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الكوريزاأطلس الصور الخاص بمرض   
(Infectious Coryza) 

 
 

 

)١( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

مثل ,  مائية بالعينطبيعة ذات إلفرازاتاالحظ وجود 
 إلىيجب االنتباه  (األنف من أيضا تالحظ اإلفرازاتذه ه

 ) التنفسيةاألمراض تالحظ بالعديد من إفرازاتان هكذا 
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)٢( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

وب نالحظ ان العين شبة مغلقة نتيجة التوذم الشديد بالجي
والجفن السفلي للعين

 خلف العرفالرأسآما يالحظ تورم 
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)٣( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

 اإلفرازاتالحظ , والعيون مغلقة, بالرأستورم شديد 
)مواد قيحية( األصفرالعينية التي تميل للون 
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)٤( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

والعيون متعبة شبة , يالحظ الخمول العام على الطائر
). الجيوب( العين أسفلمع وجود تورم , مغلقة
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)٥( ة رقمصور

طائر مصاب بالكوريزا 

 عينية وانغالق آامل إفرازاتتورم شديد بالجيوب مع 
للعين
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)٧( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

خمول وانغالق العينين 
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)٨( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

يالحظ تورم شديد بالجيوب والجفن السفلي نتيجة 
 االلتهابيةاإلفرازات
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)٩( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

 عينية إفرازاتع وجود تورم شديد حول العين المغلقة م
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)١٠( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

يالحظ التورم الجيوب وانغالق العين
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)١١( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

 عينية مائية إفرازاتالحظ تورم الجيوب مع وجود 
. وإفرازات أنفية, المعه
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)١٢( صورة رقم
 

طائر مصاب بالكوريزا 

 مع تورم بسيط حول العين أنفية إفرازاتالحظ وجود 
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)١٣( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

تورم الجيوب 
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)١٤( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 
 

 الطائر وخصوصا حول العينرأسل  الشديدتورمالالحظ 
.والعين مغلقة بشكل آلي
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)١٥( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا  

 إفرازاتتورم في الجفن السفلي للعين المغلقة مع وجود 
.التهابية قيحية
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)١٦( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا  

 عينية إفرازاتيالحظ التورم الشديد بالجيوب مع وجود 
. وانغالق بالعين
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)١٧( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا  
 

 الطائر وانغالق العين رأستورم 
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)١٨( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا  

 الطائر وانغالق العينرأستورم 
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)١٩( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

تورم الجيوب 
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)٢٠(صورة رقم 

 
طائر مصاب بالكوريزا 

 
الحظ التورم حول العين ووجود تورم بالرأس 
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)٢١( صورة رقم

طائر مصاب بالكوريزا 

م بالجيوب خمول شديد مع تور
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 الدواجن 

 
 ال حدود للمعرفة
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