعة، جلَگی

، 1] ٍاوغیٌاعیَى در ٍاحدّای پزٍرؽی طیَر هی تاؽداًثارّا ٍ رػایت ًىات تْداؽتی ٍ اجزای اصَل اهٌیت سیغتی ٍ اًجام 

 اس جولتِ ایتزاى   جْتاى  هزتلف در تزرعیْای هتؼدد ٍجَد ٍیزٍط ًیَواعل در اوثز پزًدگاى اّلی ٍ ٍحؾی در ًماط .[3ٍ  2

تتزاون  ّای طیَر صٌؼتی اعتاى اردتیل تَیضُ در ؽْزعتاى ًویي وِ دارای در گلِایي تیواری اها تاوٌَى گشارػ ؽدُ اعت. 

ًیَواعل در ؽیَع عزهی ٍیزٍط  هطالؼِ حاضز هیشاىّدف اس . لذا اعتتاالی طیَر صٌؼتی اعت، هَرد تزرعی لزار ًگزفتِ 
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تزًاهِ ّای پیؾتگیزی ٍ تْداؽتتی   دلیك  اجزای جْت ؽْزعتاى ًویي وؾتارگاُ صٌؼتی طیَرارجاػی تِ گلِ ّای گَؽتی 

 اعت. تَدُ

 

 مًاد ي ريش کار
طتی  ؽْزعتاى ًویي ٍالغ در ؽوال ؽزلی اعتاى اردتیل وِ در پایاى دٍرُ پزٍرؽی فؼال گَؽتی طیَر ٍاحد  65اس هجوَع 

گلِ جْت ًوًَِ گیتزی   26جْت وؾتار تِ وؾتارگاُ صٌؼتی پزوي هٌتمل ؽدُ تَدًد، تِ صَرت تصادفی تؼداد  1392عال 

ًوًَِ جوغ آٍری ؽدُ  381 یخَى اخذ ٍ تواهػدد ًوًَِ  15لطؼِ ای، تؼداد  10000تطَریىِ اس ّز ٍاحد اًتزاب گزدید. 

، ًوًَتِ ّتای   پتظ اس جداعتاسی عتزم   آسهایؾگاُ اًتمال دادُ ؽدًد وِ  اس گلِ ّای اًتزاتی در وٌار یخ ٍ در حدالل سهاى تِ

 لزار گزفتٌد. HI[3] 2ًیَواعل هَرد آسهایؼ  آًتی تادی ضد ٍیزٍطآهادُ عاسی ؽدُ جْت تزرعی تیتز

تتاال   (CV)  ٍ ضزیة پزاوٌدگی (HI titers≥1/64) 7گلِ ّایی وِ تیتزآًتی تادی تاالی  آى دعتِ اس HIدر تغت 

 HI)2ٍ سیتز ػتدد    (HI titers≥1/32≥1/4) 3ٍ  6تتیي ػتدد    وتِ تیتزآًتتی تتادی آًْتا     داؽتٌد هثثت ٍ ًوًَتِ ّتایی  

titers≤1/2) .تَد تِ تزتیة ًاؽی اس ٍاویغٌاعیَى ٍ هٌفی در ًظز گزفتِ ؽدًد 

 

 وتایج
 76/31درصد ٍ  77/30ؽدُ اعت. هیشاى  ًؾاى دادُ 1در جدٍل ؽوارُ  ٍیزٍط ًیَواعلدر خصَؿ  عزٍلَصیای  تغت ًت

 .تَدًدهثثت  ًیَواعلٍیزٍط تِ تزتیة اس گلِ ّا ٍ ًوًَِ ّای هَرد آسهایؼ ًغثت تِ درصد 
 

 يیريس ویًکاسلومًوٍ َای مًرد آزمایص از وظر HI  تست: وتایج 1جديل ضمارٌ 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 حثب

ًیَواعل اس تیواری ّای تغیار هغزی ٍ هْن در طیَر گَؽتی هی تاؽد وِ عاالًِ عثة تلفتات سیتاد ٍ خغتارات التصتادی     

در وؾَر ها ًیش ایتي تیوتاری اس اٍلَیتت ّتای اٍل در ایجتاد       .[1] فزاٍاًی تِ صٌؼت پزٍرػ طیَر در عزاعز جْاى هی ؽًَد

ات گغتزدُ ای در خصَؿ هیشاى ؽیَع ًیَواعل در داخل ٍ ختار  وؾتَر   تلفات در طیَر گَؽتی هی تاؽٌد. تاوٌَى هطالؼ

در هَساهثیه تیؾتزیي خغارت در طیَر رٍعتایی ًاؽی اس ٍیزٍعْای حاد ًیَواعل گشارػ  2009درعال  اًجام ؽدُ اعت.

( تتا  2007), فتحتی ّافؾتجاًی  . [2] درصتد گتشارػ ؽتدُ اعتت     3/33-4/54هیشاى ؽیَع ًیَواعل اس ًیش در هصز . [1] ؽد

ٍ  HI  ٍRT-PCRگلِ هؾىَن تِ تیواری ًیَواعتل در اعتتاى اْارهحتال ٍ تزتیتاری تتا اًجتام آسهایؾتات         13تزرعی 

، PCRتِ ایي ًتیجِ رعید وِ در رٍػ  (SPF)3ػاری اس ػَاهل تیواریشای خاؿ ّوچٌیي وؾت ٍیزٍعی در تزن هزدْای 
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 . Hemagglutination-inhibition 

3
.Specific- pathogen- free  

 

 ًَع ًوًَِ
 

 

تؼداد گلِ  هَرد  

 آسهایؼ 

  HIًتای                                     

 هٌفی           ٍاوغیٌاعیَى هثثت

 درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد

 38/15 4 85/53 14 77/30 8 26 گلِ

 44/14 55 80/53 205 76/31 121 381 عزم



 

3 

 

ًوًَِ %  HI، 6/84دُ تِ ٍیزٍط فَق حاد ًیَواعل ٍ در آسهایؼ گلِ آلَ 13گلِ اس  4ّوِ گلِ ّا دارای ٍیزٍط ًیَواعل ٍ 

گلتِ هؾتىَن تتِ     37( در اعتاى اصتفْاى تتا تزرعتی    2007), رحیویاى .[4]آًتی صى ضد ٍیزٍط ًیَواعل تَدًد  ّا دارای

  .[5] ثثت تَدگلِ اس ًظز فزم ٍلَصًیه ه 4ًیَواعل اػئم وزد توام گلِ ّا، حاٍی ٍیزٍط ًیَواعل تَدًد وِ اس تیي آًْا 

ًوًَِ ّای عتزهی اس ًظتز آًتتی تتادی ضتد       % 76/31گلِ ّا ٍ  % 77/30، هیشاى  HIدر هطالؼِ حاضز ًیش در رٍػ

 ٍیزٍط آًفلَاًشا هثثت ؽدًد.

 

 وتیجٍ گیری کلی

 یتاالًیَواعل در گلِ ّای گَؽتی ؽْزعتاى ًویي وِ دارای تزاون هیشاى ؽیَع عزهی ٍیزٍط تز اعاط ًتای  ایي هطالؼِ 

التداهات تْداؽتتی ٍ پیؾتگیزی اس    ًغثتا لاتل تَجِ هی تاؽد. لتذا تایغتتی   اعتاى اردتیل اعت،  در ٍاحدّای طیَر صٌؼتی

 در عطح گلِ ّا اجزا گزدد. ی دلیك تیواریتزًاهِ ّای ًظارتی ٍ هزالثت رػایت هغایل اهٌیت سیغتی،لثیل ٍاوغیٌاعیَى، 
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