
بنام خداوند جان وخرد



 طرح ملي واكسیناسیون طیور روستایي با
استفاده از واكسن مقاوم بھ حرارت نیوكاسل

 دفتر بھداشت و مدیریت بیماریھاي
طیور ،زنبور عسل و كرم ابریشم

شھریور 1398



جغرافیاي فعالیت

تمام استانھای کشور با الویت:
تراکم طیور بومی

تراکم طیور تخمگذار
تراکم طیور مادر
سرمای زودرس



مشخصات طرح
زمان شروع: 98/6/1❖
زمان پایان:98/6/31 ❖
تعداد طیور تحت پوشش: 40 میلیون قطعھ معادل 80% طیور روستایي ❖

در تمام استان ھای كشور
تعداد نوبت واكسیناسیون: 3 نوبت در ھر روستا بفاصلھ 4 ماه❖
زمان ارائھ خدمات: 1 سال❖
حجم عملیات: 120000000 قطعھ❖



مشخصات طرح
جغرافیاي فعالیت: تمام استانھاي کشور❖
مجري طرح: ادارات كل دامپزشكي استانھا❖
ھمكاران طرح: بخش خصوصی، مركز تشخیص، معاونت پشتیباني، دفتر ❖

آموزش و ترویج و دفتر روابط عمومي
ناظر طرح: دفتر بھداشت ومدیریت بیماریھاي طیور، زنبور عسل وكرم ❖

ابریشم



وسایل مورد نیاز

واكسن•
كلمن•
ظروف مدرج 200 و 500 س سي•
ایس بگ 2 عدد•
تثبیت كننده واكسن•
جلیقھ 2  سایز•
كاله•
دستكش•
پوستر•
پمفلت•



















جدول سھمیھ بندي واكسن و وسایل و توزیع 
نیروي انساني

استان
تعداد 

شھرستان
تعداد 
روستا

 50%
درصد 
روستاھا

روستاھا
ي اعالم 

شده

جمعیت 
طیور بومي

جمعیت طیور 
بومي تحت 
پوشش با 
احتساب 

30% اضافھ

تعداد ویال 
 250
دزي 
تحویلي

متوسط 
جمعیت 
طیورروس

تا

تعداد 
روستا 
براي 

ھر اكیپ

تعداد اكیپ 
واكسیناتو

ر

تعداد اكیپ 
ناظر 
بسیج

اصفھان 24 1685 843 375 1,766,61
7 511113 2044 1048 2 188 38

بوشھر 10 691 346 151 400,000 113632 455 579 2 76 15
خراسان 
رضوي 20 3382 1691 970 1,618,28

0 603386 2414 478 2 485 97

خوزستان 23 3521 1761 1948 1,765,36
0 1269695 5079 501 2 974 195

سیستان و 
بلوچستان 13 6308 3154 1250 2,849,42

6 734039 2936 452 2 625 125

فارس 29 3197 1599 666 5,000,00
0 1354082 5416 1564 2 333 67

كرمانشاه 14 2646 1323 1168 650,000 373001 1492 246 2 584 117
گلستان 12 1132 566 510 842,145 493235 1973 744 3 170 34

گیالن 16 3346 1673 1275 9,000,00
0 4458308 17833 2690 3 425 85

مازندران 17 3741 1871 1117 4,010,92
9 1556875 6228 1072 3 372 74

كردستان 10 1800 900 897 800,000 518267 2073 444 2 449 90
سمنان 7 700 350 145 297,000 79978 320 424 2 73 15

جمع 195 32149 16075 10472 28,999,7
57

12,065,61
2 48262 902  4752 950



جدول سھمیھ بندي واكسن و وسایل و توزیع 
نیروي انساني

استان تعداد لباس  تعداد کاله تعداد 
فالسك

تعداد 
ایس بگ

میزان استابیالیزر
( بستھ 100 

گرمي)

ظرف مدرج 200 
سي سي

 ظرف مدرج 
500سي 

سي

تعداد 
پوستر

تعداد 
پمفلت

تعداد سي 
دي

اصفھان 495 495 197 394 11 197 197 1238 4125 25
بوشھر 199 199 79 159 2 79 79 498 1661 11

خراسان 
رضوي 1280 1280 509 1019 13 509 509 3201 10670 21

خوزستان 2571 2571 1023 2045 27 1023 1023 6428 21428 24
سیستان و 
بلوچستان 1650 1650 656 1313 15 656 656 4125 13750 14

فارس 879 879 350 699 28 350 350 2198 7326 30
كرمانشاه 1542 1542 613 1226 8 613 613 3854 12848 15
گلستان 449 449 179 357 10 179 179 1683 5610 13
گیالن 1122 1122 446 893 94 446 446 4208 14025 17

مازندران 983 983 391 782 33 391 391 3686 12287 18
كردستان 1184 1184 471 942 11 471 471 2960 9867 11
سمنان 191 191 76 152 2 76 76 479 1595 8
جمع 12546 12546 4990 9980 252 4990 4990 34558 115192 207



موضوعات مندرج در دستورالعمل كامل
(ویژه مسوولین طیور استان و شھرستان)

اھمیت بیماري نیوكاسل⚫
جایگاه طیور روستایي بعنوان مخزن بیماري⚫
توضیح طرح و اھمیت اجراي آن⚫
توضیح آزمایش میداني و نتایج آن⚫
روش مراجعھ بھ روستاھا⚫
روش آماده سازي واكسن و پرنده⚫
روش مصرف واكسن⚫
ثبت اطالعات واكسیناسیون⚫



موضوعات مورد نیاز در فیلم

اھمیت بیماري نیوكاسل•
جایگاه طیور روستایي بعنوان مخزن بیماري•
توضیح طرح و اھمیت اجراي آن•
روش مراجعھ بھ روستاھا•
روش آماده سازي واكسن و پرنده•
روش مصرف واكسن•
ثبت اطالعات واكسیناسیون•
مدت: 10 تا 15 دقیقھ✔



موضوعات مورد نیاز در پوستر
((براي ھر روستا

اھمیت نیوكاسل•
طرح•
توصیھ بھ ھمكاري با مجریان طرح•
دستگاھھاي ھمكار•
تعداد : بر اساس تعداد روستاھا•



موضوعات مورد نیاز در پمفلت
((براي اكیپ ھاي عملیاتي و نظارتي

اھمیت بیماري نیوكاسل•
جایگاه طیور روستایي بعنوان مخزن بیماري•
توضیح طرح و اھمیت اجراي آن•
توصیھ ھاي بھداشتي•
دستگاھھاي ھمكار•
تعداد: بر اساس تعداد روستاھا✔



موضوعات مندرج در دستورالعمل
( (براي اكیپ ھاي عملیاتي و نظارتي

روش مراجعھ بھ روستاھا•
روش آماده سازي واكسن و پرنده•
روش مصرف واكسن•
ثبت اطالعات واكسیناسیون•



"نكات فني در خصوص مصرف واكسن نیوكاسل مقاوم بھ حرارت  در 
طرح آزمایشي دفتر مبارزه با بیماریھاي طیور"

ھر گروه واكسیناسیون از 2 نفر نیروي بسیجي در روستا تشكیل ميشود كھ توسط سازمان دامپزشكي و با ⚫
ھماھنگي سازمان بسیج سازندگي آموزشھاي الزم را فرا گرفتھاند و بستھ بھ استان، 2 یا 3 روستا را 

پوشش ميدھند. بھ اكیپھاي واكسیناسیون وسایل الزم شامل واكسن در داخل فالسك حاوي كیسھي یخ( 
آیس بگ)، 2 ظرف مدرج، مادهي تثبیت كنندهي واكسن، لباس، دستكش، پوستر، پمفلت و فرم گزارش دھي 

داده ميشود.
⚫ 
الزم است واكسن تحویلي تا روز اجراي طرح در یخچال باالي صفر (2 تا 8 درجھ) و آیس بگھا در ⚫

فریزر نگھداري شوند.
یك روز قبل از تاریخ اعالم شده براي اجراي طرح، گروه واكسیناتور با مسئولین روستایي در خصوص ⚫

اجراي طرح و نصب پوستر و توزیع پمفلت ھماھنگيھاي الزم را بھعمل ميآورند. 
الزم است بھ روستائیان اعالم شود پرندگان خود را از روز قبل آماده كنند؛ یعني آنھا را در فضاي ⚫

محصور نگھ دارند و حداقل 8 ساعت قبل از شروع واكسیناسیون، آب را از آنھا دور كنند تا در زمان 
دریافت واكسن تشنھ باشند.



"نكات فني در خصوص مصرف واكسن نیوكاسل مقاوم بھ 
حرارت  در طرح آزمایشي دفتر مبارزه با بیماریھاي طیور"

مراجعھي واكسیناتور بھ روستا در تاریخ مقرر صورت ميگیرد. براي آماده سازي واكسن الزم است موارد زیر با دقت و حوصلھي ⚫
كامل انجام شود:

1- از لباس مخصوص طرح و دستكش التكس استفاده شود. ⚫
2- آب مورد نیاز براي واكسن ھر پرنده 20 سي سي در نظر گرفتھ شود. مثالً براي 500 پرنده 10000 سي سي یا 10 لیتر آب مورد ⚫

نیاز است( ھر لیتر معادل 1000 سي سي است)
 3- آب محاسبھ شدهي خنك، تمیز و ترجیحاً فاقد كلر، در یك ظرف پالستیكي بھ حجم حداقل 10 لیتر كھ كامالً آبكشي شده و فاقد⚫

باقیماندهي مواد شوینده و ضد عفوني كننده است ریختھ شود. الزم است آب تھیھ شده ھمیشھ از حجم ظرف مورد استفاده كمتر باشد.
4- بھ منظور حفظ كیفیت واكسن الزم است  بھ ازاي ھر 10 لیتر آب، نصف قاشق چایخوري (1 تا 2 گرم) از مادهي تثبیت كننده بھ آب ⚫

اضافھ و با یك میلھ یا لولھي غیر فلزي تمیز بھخوبي ھم زده شود.
5-  با استفاده از دستكش، در پوش فلزي و در پوش الستیكي واكسن برداشتھ شود، ویال باز شده داخل آبي كھ تھیھ شده است قرار گیرد ⚫

و بھ آرامي قرص رھا و چند بار ویال در داخل آب پر و خالي شود. بھ ازاي ھر 10 لیتر آب باید 2 ویال 250 دزي یا یك ویال 500 
دزي از واكسن استفاده شود.

6- براي ھر پرنده 20 سي سي( حاوي 1 دز) از محلول تھیھ شده در نظر گرفتھ شود و در مجموع آب حاوي واكسن براي تمامي ⚫
پرندگان یك خانوار محاسبھ شود و در ظرف یا ظرفھاي تمیز و پالستیكي عاري از مواد ضدعفوني یا شوینده، در اختیار ھر خانوار 

قرار گیرد. مھم است كھ پرندگان تمام آب حاوي واكسن را مصرف كنند



با توجھ بھ شرایط آب و ھوایي، سن، گونھ، میزان عطش پرندگان و روش 
مصرف (انفرادي یا گروھي)، حجم آب اولیھ براي رقیق كردن واكسن 

شرح زیر متفاوت خواھد بود: بھ�

حجم آب براي 500 دز
(لیتر)

حجم آب مورد استفاده براي ھر پرنده(سي 
سي)

دز دریافتي روش مصرف

5 10 1 گروھي

10 20 1 گروھي

15 30 1 گروھي

20 40 1 گروھي



7- الزم است مشخصات ھر خانواري كھ واكسن را تحویل ميگیرد در فرم مربوطھ درج شود.⚫
8- آب حاوي واكسن باید بالفاصلھ توسط صاحب پرنده بھ ظرف آبخوري پالستیكي، تمیز، خشك ⚫

و فاقد مواد ضد عفوني و شوینده ریختھ شود و آبخوري حاوي واكسن در اختیار طیور تشنھ قرار 
گیرد. صاحب پرنده مراقب باشد تا پرندگان ھمھي آب داراي واكسن را مصرف كنند.

استفاده از این واكسن براي ھمھي سنین توصیھ ميشود. پرندگاني كھ در طرح واكسینھ ميشوند ⚫
عبارتاند از: مرغ و خروس، بوقلمون، اردك، غاز و كبوتر.

روستائیان واكسن رقیق شده را فقط باید در اختیار پرندگان سالم قرار دھند.⚫
واكسن حل شده باید در عرض 2 ساعت توسط پرندگان مصرف شود.⚫



واكسن نباید در معرض نور آفتاب قرار گیرد.⚫
 محلول رقیق شده باید ھمان روز مصرف شود و از نگھداري آن براي روز بعد ⚫

یا روستاي دیگر خودداري شود.
ویالھاي خالي و محلول نیمھ استفاده باید تحویل شبكھ دامپزشكي شھرستان گردد.⚫
پس از پایان عملیات واكسیناسیون، فرمھاي تكمیل شده و واكسنھاي در بستھ و ⚫

استفاده نشده و بقیھي وسایل بعد از شستن و آبكشي كامل، در محل تمیزبھ شبكھ 
شھرستان تحویل گردد تا در مراحل بعدي مورد استفاده قرار گیرند.

⚫ 



با سپاس فراوان


