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سمنان شهرستان هاى مرغدارى سطح در تابستان و زمستان فصول در نيوكاسل شيوع بررسى
مومنى3 سيارى3،عباس عسگرى ساهويه2،قاسم ،سونيا زاده2* دارابى مهدوى1،زهرا على

آزمايشگاه _3 سمنان،سمنان-ايران دانشگاه دامپزشكى دامپزشكى،دانشكده دكتراى 2_دانشجوى سمنان،سمنان-ايران دانشگاه دامپزشكى دانشكده 1_استاديار
آريا دامپزشكى تخصصى
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تراكم است. همراه گوارشى و عصبى اختالالت با اغلب و تنفسى عالئم با كه است طيور واگيردار و عفونى هاى بيمارى مهمترين از نيوكاسل بيمارى هدف: و مقدمه
عنوان به همواره نيوكاسل است. زمستان فصل در خصوص به بيمارى اين شيوع اصلى داليل از اى قرنطينه و بهداشتى اصول رعايت عدم و مرغ پرورش واحدهاى زياد

سازد. مى وارد صنعت اين به شيوع هنگام به را هنگفتى خسارات و بوده مطرح سنتى و صنعتى طيور كننده تهديد عوامل مهمترين از يكى
ابتدا شيوع روند بررسى جهت الزم، پروپوزال ى وتهيه آريا دامپزشكى آزمايشگاه با الزم هاى هماهنگى از پس بيمارى اين شيوع روند مطالعه جهت كار: روش و مواد
آمارهاى مطالعه گرديدند.با انتخاب گرم فصل يك از شاخصى عنوان به 91 تابستان ماههاى سپس و سرد فصل يك از شاخصى عنوان به 90 زمستان فصل ماههاى
حداقل،حداكثر،ميانگين (شامل شده اخذ هاى گرديد.داده نمونه اخذ به اقدام سپس و محاسبه ميدانى بررسى اين جهت نمونه اندازه حداقل منطقه، در موجود ابتدايى
برنامه توسط مشاهدات تعدد با (CRD)نامتعادل تصادفى كامال طرح يك در سپس و گرفته قرار نرمال ارزيابى مورد ابتدا اكسل، در كردن وارد از تغييرات)پس وضريب
در سطح دانكن اى داده چند آزمون توسط دسته هر هاى ميانگين سپس و گرفته قرار واريانس آناليز مورد (GLM) خطى عمومى مدلهاى رويه در SASو افزارى نرم

گرديد. 5%مقايسه
تابستان در بيمارى اين شيوع شدت كه گرديد مشخص تابستان) در نمونه 214 و زمستان در نمونه شده(340 اخذ نيوكاسل تيترهاى فصلى مقايسه با : بحث و نتايج
ى تيتر ماهانه بررسى با .(P<0/05)باشند مى يكديگر با دارى معنى آمارى تفاوت داراى و تابستان) و زمستان فصول براى ترتيب به و4/75 بوده(5/27 زمستان از كمتر
امر اين دليل زياد احتمال به كه (P<0/05) بوده باالتر بهمن و دى يعنى ديگر ماه دو به نسبت اسفند در بيمارى نيز زمستان فصل در كه شود مى مشاهده بيمارى همين
Finisher ى دوره در اكثرا و پرورش دوره اواخر در تيترگيرى اين اكثريت كه شد مشخص ها گله سن بررسى با كه باشد مى سالن در ها جوجه باالى رشد و تراكم

باشد. مى 18/16<cv< 25/ ماههاى مختلف65 در بيمارى اين تيتر تغييرات ضرايب بررسى با همچنين است. بوده
تابستان،تراكم،شهرستان سمنان زمستان،فصل نيوكاسل،فصل كليدى: هاى واژه

ايران در آتيوپيكوس آتيوپيكوس لپتوپسيال كك گزارش اولين
رستمى ليما1 رسول سيد رحيمى3، تقى محمد چنگيزى1*، عماد ، يوسفى2 رضا محمد درويشى1، مهدى محمد

قارچ شناسى و شناسى انگل گروه _3 بابل اسالمى آزاد دانشگاه دامپزشكى شناسى انگل گروه _2 سمنان دانشگاه دامپزشكى دانشكده شناسى انگل گروه _1
مازندران پزشكى علوم دانشگاه پزشكى دانشكده
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عهده را طاعون و موشى تيفوس توالرمى، مانند هايى بيمارى انتقال در اى برجسته نقش و بوده پرندگان و پستانداران خارجى هاى انگل ها كك هدف: و مقدمه
در بيماريزا اجرام انتقال نظر از و دانست پزشكى در ها كك اهميت موارد جمله از توان مى را طاعون شيوع بدليل بيستم قرن آغاز در انسانى مير و مرگ باشند. مى دار
هستند. اهميت حائز نيز دامپزشكى در شوند مى شامل را ها انسان با مستقيم ارتباط در اهلى حيوانات و جوندگان خصوصا ، ها ميزبان از وسيعى طيف كه اين و حيوانات

باشد. مى ضرورى و الزو امرى آنها از منقله بيماريزاى اجرام و ايران هاى كك وگونه جنس شناسايى جهت در مطالعه رو اين از
آورى جمع ( ماده 7كك و نر كك 8) كك 15 تعداد شهميرزاد، شهر در خانگى موش هفت خارجى هاى انگل روى بر گرفته انجام بررسى طى در كار: روش و مواد

شدند مونته بالزام كاندا با و آبگيرى ، سازى شفاف ميكروسكوپى، مطالعه جهت شده، آورى جمع هاى كك از تعدادى شد.
آنها، تمامى گونه و جنس ، 1951 اسميت تشخيصى هاى كليد اساس بر ، شده آورى جمع هاى كك شناسى ريخت هاى ويژگى دقيق بررسى از پس : بحث و نتايج
گراتز گزارش در طاعون ناقلين عنوان به سيگنيس و آتيوپيكوس هاى گونه لپتوپسيال جنس هاى كك كه آنجايى از شد. داده تشخيص آتيوپيكوس آتيوپيكوس لپتوپسيال
باشد معرفى مى انسان در موشى تيفوس عامل كه تيفى ريكتزيا ناقل عنوان به (2010) همكاران و كريستوز توسط همچنين و هستند مطرح (2004) سرويس و (1992)
از انسانى جوامع با بيشتر مجاورت بدليل خانگى، موش از آن نمودن جدا همچنين و ايران در بار اولين براى كك از گونه و جنس اين گزارش و شناسايى لذا اند. شده

باشد. مى آنها توسط منتقله عفونى هاى بيمارى بررسى همچنين و ايران در ها كك تاكسونمى زمينه در بيشترى مطالعات به نياز و بوده برخوردار بسزايى اهميت
ايران لپتوپسيال، كك، كليدى: هاى واژه


