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 إػذاد 

 شؼبت انُظى انبٍئٍت انطبٍؼٍت ٔٔدذة االثز انبٍئً
     

 

 ـْ 1432    -و     2011

 
 

 

 

  ذاءذاءــــــــــــــــاإلْاإلْ

 ٔسارة انبٍئت

دائزة دًبٌت ٔحذسٍٍ انبٍئت / انفزاث 

 األٔسط

 يذٌزٌت بٍئت انًثُى
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انى يؼبنً ٔسٌز انبٍئت انًذخزو ٔانى كبفت انؼبيهٍٍ فً ْذِ 

انٕسارة انفخٍت ٔانى  كم يٍ سبْى فً إَجبح ْذا انبذث انًخٕاضغ 

 ٔانذي أرجٕ يُّ أٌ ٌفٍذ أبُبء انًذبفظت .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شكز ٔحقذٌز شكز ٔحقذٌز 
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 ...  َخقذو ببنشكز ٔانخقذٌز انجشٌم  نكم يٍ سبْى فً اَجبس ْذا انبذث  َٔخص ببنذكز

 

  . انًسخشفى انبٍطزي فً انسًبٔة 

  ت انًثُى .يذٌزٌت سراػ 

   قسى انثزٔة انذٍٕاٍَت / يذٌزٌت سراػت انًثُى 

   شؼبت اإلػالو ٔانخٕػٍت انبٍئٍت / يذٌزٌت بٍئت انًثُى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  انفٓزسجانفٓزسج
  

 رقى انصفذت انًٕضٕع

 5 المقدمة 

 6 الهدؾ من المشروع



 .............................................. اداسح حمٕل انذٔاجٍ..........................................................................

 

 (4) 

 6 الملخص

  الجزء النظري

 7 التشريعات البيئية لحقول الدواجن

 7 المحددات الموقعية

 7 لبيئيةالمتطلبات ا

 10-8 االعالؾ وطرق التؽذية

 11 مرض نيوكاسل الدجاج

 12 مرض جدري الدجاج

 13 مرض الكمبورا

 14-13 اللقاحات والعالجات

 15 المواد الطبية الواجب توفرها في حقول الدواجن

 16 انفلونزا الطيور

 16 نبذة تاريخية

 16 الفيروس المسبب

 17 نسانالعدوى عند اال

 17 االشخاص االكثر اصابة

 17 اعراض المرض

 18 عالج المرض

 18 االجراءات الواجب توفرها

 19 القسم العملي

 19 المفاقس

 22-20 حقول دواجن اللحم

 24-23 حقول دواجن البياض

 25 االستنتاجات

 26 التوصيات

  28-27 ملحق الصور 

 29 المصادر

 30 االصدارات

 
 
 
 
 
  يتيتانًقذانًقذ

  
ان علم الدواجن بموضوعاته الكثيرة علم واسع ومتشعب والن حقل الدواجن عبارة عن مزرعة 

النتشرار حقرول  راخصصت لتربية الطيور الداجنة لؽررض انتراج البريض او اللحرم او كليهمرا ونظر

البرد مرن تسرليط الضروء ولرو بشركل مبسرط عرن تربيرة  اصرب الدواجن في المحافظة بشركل كبيرر 
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ق التعامل معها السيما في هذه االيام التي تشهد الكثير من االمرراض المتنقلرة عرن الدواجن وطر

طريررق الرردواجن وتوعيررة العرراملين فيهررا الررذين اؼلرربهم لرريس لررديهم وعرري كررافي للعمررل فرري حقررول 

الدواجن لرذا فران هرذا الكتيرب موجرة للعراملين فري حقرول الردواجن بالدرجرة االسراس وكمرا يمكرن 

مررات اساسررية فرري محافظررة المثنرر  للبرراحثين فرري هررذا المجررال وكررذل  مجررال اعتمرراده قاعرردة معلو

 الرقابة البيئية . 

 وتتألؾ حقول الدواجن من : 

 ويشمل ؼرفة االدارة + ؼرفة الطبيب والعاملين + المحاسب .  -قسم االدارة : .1

 ويشمل مخزن العلؾ + مخزن جمع البيض + مخازن االدارة +مختبر  -قسم الخدمات : .2

ويشررمل حاضررنة االفررراا ر حظررائر الرعايررة ر حظررائر البرريض ر محرقررة  -النترراج :قسررم ا .3

 صؽيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -انٓذف يٍ انًؾشٔع :

اد قاعدة معلومات بيئية كاملة عن حقول الدواجن العاملة في المحافظة وتسليط الضوء علر  داع

قشررة السررلبيات الطررق المتبعررة فرري حقررول تربيرة الرردواجن واالمررراض الترري تصريب الرردواجن ومنا

 الموجودة في حقول الدواجن ووضع الحلول المناسبة لها . 

 

 

 -انًهخـ :
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تطرق البحث ولو بشركل مروجز الر  مناقشرة كافرة الجوانرب العلميرة والعمليرة التري تخرص تربيرة 

 الدواجن اذ ينقسم البحث ال  جزئين :

 

ودراسرة طررق التربيرة نراق  التشرريعات البيئيرة التري تخرص حقرول الردواجن  -الجزء النظرري :

 والتؽذية واالمراض التي تصيب حقول الدواجن كما تطرق ال  مرض انفلونزا الطيور . 

 

تضرررمن دراسرررة حقرررول الررردواجن بنوعيهرررا  ) البيررراض و اللحرررم ( والمفررراقس  -الجرررزء العملررري :

المتواجرردة فرري محافظررة المثنرر  وتسررليط الضرروء علرر  السررلبيات الموجررودة فيهررا وحرراول وضررع 

 ل من خالل عدد من االستنتاجات والتوصيات . الحلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انجشء انُظزيانجشء انُظزي

  
 انزؾشٚؼبد انجٛئٛخ نحمٕل انذٔاجٍ   -1

 أالً / انًحذداد انًٕلؼٛخ :

       ان يقع المشروع ) حقل الدواجن ( خارج التصراميم االساسرية للمردن بمسرافة ال تقرل عرن .1

 كم ( . 1) 

عن التجمعات السكانية التي تزيد عدد مسراكنها علر  ان يبعد المشروع ) حقل الدواجن (  .2

 م ( . 300دار ( بمسافة ال تقل عن )  20) 



 .............................................. اداسح حمٕل انذٔاجٍ..........................................................................

 

 (7) 

م (  20ان تكون المسافة بين قاعدة واخرى لكافة مشاريع الدواجن بمسافة ال تقل عرن )  .3

. 

 م ( . 500ان تبعد مشاريع الدواجن عن مفاقس ومعامل العلؾ بمسافة ال تقل عن )  .4

 كم ( . 1الدواجن عن مجازر اللحم بمسافة ال تقل عن )  ان تبعد مشاريع .5

م ( وان  400ان تبعد مشاريع الدواجن اللحرم عرن بعضرها الربعض بمسرافة ال تقرل عرن )  .6

) بريض ر بريض مائردة ر         تبعد مشاريع دواجن اللحرم عرن مشراريع دواجرن االخررى 

 كم ( .  1بيض امهات ( بمسافة ال تقل عن ) 

 جٛئٛخ :انطهجبد ًزانثبَٛبً / 

 بناء سياج نظامي بارتفاع مناسب . .1

 انشاء محرقة نظامية مناسبة . .2

تصريؾ مياع ؼسل القاعات واالرضريات الر  خزانرات ارضرية مناسربة وتسرحب بواسرطة  .3

 سيارات حوضية ال  اماكن محددة من قبل الجهات المختصة .

ة او ؼيرهرا ( او برالطمر ان تعالج الفضالت الصلبة بتحويلها ال  منتوجات مفيردة ) اسرمد .4

 الصحي او بالحرق . 

 

 

 -ٔهشق انزغزٚخ : . األػالف2

عند ارتفاع درجات الحررارة يقردم للردجاج علرؾ محبرب او خشرن مرع زيرادة عردد وجبرات  .1

العلررؾ كررل يرروم وخاصررة اثنرراء الليررل مررع انتبرراه الرر  نسرربة الكالسرريوم ونوعيترره بررالعلؾ ) 

 % منه علؾ خشن . 65بالنسبة لدجاج البياض ( يفضل بنسبة 

وتين بيرعندما تكون نسبة الحنطة بالعلؾ بكميات كبيرة يضراؾ للعلرؾ او للمراء مصردر لل .2

 مثل التونيفوس او البايوفين .

في الدجاج البياض عندما ترتفرع نسربة الكالسريوم فري العليقرة قبرل االسربوع لثرامن عشرر  .3

الكليررة بسرربب ارتفرراع  يرددي الرر  ارتفرراع نسربة الهالكررات بررين الفرراريج نتيجررة خلررل عمرل
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كميررة الكالسرريوم المترسررب فيهررا كمررا وان زيادترره فرري فترررة التربيررة يررددي الرر  انخفرراض 

 استهال  العلؾ . 

ال ترفررع نسرربة الملرر  فرري عليقررة الرردجاج البيرراض ويجررب ان تترروفر بحرردودها مطلوبررة الن  .4

 نقصه يددي ال  التأخر في وضع البيض بحوالي ثالثة اسابيع . 

ظرراهرة نقررر الررري  واالفتررراس فيمررا لررو كانررت بسرربب االزدحررام ونقررص تحديررد اسررباب  .5

 1000كؽم مرن الملر  لكرل  4البروتين او ارتفاع الحرارة او نقص المل  فينص  باضافة 

   لتر ماء ولفترة نصؾ يوم وفي الصباح واعطاء المراء العرادي بعرد الظهرر وليرومين فقرط

 وم الثاني ( .ي) نصؾ اليوم االول ونصؾ ال

% شرعير  20التحري عن اسباب االفتراس يمكن تقليل حدوثها اذا ما اضريفت حرالي  بعد .6

 % نخالة ال  العلؾ وليومين او ثالثة ايام .  30او 

عند االستخدام مضادات الكوكسيديا الحاوية عل  مشتقات الكبريت في تركيبها في العلؾ  .7

 ( .   K3فيتامين ) للماء ايضاؾ 

للمراء  K2وبجرعات كبيرة في العلؾ يضاؾ فيترامين  A عندما تستخدم مصادر فيتامين .8

. 

بالمرراء وكررذل  ارفررع نسرربة الكالسرريوم  K3عنرردما يعررالج بالترسررابكليت اضررؾ فيتررامين  .9

 بالعلؾ لحين انتهاء العالج .

% ( بعرد  10اذا تقرر اضافة الشعير ال  العليقة يجب تقديمه عند اعمار مبكرة ) بنسبة  .10

يرددي الر  التصراق الفضرالت علر  الرري  او الزؼرب حرول طحنه جيدا علمرا ان زيادتره 

 المخرج ويددي ال  انسداده كما وان استهال  الماء سيزداد من قبل االفراا . 

ان زيادة االحماض االمينية الحرة كالميثونين والاليسرين عرن مسرتويات المطلوبرة يعمرل  .11

اض واضر  فري عل  خفض استهال  العلؾ وبالرذات برروتين الموجرود برالعلؾ مرع انخفر

 معدل النمو وزيادة الهالكات.

بجرعرات عاليرة ولفتررة طويلرة يقلرل مرن  B12وخاصة  Bوجود مجموعة فيتامينات  نا .12

 حاجة االفراا للميثونين والسستين . 

ال تزيررد مسررتوى البررروتين فرري العليقررة عررن الحرردود المطلوبررة الن زيادترره تنررددي الرر   .13

 واالسهال وزيادة شرب الماء .انخفاض معدل النمو او التسمم باليوريا 
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يجب ان يكون مصدر الكلس ) حجر الكلس ( لعليقره الردجاج البيراض وخاصرة فري فصرل  .14

)  % ( منه خشرن 65 – 50)    الصيؾ بالذات يكون خشن وعل  شكل حبيبات وبنسبة

تجهيز قشرة البيضة بالكالسوم ) كاربونات الكالسيوم ( خالل فتررة التؽذيرة ( الن النراعم 

يددي ال  انخفاض استهال  العلؾ بسبب كونه ؼير مستساغ مع ظهور اضطرابات منه 

 هضمية .

في الدجاج البياض يجب ان تقدم اكبر كميات من العلرؾ عنرد اقترراب نهايرة فتررة  .15

االنررارة بحيررث يصررب  الكالسرريوم المترروفر عنررد حلررول الظررالم بهرردؾ تحسررين اسررتيعاب 

ترسب عل  شكل قشررة كلسرية علر  البيضرة وان الكالسيوم الن تمثيله يزداد في الليل وي

 % ( نهارا . 35 – 30% اليال وتهبط ال  )  70قابلية هضمه تصب  اكثر من 

عند اضافة الدهن او الزيت الر  العلرؾ يجرب ان تعرزز العليقرة بكلوريرد الكلرورين  .16

 واضافة فيتامين هــ ال  الماء .

ارتفاع نسبة البروتين او مل   ان زيادة استهال  الماء من قبل الدجاج اشارة ال  .17

 الطعام او الشعير في العلؾ .

%  70م ورطوبررة  21مراقبررة درجررة حرررارة مخررزن العلررؾ علرر  ان ال تزيررد عررن  .18

 دة .يوان تكون ذات تهوية ج

ضرع اكيراس العلرؾ علر  االرض مباشررة وانمرا النصر  لره الي توجية المربي بران .19

 ة اليه .بوضع قاعدة خشبية ذان عازل لمنع وصول الرطوب

كريس وترر   20وضع االكياس عل  بعضها البعض عل  ان التزيد ارتفاعها عن  .20

 م  10فراؼات مناسبة بين كل مجموعة كميرات هوائية ولمرور العمال وبعرض 

 ينص  المربي بان يتجنب وصول اشعة الشمس مباشرة عل  العلؾ والمخزن . .21

ت اادات الفطريرررلتالفررري نمرررو الفطريرررات وانتشرررار سرررمومها ينصررر  اضرررافة مضررر .22

 ومضادات السموم ال  العلؾ وكذل  مضادات االسمدة .

لتجنررررب حرررردوث تررررأثير حررررراري يفضررررل عرررردم زيررررادة البررررروتين الكلرررري للعلررررؾ  .23

اتي او حيررواني الرر  العلررؾ نبررلفيتامينررات مررع اضررافة زيررت ااالحماض االمنينيررة وواضررافة

 ليساهم في زيادة الطاقة الكلية للعلق في حالة انخفاضها .

 ها لسموم الفطريات وبسهولة .نبيع او تشتري ذرة مجروشة مسبقا الال ت .24
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 ال تستدين علفا جاهزا من أي حقل مهما كانت االسباب . .25

 ال تستخدم ما تبق  من العلؾ من الوجبات  السابقة مطلقا للوجبة الجديدة .  . .26

تنظيؾ وتعقيم سرايلوات خرزن العلرؾ ان وجردت وتحرت تراثير الجرو البرارد خرارج  .27

يلوات يددي ال  تكاثؾ قطرات الماء داخل السايلو مسببة زيادة في الرطوبة بالعلؾ السا

 ومن ثم نمو الفطريات وافراز سمومها بعد ذل  . 

  -ايشك انذٔاجٍ : -3

تعتبر امراض الدواجن من المعضالت الرئيسة التي تواجة تطور تربية الدواجن في البلد وتددي 

 انتشار امراض عديدة منها : ال  خسائر كبية في الحقول نتيجة

 مرض نيوكاسل الدجاج .  .1

 جدري الدجاج . .2

 مرض الكمبورا . .3

 

 

 ( يشك َٕٛ كبعم انذجبج :1

عة االنتشرار والتري تصريب يرسران مرض نيوكاسل الدجاج احد االمراض الفايروسرية المعديرة وال

 رة خاصة .والطيور بصورة عامة ... والدجاج بص

ؽيرات مرضية مختلفة وتختلؾ شدة االصابة لهرذا المررض مرن يسبب المرض اشكال سريرية وت

شركل حرراد مميررت الر  اشرركال اقررل حرردة والشركل الررذي ال يعطرري فرايروس اعررراض سررريرية وتبعررا 

والحالة المناعية عند  الفيروسول دخلصنؾ وضرورة فايروس ر العمر ر نسل الطيور ر طريقة 

 تعرض للفايروس .ال

 بل انزبنٛخ :ًٔٚكٍ رقُٛف انًشك انٗ االؽك

ويسم  الشكل االسيوي لوجوده في منطقة اسيا بصورة خاصة ويكون  -أ ( انؾكم انٓنًٙ :

 100هالكات في افراا ؼير محصرنة قرد تصرل الر  لصيب االفراا بجميع االعمار ونسبة ايحاد و

 % ومن اعراضه تقرحات نزفية بالجهاز الهضمي .
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فرا بجميع االعمار مسرببا هالكرات عاليرة فري يتميز بشدته ويصيب اال -ة ( انؾكم انزُفغٙ :

% ومرن اهرم اعراضره السرريرية هري اعرراض تنفسرية  90االفراا ؼير المحصنة قرد تصرل الر  

فيروسرات نيوكاسرل الضرارية والتري تميرل الر  اصرابة الجهراز  عنرزوعصبية ويسبب هذا الشركل 

 التنفسي . 

 

ادرا وفري افرراا صرؽيرة الحجرم حيرث تكون االصرابة ؼيرر ظراهرة اال نر -ج ( انؾكم انؼقجٙ :

تالحظ اعراض تنفسية خفيفة ان االعراض السرريرية للمررض تختلرؾ فري شردتها حسرب الشركل 

الذي يسبب الفيروس وفي حاالت نادرة فقط يالحظ موت اعداد ؼير قليلرة مرن االفرراا مرن ؼيرر 

 ظهور عالمات سريرية واضحة عل  االفراا المصابة .

 

يتضمن براالعراض التنفسرية والعصربية فري جميرع االعمرار واحيانرا فري  -د ( انؾكم انؼقجٙ :

االفرررراا الصرررؽيرة وتكرررون االصرررابة ؼيرررر ظررراهرة سرررريريا ومسررربب هرررذا الشررركل مرررن االمرررراض 

 فيروسات النيو كاسل المتوسطة الضراوة . 

 

  -انزهمٛح  :**

مرررض وان ان عمليررة التلقرري  ضررد امررراض النيررو كاسررل اضررمن واسررهل طريقررة لمنررع حرردوث ال

اللقاحات الحية ممكن اعطاءهرا عرن طريرق الرر  او عرن طريرق مراء الشررب وهرذه الطررق مرن 

 الطرق الشائعة االستعمال في العالم .

 

   -( يشك جذس٘ انذجبج :2

الررذي يتميررز بظهررور طفرر  جلرردي يتؽيررر الرر  التررألول او  الفيروسرريةاض رمرررض جلرردي مررن االمرر

والررجلين وكرذل  ضرمور االؼشرية الدفتريرة  ألعراؾكراتقشير عدة مناطق ؼيرر مكسروة برالري  

في الفم والمريء واحيانرا فري القصربة الهوائيرة للحراالت التري تصراب فيهرا االؼشرية المخاطيرة . 

وان مرض الجدري من االمراض المنتشرة في العالم ويصيب انواع الطيرور بؽرض النظرر عرن ) 

اج والرومري مرن الناحيرة االقتصرادية . العمر ر الجنس ر الصنؾ ( ويعتبر المرض مهم فري الردج

وتحدث العدوى للمرض بواسطة انتقال الفيروس بطريقة ميكانيكيرة الر  منطقرة الجلرد المجرروح 
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او المخرردو  او خاليررا الظهاريررة للفررم او المررريء وتعتبررر القشررور الترري تتسرراقط علرر  منرراطق 

 لعدة شهور .المصابة في الجلد مصدر للعدوى حيث يستطيع الفيروس البقاء حيا 

 

 -انزهمٛح :** 

للوقاية من المرض يتم استعمال اللقاح في فترة التربية وقبرل ادخرال القطيرع الر  مرحلرة االنتراج 

( اسربوع  14 – 12و )            ( اسبوع بالنسبة الر  الردجاج 12 – 10أي في عمر ما بين ) 

يرورس جردري الردجاج المكيرؾ ترة ضعيفة مرن فععبارة عن  حواللقابالنسبة ال  الدي  الرومي 

 عل  اؼشية اجنه البيض والمعامل بمادة الكسرين ومل  الماء الفيولوجي .

 

 

 

 

 

 -( يشك انكًجٕسا :3

   يعتبر مرض التهاب ؼدة فايريشا المعدي احد االمرراض الفيروسرية التري تصريب االفرراا وبعمرر

ون فيهرا تربيرة الردواجن كثيفرة ( اسابيع عادة . وينتشر هذا المرض في بلردان التري تكر 6 – 3) 

وقد ثبت وجودة في معظرم بلردان العرالم ومرن ضرمنها منطقرة الشررق االوسرط والعرراق . ان اهرم 

طرق انتقال المرض تتم بواسرطة تلروث العلرؾ والشررب وكرذل  بيروت التربيرة وتبقر  هرذه المراد 

المسربب مرن  الملوثة مدة طويلة مصردر االصرابة وقرد تصرل الر  عردة شرهور حيرث ان الفيرروس

الفيروسررات المقاومررة للظررروؾ الخارجيررة . ومررن مميررزات هررذا المرررض ظهررور بصررورة مفاجئررة 

والتي تبدا بهال  عردد ؼيرر قليرل مرن االفرراا وبزيرادة واضرحة فري معردل الهالكرات اليوميرة مرع 

خمول بعض االفراا التري تظهرر عليهرا اعرراض االسرهال المرائي . وتمكرن خطرورة المررض لمرا 

فيروس من تلرؾ الجهراز المنراعي للطيرر خاصرة ؼردة فايربيشريا وبالترالي يكرون عرضرة يسببه ال

 ( والنيوكاسل والمير  .  CRD)    لالصابة باالمراض االخرى خاصة

 

 -انزهمٛح :** 



 .............................................. اداسح حمٕل انذٔاجٍ..........................................................................

 

 (13) 

يروم  (14 – 10تتم الوقاية من هذا المرض بتلقي  االفراا بلقاح الكمبورا والرذي يعطر  بعمرر ) 

  فيما اذا كانت المنطقة موبوءة بالمرض . كر باعطاء اللقاحبوقد ي

 

 -انهمبحبد ٔانؼالجبد : - 4

عند شراء اللقاح يجب حفظره فري تررمس او كريس معقرم فيره قطرع مرن الرثلج ويحفرظ فري  .1

 الثالجة او المجمدة حسب تعليمات الشركة المنتجة .

 ده . االنتباه ال  تاريخ انتهاء صالحية اللقاح الحتمال نقص كفاءته وتلفه و فسا .2

التقيررد بجرعررات اللقرراح وعرردم مضرراعفتها حيررث تحرردث ردة فعررل شررديد ويررددي الرر  هررال   .3

 بعض الطيور الضعيفة وانخفاض انتاج البيض في الدجاج البياض .

 اللقاح بالحرق بعد االنتهاء من عملية اللقاح . تيجب إتالؾ عبوا .4

وال يفضرل اسرتخدام يجب ان يكون ماء اللقاح نظيؾ وخال من المطهرات وان يكون بارد  .5

ماء البئر اال بعد تحليله ومعرفرة مكوناتره وصرالحيته لشررب الردجاج وان كران مرن النهرر 

م وال يجرب ان يؽلري حتر  الفروران الن االمرالح الموجرودة 60فيفضل تسخينه الر  درجرة 

فيه سوؾ تتركز وتقتل الفايروس اللقاحي وهذه طريقرة تسرتخدم فري جميرع انرواع الميراه 

 في التلقي  .المستخدمة 

ؼم ( حليب خال من الدسم لكل لترر مرن المراء مرن مراء اللقراح علر  ان  5يفضل إضافة )  .6

 يذاب جيدا وقبل نصؾ ساعة ال  ساعة من اذابة اللقاح في الماء المخصص للقاح .

يجررب ان تفررت  قنرراني اللقرراح تحررت سررط  المرراء ومررن ثررم يخلررط جيرردا للتأكررد مررن تجانسرره  .7

 وتوزيعه . 

م عملية التلقي  في الصباح الباكر او ليال ويفضرل ان تطفرا الحاضرنات خرالل يفضل ان تت .8

 عملية التلقي  عل  ان ال يكون الجو حار او بارد .

سرراعة شررتاءا علرر  ان اليبقرر  اللقرراح اكثررر مررن  3سرراعة صرريفا و 2تعطري  االفررراا لمرردة  .9

كفاءتره  تقرلونصؾ ساعة ال  ساعة بعد التلقي  في حالة تاخر استهالكه تضعؾ مقدرته 

 وكونه دليل عل  عدم التعطي  الصحي  .

يجب عدم استخدام أي معقمات مرع اللقراح او اثنراء عمليرة التلقري  ويجرب قطرع المضرادات  .10

سرراعة قبررل المضرراد الفيروسرري  24الحيويررة قبررل ثررالث ايررام مررن اللقرراح البكتيررري االصررل و
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وز استخدامها قبل يومين االصل وكذل  مضادات او مثبطات الفطريات او المعقمات وال يج

 وبعد يومين من اللقاح .

بعد االنتهاء من اللقاح يقردم المراء الصرافي الخرالي مرن المعقمرات بقيرة اليروم وتقليرل شردة  .11

 اإلضاءة لترتاح االفراا ولفترة قصيرة وبخاصة عندما يكون التلقي  نهارا .

 AD3Eو   Cيتررامين يفضررل اعطرراء االفررراا فيتامينررات مثررل ف التلقرري فرري اليرروم التررالي  .12

 ايام . 3ومضادات حيوية مناسبة لمدة 

 يفضل ان يستخدم للتلقي  بالر  ماء مقطر . .13

 ال ير  القطيع عند وجود مرض تنفسي او أي مرض كان كاالصابة بالمايكوبالزما . .14

 التأكيد عل  وقؾ الساحبات وزيادة الرطوبة واطفاء االضاءة اثناء الر  . .15

 -انًٕاد انطجٛخ انٕاجت رٕفشْب فٙ حمٕل انذٔاجٍ : - 5

 حبوب السلفات : سلفايتازول ر سلفاميزاثين ر سلفاكواندين لالسهال والكوكسيديا . .1

 دهن السم  الرخيص . .2

 كليسرين ابودين. .3

 مضادات حياتية وتشمل : .4

 . كلورمابيسن مسحوق ومرهم 

  وللتايفوئيد (    تيرامايسين مسحوق ومرهم ) للكوليرا . 

 . تيراماسيين مضاؾ اليه الفيتامينات واالمالح 

 . مسحوق البنسلين 

 . الستايالن لحاالت مرض الرشخ المزمن 

 اكروسايد مسحوق . .5

 مسحوق د. د. ت. ) ضد القمل ( . .6

 مسحوق فلوريد الصوديوم . .7

 برمنكنات البوتاسيوم ) للتعقيم ( . .8

 الفينوميثازين زاالمبرول ) لالسهال الدموي ( . .9

 النيكوتين .سلفات  .10

 اللقاحات في مواسمها وهي : .11

 . ضد الجدري 
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 . ضد التهابات القصبات الهوائية 

 . ضد النيوكاسل 

 . ضد الكوليرا 

 ابر ذات راسين ) عدد كاؾ ( . .12

 سرنجة مع ابرة ) عدد كاؾ ( . .13

 مرهم بنسلين . .14

 زيت الزيتون التجاري . .15

 -اَفهَٕضا انطٕٛس : - 6

رض فيروسرري يصرريب الطيررور ) اؼلررب انررواع الطيررور ( يعرررؾ مرررض انفلررونزا الطيررور بانرره مرر

مررن الحيوانررات كررالخنزير وينتقررل الرر   ىالداجنررة منهررا والبريررة كمررا يمكررن ان يصرريب انررواع اخررر

 االنسان عن طريق الطيور المصابة .

 

 َجزح ربسٚخٛخ

تم تعريرؾ هرذا المررض عنرد الطيرور منرذ بردايات القررن الماضري فري منراطق جنروب شررق اسريا 

عنردما اصريب  1997االنسران اال فري سرنة   إلرع التأكد مرن امكانيرة وخطرورة انتقالره قم يولكن ل

مرنهم . و  6تروفي  ػفري هونر  كونر  H5N1شخص من فايروس انفلونزا الطيور مرن نروع  18

 تررمفرري هولنرردا  2003تررم اكتشرراؾ حررالتين بشررريتين كمررا انرره فرري نفررس السررنة  1999فرري سررنة 

 ووفاة حالة واحدة فقط .  H7N7بفيروس من نوع حالة اصابة بشرية  83اكتشاؾ 

 -انفٛشٔط انًغجت :

( مشرابة  orthoryxo virusعائلرة )       هرو فيرروس مرن نروع االنفلرونزا الرذي ينتمري الر  

لفيروس االنفلونزا البشرية وهو فيروس متحول يؽير تركيبة بين فترة واخرى مما يجعل عملية 

 مجدية . التطعيم ضدة في اؼلب االحيان ؼير

وكررل اتررواع  H15الرر   H1مررن  hemaglutinueتحترروي تركيبترره علرر  انررواع الهيمرراكلونيتين 

هررذه الفيروسررات تكررون متواجرردة عنررد الطيررور  N9الرر   N1مررن  neuramindaseالنورامنيررد 

و  H5دون اعراض االصابة او قد تسبب اعرض خفيفة ر ولكن وحردها الفيروسرات الحاملرة لـرـ 
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H7  عنررد الطيررور وقررادرة علرر  100شررديدة الخطررورة وتسرربب اعررراض قاتلررة قابلررة للتحررول %

 االنتقال ال  االنسان . 

 

 

 

 

 -انؼذٖٔ ػُذ االَغبٌ :

ينتقل الفيروس ال  االنسان عن طريق الطيور المصرابة بصرفة مباشررة او ؼيرر مباشررة وينتقرل 

ازات جهازها التنفسري الفيروس ال  االنسان عبر التنفس بواسة مخلفات الطيور المصابة او افر

) االمرراكن                 وذلرر  بصررفة مباشرررة مررن الطيررور ) حيررة او ميتررة ( او ؼيررر مباشرررة 

واالدوات الملوثة بمخلفات وافرازات الطيرور المصرابة ( . كمرا يمكرن ان ينتقرل عرن طررق العرين 

 بالتعرض المباشر ) خصوصا في المختبرات ( .

 

 -: نإلفبثخػشمخ  األكثش األؽخبؿ

 العاملون في مزراع الدواجن ومنتجو الدجاج والطيور الداجنة . (1

 تجار وناقلوا الدجاج . (2

 البياطرة والفنيون في حقول الدواجن . (3

 العاملون في المختبرات المهتمة بهذا الفيروس . (4

 -اػشاك انًشك :

 -ان اعراض مرض انفلونزا الطيور هي نفس اعراض االنفلونزا الحادة وهي :

 .  رش 

 ل .سعا 

 . احساس بالتهاب في االنؾ ومجرى الهواء 

 . صعوبة التنفس 

 . ارتفاع حرارة الجسم 
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 . اوجاع في العضالت والمفاصل مصاحب الرتفاع درجة الحرارة 

 . احساس باالعياء 

 

 

 

 -ػالج انًشك :

 ال يوجرررررد عررررررالج مباشررررررر لالصررررررابة بررررررالفيروس ولكررررررن يررررررتم اسررررررتخدام عررررررالج االعررررررراض

 (symptomation ومنرررع حررر ) دوث مضررراعفات وتعكررررات والحفررراظ علررر  الوظرررائؾ الحياتيرررة

( لؽرررض تقليررل حرردة اعررراض  tamiflu)            للجسررم وتوازنرره ويمكررن اسررتخدام العررالج

 المرض .

 

 -االجشاءاد انٕاجت ارخبرْب :

التقيد بالصحة العامة من خالل نظافة اليدين والجسرد والمحريط والحررص علر  نظافرة الخضرار  (1

 وة بصورة جيدة ) الؽير مستوية (دم اكل اللحوم والدواجن والبيض الؽير مطهوالفواكه وع

 عدم ارتياد المزارع واسواق الدواجن واالماكن التي تتواجد الطيور فيها بكثرة . (2

 عدم استيراد الدواجن او الطيور ) مهما كان نوعها ( من البلدان التي ظهر فيها المرض. (3

المجررال الطبرري اسررتعمال الكمامررات الواقيررة عنررد التعامررل مررع بالنسرربة للمسررعفين والعرراملين فرري  (4

 حاالت االمراض  التنفسية وحالت اعرض االنفلونزا .

 التأكيد عل  اصحاب الحقول بضرورة حرق الهالكات في المحرقة النظامية . (5

التاكيد عل  اصحاب الحقول ومجازر الدواجن بالتقيد بالمعرايير فري طريقرة نترؾ ووضرع رير   (6

 ي اكياس خاصة ومقفلة .الطيور ف

التاكيد عل  اصحاب حقول الدواجن بوضرع السريم المشرب  علر  شربابي  قاعرات الردواجن لمنرع  (7

 دخول الطيور البرية ال  داخل القاعات .

الصرريد فرري منرراطق المسررتنقعات واالهرروار والبحيرررات كترردبير وقررائي ضررمن  منررع التاكيررد علرر  (8

 .ادين وطيور قد تكون حاملة للفيروس يالتدابير المتخذة لمنع االحتكا  بين الص
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 -انمغى انؼًهٙ :

يتضمن القسرم العملري مرن هرذه الدراسرة دراسرة حقرول الردواجن الموجرودة فري محافظرة المثنر  

 ووضعها ضمن قاعدة بيانات .

 -فيما يخص الدراسة يمكن تقسيم العمل ال  :

 المفاقس . (1

 حقول دواجن اللحم . (2

 حقول دواجن البياض . (3

 

ة كل قسم بشركل خراص ومالحظرة السرلبيات وااليجابيرات ووضرع التوصريات والمقترحرات ودراس

 ة .يويرها ومناقشتها من الناحية البيئطالالزمة لت

 

 

 -انًفبلظ : .1

هو وسيلة بديلة توفر نفس الظروؾ التي يهيئهرا الطرائر للتفرريخ الطبيعري  -التفقيس الصناعي :

م الزمران وقرد تطرورت صرناعة المفراقس مرن حيرث للبيضة وقد عرؾ التفقيس الصناعي منذ قردي

 الكفاءة والقدرة .

وان انتشار حقول تربية الردواجن والطلرب المتزايرد علر  منتجاتهرا اضرطر المختصرين فري تربيرة 

الدواجن ال  اكتشاؾ مكائن تفقيس البيض الصناعية فبعد ان كانت المكرائن علر  هيئرة صرناديق 

( بيضة تحولت عل  هيئة ؼرؾ كبيرة تتسع الواحدة  150 -100)      صؽيرة التتسع الكثر من

( الررؾ بيضررة .ويوجررد فرري المحافظررة مفقررس واحررد وهررذا اليفرري  150 -100منهررا الكثررر مررن ) 

 بالؽرض ويتم متابعته من قبل مديرية البيئة .
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 -يفمظ انجشكخ :

 . الموقع : محافظة المثن  / قضاء الرميثة / طريق ناحية النجمي 

 : قطاع خاص . العائدية 

 . عدد القاعات : قاعة واحدة 

  : حاضنة . 12عدد الحاضنات 

  : بيضة . 16000سعة الحاضنة 

  طبيعة المنطقة : زراعية 

    . ال توجد تجمعات سكنية قريبة من الموقع 

 

 حمٕل دٔاجٍ انهحى : -1

ار بعيردة ائل االنتراج والتحرول الر  الطرائرق الكثيفرة فري التربيرة ترر  اثرسران التطور المسرتمر لو

المدى عل  تحسين وسررعة النمرو وتقليرل اسرتهال  العلرؾ بالنسربة لفرروج اللحرم كمرا ان مكننرة 

عمليات االدارة وتقنيتها ال تدثر عل  زيادة سرعة النمو وتقليرل اسرتهال  العلرؾ للفرروج بسربب 

لجهرد تامين االحتياجات الفسلجية للطيور فحسب وانمرا ترددي الر  تحسرين كفراءة العمرل بتقليرل ا

والررزمن المعررروؾ لتربيررة الطيررور وادارتهررا وان كررل هررذا يتررر  اثررار محسرروبة علرر  تقليررل انترراج 

الفروج وزيادة ارباح وتنتشر في مركز محافظة المثن  العديد من حقول دواجن اللحم واالقضرية 

 التابعة لها .
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 : قبئًت ببسًبء انذقٕل ٔاصذببٓب ٔايبكٍ حٕاجذْب
 
 انًٕقغ َٕع انُشبط اسى صبدب انذقم ث

 انغًبٔح / انغٕٚش دجبج انهحى َؼٛى حغٍ ٔؽشكبؤِ  1

 انغًبٔح / انؾشاكٛخ / انًحهخ دجبج انهحى حًضح ػجبط ظبْش 2

 انغًبٔح / انذاحشح دجبج انهحى ججبس ػجذ انغبدح ػجٕد  3

 انغًبٔح / انًؼبسك دجبج انهحى ػجذ انجهٛم يجذ احًذ  4

 انغًبٔح / انؾشاكٛخ ج انهحىدجب الجبل سحٛى عهًبٌ  5

 انغًبٔح / انجغبرٍٛ انؾشلٛخ دجبج انهحى فهٛحخ ػُبد ججبس  6

 انغًبٔح / انغٕٚش دجبج انهحى ػجبط حغٍٛ عهًبٌ  7

 انغًبٔح / انغٕٚش دجبج انهحى جًؼٛخ انُٕسح انفالحٛخ  8

 انغًبٔح / انًٓذ٘ دجبج انهحى سثبة ػجذ انحًٛذ ػجذ انْٕبة  9

 انغًبٔح / اثٕ جٕثالَّ دجبج انهحى ػجذ حغٍيُقٕس  10

 انغًبٔح / اثٕ جٕثالَّ دجبج انهحى فشحبٌ ػشٚبٌ ثطٙ 11

 ك انؼبوٚانغًبٔح / انظٕانى / انطش دجبج انهحى سحٛى ػٛغٗ كضاس 12

 انغًبٔح / انؾشاكٛخ دجبج انهحى فبئضح ػجذ انؼضٚض اثشاْٛى  13

 اننبثطٛخ انغًبٔح / دجبج انهحى حًضح ػجبط ظبْش 14

 انغًبٔح / انؾشاكٛخ دجبج انهحى ػذَبٌ ػجذ حغٍ 15

 انغًبٔح / هشٚك انغبٚهٕ دجبج انهحى ػجذ انشمب يحغٍ ػجذ انشمب  16

 انغًبٔح / اثٕ جٕثالَّ دجبج انهحى ايم ْبد٘ حًبد٘ انفطٍ 17

 انغًبٔح / اثٕ جٕثالَّ دجبج انهحى ثشداٌ ججبس ػهٙ  18

 انغًبٔح / انطشٚك انؼبو / نهشيٛثخ ج انهحىدجب كبظى ججبس يحغٍ  19

 انغًبٔح / انجغبرٍٛ انؾشلٛخ دجبج انهحى َؼًخ احًذ َجى  20

 انغًبٔح / انغٕٚش دجبج انهحى فبسط عؼذ ػضٚض  21

 انغًبٔح / انذاحشح دجبج انهحى يُجٛخ يضْش ثجب٘ 22

 خانغًبٔح / انؾشاكٛخ انؾشلٛ دجبج انهحى اٚبد حغٍٛ ػجذ انشعٕل  23

 انغًبٔح / اثٕ جٕٚالَّ دجبج انهحى فجحخ حًضح كبظى  24

 انغًبٔح / انجغبرٍٛ انؾشلٛخ دجبج انهحى خهٛم جبعى يحًذ  25

 انغًبٔح / اثٕ جٕٚالَّ دجبج انهحى عبنى ػجبط فشحبٌ 26

 انغًبٔح / انغٕٚش دجبج انهحى خهٛم جبعى َبفش 27

 / انشيٛثخ انغًبٔح دجبج انهحى ػجذ انضْشح ػجبط ظبْش 28

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ػٕفخ يحًذ انطٛف 29

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ػجبط ػهٙ حًضح  30

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ػٛغٗ يحًٕد حغٍٛ  31

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ْالل حغٍٛ ٔنٛذ 32

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى حبرى يخٛف جبعى 33

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى حًضح ػجبط ظبْش 34

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ػبسف حٛذس حغٍٛ 35

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى دٕٚاٌ ػهٕاٌ حغٍٛ  36

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ػجبط ػجذ ػهٙ يحًذ  37

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى حبكى ػجذ انحغٍٛ ػهٕٛ٘  38

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى حغٍٛ ػضٚض يبٚغ 39

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ػهٙ ْبؽى ػهٙ 40

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى يٓذ٘ ججبس ػجبط  41

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى كشٚى ؽبكش يٓذ٘ 42

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى يشٚى ػًشاٌ يٕعٗ 43

 انغًبٔح / انشيٛثخ جبج انهحىد خهف يخٛف ثشٚذ 44
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 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ْٛفبء جؼٛهّ حًٛذ٘  45

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى يٛثى عبجذ حًٕص  46

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى فبنح يٓذ٘ خؾبٌ  47

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى كبظى ػطٛخ كُٕػ  48

 انغًبٔح / انشيٛثخ ىدجبج انهح سػذ عٕاد٘ يجٛذ  49

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ففبء جبثش جٓبد  50

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى ػذَبٌ ػجذ ػهٙ ٔؽشٚكخ  51

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى ػجٕد ػجذ انغبدح يضْش 52

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى حغٍٛ سصاق حغٍٛ يضْش  53

 انخنشانغًبٔح /  حىدجبج انه لبعى جٕاٌ صنٛف  54

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى ػجذ انشصاق ػجذ هللا  55

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى نؤ٘ رمٙ ػجبط  56

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى يبجذ ػجذ هللا ػجذ انكشٚى  57

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى كبظى ػٕدح ػشٚجٙ  58

 انخنشبٔح / انغً دجبج انهحى حغٍٛ َبفش هؼًّ  59

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى فبْى ػطٛخ كؾٛؼ  60

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى كبيم حذس اعكُذس  61

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى عؼذ هشٚح ججٛش  62

 انخنشانغًبٔح /  دجبج انهحى حغٍٛ عؼذ ؽؼٛث  63

 / انٕسكبء انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج انهحى يُٓم يُحٕس ػٕس 64

 / انٕسكبءانغًبٔح / انشيٛثخ  دجبج انهحى فهٛح فكجبٌ ػٕٓد  65

 / انٕسكبءانغًبٔح / انشيٛثخ  دجبج انهحى َبظى دػجٌٕ حغٍٛ  66

 / انًجذانغًبٔح / انشيٛثخ  دجبج انهحى الفٙ ؽبهٙ ػجٕد  67
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 دقٕل دٔاجٍ انبٍبض : (1
 

لدجاج وكان في الؽالب يربي سالالت محلية قليلة االنتراج قديما كان الفالح هو المربي الرئيسي ل

وكان يبيع محصرولة مرن البريض فري االسرواق كمرا انره فري النهايرة يبيرع لحومهرا فتكرون مصردر 

رزق له ومصدر دائم للسكان من البيض واللحم . ومع التطور المسمر فري تربيرة الردواجن عردل 

متخصصرة  سرالالتؾ الوراثيرون عرن اسرتنباط المربون عن تربية السرالالت ثنائيرة الؽررض وتكر

في انتاج البيض حت  يعلوا بكل سراللة الر  ابعرد مردى بردون الخروؾ مرن تراثير انتراج البريض او 

 انتاج اللحم .

 

 اْى انغالالد انؼبنًٛخ :

 H.N HNL  ٔBabcock B 300  . 

 Starcross 288  

 Hg-Line-kath line H 63 

 Thornber GB-Ross 

 Hubbard 

 White leghorn 

 Golden komet 

 Dekalb 

 Arbor acres 26 

 Waren 

 Hisex 
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 ْٔزِ اعًبء اْى حمٕل انذٔاجٍ انجٛبك فٙ انًحبفظخ
 

 
 انًٕقغ َٕع انُشبط اسى صبدب انذقم ث

 انغًبٔح / انؾشاكٛخ دجبج ثٛل َؼٛى حغٍ يحًذ 1

 انغًبٔح / اثٕ جٕٚالَّ دجبج ثٛل يقطفٗ ػجذ انغبدح حغٍ 2

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج ثٛل ى ػهٙ ْبؽىْبؽ 3

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج ثٛل سٚبك يحًذ سمب 4

 انغًبٔح / انٕسكبء دجبج ثٛل نفزّ ججٛش يحًذ 5

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج ثٛل جٕاد يحًذ حًضح 6

 انغًبٔح / انشيٛثخ دجبج ثٛل ػجبط ػجذ ػهٙ يحًذ 7

 انشيٛثخ انغًبٔح / دجبج ثٛل حًضح ػجبط ظبْش 8

 

 

 

 -يٕاففبد عالنخ اَزبج انجٛل :
 بيضة . 260ان يكون متوسط انتاج الدجاجة في العام  (1

 ؼم .  59ان يكون متوسط وزن البيضة  (2

ة مرن الصرفاء وال تظهرر بره أي بقرع دمويرة او ران يكون الزالل ) البياض ( علر  درجرة كبير (3

 خاليا ميتة .

 .يجب ان تكون رائحة البيضة جيدة ؼير منفرة  (4

 يجب ان تكون القشرة قوية . (5

 ملم . 32يجب ان يكون سم  القشرة  (6

 ان يكون شكل البيض بيضوي متناسق . (7

 ( ؼم يوميا . 130 -115)           ان يكون معدل استهال  الدجاجة من العليقة (8

 ان تكون الساللة قدرة عالية لالستفادة من العليقة وتحويلها ال  بيض . (9

 بياض مقاومة لالمراض .ان تكون ساللة الدجاج ال (10

 

 

 

 

 -االسخُخبجبث :
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   .اؼلب حقول الدواجن ال تتوفر فيها المتطلبات البيئية .1

اؼلب العاملين في حقول الدواجن ال يمتلكون المعلومات الكافية النظرية والعمليرة عرن تربيرة  .2

 الدواجن وانما يتم االعتماد عل  الخبرة العملية فقط .

 قول الدواجن .ال يوجد اخصائي بيطري في ح .3

عدم توفر محارق نظامية لحرق الهالكات وانما يتم طمر الهالكات في مناطق الطمرر الصرحي  .4

 او حرقها خارج الحقول .

 عدم توفر الوسائل الصحية للعاملين في حقول الدواجن . .5

 الدواجن والعاملين فيها . بقلة الوعي البيئي لدى اصحا .6

 بة لحقول الدواجن .قلة الدعم المقدم من قبل الدولة بالنس .7

 عدم وجود المتابعة البيطرية من قبل المستشف  البيطري . .8

ارتفاع كلفة التؽذية مما شكل عبا ثقيل عل  اصرحاب حقرول الردواجن وبالترالي سربب ارتفراع  .9

 في اسعار الدواجن .

اعتماد حقول الدواجن عل  المولدات الكهربائية في تجهيز الطاقة ونظرا لقلة التجهيرزات  .10

 تقدمها المنتجات النفطية من الوقود شكل عبا ثقيل عل  تطور تربية وانتاج الدواجن . التي

 اؼلب حقول الدواجن منشأة عل  ارض زراعية . .11

 يتم االستفادة من المخلفات الناتجة بعد عملية االنتاج من اعادة بيعها كسماد حيواني . .12

 

 

 

 

 -انخٕصٍبث :
 

جن مررن خررالل ترروفير االعررالؾ بكميررات كافيررة ترروفير الرردعم الكامررل الصررحاب حقررول الرردوا .1

 وتوفير اللقاحات والعالجات البيطرية .

 توفير المتابعة البيطرية من قبل المستشف  البيطري . .2
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تكثيؾ الجهود التي تقوم بها وزارة البيئرة فري توعيرة العراملين فري حقرول الردواجن بيئيرا  .3

فري دورات عمليرة وزيرادة عردد كهم اشرراالعلمية في تربية الدواجن مرن خرالل  واألساليب

 الزيارات لحقول الدواجن .

 -محاسبة حقول الدواجن المخالفة التي ال تتوفر فيها المتطلبات البيئية والتي تتضمن : .4

 . انشاء سياج نظامي 

 . توفير محرقة نظامية 

 . توفير وسائل الوقاية للعاملين 

 ) كاز ( .   تجهيز حقول الدواجن بحصص كافية من الوقود .5

 ستخدام الطرق الحديثة في تربية الدواجن . ا .6

تشجيع اصرحاب حقرول الردواجن علر  تربيرة السرالالت الجيردة سرواء فري حقرول اللحرم او  .7

 البياض 

 تشجيع الباحثين في دراسة حقول الدواجن والسالالت وتطويرها . .8

الرردعوة الرر  عقررد مرردتمر علمرري يخررتص بمناقشررة واقررع حقررول الرردواجن والسرربل الكفيلررة  .9

 يرها .بتطو

 

 

 

 

 

 يهذق انصٕر
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 دقلللللللللللللللللللللللللللللم دٔاجلللللللللللللللللللللللللللللٍ َظلللللللللللللللللللللللللللللبيً

 

 

 فذللللللللللللللللللللللللللللللللص ٔحشللللللللللللللللللللللللللللللللزٌخ انللللللللللللللللللللللللللللللللذجب 
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 بدســــــــــانًق
 

 

درٔص يذهٍلللت فلللً انلللذٔاجٍ   انلللذكخٕر رضلللب انشجلللبجً ( .1

1979 . 

 ( . 2005كخٍب اَفبَٔشا انطٍٕر   اصذار بٍئت انًثُى .2

 يذزقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت َظبيٍلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت

 

 

 طزٌقللللللللللللللللللللللللللللللت حٌٕٓللللللللللللللللللللللللللللللت انذقللللللللللللللللللللللللللللللٕل
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طبؼلت انزابؼلت حزبٍت انذٔاجٍ ٔرػبٌخٓلب   د . سلبيً ػلالو ( ان.3

1978 . 

ايللزاض انللذٔاجٍ   َشللزة انٍٓئللت انؼبيللت نهخؼللبٌٔ ٔاالرشللبد .4

 . 1989انشراػً ( 

 . 2001َصبئخ ٔارشبداث فً ادارة ٔحزبٍت انذٔاجٍ .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصذاراث غزفت ػًهٍبث اَفهَٕشا انطٍٕر

 فً يذٌزٌت بٍئت انًثُى 



 .............................................. اداسح حمٕل انذٔاجٍ..........................................................................

 

 (29) 

 

  2005كخٍب ػٍ يزض اَفهَٕشا انطٍٕر ػلبو 

. 

 2005َٕشا انطٍٕر ػبو فٕنذر اَفه  . 

  2007فٕنذر اَفهَٕشا انطٍٕر ػبو . 

 2007سخز ػٍ اَفهَٕشا انطٍٕر ػبو ٕب   . 

 


