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 نیوكاسل
Poultry Diseases 

   ؟مرض النیوكاسلما ھو
أنواع صیب وی) Paramyxovirus(من نوع  تسببھا فایروس مرض نیوكاسل ھو مرض فیروسي معدي

، طیور الماء ، الحمام ، )مصارعة الدیكة( طیور االلعابالدجاج والدیك الرومي ،  (الطیور، كثیرة من 
یمكن أن تكون حاملة للفیروس دون أن ) الببغاوات( یةالبر بعض أنواع الطیور. طیور الزینة والطیور البریة
وفي العموم ھي الحاده و المتوسطة و الكامنةوھنالك عترات مختلفة للفایروس . تظھر علیھا عالمات المرض

  .الدواجن في العراق بھذا النوعیتم تلقیح ،المتوسطة ھي الشائعة ةالعتر
   ؟خطورة المرضما ھي 

ال یوجد عالج فعال لھذا المرض . یھدد صناعة الدواجن بمختلف انواعھاا خطیر جد مرض النیوكاسل مرض
الحجر الصحى الصارم التلقیح و عن طریق  ھوعلى ھذا المرض و السیطرة والطریقة الوحیدة للقضاء حالیا 

ویتم الحجر . والقضاء او التخلص من الطیور المصابةاو عند ظھور المرض في منطقة ماوالمراقبة ، 
أفضل وسیلة للحد من  .ن طریق غلق محالت بیع الطیور الحیة وكذلك الحد من حركة الطیور الصحي ع

في أنظر  ،السالمة البیولوجیة  اجراءات خطر إدخال المرض الى الطیور الخاص بك عن طریق اتباع 
  . االسفل
   المرض؟ انتقالكیف 

االتصال روس یمكن أن ینتقل عن طریق الفی ،و براز الطیور المصابة یةاألنفافرازات  من الفیروسیطرح 
العاملین او  االحذیةوالبیض و المالبس  وطبقاتالطیور ، المعدات ، المركبات ، أقفاص الطیور المباشر بین 
المواد  یبقى حیا فيالمطھرات والتجفیف ، ولكن بالفیروس یقتل . على اتصال مع الطیور الزوارالذین

  .فإنھ یمكن أن یعیش لمدة أسابیع) ض ، وغیر ذلكالسماد ، والریش ، والبی(العضویة 
   المرض؟ اعراضما ھي 

  : على األعراض السریریة للمرض یمكن أن تشمل   
 .الموت المفاجئ  .١
  . اللھث  .٢
  .السعال والعطس  .٣
  .األخضر االسھال  .٤
 .وفقدان الشھیة  االكتئاب ، .٥
 األجنحة ،  ھدول .٦
 الرأس والعنق ، فيالتواء  .٧
 الدوران ،  .٨
 في إنتاج البیض انخفاض .٩

 .الشلل ، وتشنجات عضلیة .١٠
الطیور المصابة ولكن قد تكون مرتفعة في بدایة  نوعو  عترةال نوععلى معدل الوفیات  عتمدوی

  . االصابة
  : ما یلي  تشملآفات المرض   

 .) القصبة الھوائیة(األنسجة حول القصبة وتورم في الرقبة  .١
 تورم حول العینین ،   .٢
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 .ورقیقة غریب البیض .٣
، في جمیع  proventriculus، داخل بطانة من  trachealیمكن أن یرى على سطح ) الدم( نزف  .٤

بسرعة دون أن تظھر أي من ھذه  تموتالطیور قد .والقصبات التنفسیةأنحاء المناطق في االمعاء 
 والبكتیریةكثیر من االمراض الفایروسیة التتشابھ مع ھذه عالمات سریریة واآلفات  ،اآلفات أیضا

 . بشكل رئیسيمختبر عتماد على الباال التشخیص السلیم ھوذلك لو
   كیف یتم تشخیص المرض؟ .٥

 tracheal  /cloacalمنیروس افال، عالمات سریریة ، اآلفات ، وبعزل  حالةالقطیع من خالل التاریخ
منھا الفحوصات زمةوالوترسل الى المختبر الجراء االختبارات اللطیور لمن مسحات  عن طریق اخذو 

  .المصلیة
   كیف یمكن منع ھذا المرض؟

 Biosecurity السالمة البیولوجیة یتم تطبیق االجراءاتالمزرعة المرض الى  منع إدخاللغرض   
practices)(  أو عدد قلیل من الدواجن  مزرعة دواجنسواء كان لدیك حیوان ألیف أو :  

  أشخاص • 
یجب ،  سوق الطیور وا، أخرى  رعةالطیور في المز قد زرتحقل غیر مصاب اذا كنت  تجنب زیارة -- 

ال تسمح للناس زیارة . مع الطیور تتعاملاالستحمام وتغییر المالبس واألحذیة الخاصة بك قبل ان 
   وكذلكنظیفة  ھم باخرىالمزارع الخاصة بك دون االستحمام وتغییر المالبس

  . الطیورتواجد بھا تإذا زرت أماكن أخرى وتفعل الشيء نفسھ األحذیة ، 
  ،المعدات • 
غسل وعقم جمیع او. االخرى المعدات ، أو المقطورات والمركبات األخرى من المزارع تستعیرال 

غسل  و وتعقیم. سیارات عند مدخل المزرعة الخاصة بكالغسل وتعقیم . وبعد االستعمال المعدات قبل
  أقفاص / مقطورات / سیارتك 

  .بعد خروجھ من المزارع ) بما فیھا إطارات وعجالت(
  الطیور• 
اال بعد  عدم ادخال اي طیور حدیثة الشراء الى القطیع، تربیة ادخال الكل وخروج الكلستعمال نظام أ

  .مرور حوالى سبعة ایام
طیور الزینة او المنزلیة لكونھا قد تكون  منوالبریة الى القطیع او االقتراب  همنع دخول الطیور المھاجر

  .وسحاملة للفایر
  القوارض والطیور البریة • 
 مصائداستخدام . أقفاص/ المباني و،القوارض والطیور البریة  اءالطیور في المزرعة بعیدا عن ابق

من لطیور البریة لمنع ا والفضالت القمامة رفع و، االعشاب حول المزرعةالقوارض ، والحفاظ على 
  .بناء االعشاش 

  السفر الدولي• 
تع ملت مع  وقدطیورھم  لدى مراض غریبةاأل ال تعرف ما ھي أنواع ولى بلد آخر إ مسافراإذا كنت  – 

سفر ال لوازم جمیعلدقیق  تنظیف .طیورھم عند العودة ینبغي عدم التعامل مع طیور المزرعة لمدة خمسة ایام
.دیارالإلى  كوالمالبس واألحذیة والمعدات بعد عودت   


