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  الدواجن ألمراضوالعوامل المهيئة المسببات 
 في الطيور انتشار العدوىطرق 

 
  

  الدآتـورة هبة اهللا عبد الحليم محمد 

    

   مقدمة

دة     لقد شهدت صناعة الدواجن في هذا العصر تطورا آبيرا في مختلف المجاالت   ذه الصناعة الرائ ومازالت ه
اج     ادة اإلنت تشهد آل يوم مزيدا من التقدم والنمو المطردين نتيجة لتطبيق الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة من اجل زي
ة              بالد العربي رة في ال دواجن بدرجة آبي ام بصناعة ال د ازداد االهتم ور وق وتحسين الظروف المعيشية والصحية للطي

دول            خالل السنوات  ًا في بعض ال اء ذاتي ذائي واوشك أن يحقق اآتف نقص الغ األخيرة مما اسهم في تقليل الفجوة في ال
ة   العربية عالوة على ما تحقق من ربح مادي وزيادة في فرص العمل للمواطنين غير أن تربية الدواجن بالطرق المكثف

ذه ة له ا من الرعاي ره يتطلب مستوى عالي داد آبي الي حصرها بأع ع  وبالت ة وجمي ة الفتاآ ن األوبئ ا م ور لحمايته الطي
ة              دا بالقواعد الصحية ومعرف ا جي دوره إلمام ا يحتم ب ا مم ا وإنتاجه ا وتكاثره ى نموه األمراض األخرى التي تؤثر عل

   باألمراض المختلفة من حيث خصائصها ومسبباتها والعوامل المهيئه لها وطرق رصدها وتشخيصها ومكافحتها

   المرض

لوآيا إال      يعرف  ا أو س كليا أو وظيفي ا ش ك انحراف المرض بأنه انحراف عن الحالة الطبيعية للجسم سواء آان ذل
ان     ؛)Pathogenesis(انه ليس حالة ثابتة، وإنما سلسلة من األحداث المتتالية المتداخلة تسمى خطوات المرض   ذا ف ل

ل      صورته تتغير حسب أطواره المختلفة بحيث تكون األعراض والعالم ا يحدث من تلف أو خل ات األخرى انعكاسا لم
ك       ى محصلة تل وظيفي باألنسجة حسب الطور المرضى وما يصحبه من مضاعفات ثانوية وتتوقف نتيجة المرض عل
دواجن       ة وال ة مزمن ى حال األحداث مجتمعه فإما أن يتمكن الجسم من التغلب عليه أو يموت بسببه أو يتحول المرض إل

رة    تصاب بأمراض عديدة ب ة واألخرى لفت عضها بالغة الحدة واألخرى طفيفة أو تحت الحادة وبعضها تدوم لفترة طويل
وجيزة آما أن بعضها شديدة العدوى سريعة االنتشار واألخرى قليلة العدوى بطيئة االنتشار وأحيانا نجد للمرض نفسه 

ادة نتيج    ى ح ة الطائر     أطوارا مختلفة الضراوة آما نجد أمراضا طفيفة أصال تتحول إل ة للمضاعفات أو انتكاس مقاوم
ي      اثر ف م والتك ى غزو الجس درتها عل ات الممرضة في ضراوتها أي ق ات الختالف الكائن ذه الفروق ل ه ود آ ا وتع له
ة    اوت درجات مقاوم ات لتف ذه االختالف ود ه ة أخرى تع ن ناحي واد الضارة األخرى وم موم والم راز الس أنسجته وإف

ا ومن           الطيور حسب خبرتها السابق ذيتها وتأقلمه ا وتغ ا ومستوى رعايته ة أو تكوينه ة مع المرض أو لصفاتها الوراثي
ة       واص الوبائي ة الخ ماتها ودراس بباتها وس ى مس رف عل ة والتع ا المختلف راض بأنواعه ذه األم ام به الضروري اإللم

ة       ة وآيفي ه في البيئ ة اختزان دوى والعوامل     لألمراض المعدية آافة آنوع المسبب وعتره وضراوته وطريق حدوث الع
ا   المساعدة على االنتشار ودرجة استعداديه الطيور وعلينا أيضا معرفة العوامل المؤثرة على سير المرض ونتائجه وم
ى  ه وحت ه وعالجه ومكافحت ة من ة تشخيصه والوقاي اج وآيفي ى اإلنت أثيره عل مانية وت ببه المرض من أضرار جس يس
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ا        األمراض التي تبدو طفيفة في الظاه ع مم يها في القطي ى تفش ؤدى إل ا ي ر يجب إعطاؤها اهتماما آافيا حيث أن إهماله
  يؤثر في النهاية تأثيرا سيئا على اإلنتاج ويمهد لإلصابة بأمراض أخرى اآثر حدة تسبب خسارة فادحة 

   

   مسببات األمراض

  : ت غير الحية تنقسم المسببات المباشرة لألمراض إلى قسمين هما المسببات الحية والمسببا

       : المسببات الحية) 1

  يقصد بها الكائنات الممرضة وجميع أنواعها وهى مسئوله عن اغلب األمراض بالدواجن 

  : الفيروسات  -أ

ك                ا ال تمل رار ولكنه ا من التك ي تمكنه ة الت ة تحمل الصفات الوراثي ة الدق ات بالغ تتكون الفيروسات من جزيئ
اثر  ة للتك ات الالزم ات   المقاوم وى الجزيئ ة وتحت ا الحي ل الخالي اثر إال داخ ا ال تتك ذلك فأنه ا ول ة تلقائي اج الطاق أو إنت

ان الفيروسات ال يمكن       RNAأو   DNAالفيروسية على نوع واحد من الحمض النووي  اهي ف ونظرا لصغرها المتن
م في اغ    ددة وتم ان تشخيص الفيروسات     مشاهدتها إال بواسطة المجهر اإللكتروني وعندما تظهر بأشكال مح لب األحي

ة        جة الحي ى األنس ا عل ة تأثيره ا ودراس يجية أو بحقنه ت النس ي المناب ا ف ة أو بعزله لية أو المناعي ارات المص باالختب
  األخرى آحيوانات التجارب والبيض المخصب وأغشية الجنين 

ة الخطورة         دة أمراض بالغ ا ع دواجن منه ة    وتسبب الفيروسات آثيرا من األمراض بال ولكن اللقاحات الالزم
ة           واد الكيمياوي ة للم ة المقاوم ا خفيف ل منه تثناء القلي ا أن الفيروسات باس للتحصين ضد هذه األمراض متوافرة حاليا آم

  والمطهرات والحرارة والجفاف 

  :الكالميديا  -ب

دة عت   . Chlamydia Pتنتمي هذه الميكروبات في الطيور إلى نوع واحد فقط هو  ر ال يمكن  ويحتوى على ع
م    ق الف تميزها إال باختبارات خاصة وهى آائنات دقيقة ال تتكاثر إال داخل الخاليا الحية وتتم العدوى بها غالبا عن طري

  واألنف وهى تسبب أمراضا مهما يسمى حمى الببغاء أو حمى الطيور 

  :البكتريا  -جـ

المجهر             اهدتها ب ة يمكن مش ة آامل دة حيوي ل وح واة تمث ى الن تتكون هذه الكائنات من خليه واحدة من اصل أول
ا               واع البكتري ي وتوجد في بعض أن المجهر اإللكترون النواة إال ب ة آ ادي ولكن ال تتضح تفاصيلها الداخلي الضوئي الع

رجية بينما توجد في البعض األخر سياط تمكن البكتريا آبسولة تحيط بالجدار الخلوي وتحمى الخلية من المؤثرات الخا
  من الحرآة أو هدبات تساعدها على االلتحام مع خليه العائل

ة               ا البيئ وافرت له ا ت ا إذا م ين المرات يومي ام مالي ا االنقس ا نظري ام الالخيطى ويمكنه ا باالنقس وتتكاثر البكتري
ذا فهي   المناسبة والمتطلبات األخرى ولكنها ال تجد جميع ا لظروف المؤتية داخل جسم العائل آما أن الجسم يحاربها ول

ن الخواص     ر م ي آثي ا ف ا حسب أنواعه ف البكتري م وتختل ديد داخل الجس ا الش م تكاثره درتها رغ ل ق اثر بكام ال تتك
واع           وين األن ى التجرثم وتك درة عل ه الق ذائها وأمراضها وبعضها ل ة  الشديدة ا )  Spores( المتعلقة بنموها وغ لمقاوم

المونيال وجثث                ة آالس ك األطعم ي ذل ا ف واد العضوية خارج الجسم بم اثر في الم ا أن بعضها يتك للظروف البيئية آم
د وبعضها           )آالبكتريا المسببة للتسمم المنبارى ( الطيور النافقة  ر ممرض وبعضها مفي ا غي واع البكتري وآثير من أن

ر من         مؤاآل أي يعيش داخل الجسم دون أن يسبب أضرا      ا مسؤولة عن آثي واع الممرضة منه ا إال أن األن ر لعوائله
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ة عالوة              ر من اللقاحات البكتيري ة ولكن أيضا يوجد آثي ة الفتاآ أمراض الدواجن بما في ذلك بعض األمراض الوبائي
ة ب            ي تستخدم في عالج األمراض البكتيري ة األخرى الت ة والمضادات البكتيري ذه  على العديد من المضادات الحيوي ه

  . الطيور أو لألمراض الوقائية

  : الميكوبالزما  -د

ا            ا وهى تشبه البكتري ا بصبغة جرام وتصنف آإحدى فصائل البكتري وهى آائنات دقيقة الحجم يصعب تلوينه
ا يجعل          وي مم ى جدار خل وى عل ا ال تحت التقليدية في طريقة تكاثرها وفى بعض سماتها العامة األخرى إال أن خالياه

ا         نوع الواح ة آم اف والمطهرات الكيماوي الحرارة والجف ة آ ا بالعوامل البيئي د منها متعدد األشكال وهى اآثر تأثرا منه
    أنها حساسة لعدة مضادات حيوية ولكنها تتميز بمقاومة طبيعية للبنسلين ومرآبات السلفا

زمن والته        المرض التنفسي الم دواجن آ رة في ال ى   وتسبب بعض الميكوبالزما أمراضا خطي اب الغشاء الزليل
  والتهاب األآياس الهوائية 

  : الفطريات  -هـ

ذا فهي      ذائها بنفسها ول تتكون الفطريات من خاليا نباتية تفتقر إلى عنصر اليخضور وبالتالي ال يمكنها إنتاج غ
ا  تتشابك لتكون     yphae تعيش متطفلة مباشرة على الحيوانات والطيور والنباتات ويتكون الفطر من خيوط تسمى هيف

ليوم   ري ميس الغزل الفط رف ب ا يع ة أو   )  Micelium(م ذور الفطري مى الب ذور تس ا ب اء تكاثره تج أثن وين
ة    Conidiaالكونيديا وتكثر هذه الكائنات فى الهواء والتربة وتنتشر سريعا في البيئة خاصا في وجود الدفء والرطوب

مهمة للدواجن آمرض الرشاشية والقالع وغيرهما وتعزى أمراضيتها   المناسبين وتسبب الفطريات بعض األمراض ال
ة         وب المخزون ا في األعالف والحب ي تفرزه لما تسببه من حساسية باألنسجة وما تفرزه من سموم وخاصة السموم الت

  )التسمم الفطري والتسمم الفستقي(لفترة طويلة 

  :األوليات  -و

واع      تتكون األوليات من خليه واحدة من اصل حيو ل بعض األن ا تتطف اني وتعيش اغلب أنواعها حياة حرة بينم
على اإلنسان أو الحيوانات أو الطيور وتنقسم هذه الكائنات حسب جهيزات الحرآة فيها إلى أربع شعيبات رئيسية هي    
دم     ات ال يديا وبوغي دواجن الكوآس ي ال ة ف ات الممرض ن األولي ات وم دبيات واللحمي ات واله وطيات والبوغي الس

  المشعرات واألوليات المسببة لمرض الرأس األسود وعدوى الطيور المصرية و

  :الطفيليات الخارجية  -ز

دة وتشمل الحشرات آالقمل والبراغيث والبعوض          دواجن وهى عدي تتطفل هذه الكائنات على جلد والريش بال
ات          ذه اآلف ر ه م وتكث القراد والحل ات آ ى العنكبي ة وفى الظروف      والبق والذباب األسود عالوة عل زارع المهمل في الم

دم          وم بامتصاص ال ور وتق ا للطي ا تسبب إزعاج الصحية السيئة فتسبب أضرار صحية واقتصادية آبيرة بالمزرعة آم
ة            اج البيض وضعف المقاوم و وانخفاض إنت دم وانخفاض معدالت النم ر ال وأتالف الجلد والريش وتسبب الهزال وفق

ور المصرية وبعض األمراض        وتسبب موت الطيور أو تنقل أليها دم وعدوى الطي بعض األمراض الحادة آأوليات ال
  البكتيرية آزهري الدجاج والفيروسية آجدري الطيور ولمرض الليمفاوي 

  : الطفيليات الداخلية  -حـ

ا   ذه الطفيلي ت وتشمل الكثير من الديدان اإلسطوانيه والشريطية والورقية التي تتطفل على األعضاء الداخلية وه
د الشهية واضطرابات      تكثر عموما فى المزارع المهملة وتسبب خسارة اقتصادية آبيره نتيجة لما تسببه من هزال وفق
معوية بالطيور عالوة على فقر الدم وانخفاض الكفاءة الغذائية آما أن اإلصابات الطفيلية الشديدة تسبب الموت خاصة   

  في الطيور الصغيرة
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  :  المسببات غير الحية) 2

ازات       و ة والغ المواد الكيماوي ذائي والتسمم ب ل الغ هى آثيرة وتشمل نقص العناصر الغذائية واضطرابات التمثي
  وبعض العوامل الفيزيائية والبيئية آالحرارة والرطوبة والبرودة والعوامل الميكانيكية وغيرها 

  :  العوامل المهيئة لألمراض

ان عوامل       ببات المباشرة للمرض ف ى المس ور          عالوة عل تعداديه الطي د من اس ر مباشرة تزي دة غي أخرى عدي
ة     ل المهيئ ل بالعوام ذه العوام مى ه ه وتس رض ونتائج ير الم ى س ؤثر عل األمراض أو ت ابتهم ب د إلص وتمه

Predisposing Factors           ى التكوين ا عل لبيا أو إيجاب نعكس س ا ت ة ضرورية حيث أنه ومعرفة هذه العوامل المختلف
ا من                 العام للطائر مما ان الطائر خالي إذا آ ى تحمل المرض ف ه عل دوى وقدرت ه للع ه الجسماني وقابليت ى بنائ ؤثر عل ي

ى     درة عل ر ق العيوب الوراثية وتوافرت له من البداية رعاية سليمة وتغذيه ممتزنه وبيئة صالحة نشأ سليم التكوين واآث
ا    المقاومة ولذا يالحظ في آثير من األحيان أن ضعف إنتاجيه الطيور البالغة يرجع لبعض المشكالت التي تعرضت له

   أثناء فترة التربية ومن هذه العوامل 

  :  العوامل الوراثية) 1

ة   ( فهي عالوة على آونها من المسببات المباشرة لبعض األمراض   ة    ) األمراض الوراثي ان العوامل الوراثي ف
ه يكتسب        ى ان ه الطائر للمرض بمعن ه        تلعب دورا غير مباشر في تهيئ تعداديته أو مقاومت د من اس ة تزي صفات وراثي

  لألمراض 

  :  النوع) 2

ديدة          ات ش ا ميكروب امها أحيان ي أجس ل ف ثال تحم ة م الطيور البري ة ف ل المهيئ ن العوام ائر م وع الط ر ن يعتب
ا         ة نفسها سواء في قابليته ور الداجن واع الطي دوى أو  األمراض للدواجن دون أن تتأثر بها وهناك تباين آبير بين أن للع

دة في الرومي الصغير وأعراضا       في تأثرها باألمراض المختلفة فمرض الرأس األسود مثال يسبب أعراضا بالغة الح
  طفيفة في الدجاج 

روس االلتهاب الشعبي المعدي       ثال في ة  (باإلضافة لذلك فان لكل نوع من الدواجن أمراضه الخاصة به فم النزل
يديا الخاصة     ال يصيب سوى الدجاج آما ) الصدرية ات الكوآس دواجن أولي نجد في الكوآسيديا أن لكل نوع من أنواع ال

  به 

  : الجنس) 3

اد        ي تتعرض لإلجه ور هي وحدها الت يؤثر الجنس أحيانا على قابلية الطيور لبعض األمراض فمثال إناث الطي
  الناتج عن إنتاج البيض مما يؤدى إلى زيادة نسبة التفوق 

  :  العمر) 4

رة         الطيور ال ور الكبي ة مع الطي ا بالمقارن أثرا به صغيرة عموما اآثر قابلية للعدوى بالكائنات الممرضة واشد ت
ا تكون         ا أو ربم أثر به رة فال تت ور الكبي وهناك أمراض عدة تسبب أعراضا حادة وفتاآة في الطيور الصغيرة أما الطي

  بيض والرجفان المعدي في الدجاج حاملة لها دون أن تظهر فيها أعراض المرض ومثال ذلك اإلسهال األ

ابقة            ا الس دم خبرته ة أو لع ا المناعي و أجهزته ال نم دم اآتم ا لع ويعزى ضعف المقاومة في الطيور الصغيرة أم
ا أيضا               ذائي وسرعة نموه ا الغ ة احتياطه ور الصغيرة لقل يا في الطي ر تفش ة اآث بالمرض آما أن أمراض سوء التغذي

    آبر في الصيصان لضعف أجهزة التنظيم الحراري لديهااإلجهاد الحراري يؤثر بدرجة ا
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رة حضانة المرض أوال           ا لطول فت ك أحيان رة ويعزى ذل ار الكبي أيضا بعض األمراض تحدث غالبا في األعم
اوي         ور والمرض الليمف ك سل الطي ال ذل ا طويال مث ة     الن التعرض لمسببه بجرعات آافية يتطلب وقت ة العالق ومعرف

الطائر مهمة من الناحية التشخيصية ألنها تمكننا من استبعاد بعض األمراض وتوقع البعض األخر  بين المرض وعمر 
  وخاصة إذا آانت أعراضهما متشابهة

  : الحالة الفسيولوجيه) 5

اج       ي إنت دء ف توجد صلة بين تهيئة الطائر للمرض وبعض التغيرات الفسيولوجية بالجسم آالنضج الجنسي والب
  ك من إجهاد أو تغيرات هرمونية أو سلوآيةالبيض وما يتبع ذل

  : اإلجهاد) 6

داخلي       stressيعرف اإلجهاد  ذاتي ال ات ال ات النب ى     Homeostasisعلميا بأنه اختالل في عملي ؤدى إل ا ي مم
اد          ببات اإلجه ة ومس ؤثرات الخارجي ة وسوء       فشله في التفاعل مع الم رة وتشمل بعض العوامل الوراثي ه آثي وعوامل

ة   التغذية والجوع وخاصة نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن واإلرهاق الجسماني آترحيل الطيور لمسافات طويل
ام عالوة    ديدة واالزدح  وسوء الرعاية وتدهور األحوال البيئية بالحظائر وارتفاع حرارة الجو أو برودته والرطوبة الش

اد       نعكس اإلجه ار وي ات قص المنق على حالة الطائر الفسيولوجية واإلجهاد الناتج عن التحصين باللقاحات الحية وعملي
بعض           ابة ب ا لإلص ه يهيئه ا ان ا آم ة وإنتاجيته ا الغذائي ا وآفاءته ى نموه ؤثر عل ور في ى أداء الطي لبية عل ورة س بص

عب  اب الش ل والته ا والنيوآاس ات آالميكوبالزم ة   الميكروب راض الفطري دي واألم ام المع دي والزآ ة المع الهوائي
ة    ؤثرات الخارجي والكوآسيديا وغيرها وفى الحاالت التي يكون فيها تأثير اإلجهاد شديدا فإن الجسم يفشل في تحمل الم

اد ال           ر بعوامل اإلجه أثر بدرجة اآب ور الصغيرة تت إن الطي ا ف ام وعموم ة  غير المواتية مما يؤدى إلى اإلنهاك الت مختلف
  وذلك لضعف أنظمتها الدفاعية وآذلك الطيور عالية اإلنتاجية باعتبارها تبذل جهدا إنتاجيا اآبر 

  : الحالة الصحية العامة بالقطيع) 7

اءة         ى الكف ؤثر عل ات الممرضة تتلف األنسجة وت األمراض عموما من عوامل اإلجهاد ذلك أن آثيرا من الكائن
وبذلك تهيئة ) مثل مرض الجمبورو ( السموم عالوة على أنها تضعف أجهزته المناعية الغذائية للطائر أو تمال جسمه ب

د لإلصابة           ا يمه اء مم ة األمع المونيال فتسبب اختالال في حرآ ألمراض أخرى مختلفة فمثال الكوآسيديا وامراض الس
اب المعوي التنكرزى  تريديم وااللته د األم Necrotic enteritisبالكلوس ا تمه ا آمرض ، بينم ية عموم راض التنفس

زمن           المرض التنفسي الم ا لإلصابة ب ة المعدي وغيرهم  Chronic respiratoryالنيوآاسل والتهاب الشعب الهوائي
disease               ات أو الجراثيم يسبب ى أن أحد الميكروب ر من مسبب واحد بمعن ا اآث ، أيضا نجد أن بعض األمراض له

ك المرض التنفسي           إصابة أولية تمهد الطريق لجرثومة أخر ال ذل د من ضراوة المرض ومضاعفاته مث ة تزي ى ثانوي
وني   ) اإلصابة األولية(المزمن المرآب بالدجاج الذي تسببه إصابة مزدوجة بالميكوبالزما  اإلصابة  (والميكروب القول

  ) الثانوية

  : العوامل الغذائية) 8

ات الفسيولوجية   أن التغذية السليمة ضرورية لبناء الجسم والمحافظة علية آم ا أنها مهمة للنمو واإلنتاج وللعملي
ا نقص            ة أم رميم األنسجة التالف اء وت ادة بن ة األمراض وأع ى مقاوم الحيوية األخرى عالوة على أن التغذية تساعد عل
ا العناصر فيسبب آثيرا من األمراض بالدواجن آما يؤثر سوء التغذية على التكوين العام للطيور ويضعف مقاومتها مم

ذائي تسبب    يجعلها اآثر عرضه للعدوى ويزيد من مضاعفات المرض أيضا فإن سوء الهضم واضطرابات التمثيل الغ
  .مشكالت آثيرة بالدواجن آشلل األقفاص وتشوهات القدم والترسيب الدهني في الكبد والكلى

  : العوامل البيئية) 9
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زار    ي م دة ف كالت عدي بب مش ة تس ر المواتي ة غي وال البيئي ور   األح رض الطي ثال يع ام م دواجن فاالزدح ع ال
ى                  ور عل درة الطي ا يحد من ق ان الحراري آم ا يسبب االحتق ى ضبط حرارة الجسم مم درتها عل لإلجهاد ويقلل من ق
ا   الحرآة واالنتشار السليم في الحظائر مما يعوقها أو يمنعها من الوصول إلى الطعام وماء الشرب وبالتالي يتعثر نموه

رة ساخنا     وتقل إنتاجيته ا وتضعف مقاومتها وتزداد فرصة انتشار األمراض بينها أما سوء التهوية فيجعل هواء الحظي
ل        ا يقل ا آم ا وإنتاجيته ور وحيويته ورطبا ومملوءا بالغبار مما يسبب اإلجهاد واالحتقان الحراري ويقلل من شهية الطي

األمرا ا لإلصابة ب ة ويهيئه ات الجوي ل التقلب ى تحم درتها عل دم من ق ؤدى ع از التنفسي وي ض وخاصة أمراض الجه
ادة نسبة غاز          ى زي ؤدى إل ا ي از النشادر آم تجديد هواء الحظيرة بانتظام إلى تراآم الغبار ويزيد من إمكانية التسمم بغ
ثاني أآسيد الكربون وبعض الغازات األخرى الضارة بالحظيرة وآل هذه العوامل تضعف مقاومة الطائر وتجعله اآثر 

  لمرضعرضة ل

اء الجو          ى ضبط حرارة الجسم فتفشل أثن ور عل من ناحية أخرى فإن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من قدرة الطي
ور               د من إحساس الطي ا يزي ر مم ة التبخي ك بسبب انخفاض فعالي ائض الحراري وذل الحار من التخلص بكفاءة من الف

اء الجو        بالحرارة بينما يؤدى تبل الفراشة وأرضية وجدران الحظائر بال البرودة أثن ور ب ى إحساس الطي ندى الرطب إل
البارد ويضعف من مقاومة جهازها التنفسي مما يهيئها لإلصابة باألمراض التنفسية أيضا يساعد على تفشى األمراض 

ل      ) مثل الكوآسيديا(  الفطرية والطفيليات وأمراض األوليات ة يقل اع نسبة الرطوب إن ارتف بالمزرعة عالوة على ذلك ف
دواجن حيث تسبب            م ة الصحية لل ى الحال ديدة عل ؤثر الحرارة الش ذلك ت ا آ ن شهية الطيور ويضعف نموها وإنتاجيته

اء     اإلجهاد للطيور وتزيد معدالت التنفس وأحيانا اللهاث عالوة على التقليل من استهالك العلف واإلآثار من شرب الم
رد      وانخفاض معدالت النمو والخمول وانخفاض إنتاج البيض أم زالت الب اردة فيسبب ن ة الب ا التعرض للتيارات الهوائي

  وااللتهابات الرئوية واصابات السالمونيال آما يسبب انخفاض معدالت النمو وزيادة نسبة التفوق خاصة في الصيصان 

   

  : مصادر العدوى وطرق انتشار األمراض

  : تتم العدوى بالكائنات الممرضة بطريقتين أساسيتين 

  ): Vertical transmission( :  يةعدوى راس) 1

ويقصد بها انتقال الميكروبات والجراثيم من األمهات إلى الصيصان بواسطة البويضة وذلك إما لوجود إصابة   
ك اإلسهال                ال ذل وين القشرة مث ل تك اة البيض قب ة داخل قن ية الجنيني وث البويضة أو األغش في مبيض الدجاجة أو لتل

  ، والمرض التنفسي المعدي وغيرهم األبيض ، الرجفان المعدي 

  ):Horizontal transmission:(  عدوى أفقية) 2

والعدوى عن طريق ) التنفسية(وتحدث بالطرق المباشرة وغير المباشرة مثال ذلك المالمسة والعدوى الرذاذية 
ال المس            ي انتق از التناسلي عالوة عل ة أو الجه ة أو الجروح الجلدي ية المخاطي م أو األغش القرد    الف ل آ بب بواسطة نواف

ع  دان األرض والقواق ل ودي ل وسيطة آالنم دم أو عوائ م مصدر . والحشرات الماصة لل ور المريضة أه ر الطي وتعتب
ور المريضة   ات الممرضة وتلعب الطي دوي بالكائن ة(للع ا  ) الحامل دو عليه ات ممرضة دون أن تب أي المصابة بكائن

فا  ة أو ش ا الطبيعي واء لمقاومته راثيم دورًا   أعراض س ات والج راز الميكروب ي إف تمرارها ف ع اس ن األعراض م ئها م
ة وتتعرض    مماثًال وهي أحد العوامل المهمة إذا ال يمكن استكشافها والتحقق من إصابتها إال بعد إجراء اختبارات معين

ا مث            ة المحيطة به ق البيئ ور المريضة أو عن طري ة بالمخالطة مع الطي اء   الدواجن لألمراض المعدي ل األعالف والم
ور المريضة أو          إفرازات أو إخراجات أو ريش الطي وث ب ي تتل واألبنية والمعدات واألدوات المستخدمة بالمزرعة الت

  .الحاملة

ل الكالب والقطط            ة اللحم مث الفئران وآآل ات القارضة آ ام والعصافير والحيوان آما تقوم الطيور البرية والحم
د يسبب في            أيضا بنقل بعض الكائنات الممرض ور ق ذه الطي ة ه ة في تغذي ات الحيواني ة للدواجن أيضا استخدام المخلف
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