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 جلدًم الكخاب

 

ت والحُىاهُت بالحبىب وػيرها مً اإلاىاد الؼرائُت داخل  جدظبب إضاباث آلاؿاث الحشٍس

ت جبلؽ كُمتها مالًين الدوالزاث في جمُع ؤهحاء العالم  اإلايشأث الؼرائُت في خظائس طىٍى

اًلاث باآلغاؿت الى ذلك ؿإن كثير مً آلاؿاث  التى جخىاجد فى اإلايشأث الؼرائُت حظبب مػ

ً منهم. ومً هىا جاءث  للعاملين والاخطس مً ذلك هللها المساع عدًدة كد جىدي بحُاه الكثيًر

ؿكسة هرا الكخاب لُدُح للمخخططين وػير اإلاخخططين الخعسؾ علي آلاؿاث الحُىاهُت ) 

الاكازوطاث(  اإلاىجىدة في اإلايشأث  -الاؿاث الػالت -الصواحف -الطُىز -خـاؿِش -كىازع

)مخاشن ومطاحً للحبىب ومطاوع لخطيُع اإلاىخجاث الؼرائُت بإهىاعها وؤماكً الؼرائُت 

 حعبئت وبُع اإلاىخجاث الؼرائُت وكرلك اإلاطاعم(.

 

لت مبظطت دزاطت طلىكُاث كل هىع مً  و كد حاولىا فى هرا الكخاب ؤن وظسد بطٍس

عها الج ؼسافي وعىائلها آلاؿاث الحُىاهُت  وجلخُظ ؤحدث اإلاعلىماث عً حُاتها وبِئتها وجىَش

والػسز الري حظببه وؤهمُتها الاكخطادًت، كما ًدُح هرا الكخاب معسؿت دكُلت وجىغُحُت 

ػرائُت وجىغُح كُـُت  ةبالطسق املخخلـت لعملُاث اإلاكاؿحت التى ًمكً ؤن جخم داخل كل ميشإ

لت اإلاىاطبت لكل ميشإة وكل مادة ػرائُت غد الاؿاث الحُىاهُت.  إخخُاز الطٍس

 

ً وجطيُع اإلاىخجاث ٌعد ه را الكخاب مسجع ؤطاس ي لألشخاص اإلاظؤولين عً جخٍص

 الؼرائُت ذاث ألاضل الىباحي والحُىاوي في جمُع ؤهحاء الىطً العسبى. 
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 ؤهم اهىإ الشٗابحن في مهغ 215

 ؤٞعى ال٩ىبغا 219

كت(الحُت اإلا٣غهت ) 224  ؤٞعي الَُغ

 ها الاٞاعىالاظغاءاث الى٢اثُت ؤزىاء اإلاغوع فى مىا٤َ ًخىاظض ٞي 231

 الؿام الاظغاءاث التي ًجب اجساطها ٖىض اللضٙ  بالشٗبان 233

 م٩اٞدت الشٗابحن صازل اإلايكأث الٛظاثُت 236

 زاهُا: البرم 239

 ؾلى٥ البرم 239

 ؤيغاع البرم صازل اإلايكاث 241

 الاصاعة اإلاخ٩املت إلا٩اٞدت البرم 242

 الُغ١ الى٢اثُت 242

 اإلاىاص الُاعصة 243



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 6 

 الُغ١ ال٨ُمُاثُت 244

 الحُىاهاث الػالت ) اللطط والكالب(-5 245

 الايغاع 245

 -:م٩اٞده الحُىاهاث الًاله 246

  Mites ألاكازوطاث -6 247

 الىي٘ الخ٣ؿُمي لال٧اعوؾاث 247

اصة واهدكاع ألا٧اعوؾاث: الٗىامل التي ؾاٖضث 248  ٖلى ٍػ

ؿبب ؤيغاع بالٛت للميكأث لؤل٧اعوؾاث التي حألاهمُت الا٢خهاصًت  248

 الٛظاثُت 

 ا٧اعوؽ التربت 248

 ا٧اعوؽ الض٤ُ٢ 249
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ـــت ــ ـــ ـــ ـــأث الؼرائُـــ ــ ـــ ـــ  ؤهم آلاؿاث الحُىاهُت في اإلايشــ

 وطسق مكاؿحتها

 

 

ٍـت مـهغ: ملدمت ُـت اإلاؿـخضامت " عئ "والتي  2030بهُال٢ا مً بؾـغاجُجُت الخىم

ـُت في مؿـحرة الخىمُـت الكـاملت في مهـغ, وهٓغا للخىؾ٘ في خغ٦ت حٗخبر مدُـت ؤؾاؾ

الخجاعة الضولُت في مجا٫ اؾخحراص و جهضًغ الؿل٘ الٛظاثُت و مىخجاتها , ٞةن ؾلؿلت 

اصة الهاثلت في ٖضص الؿ٩ان, وبالخالي حكٗبذ  بمضاص الٛظاء ؤنبدذ ٖاإلاُت, بجاهب الٍؼ

ظًت التي حٗمل مك٩لت ؾالمت الٛظاء ؤ٦ثر مً ٢بل, لظل٪  ؤنبدذ قغ٧اث جهيُ٘ ألٚا

٘ ظىصجه و الخىا٤ٞ م٘  في بهخاط الٛظاء في خاظت بلي ج٨ش٠ُ ؤلاهخاط و الٗمل ٖلي ٞع

ُٗت و الخُاب٤ م٘ اإلاىانٟاث وإعياء اإلاؿتهل٪ وإ٦دؿاب ز٣خه. ومً  اإلاخُلباث الدكَغ

ت)الحُىاهُت(  هظا اإلاىُل٤ وظب ٖلُىا بل٣اء ٖلي ؤهم آلاٞاث التي ٢ض جازغ  الٛحر خكٍغ

ال٣ىاعى   جإزحر مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٖلي ؾالمت وظىصة الٛظاء. و مً ؤهم هظه آلاٞاث

حرها مً  والاٞاث الًالت و الؼواخ٠ والخٟاِٞل والخٟاِٞل و ألا٧اعوؾاث ٚو

 ال٩اثىاث التي حؿبب ؤيغاعا بالٛت لالوؿان وممخل٩اجه. 

 

ت )الحُاإلايشأث الؼرائُت ؤهم آؿاث   ىاهُت(الؼير حشٍس

 

 Rodents ال٣ىاعى -1

في اإلايكأث الٛظاثُت مً اإلاكا٧ل الهامت و اإلاؿخمغة و التي   حٗخبر م٩اٞدت آلاٞاث

حك٩ل زُغا ٖلي الصحت الٗامت, و جىظض ؾالالث و ؤهىإ ٖضًضة مً الحكغاث في 

م مً ؤلانابت باآلٞاث ظًت اإلاهىٗت و في مساػن اإلاىاص الٛظاثُت وبالٚغ ت,   ألٚا الحكٍغ

مخاٖب ٖضًضة , بال  كا٧ل التي جؼج  اإلاكخٛلحن بالخهيُ٘ الٛظاج  و حؿبب لهممً اإلا

ؤهه لِـ هىا٥ ؤ٦ثر ج٩لٟت في خا٫ م٩اٞدت الٟئران, خُض ٌؿبب وظىص الٟئران بهدكاع 
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بٌٗ الحكغاث) البراُٚض( و الكٗغ و ال٣اطوعاث ٖلي ٧ل قحئ جخهل به, هظا 

 باإلياٞت الي ؤجها حك٩ل ؤزُاع 
 
الصحت الٗامت. وحٗخمض اإلا٩اٞدت خؿُمت ٖلي  ا

ٖلي اإلاٗلىماث الىاُٞت ٖنها مً خُض صوعة خُاتها و ألاما٦ً   الؿلُمت إلاشل هظه آلاٞاث

ظًت التي جًٟلها وإؾتراجُجُت م٩اٞدتها.  التي جأوي بليها وؤهىإ ألٚا

ُض هٟؿها لٞإ٦ثر ما ًمحز الٟئران ؤن لها ٢ضعة ٞاث٣ت ٖ  في ظمُ٘ البِئاث, ي جَى

الٟاث٤ الٗضص و َباٖها التي جمخاػ بالضهاء والخبض ججٗلها ؤ٦ثر الحُىاهاث التي  يؿلهاٞ

 حؿبب مكا٧ل لئلوؿان.

و مك٩لت ال٣ىاعى لِؿذ ٢انغة ٖلي مهغ ٣ِٞ ول٨نها حكمل مٗٓم بلضان 

الٗالم و٧ان الٗامل اإلاكتر٥ إلهدكاعها هى الازال٫ بالخىاػن الُبُعي هدُجت ؤلاؾغاٝ 

 ٖلي هُا١ واؾ٘ بضاًت مً الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن اإلااضخي. في بؾخسضام اإلابُضاث

بمٗجي ال٣غى ؤو  Roder و٧لمت ٢ىاعى مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجُيُت 

الىدغ ألن ما جٟٗله ال٣ىاعى صاثما ال٣غى ألي شخيء ,الحكاجل ؤوعا١ 

الصجغ و٢ل٠ وزكب ألاشجاع وؤ٦ُاؽ وؤٚلٟت مىاص ٚظاثُت وٚحر طل٪ 

٣ِٞ ول٨ً ٖليها ؤن جٟٗل طل٪ ل٩  جداٞٔ ٖلي وهي ال ج٣غى ل٩  جخٛظي 

جأ٧ل ٢ىاَٗها ألامامُت, خُض جخمحز ؤٞغاص هظه الغجبت بإن ؤؾىاجها جخ٩ىن 

ؤهُاب ٦ما ًىظض مً  ً ؾٟلُحن وٖضم وظىص   6 -3مً ٢اَٗحن ٖلىٍحن وآزٍغ

وَٛل٠ ألاؾىان مُىا ٢ىٍت زانت الحىاٝ ال٣اَٗت  Cheek molars ؤيغاؽ

ىا٫ خُاة الحُىان بهٟت زانت لل٣ىاَ٘ بال ؤن وَؿخمغ همى ألاؾىان َ

ٖاصة ؤٞغاص الغجبت في ال٣ىاعى جدٟٔ لهظه ألاؾىان َىلها الُبُعى الظي 

ًم٨نها مً الخٛظًت وٍدٟٓها مً الهال٥ بالجٕى وفي خالت جغ٦ها جىمى 

ض ٖلي زلض  بضعظت حٗى١ الحُىان مً جىاو٫ الُٗام وجًم هظه الغجبت ما ًٍؼ

ومٗٓمها زضًُاث نٛحرة الحجم وهي واؾٗت الاهدكاع  الشضًُاث في الٗالم

 والؿىجاب Mice والٟئران Rats في البِئاث املخخلٟت خُض جًم الجغطان

Squirrels و ألاعاهب Rabbits و ٣ًهض ب٩لمت ٞإع ٧اثً نٛحر ٢اعى ٌؿٕغ ,
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الٟغاع ٖىض الكٗىع بالخُغ و ًُل٤ ٖلي ألاهىإ الهٛحرة بالٟئران و ألاهىإ 

 منها الجغطان ط٦غ ٧ان ؤو ؤهثي وباللٛت الٗامُت ًُل٤ ٖليها الٟئران.ال٨بحرة 

 ألاهمُت ؤلا٢خهاصًت لل٣ىاعى صازل اإلايكأث الٛظاثُت

حٗخبر مً ؤزُغ الحُىاهاث التي جازغ في ؤلا٢خهاص الٗالمي ٞهي حؿبب ٣ٞض 

وهى حؿخُُ٘ ؤن  وإجالٝ اإلاىاص الهىاُٖت واملحانُل في الح٣ل وألاظغان واملخاػن,

ًال  جدُل ٖكغة ؤمشا٫ ما حؿتهل٨ه مً خبىب بلى ماال ًهلح لئلؾتهال٥ آلاصم , ٞو

ًٖ طل٪ ٞةن الٟئران والجغطان ج٣غى ٧ل ما ًهاصٞها مً ٚظاء ؤو مالبـ ؤو 

 .مٟغوقاث ؤو ؤزار

 

 وجى٣ؿم الخؿاثغ التي حؿببها ال٣ىاعى الي: 

 ؤوال: مً الىاخُت الؼعاُٖت:

 خؼن (في امل مباقغة ) ٣ٞض للمدانُل -1

% مً وػهه مما ٌؿبب زؿاثغ ٖالُت ملخؼون 10ٌؿتهل٪ الٟإع ٚظاء ًىم  ٌٗاص٫ 

يُت.  الحبىب واإلاىاص الخمٍى

 
   

 يغاع الٟئران اإلاباقغةؤ
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 مؿبباث ؤمغاى( -قٗغ –طبل  –بى٫  –ٚحر مباقغ )٢غى الحبىب  -2

 

 
 ؤيغاع الٟئران الٛحر اإلاباقغة

 

اث وهى ٖباعة ًٖ الخلىر الظي جدضزه للم سؼون الٛظاجى + همى بٌٗ الٍُٟغ

وهظ٦غ ؤمشلت مخٗضصة لبٌٗ الخؿاثغ التي حؿببها الغمُت ٖلى ب٣اًا آ٧ل ال٣ىاعى. 

 الٟئران صازل اإلايكأث الٛظاثُت:

 

 

 

 

 .جلىر اإلاىاص الٛظاثُت و ج٩ال٠ُ بنالح ؤصواث الاوؿان اإلاضمغة 

 
 جلىر الٟئران للمىاص الٛظاثُت

  ؾد٩ُ  وألاصواث اإلاجزلُت واإلاالبـبجالٝ ألازار الخكبي والبال. 
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 بجالٝ الٟئران للخكب وألاصواث اإلاجزلُت                                    

 ٢غى مىاؾحر الغنام, وألالىمىُىم, و٧ل ما هى ٢ابل لل٣غى. 

 
 ( بجالٝ الٟئران إلاىاؾحر و٧ابالث ال٨هغباء5ق٩ل )

  تهاظم الحبىب ؾىاء باليؿبت ملخاػن الٛال٫ والكىن ٞان الٟئران

٧اهذ مٗبإة في ػ٧اثب ؤو م٩ىمت ٖلى ألاعى وجاصي بلي وؿبت ٣ٞض ٦بحرة ٢ض 

ٖالوة ٖلى جلىر هظه الحبىب ومىخجاتها ببى٫ وبغاػ الٟئران مما  %5جهل 

٣ًٟضها ال٨شحر مً ٢ُمتها ؤلا٢خهاصًت و٢ض جهبذ ٚحر نالحت لئلؾخٗما٫ 

 . ألاصم 
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 ى في مساػن الٛال٫ؤٖغاى ؤلانابت بال٣ىاع 

 

  و ٣ًضع ال٣ٟض الحاصر في الحبىب و مىخجاتها في مهغ بدىالي

 5.3% مً اإلاؿتهل٪ و ًهل هظا ال٣ضع الي  0.5ًَ ؤي ما ًىاػي  45000

٨ُت و هى ما ٌٗاص٫  % مً ؤلاهخاط  3ملُىن ًَ في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

٣ٟض الٗالمي في ملُىن ًَ وج٣ضع هُئت الصحت الٗاإلاُت ال 10.5وٍهل الي 

 ملُىن ًَ. 33جل٪ اإلاىاص بدىالي 

 ت جامت  و٢ض ٢ضع ؤهه لى جغ٥ ػوط مً الٟئران الجروٍجي لُخجى٫ بدٍغ

٦ُلى ظغاما زال٫ ٞهل  12صازل ؤخض مساػن الحبىب ٞةهه ٌؿتهل٪ خىالي 

٠ و الكخاء ٖالوة ٖلي بجها جىصٕ هدى  بٗحره )طبل الٟإع( ,  25000الخٍغ

 شحر مً الكٗغ مما ٌؿبب جلٟا ٦بحرا ملحخىٍاث املخؼن.لتر مً البى٫ و ٦ 1.5

  ًؤ٦ثر م 
 
ملُىن  42.5و في ال٣غن الحالي حؿتهل٪ ال٣ىاعى ؾىىٍا

 ملُىن شخو.  130ًَ مً الحبىب ٖلما ؤن هظه ال٨مُت ج٨ٟ  إلَٗام 

 

 ؤٖغاى ؤلانابت بال٣ىاعى في مساػن الٛال٫
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 بٌُ والتربُت و في مؼإع الضواظً ٞةن الٟئران تهاظم ٖىابغ ال

وجلتهم البٌُ ونٛاع الضواظً و ألامهاث وج٣ىم بيكغ الٗضًض مً ألامغاى 

 بها , ٦ما تهاظم ؤًًا مساػن الٗل٠

 

 ؤٖغاى ؤلانابت بال٣ىاعى في مساػن الٛال٫

 

  باليؿبت للميكأث الٗامت واإلاهاو٘ ٞةن الٟئران ج٣ىم ب٣غى

ألاإلاىهُىم والحضًض في  ألازكاب وؤهابِب اإلاُاه وال٩ابالث ال٨هغبُت ونٟاثذ

مهاو٘ الحضًض وألاإلاىهُىم و٦ظل٪ حٗمل ٖلى جل٠ ال٨شحر مً ٢ُ٘ الُٛاع 

 في اإلاُاعاث واإلاهاو٘ واإلايكأث الٛظاثُت.

   
 بنابت ال٣ىاعى ألؾال٥ ال٨هغباء
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  بخضار خغاث٤ باإلاىاػ٫ ؤو اإلاهاو٘ او اإلايكأث الٛظاثُت, هدُجت

٤ هدُجت  ل٣ُام الٟئران ب٣غى ؤؾال٥ ال٨هغباء اإلاُٛاة, و٢ض ًدضر الحٍغ

٢ُام الٟئران ب٣غى ؤهابِب الٛاػ اإلاُاَُت, وفي اإلاهاو٘ طاث الًِٛ 

الٗالي ج٣غى الٟئران ؤؾال٥ ال٨هغباء ٞخدضر ألاُٖا٫ مما ٌؿبب زؿاثغ 

٦بحرة في ؤلاهخاط, و٨ٍٟ  ؤن هظ٦غ ؤن ٢ُام الٟئران ب٣غى ٖىاػ٫ ال٩ابالث 

% مً الحغاث٤ في الُابان 20-15ليكىب  ال٨هغباثُت ٌك٩ل الؿبب الغثِسخي

 .وهى ع٢م ؤٖلىخه قغ٦ت "ا٩ًاعي" ؤ٦بر قغ٧اث م٩اٞدت ال٣ىاعى هىا٥

 
 ؤٖغاى ؤلانابت بال٣ىاعى في اإلايكأث الٗامت 

 

 .الى٣ىص و الٗمالت التي جبظ٫ في ٖملُاث اإلا٩اٞدت الٟئران 

 

 مً الىاحُت الصحُتثاهُا: 

 

  : رانمً ؤهم ألامغاى التي حؿببها الٟئ

لم ج٨ً الهىاظـ مً اهخ٣ا٫ ألامغاى مً ال٣ىاعى لئلوؿان خضًشت الٗهض, بل 

٧اهذ ٢ضًمت ظضا, ٩ٞان الٟغاٖىت ًغؾمىن ال٣ِ ٦ٗضو لل٣ىاعى ونض٤ً لئلوؿان 

٤ الٟئران, بما , ت مً ألامغاى جيخ٣ل ًٖ ٍَغ ؤزبذ الٗلم الحضًض ؤن هىا٥ مجمٖى

٤ جىاو٫ اإلاىاص الٛظاثُت اإلالىزت با لبراػ وألاجغبت التي جسخلِ ببى٫ وب٣اًا ًٖ ٍَغ

٤ الخىٟـ, مً زال٫ جلىر الهىاء بظعاث الٛباع اإلالىر بب٣اًا  ال٣ىاعى, ؤو ًٖ ٍَغ
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٤ ٧اثىاث خُت وؾُُت ٧ال٣مل والبراُٚض و ألا٧اعوؾاث التي  ال٣ىاعى, ؤو ًٖ ٍَغ

 جمخو صم ال٣ىاعى وحٗىص إلمخهام صم ؤلاوؿان,ومً ألامغاى التي ًم٨ً ؤن جيخ٣ل

٤ ال٣ىاعى صازل اإلايكأث الٛظاثُت هي:  لئلوؿان ًٖ ٍَغ

 

 Plagueالُاٖىن:  -1

 

  

        
 "ؤٖغاى ؤلانابت بمغى الُاٖىن"

ٖٝغ ؤلاوؿان مغى الُاٖىن مىظ ؤ٦ثر مً زمؿت آالٝ ٖام, ول٨ً 

مُالصي, خُض  542ؤو  522بخهاثُاث اإلاىحى مىه التي صوهذ, ٧اهذ في ٖام 

لها واؾخمغ ؾخحن ٖاما ٢طخى زاللها ٖلى ماثت اهدكغ مً مهغ بلى ما خى 

٦ما ؤهه اهدكغ في ؤوعوبا الٛغبُت إلاضة زمؿت ؾىىاث بحن  .ملُىن ضحُت

 43م وؤَل٤ ٖلُه اؾم اإلاىث ألاؾىص وعاح ضحُخه 1350و 1345ٖام  

م ٧ان ٖضص الىُٞاث في مضًىت لىضن ٧ل 1660ملُىن بوؿان. وفي ٖام 

٧اهذ الىُٞاث مكابهت لىُٞاث  1700ؤؾبٕى ٖكغة آالٝ. وفي مىؾ٩ى ٖام 
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ض ًٖ  1720لىضن, وفي ماعؾُلُا ٢خل ٖام  ؤل٠ بوؿان. وفي  68ما ًٍؼ

ؤل٠ وؿمت. وفي الهىض  150ما ٣ًاعب  1802اؾُىبى٫ ٢خل الُاٖىن ٖام 

 3.5اهدكغ مً مضًىت بىمباي واؾخمغ ٖكغة ؾىىاث ٣ٞخل  1896ٖام 

 .ملُىن بوؿان

وآلازغ  (Kitazato) ًاباو  ا٦دك٠ ٖاإلاان ؤخضهما 1894في ٖام 

, ل٨ً ٧ل ٖلى خضا, وصون الخيؿ٤ُ ُٞما بُنهما, بإن هىا٥ (Yersin)ٞغوسخي

ا    الحرؾُيُا الُاٖىهُتٖال٢ت بحن الُاٖىن وب٨خحًر
 
ال  ؤو ؾاب٣ا باؾخىٍع

التي وظضث في صم  )pestis) Pasteurella ( Yersinia pestis (  َاٖىهُت

ًت. وفي ٖام  ىر  1897وإصعاع وبغاػ ال٣ىاعى اإلاٍغ وظضث الٗال٢ت للبٚر

هٕى مً  200ل٣ض وظض ؤن هىا٥ .٦ىا٢ل للمغى مً ال٣ىاعى لئلوؿان

ال٣ىاعى في الٗالم جى٣ل الُاٖىن, وؤهمها الجغط ألاؾىص والجغط الجروٍجي. 

ن الب٣اء خُت لٗضة قهىع في ؤٖما١ الجحىع وحؿخُُ٘ ظغزىمت الُاٖى 

  خُض جخالءم الٓغوٝ هىا٥.

الُاٖىن ألاؾىص )اإلاىث الُٗٓم ؤو اإلاىث الُٟٓ٘ ؤو اإلاىث ألاؾىص(, ًُل٤ ٖلُه 

ٗض مً  مغى ب٨خحري مٗضي Plague .الُاٖىن  الُاٖىن  وباءلئلقاعة بلى  خاص وَُ

هى٠ ٧إخض ت ألامغاى اإلاكتر٦ت بحن ؤلاوؿان والحُىان. وٍُ ت  مجمٖى ألامغاى اإلاحجٍغ

 .الخُحرة التي حؿبب ؤوبئت في خالت ٖضم الؿُُغة ٖليها

ب ؤ٦ثر مً ؤي مغى مٗضي آزغ, و٢ض حؿبب حؿبب الُاٖىن  اة ما  في طٖغ وٖع في ٞو

 ملُىن شخو, و٢ض وي٘ هظا اإلاغى ٖالمت لنهاًت الٗهىع اإلآلمت ٣ً200غب مً 

 وؾببا مً ؤؾباب ج٣ضم البدض الُبي, و٢ض حؿبب الُاٖىن في جٟصخى ٖضة ؤوبئت

epidemics ٦ما حؿبب في زالزت ؤوبئت ضخمت وقهحرة pandemics  مىا٤َ ٦بحرة قملذ

 . وممخضة مً الٗالم

 ِزال٫  ألاو٫ اهدكغ مً مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ بلى خىى البدغ اإلاخىؾ

 . ال٣غن الخامـ والؿاصؽ وحؿبب في م٣خل هه٠ ؾ٩ان هظه اإلاىا٤َ

https://en.wikipedia.org/wiki/Pasteurella
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
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 اة خىالي  ,و الشاو  يغب ؤوعوبا ما بحن ال٣غن الشامً والغاب٘ ٖكغ وحؿبب في ٞو

 % مً قٗىب ؤوعوبا 40

  ال٣اعاث ألازغي  مُالصي واهدكغ بلى 1855مً الهحن ٖام و الشالض بضؤ . 

     
 "وباء الُاٖىن"

 

اإلاؿبب للُاٖىن  في ٖؼ٫ اإلا٨ُغوب Alexandre Yersin و٢ض هجح ؤل٨ؿىضع ًغؾً

 وهى ؤو٫ مً جى٢٘ ؤن ج٩ىن  ,antiserum واؾخدضر ٖالظا ٦مهل مًاص للمغى

 1894ىاء اهدكاع وباج  للُاٖىن ٖام والٟئران هي ؾبب الىباء وطل٪ ؤز  fleas البراُٚض

و٢ض  Yersenia pestis و٢ض ؾمى اإلا٨ُغوب الٗهىي الك٩ل اإلاؿبب للُاٖىن باؾم 

 . اهدكغ الىباء في ٧ل ال٣اعاث ٖضا ٢اعة ؤؾترالُا

 

مً ؤهم ألامغاى التي جيخ٣ل لئلوؿان جلٗب ال٣ىاعى الضوع وهى 

مغاى خُض ؤهل٪ الغثِسخي ٞيها مغى الُاٖىن الظي ٌٗخبر مً ؤزُغ ألا 

بهىعة  1940 - 1899اإلاالًحن في الٗالم والظي انِبذ به مهغ مىظ ٖام 

في بٌٗ اإلاىا٤َ  1947 -1941مخ٣ُٗت زم ؤ٢خهغ خضوزه مىظ ٖام 

ا  وٍى٣لها اؾاؾا  Yersinia pestis الؿاخلُت وَؿبب هظا اإلاغى ب٨خحًر

ىث الٟإع الكغقي.  بٚغ

ىر الٟإع الكغقي -  الىي٘ الخ٣ؿُمي لبٚر

  Phylum: Arthropodaبت مٟهلُاث الاعظل   قٗ

   Class: Insecta (Hexapoda)َاثٟت الحكغاث 
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 Order: Siphonopteraعجبت زاُٞت الاظىدت  

ىر الٟإع الكغقى    Xenopsylla cheopisبٚغ

 الكٗغة جسغط مً امام الٗحن

 

 

 
 

ىر الٟإع الكغقي"  "بٚغ

 

 
ا  ت"Yersenia pestis "ب٨خحًر  الٗهٍى

ؤلاوؿان مً زال٫ ٌٖ خُىان مهاب مشل الٟئران ؤو مً زال٫  اإلا٨ُغوب بلىًيخ٣ل 

ؤظؿام الحُىاهاث اإلاهابت والتي حكمل ؤهىإ مخٗضصة  لضٙ البراُٚض التي حِٗل ٖلى

ان  منها الٟئران و ال٣ُِ و ال٨الب اإلاؿخإوؿت و الؿىجاب و ألاعاهب و الجما٫ و الخٞغ

ؤما الحكغاث الىا٢لت ُُٞل٤ . اثل للمغىلٟٔ الٗ و ًُل٤ ٖلى الحُىاهاث اإلاهابت

الٗاصة البراُٚض التي حِٗل ٖلى ؤظؿاص الٟئران وجىظض  ٖليها لٟٔ الىؾُِ وهى في

 .الٗضوي منها ال٣مل وال٣غاص خكغاث ؤزغي مً اإلام٨ً ؤن جى٣ل
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٤ الاؾخيكا١ ؾىاء ٧ان الاؾخيكا١ للغطاط الهاصع  ٦ما ًم٨ً اهخ٣ا٫ الٗضوي ًٖ ٍَغ

للهىاء اإلالىر باإلا٨ُغوب  ابحن بالُاٖىن الغثىي ؤزىاء الؿٗا٫, ؤومً ألاشخام اإلاه

ترة خًاهت الظي ًُل٤ ؤزىاء خىاصر بعهاب  في الُاٖىن  67 -15بحن  الُاٖىن  ٞو
 
ًىما

ت والىٕى  .ؤًام في الُاٖىن الغثىي  4 - 2الدؿممي, وما بحن  الظي ًهِب الٛضص اللُمٟاٍو

م٘ ؤٖغاى حؿمم بالضم  مغى مٗض خاص ًخمحز بدمى مغجٟٗت الُاٖىن 

ت في الىبٌ م٘ ٖضم اهخٓامه  ونضمت م٘ هبىٍ في يِٛ الضم وؾٖغ

 ما ًدضر
 
اخخ٣ان في ملخدمت  وال٣ل٤ وؤلاُٖاء والهلىؾت والُٛبىبت و٦شحرا

. وٍٓهغ مغى الُاٖىن في زالزت نىع   وهي الٗحن و٢ض ًهل بلى صعظت الجٝز

: 

 Baboeic plague الُاٖىن الضملي  - ؤ

 وُٞه حؿخ٣غ اإلا٨ُغوباث في بٌٗ الٛضص وهى ؤ٦ثر قُىٖ
 
ا

والٗى٤ وٍاصي هظا بلى التهاب هظه  اللُمٟاوٍت في ألاعب وؤلابِ

 وٍمخض الالتهاب إلاا خى٫ الٛضص
 
ُٞخ٩ىن ما  الٛضص وجخٗم٤ هىٖا

ٌكبه الضمل و٢ض ًىهٝغ ؤو ًخ٣ُذ وٍدخاط لٟخذ و٢ض حؿىء خالت 

ٌ وٍخدى٫   .بلى َاٖىن حؿممي ؤو َاٖىن عثىي  اإلاٍغ

  Septicaemic plague الُاٖىن الدؿممي - ب

وهى هاصع الحضور ًٖ الضملي وُٞه حؿخمغ ألاٖغاى الٗامت 

التهاب الٛضص اللُمٟاوٍت وجيخهي الحالت  الؿاب٤ ط٦غها صون ْهىع 

 بالُٛبىبت والىٞاة
 
 .ٚالبا

 

  Pneumonic plague الُاٖىن الغثىي  - ط

 ما ًدضر ٦مًا٠ٖ للُاٖىن الضملي ؤو الدؿممي
 
.  وٚالبا

عثىي زاهىي وهاصع ما ًدضر ٧ةنابت  وَؿمى في هظه الحالت َاٖىن 

اإلامحزة اللهض  ؤولى للمغى وَؿمى َاٖىن عثىي ؤولى وؤهم ؤٖغايه

 .الكضًض والبها١ اإلاضمم
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وٍخإ٦ض حصخُو الُاٖىن با٦دكاٝ اإلاؿبب الىىعي وهى 

ُٖىاث مً الضمامل ؤو الضم ؤو  في  Yersiniaباؾُل الُاٖىن 

 .لُاٖىن البها١ خؿب ا

:  مؿخىصٕ الٗضوي ومهضعها

ه  Wild rodents اإلاؿخىصٕ الُبُعي للُاٖىن هي ال٣ىاعى البًر

ت و٢ض جى٣ل الٗضوي  وجدضر بُنها ؤو بِىه ومنها الٟئران اإلاىـؼلُت في . صوٍع

ه  ومهضع ٠ ؤو الحًغ, خُض جلخ٣  بال٣ىاعى البًر الٗضوي اإلاباقغ  الٍغ

ىر اإلاٗضي ول  لُاٖىن الغثىي الغطاط والبها١للُاٖىن الضملى هى البٚر

 . اإلاخُاًغ مً اإلاغضخى بُاٖىن عثىي 

 :َغ١ ه٣ل الٗضوي 

ٖىضما ًىدكغ الُاٖىن بحن الٟئران ٞةهه ًاصي بلى وٞاة ٖضص ٦بحر 

البراُٚض ؤظؿام الٟئران وجبدض ًٖ م٠ًُ مىاؾب ٞتهاظم  منها ٞختر٥

لضٚت  بالُاٖىن الضملى في ؤلاوؿان بىاؾُت ؤلاوؿان وٍخم ه٣ل الٗضوي 

ىر الٟإع اإلاهاب باوؿضاص في مٗضجه هدُجت ج٩ازغ باؾُالث الُاٖىن  بٚغ

ٌ بالُاٖىن  التي ٧اهذ مىظىصة في الضم الظي ؾب٤ وامخهه مً ٞإع مٍغ

 بم٨ُغوباث
 
 وهدُجت لهظا الاوؿضاص ًغجض ظؼء مً الضم زاهُت مدمال

ىر بلى صازل ظؿم ؤلاوؿان ؤما في الُاٖىن . الُاٖىن مً مٗضة البٚر

ٌ بلى م٠ًُ ظضًض بىاؾُت الغطاطال الغثىي  غثىي ٞخخم الٗضوي مً اإلاٍغ

والُاٖىن الضملي ال ًيخ٣ل مً شخو لصخو بال بٗض  .ؤًام ؤو ؤ٢ل 4بلى  3

  جدىله بلى َاٖىن عثىي وحؿخمغ
 
البراُٚض مٗضًت ألًام وؤؾابُ٘ و٣ٞا

ؤًام  4بلى  3مٗضتها بال مً  للٓغوٝ وال حِٗل البراُٚض اإلاهابت باوؿضاص في

قضًضة  ؤما الُاٖىن الغثىي ٞهى قضًض الٗضوي وزانت في ألاما٦ً –

  . الاػصخام وؾِئت التهىٍت

ض مً زُغ  Risk factors الخٗغى لئلنابت بالُاٖىن  الٗىامل التي جٍؼ

 ُٟت و زانت ألاما٦ً التي ًىدكغ بها  . الُاٖىن  الِٗل في اإلاىا٤َ الٍغ
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 والتي حك٩ل  اث ؤزغي مً ال٣ىاعىالِٗل بإما٦ً بها ٞئران مهابت ؤو خُىاه

 . ٖاثال للمغى

 ٖلى ألا٢ضام  اإلاكاع٦ت في ؤوكُت بالبراعي مشل اإلاٗؿ٨غاث والخجزه ؾحرا

 . إلاؿاٞاث بمىا٤َ ؤلانابت و الىىم بهظه اإلاىا٤َ ؤو الهُض

 الخٗغى للضٙ البراُٚض . 

  مسالُت مغضخى الُاٖىن . 

  الٗمل بمجا٫ الُب البُُغي . 

الماث  ىن الُاٖ ؤٖغاى ٖو

 اعجٟإ بالحغاعة 

 غة و اعحٗاف  ٢كٍٗغ

 آالم و ؤوظإ بالجؿم 

 ؤلم بالؼوع 

 نضإ بالغؤؽ 

 ي٠ٗ ٖام 

 ُاء  قٗىع ٖام باإلاغى وؤلٖا

 ًُؤلم بالب 

 قٗىع بالٛشُان و خضور ٢حئ 

 بؾها٫ ؤو بمؿا٥ وبغاػ طو لىن ؤؾىص  

 ؤلم بمى٣ُت اإلاٗضة 

 ؾٗا٫ 

 ٢هىع بالخىٟـ 

 جهلب بالغ٢بت 

 هبٍى بًِٛ الضم ٖضم اهخٓام بًغباث ال٣لب و 

 حكىف الظهً و خضور حكىجاث  
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 ت ملتهبت ومخطخمت باإلاىا٤َ مً الجؿم بت مً  وظىص ٚضص لُمٟاٍو ال٣ٍغ

 مىاي٘ لضٙ البراُٚض

 ٦ما بالهىعة في مىا٤َ الجٝز بالجلض ًخٛحر لىن الجلض بلى اللىن ألاؾىص 

 
 "حصخُو الُاٖىن"

ت  للخإ٦ض مً الدصخُو ًُلب الُبِب لُٗىاث مً الضم ؤو البها١ ٖمل ازخباع مؼٖع

ت هل هىا٥ بنابت  ؤو الٛضص اللمُٟت . و٢ض ًُلب الُبِب ٖمل ؤقٗت ٖلى الهضع إلاٗٞغ

ىض زبىث الدصخُو ًدخاط اإلاٍغٌ مؿاٖضة الُبِب اإلاخسهو في ٖالط  للغثخحن . ٖو

في الؿُُغة والى٢اًت مً ألاوبئت  ألامغاى اإلاٗضًت , ٦ما ًخم بباٙل اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت

مهضع اإلاغى وجخٗٝغ ٖلى مىبٗه  تهخم بإزظ ُٖىاث للٟدو باملخخبراث وجخ٣ٗب والتي

والظي ٢ض ًدؿبب في اهدكاع وباء  وج٣ىم بٗمل ؤلاظغاءاث الى٢اثُت إلاى٘ الخُغ ال٩امً

 . الُاٖىن 

 الُاٖىن  زُىعة

٧إخض اإلاًاٖٟاث و٢ض  meningitis بااللتهاب السحاج  ٢ض ًهاب مٍغٌ الُاٖىن 

 بهبٍى قضًض بًِٛ الضم والىاشخئ مً الٗضوي بم٨ُغوب الُاٖىن  ًهاب ؤًًا

septic shock كُت خى٫ ال٣لب ٦ما ٢ض ًدضر  مىث لؤلوسجت و هٝؼ ؤو التهاب ألٚا

pericarditis اة و٧ل طل٪ ٢ض ًاصي  . للٞى

 

 الُاٖىن  الى٢اًت مً

http://www.sehha.com/diseases/id/meningitis/meningitis.htm
http://www.sehha.com/diseases/id/meningitis/meningitis.htm
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  جب  -الٟئران وؤهمها -ًجب ججىب ؤما٦ً جىاظض الحُىاهاث الٗاثلت للمغى ٍو

 الُاٖىن  ٖىض جىاظض -وؤهمها البراُٚض -الخسلو منها ومً الحكغاث الىا٢لت 

. 

 ًخم الكٟاء  الٗؼ٫ ؤلاظباعي للمٍغٌ في ؤما٦ً زانت في اإلاؿدكُٟاث ختى

 . الخام

  والخسلو منها بالحغ١ ًجب جُهحر بٞغاػاث اإلاٍغٌ ومخٗل٣اجه . 

 ًِٛالٗالي ًخم جُهحر  ًخم جُهحر ؤصواث اإلاٍغٌ بالٛلي ؤو البساع جدذ ال

ت اإلاٍغٌ ظُضا بٗض اهتهاء الحالت  . ٚٞغ

 ىض ْهىع ؤي ؤٖغاى مشل  -ٖليهم  ًجب جض٤ُ٢ مالخٓت املخالُحن للمغضخى ٖو

ت  إلاًاصاث ا ًجب البضء في بُٖائهم –اعجٟإ الحغاعة ؤو جىعم بالٛضص اللُمٟاٍو

ت ٧ةظغاء و٢اج  ت ٦ما ًم٨ً بُٖاء املخالُحن اإلاًاصاث الحٍُى و في . الحٍُى

الُاٖىن مغى ممُذ ًىدكغ بهىعة وباثُت, ول٨ً مً اإلاهم ؤن ٌٗلم النهاًت 

 .الىاؽ الاخخُاَاث الى٢اثُت ألي مغى ٢بل خضوزه

 

 الُاٖىن  ٖالط

 باء ؤن ؤخض اإلاغضخى مهاب بالُاٖىن ٞةجهم خسظون ً خحن ًخى٢٘ ألَا

الاخخُاَاث الالػمت لٗضم اهخ٣ا٫ الٗضوي بليهم مً لبـ ٢ٟاػاث ومغاًل و 

٦ما جخسظ ٧ل الاخخُاَاث الخانت بٗؼ٫ اإلاٍغٌ ومى٘ اهخ٣ا٫ الٗضوي  ,ؤ٢ىٗت

ً إلاضة ًىمحن ؤو زالزت  بلى الٛحر, ٦ما ًخم الاؾخمغاع في ٖؼ٫ اإلاٍغٌ ًٖ آلازٍغ

ت ؤو ختى جؼو٫ ال بٗض بُٖاء اإلاًاصاث  . ٗضوي الحٍُى

 ٢ض ًدخاط اإلاٍغٌ بلى ؤ٦سجحن إلاؿاٖضجه في الخىٟـ . 

  ؤٚلب اإلاغضخى ٌٗاهىن مً اهسٟاى قضًض بًِٛ الضم بؿبب الٗضوي 

بم٨ُغوب الُاٖىن مما ًخُلب مخابٗت اإلاخسههحن لهم في وخضة الٗىاًت 

  .اإلاغ٦ؼة
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  ٝت  جإزظ جدذ اقغا ت مخٗضصة ؤهمها اإلاًاصاث الحٍُى ٌكمل الٗالط ؤصٍو

باء   املخخهحنالَا

 الىباء هل ًم٨ً اؾدئها٫

ؤو  وهظا الىباء ٖلى زالٝ الجضعي لِـ مً اإلام٨ً بػالخه ؤو ال٣ًاء ٖلُه

اؾدئهاله, خُض ًىظض اإلا٨ُغوب خُا في مالًحن الحُىاهاث وبالًحن البراُٚض 

حِٗل ٖلى ؤظؿام جل٪ الحُىاهاث وؤًًا لخىاظض الُاٖىن في الصحغاء و  التي

إلاغجٟٗاث الجبلُت و الٛاباث. وهظا اإلاغى ًهِب وا الؿهى٫ ؤو الىصًان

اجه ؿبب ٞو اجه جسغط البراُٚض مً ظؿمه  الحُىان الٗاثل للمغى َو وبٗض ٞو

 .لخ٩ىن مٗضًت إلاضة ؤقهغ الخ٣ت

  بالُاٖىن وج٩ىن  شخو 18وفى الىالًاث اإلاخدضة ًهاب ٧ل ٖام خىالي

ؼوهاؤٚلب هظه الحاالث في والًاث الٛغب الجىىب  مشل هُى م٨ؿ٩ُى  و  و ؤٍع

٧لىعاصو و ٧لُٟىعهُا و ًغظ٘ طل٪ بلى وظىص هٕى مً الؿىجاب بهظه اإلاىا٤َ 

 . الؿىجاب ٌؿهل بنابخه بم٨ُغوب الُاٖىن  وهظا

  ومٗٓم هظه  ,شخو ٧ل ٖام 1600وزاعط الىالًاث اإلاخدضة ًهاب خىالي

ىضا ل وؤٚو  الحاالث ج٩ىن في ججزاهُا ومضٚك٣غ وبحرو وػاثحر وبىعما والبراٍػ

ُدىاموا  . لهحن ٞو

مُا   -2   Tularemiaالخىالٍع
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ما  ""ؤٖغاى ؤلانابت بمغى الخىالٍع

 

ؿمي ؤًًا ب )صاء جىلحري  مُا َو الحمى  -خمى طبابت الٛؼالن  -خمى ألاعاهب  -الخىالٍع

ا حؿببه ( وهى ؤخض ألامغاى اإلاٗضًت الىاصعة  deerfly feverاإلاخماوظت  ب٨خحًر

تال ِك٠ ٖام  )Francisella tularensis( ٟغوؿِؿلت الخىالٍع
ُ
ا٦د

غاى وألاعيُت  الؿىاظب بحن1911 جطخم الٛضص و  ٢غخت الجلضو  الحمى حكمل ألٖا

ت  ؤو التهاب في الحل٤. الالتهاب الغثىي  مً خحن آلزغ,و ٢ض ًدضر هٕى مً اللُمٟاٍو

 

 ال٣ىاعى وألاعاهب 
 
ًازغ اإلاغى بك٩ل عثِسخي ٖلى الشضًُاث, وزانت

م مً ؤهه ًم٨ً ؤن ًهِب الُُىع وألاٚىام  ت, ٖلى الٚغ وألاعاهب البًر

اهاث ألالُٟت, مشل ال٨الب وال٣ُِ والهامؿتر. وحٗض ال٣ىاعى والحُى 

ا اإلاؿببت وٍىدكغ هظا اإلاغى في ٧ل  وألاعاهب مً ؤهم الخاػهاث للب٨خحًر

ؤهداء الٗالم, وهى مغى ممُذ , وؤ٦ثر ٞتراث جىا٢له جدضر بحن قهغي 

ا اإلاؿببت للمغى ؤن  غان/ًىهُى الى ؤًلى٫/ؾبخمبر وحؿخُُ٘ الب٨خحًر خٍؼ

ًىما, وؤ٦ثر ؤلاناباث جدضر ٖىض الؿ٩ان  530ـ 247دُىٍتها بحن جدخٟٔ ب

بحن مً البؿاجحن واإلاؿاخاث اإلااثُت  .ال٣ٍغ

مُا بلى البكغ بُغ١ مخٗضصة, مً بُنها لضٚاث الحكغاث وال٣غاص  جيخ٣ل الخىالٍع

مُا بإجها مغى قضًض الخُىعة  والخٗامل اإلاباقغ م٘ الحُىاهاث اإلاهابت وجدؿم الخىالٍع

اصة ما ًم٨ً ٖالظه بٟاٖلُت باؾخسضام مًاصاث  والٗضوي  ا, ٖو دخمل ؤن ٩ًىن ممُخ  وٍُ

ا جدذ اقغاٝ الُبِب املخخو.  ت مُٗىت بطا جم حصخُهه مب٨غ   خٍُى

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%89_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%89_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%89_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A9_%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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غاى  ألٖا

مُا ًمغيىن ٖاصة به في ًٚىن  مٗٓم ألاشخام اإلاٗغيحن لئلنابت بضاء الخىالٍع

م مً ؤن ؤلانابت ٢ض حؿ ا.  14خٛغ١ مضة جهل بلى زالزت بلى زمؿت ؤًام, ٖلى الٚغ ًىم 

ٗخمض الىٕى الظي ًهِب٪ ٖلى ٦ُُٟت صزى٫  مُا, َو ًىظض الٗضًض مً ؤهىإ الخىالٍع

ت مً  مُا مجمٖى ا بلى ظؿم٪ ومىي٘ صزىلها بلُه. ل٩ل هٕى مً الخىالٍع الب٨خحًر

غاى الخانت به.  ألٖا

مُا الٛضًت الخ٣غخُت  ** الخىالٍع

ا مً اإلاغى .  ٖ غاى ما ًلي: وهظا الىٕى ألا٦ثر قُى  جخًمً الٗالماث وألٖا

  ٢غخت ظلضًت جخ٩ىن بمىي٘ الٗضوي, ج٩ىن ٖاصة هدُجت لضٚت خكغة ؤو

 خُىان

 ت ووظىص ؤلم بها  جىعم الٛضص اللمٟاٍو

 الحمى 

 غة  ٢كٍٗغ

 ٕالهضا 

 ؤلاعها١ 

مُا الٛضًت  ** الخىالٍع

مُا مُا الٛضًت مً ٖالماث وؤٖغاى الخىالٍع الٛضًت  ٌٗاو  ألاشخام اإلاهابحن بالخىالٍع

 الخ٣غخُت هٟؿها, ل٨ً بضون ٢غح ظلضًت.

 ** الخىالعمُت الُٗيُت الٛضًت

 ًهِب هظا الىٕى الُٗىحن و٢ض ٌؿبب:

 ؤلم الٗحن 

 بخمغاع الٗحن 

 جىعم الٗحن وزغوط بٞغاػاث منها 

 ًٟ٢غخت ٖلى الجؼء الضازلي مً الج 

 خؿاؾُت للًىء 
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ت بلٗىمُت مُا ٞمٍى  ** الخىالٍع

 ما جدضر هدُجت لخى
 
تها بك٩ل ظُض ؤو ٖاصة ت التي لم ًخم حؿٍى او٫ لحىم الحُىاهاث البًر

هِب هظا الىٕى الٟم, والحل٤ والجهاػ الهًمي. جخًمً الٗالماث  قغب ماء ملىر, ٍو

غاى ما ًلي:  وألٖا

 الحمى 

 ؤلم الحل٤ 

 ٢غح الٟم 

 قيء 

 بؾها٫ 

 التهاب اللىػجحن 

 ت في الٗى٤  جىعم ال٣ٗض اللمٟاٍو

ت مُا الغثٍى  ** الخىالٍع

غاى الخالُت الىمىطظُت في خاالث ٌؿب مُا الٗالماث وألٖا ب هظا الىٕى مً الخىالٍع

 التهاب الغثت:

 ا
 
 ظاٞ

 
 ؾٗاال

 ؤلم الهضع 

 نٗىبت في الخىٟـ 

مُا بلى الغثخحن.  ًم٨ً ؤن جىدكغ ؤق٩ا٫ ؤزغي مً صاء الخىالٍع

 ** الخىالعمُت الخُحرة

 ٌؿبب ٖاصة هظا الىٕى الىاصع وألا٦ثر زُىعة مً اإلاغى:

 مى مغجٟٗت الحغاعةخ 

 ا قضًض
 
 بجها٧

  
 

ا وإؾهاال  ٢ُئ 

 )ا )جطخم الُدا٫  مخطخم 
 
 َداال

 جطخم ال٨بض 
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  الالتهاب الغثىي 

مُا, ال ؾُما بطا لضٚ٪  متى جؼوع الُبِب: بطا ٦ىذ حٗخ٣ض ؤه٪ حٗغيذ لٗضوي الخىالٍع

م ُا خكغة او  ٢غاص )ا٧اعوؽ(ؤو حٗاملذ م٘ خُىان بغي في مى٣ُت ًىدكغ بها صاء الخىالٍع

اعة الُبِب في ؤ٢غب  ا مخىعمت, ُٞخٗحن ٖلُ٪ ٍػ ا ظلضًت ؤو ٚضص  وحٗاو  خمى, ؤو ٢غخ 

 و٢ذ مم٨ً.

 ألاؾباب

مُا بك٩ل َبُعي في البكغ ومً ٚحر اإلاٗغٝو ما بطا ٧ان ًيخ٣ل مً  ال ًدضر صاء الخىالٍع

مُا في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم, ال ؾُما في  شخو آلزغ ؤم ال وم٘ طل٪ ًدضر صاء الخىالٍع

ت ا
َّ
ُٟت, ألن الٗضًض مً الشضًُاث والُُىع والحكغاث جهاب بالٟغوؿِؿُل إلاىا٤َ الٍغ

ت. ِعٍَّ
َ
ىال  الخُّ

لى ٨ٖـ   ٢ض ٌِٗل هظا ال٩اثً الخي ألؾابُ٘ في التربت واإلاُاه والحُىاهاث اإلاُخت ٖو

بٌٗ ألامغاى اإلاٗضًت التي جيخ٣ل مً الحُىاهاث بلى البكغ ٖبر مؿاع واخض, ٞةن صاء 

غاى الخىالٍع مُا لضحها ٖضة َغ١ لالهخ٣ا٫. جدضص ٦ُُٟت بنابخ٪ باإلاغى ٖاصة هٕى ألٖا

مُا مً زال٫:  وقضتها. بك٩ل ٖام, ًم٨ى٪ ؤلانابت بضاء الخىالٍع

 .م مً ؤن الٗضًض مً الحكغاث جدمل  لضٙ الحكغاث والا٧اعوؾاث ٖلى الٚغ

مُا , ٞةهه مً املحخمل ؤن جى٣ل الظباب والٛؼالن اإلاغى بلى  البكغ. حؿبب الخىالٍع

مُا ٚضًت ج٣غخُت.  لضٚاث ال٣غاص وؿبت ٦بحرة مً خاالث الخىالٍع

 .مُا الٛضًت الخ٣غخُت  الخٗغى للحُىاهاث اإلاٍغًت ؤو اإلاُخت ٢ض جىجم الخىالٍع

ا او ٞئران. جضزل  ا بغٍ  ا ؤو ؤعهب  ا ما ٩ًىن ؤعهب  ٤ خُىان مهاب, ٚالب  ا ًٖ ٍَغ  ً ؤً

ا بلى الجلض ٖبر الجغوح الهٛ حرة ؤو السحجاث ؤو لضٚت, وحك٩ل ٢غخت الب٨خحًر

مُا الُٗيُت ٖىض ٞغ٥ ُٖيُ٪ بٗض إلاـ  في م٩ان الجغح, ٢ض ًدضر ق٩ل الخىالٍع

 خُىان مهاب.

 .ا ا املحمىلت ظىًّ ا في التربت مدمىلت في ؤزىاء البؿدىت  الب٨خحًر ٢ض جهبذ الب٨خحًر

ا بلى ؤو البىاء ؤو ألاوكُت ألازغي التي جؼج  ألاعى. ٢ض ًاصي اؾخيكا١ ا لب٨خحًر
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ا ٖغيت   ً مُا ؤً ت. ٌٗخبر ٖما٫ املخخبر الظًً ٌٗملىن ٖلى جىالٍع مُا عثٍى جىالٍع

ا.  لخُغ الٗضوي املحمىلت ظىًّ

 .م مً ؤهه ٚحر قاج٘, ٞمً اإلام٨ً ؤلانابت  الُٗام ؤو اإلااء اإلالىر ٖلى الٚغ

مُا مً جىاو٫ اللحىم ٚحر اإلاُبىزت مً الحُىاهاث اإلاهابت ؤو قغب  بالخىالٍع

 ومكا٧ل ؤزغي في الجهاػ الهًمي ا
 
ا وإؾهاال إلاُاه اإلالىزت. حكمل الٗالماث ٢ُئ 

ت بلٗىمُت(. مُت ٞمٍى  )جىالٍع

ت, لظل٪ ٢م بُهي اللحم بلى صعظت الحغاعة  ِعٍَّ
َ
ىال ت الخُّ

َّ
ج٣خل الحغاعة الٟغوؿِؿُل

ت( ٫ اللحىم لجٗلها  73.8صعظت ٞهغجهاًذ ) 165اإلاىاؾبت  بدض ؤصوى  صعظت مئٍى

 لؤل٧ل.آمىت 

 

 ت و٢ض  لهُض ووي٘ الٟسار.ا ألن الهُاصًً ًخٗغيىن لضم الحُىاهاث البًر

مُا.  ًإ٧لىن لحمها, ٞةجهم مٗغيىن لخُغ ؤلانابت بالخىالٍع

 .ًم٨ً ؤن ًخٗغى الٗاملىن في  ؤٖما٫ البؿدىت وجيؿ٤ُ اإلاىاْغ الُبُُٗت

م ُا. ٞمً ؤٖما٫ البؿدىت وجيؿ٤ُ اإلاىاْغ الُبُُٗت بلى زُغ ؤلانابت بالخىالٍع

ا التي جشاع ؤزىاء الٗمل في  املحخمل ؤن ٌؿخيك٤ الٗاملىن في البؿاجحن الب٨خحًر

كاب و التربت .  جى٠ُٓ الٖا

 .ت ًؼصاص زُغ ؤلانابت  الٗمل في مجا٫ الُب البُُغي ؤو بصاعة الحُاة البًر

ت. مُا لضي الٗاملحن في زضماث الحُاة البًر  بالخىالٍع

 اإلاًاٖٟاث

مُا  ٢اجلت في خالت ٖضم مٗالجتها. جخًمً اإلاًاٖٟاث املحخملت ألازغي ٢ض ج٩ىن الخىالٍع

 آلاح :

 .)٢ض ًاصي الالتهاب الغثىي لٟكل جىٟسخي  التهاب الغثخحن )الالتهاب الغثىي— 

 خالت ال جإزظ ٞيها الغثخان ما ٨ًٟ  مً ألا٦سجحن.
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 .)التهاب السحاًا هى  التهاب خى٫ الضماٙ والحبل الكى٧  )التهاب السحاًا

حُُت باملخ والحبل الكى٧  الت
ُ
كُت )السحاًا( امل هاب زُحر ًلح٤ بالؿاثل وألٚا

ا في بٌٗ ألاخُان.  و٢ض ٩ًىن ُممُخ 

 .)ج خى٫ ال٣لب )التهاب ٚكاء الخامىع ُّ وهى جىعم الخامىع, وهى الٛكاء  ته

جه. ٢ض ًخدّؿً التهاب ٚكاء الخامىع ال٠ُُٟ  ُّ حُِ بال٣لب, وته
ُ
ُ٘ امل الٞغ

ت.بضون ٖالط, ول٨ً  ا باإلاًاصاث الحٍُى  ٢ض جخُلب الحاالث ألا٦ثر زُىعة ٖالظ 

 .) ٣ْ ِم والّىِ
ْ
ٓ َٗ ِتهاُب ال

ْ
ا في  التهاب الٗٓام )ال

 
مُا ؤخُاه ا الخىالٍع جىدكغ ب٨خحًر

 الٗٓام.

 الى٢اًت

ت باملخاَغ ؤو  مُا بطا ٦ىذ حٗمل بمهىت مدٟٞى ا لضاء الخىالٍع  ُ ال ًىظض ل٣اح مخاح ٖلى

مُا, ُٞم٨ً لهظه ؤلاظغاءاث مؿاٖضج٪ في زٌٟ حِٗل في م٩ان ًىظض به  الخىالٍع

 ٞغم الٗضوي:

 الى٢اًت مً لضٙ الحكغاث وألا٧اعوؾاث 

  اؾخسضم مىاص َاعصة للحكغاث  وألا٧اعوؾاث ول٨ً اجب٘ حٗلُماث ظهت

ا  الخهيُ٘ بدغم و اؾخسضم َاعص الحكغاث باٖخضا٫ زم اٞدو هٟؿ٪ ٦شحر 

ا بطا   وظضث ؤي منها.زكُت وظىص الحكغاث وؤبٗضها ٞىع 

 .ًجب ٖلى ال٣اثمحن بإٖما٫ البؿدىت  جىدى الحظع ٖىض ال٣ُام بإٖما٫ البؿدىت

املي اإلاؿاخاث الخًغاء مغاٖاة اعجضاء ٢ىإ للىظه ٖىض خٟغ التربت ؤو بػالت  ٖو

كاب. كاب الًاعة ؤو جىُٟٓها ؤو ٢و ألٖا  ألٖا

 .ت ؤو ج حٗامل م٘ الحُىاهاث بدغم خٗامل مٗها, بطا ٦ىذ جهُاص ألاعاهب البًر

ا بالهابىن واإلااء الضافئ بٗض  ٞاعجِض ٢ٟاػاث وهٓاعاث وا٢ُت واٚؿل ًضً٪ ظُض 

ا وججىب ؾلخ ؤو بٖضاص ؤي خُىان  ت ظُض  إلاـ الحُىان. اَه ٧ل اللحىم البًر

ا.  ً  ًبضو مٍغ
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 .ًم٨ً بنابت اإلااقُت والحُىاهاث ألالُٟت بضاء  الى٢اًت مً الحُىاهاث ألالُٟت

جىاولها ظؼء مً ؤعهب مهاب ؤو ٖىض لضٚها بىاؾُت ٢غاص  الخىالعمُا في خالت

 مهاب

   ٝللمؿاٖضة في ؾالمت الحُىاهاث ألالُٟت, ججىب جغ٦ها في الخاعط صون بقغا

ضها بدماًت يض الحكغاث وال٣غاص وال حؿمذ لها باال٢تراب مً الحُىاهاث  وجؼٍو

ت ؤو اإلاُخت.  البًر

 

   Leishmaniasisاللكماهُا: -3

ُاث ًدب٘   Leishmania ٌؿمي اللكماهُا  Protozoa)ي)اإلاؿبب َُٟل اول َاثٟت الؿَى

 الحُىاهُت

مغى ظلضي مٗغٝو في الٗغا١ باؾم )خبت بٛضاص(, مىه  Leishmaniasis اللكماهُا  

ب والجاٝ, واإلاغى مىدكغ في اًغان وآؾُا الىؾُى وعوؾُا وحٗخبر ال٣ىاعى  .الَغ

ت ض زاػها للُُٟل لهظا اإلاغى وؤلاناباث الؿىٍى وجيخ٣ل الى ؤلاوؿان ًٖ  %40 ٞيها جٍؼ

ت في ؤلاوؿان بىاؾُت الظباب. ٤ اللؿ٘ في ألاطان واإلاىا٤َ الحؿاؾت اإلا٨كٞى  ٍَغ

اث بما ٞيها  جخُٟل اللِكماهُا ٖلى الخالًا للجهاػ اللُمٟاوي للٗضًض مً ال٣ٟاٍع

ُت ال ت الاوؿان و الؼواخ٠ والشضًُاث. الخىاظض ٖاصة فى الخالًا اإلابُىت لؤلٖو ضمٍى

ت خُض جاصي الانابت الى جمؼ١ هظه الخالًا .   والُدا٫ وال٣ٗض اللمٟاٍو

٤  حٗخبر اللكماهُا مغيا َُٟلي اإلايكإ ًيخ٣ل طبابت الغمل.  بٌٗ الظباب ٥ًٖ ٍَغ

وهي خكغة نٛحرة ظضا ال ًخجاوػ حجمها زلض حجم البٗىيت الٗاصًت لىجها ؤنٟغ 

ؼصاصا وكاَها لُال وال جهضع نىجا لظا ٢ض جلؿ٘ الصخو صون ان  وجيخ٣ل ٢ٟؼا ٍو

٤ مهه مً صم اإلاهاب  ٌكٗغ بها . وجى٣ل طبابت الغمل َُٟلي اللكماهُا ًٖ ٍَغ

)بوؿان ؤو خُىان ٧ال٨الب و ال٣ىاعى( زم جى٣له بلى صم الصخو الخالي ُٞيخ٣ل له 

ُٟت . ؼصاص اهدكاعها في اإلاىا٤َ الؼعاُٖت و الٍغ  اإلاغى ٍو

ض ٖضة ؤؾابُ٘ مً لؿٗت طبابت الغمل ٖلى ق٩ل خبىب . جٓهغ اللكماهُا الجلضًت بٗ

لخه٤ ٖلى ؾُدها بٞغاػاث مخُبؿت  خمغاء نٛحرة ؤو ٦بحرة زم جٓهغ ٖليها ج٣غخاث ٍو
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ج وزانت في خالت ي٠ٗ ظهاػ  ت , ج٨بر ال٣غخت بالخضٍع وال جلخئم هظه ال٣غوح بؿٖغ

ت  مً الجؿم . اإلاىاٖت ٖىض ؤلاوؿان وجٓهغ ٖاصة هظه اآلاٞاث في اإلاىا٤َ اإلا٨كٞى

لِكماهُا  L. Tropicaومً اهم الاهىإ   جتراوح مضة الكٟاء مً ؾخت ؤقهغ لؿىت .

ت التى حؿمى ٢غخت الكغ١   Oriental Soreجغوب٩ُا الظي ٌؿبب مغى اللِكماهُا الخلٍى

 بالجلض وهى قاج٘ فى ٦شحر مً اهداء الٗالم و مهغ و املخؼن الُبُعى هى  
 
ٌؿبب ج٣غخا

 ال٣ىاعى

 

          
 ""ؤٖغاى ؤلانابت بمغى اللكماهُا

 الى٢اًت واإلا٩اٞدت

 . ٧ان او خُىان 
 
 الحُلىلت صون ونى٫ الىا٢ل )طبابت الغمل( للٗاثل اوؿاها

 . ت  م٩اٞدت هظا الىا٢ل فى اَىاعه املخخلٟت باإلابُضاث الحكٍغ

  . الخسلو مً مهاصع جىالضه 

  ت .الابخٗاص بن ام٨ً ًٖ مساػن الٗضوي مً الحُىاهاث الب  ًر

 م٩اٞدت ال٣ىاعى 

  اؾخٗما٫ ال٣ٗا٢حر للخسلو مً الُُٟل  فى مغاخل اإلاغى الاولى صون جإزحر

 جدذ اقغاٝ الُبِب.

 التهاب ال٨بض اإلاٗضي  -4
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مُاث  (  : مغى اللبخىؾبحروَػـ -مغى اللبخىؾبحرا -)  صاء البًر

Leptospirosis  

ًىدكغ هظا اإلاغى في ؤهداء ٖضًضة مً الٗالم. وٍهِب 

ؤلاوؿان وال٣ىاعى واإلاىاشخي وال٨الب وَِٗل م٨ُغوب هظا اإلاغى 

في )٦لى( الجغطان  Leptospira icterohaemorrhagiae) و اؾمه )

وٍُغح م٘ ؤلاصعاع, ُٞهاب ؤلاوؿان بطا ما المـ اإلااء ؤزىاء 

بها اإلاغى, ؤو مً زال٫ ٚباع املخاػن  الؿباخت في مىا٤َ ًىدكغ

اإلاخىاظض صازلها الجغطان اإلاهابت, ؤو جىاو٫ ؤٚظًت مغث ٖليها 

غة وآالم الجؿم والخ٣ُا,  الجغطان. ومً ؤٖغايه الحمى وال٣كٍٗغ

وهىا٥ ؤٖغاى ؤزغي ٚحر مباقغة ٧الحر٢ان والتهاب السحاًا 

ت الجلض املخاَُت.  وؤهٞؼ

غ وال٨الب ؤ٦ثر ؤهمُت وٍجب الخظ٦حر بإن اإلاىاشخي وال خىاٍػ

 مً ال٣ىاعى في ه٣ل اإلاغى للبكغ.

 

  مغى اللبخىؾبحرا مً ؤهم ألامغاى اإلاٗضًت اإلاكتر٦ت التي جهِب الحُىاهاث

  وؤلاوؿان والٟئران وال٨الب وحٗخبر ال٣ىاعى

ض ماء ال٣ىىاث والتٕر  ؤهم الٗىاثل الحُىاهُت الىا٢لت للٗضوي  ٤ جلٍى ًٖ ٍَغ

 والبدحراث

خمحز ا ت  -نٟغاء -بى٫ صا٦ً -بدمى إلاغىٍو وآلام  -التهاب عمضي –هؼلت مٍٗى

و٢ض ؾمى اإلاغى بإؾماء ٖضًضة مكخ٣ت مً ؤٖغايه التي  .ًٖلُت وهؼا٫

  ٌؿببها

 خمى الؿبٗت ؤًام

  الهٟغاء اإلاٗضًت

 ؤو مً البِئت التي جدُِ باإلاغى

 خمى اإلاؿدى٣ٗاث خمى الُحن

http://kenanaonline.com/users/veteranian/posts/153124
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  خمى الحهاص

 خمى الٟاع

ل   وؾمحي بمغى ٍو

 )وؿبت للٗالم الظي ا٦دك٠ مؿبب اإلاغى(

(Weil`s disease ) 

  وفي طل٪ الى٢ذ جم حؿمُت اإلا٨ُغوب باؾم

(Spirochaeta icterohaemorrhagiae ) . 

 وبٗض طل٪ جم حٗضًل الاؾم بلى

(Leptospira icterhaemorrhagiae )  

 : الاهدكاع في الُبُٗت

وحٗخبر الٟئران  خىؾبحرا لها اهدكاع واؾ٘ في الُبُٗتبن م٨ُغوباث اللب

ت  . هي الٗاثل الحامل لهظا اإلاغى والحُىاهاث البًر

 

  الٗىاثل الىا٢لت للٗضوي: 

با ٢ابلت للٗضوي  زهىنا الٟئران بجمُ٘ ؤهىاٖها  حٗخبر ٧ل الشضًُاث ج٣ٍغ

ت  وال٨الب وألاعاهب وخُىاهاث اإلاؼٖع

ل ت مشل الٖى ٦ما .والىمغ-ألاؾض -الكمباهؼي -الٛؼا٫ -و٦ظل٪ الحُىاهاث البًر

حر اإلاباقغة باإلوؿان. ول٨ً ٌٗخبر الٟاع  ًيخ٣ل اإلاغى بالُغ١ اإلاباقغة ٚو

لى يٟاٝ التٕر وال٣ىىاث جي والظي ٌِٗل في ألاما٦ً الؼعاُٖت ٖو هى  الجرٍو

 %مً ؤٞغاصه ج٩ىن خاملت للم٨غوب90-30ؤهم خامل للٗضوي خُض زبذ بن 

 .غاى( وجٟغػه م٘ بىلها لخلىر البِئتوال جٓهغ ٖليها ؤي ؤٖ(

دُت  :ؤٖغاى اإلاغى والهٟت الدكٍغ

 : ؤلاوؿان -ؤوال

 ًىما 12-7ٞترة خًاهت اإلاغى في ؤلاوؿان 
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مغ اإلاغى بمغخلخحن  ٍو

  :اإلاغخلت ألاولى 

٩ىن اإلا٨ُغوب زاللها وكُت  وحؿمى هظه اإلاغخلت الدؿمم الضمىي الب٨خحري  ٍو

وج٩ىن ؤٖغاى  وجضوم مً زالزت بلى ؾبٗت ؤًام Septicemic or Bacteremic جضعى

غاى باعجٟإ صعظت الحغاعة كت -اإلاغى حكبه ؤٖغاى ألاهٟلىهؼا وجخمحز ألٖا نضإ  -ٖع

شُان  -آلام خى٫ الُٗىحن–قضًض ومؿخمغ  غ ٚو التهاب عمضي م٘ جطخم  –ٖغ١ ٍٚؼ

ت بالغ٢بت والؼوع  م٘ ي٠ٗ ًٖلي واضح وآلام بالبًُ -للٛضص اللمٟاٍو

  .هاًت هظه اإلاغخلت ٩ًىن البى٫ لىهه انٟغ صا٦ً ؤو اخمغ مهٟغ ؤو بجي صا٦ًوفي ج- 

  .وهظه اإلاغخلت ًخ٩ازغ اإلا٨ُغوب في الضم والؿاثل الكى٧  للمٍغٌ

 : اإلاغخلت الشاهُت

  حؿمى اإلاغخلت اإلاىاُٖت

  ؤًام بٗض اإلاغخلت ألاولى 3-1وجدضر مباقغة بٗض ٞترة مً 

م٨ً ؤن جضوم في خضوص قهغ واخض  وجدضر في هظه اإلاغخلت ؤٖغاى اإلاغى ألازغي  ٍو

٧التهاب السحاًا والتهاب ؤوسجت الضماٙ والحبل ؤلكى٧  ٦ما جؼصاص ؤٖغاى الهضإ 

ت ؤزىاء ألاًام ال٣لُلت ألاولى   الكضًض. و٢ض لىخٔ بن اإلاٗالجت باإلاًاصاث الحٍُى

ت اهدكاع اإلا٨ُغوب صازل الجؿم ,ؤما في اإلاغاخل ا لخالُت ج٣ل حؿاٖض ٖلى جشبُِ ؾٖغ

ا جاصي بلى زؿاعة في ألاعواح  ت في الٗالط. وهظه الب٨خحًر صعظت ٦ٟاءة اإلاًاصاث الحٍُى

 .ومىث بٌٗ آلاصمُحن هدُجت مًاٖٟاث الٟكل ال٩لىي الحاص

 

 الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى اهدكاع اإلاغى لضي ؤلاوؿان                 

 غ بها ؤٖضاص ٦بحرة مً ال٣ىاعىمؿخىي اإلاِٗكت اإلاخضاو  في البلضان التي جىدك  -1

ا -2  جلىر اإلااء والٛظاء بالبى٫ اإلالىر بالب٨خحًر

كُت املخاَُت 3-  مالمؿت اإلاُاه اإلالىزت بسضوف الجلض وألٚا

حن وألاشخام الظًً ٣ًىمىن  -4 باء البٍُُغ ما٫ التي ٣ًىم بها ؤلاوؿان ٧اأَل هٕى ألٖا
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ما٫ اإلا اًت الحُىاهاث مباقغة وزانت اإلاهابت ٖو ىاظم والظًً ٌٗملىن في املجاعي بٖغ

  .واإلاهاٝع

ا5-    .قغب اللبن الٛحر مٛلي اإلالىر بالب٨خحًر

غ وال٨الب ؤ٦ثر ؤهمُت مً ال٣ىاعى في ه٣ل اإلاغى   جب الخظ٦حر بإن اإلاىاشخي والخىاٍػ ٍو

 للبكغ.

 :الخُٟىؽ -5

 

  

 
   

 ""ؤٖغاى ؤلانابت بمغى الخُٟىؽ

 

ت مً ألامغاى ) الحمى الىمكُ  (Typhus)الخُٟىؽ مغى ت ( هى واخض مً مجمٖى

ت التي حؿببها  ا مً مسخلٟت ؤهىإاإلاٗغٞو ٨ُدؿُا ب٨خحًر    (Rickettsia)الٍغ

وبدؿب ج٣ضًغ - 1759في ٖام  , بطالسجحن" "خمى باؾم ؤًًا الخُٟىؽ ٌٗٝغ

% مً السجىاء ؤلاهجلحز ٢ض ماجىا بؿبب طل٪ اإلاغى؛ ومً 25ٞةن خىالي  -الؿلُاث
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ٗخ٣ض ؤن ٚٝغ السجىن ال٣ظعة واإلا٨خٓت ؾاهمذ في اهدكاع هىا ا٦دؿب هظا الا  ؾم, َو

 ال٣مل بؿهىلت بحن السجىاء.

وبٗض ٖام, بضؤ مهُلح "الخُٟىؽ" ٌؿخسضم لىن٠ هظا اإلاغى, وهى مكخ٤ مً 

٧لمت ًىهاهُت حٗجي "صزاو " ؤو "يباب ", حُٗ  اهُباٖا ًٖ خالت الهظًان التي ًسخبرها 

 اإلاهاب باإلاغى.

ؿمي بالحمي  م٘ خبىب خمغاء  َو
 
با الىمكُت وؿبخا الي َٟذ ظلضي في الجؿم ٧له ج٣ٍغ

 نٛحرة بك٩ل ه٣اٍ بضون ق٩ل مدضص

 الاٖغاى

بضؤ اعجٟإ الحغاعة بٗض ؤؾبٕى ؤو ؤ٦ثر م٘ عظٟت   ًبضؤ الخُٟىؽ ملى ق٩ل ػ٧ام ٢ىي. ٍو

كت ونضإ وؤلم في الًٗالث والهضع  .ؤو ٖع

ًٓهغ َٟذ ظلضي ممحز لحمى الخُٟىؽ,  بٗض مطخي بًٗت ؤًام ٖلى اعجٟإ الحغاعة- 

غاٝ ل٨ً الىظه وال٠٨ وبًُ  ًبضؤ في وؾِ الجؿم زم ًىدكغ بٗض طل٪ ٖلى ألَا

بضو الُٟذ و٧إهه عيىى نٛحرة ٦شحرة  .ال٣ضم جب٣ى زالُت مىه. ٍو

٩ىن الخُٟىؽ ٖاصة ز٠ُٟ ٖىض -  حن ؤو ؤ٦ثر. ٍو ًضوم اعجٟإ الحغاعة مضة ؤؾبٖى

ٟا٫ وقضًض. ٖىض ال٨باع  .في الؿً ألَا

الخُٟىؽ الىاجج ًٖ ال٣ّغاص ٌؿبب في ٦شحر مً الحاالث التهابا   واؾٗا   وماإلاا   في م٩ان - 

بت مىه ت ال٣ٍغ  اللؿٗت, ًهاخبه اهخٟار وؤلم فى الٛضص اللمٟاٍو

 الٗضوي 

٤ بٌٗ اإلاٟهلُاث )الحكغاث( مشل: ال٣مل  جيخ٣ل هظه ألامغاى بلى البكغ ًٖ ٍَغ

(Lice( والبراُٚض ,)Fleas( والٗض ,)Mites( وال٣غاص ,)Ticks.) 
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 ٤ و٢ض جيخ٣ل اإلاٟهلُاث اإلاهابت مً شخو بلى آزغ مباقغة, ؤو ًخم ظلبها ًٖ ٍَغ

حرها مً الحُىاهاث.  هىا٢ل ٧ال٣ىاعى واإلااقُت ٚو

ىضما حٌٗ هظه الحكغاث اإلاهابت شخها ما )للحهى٫ ٖلى وظبت مً صم  ٖو

ٗض ؤو جتر٥ وعاءها بغاػها ؤلاوؿان(, ٞةجها بما جد٣ً الطحُت بؿاثل م

ا اإلاليء ؿمذ  بالب٨خحًر ىض خ٪ م٩ان الٌٗ ًٟخذ الجلض َو التي حؿبب الخُٟىؽ. ٖو

ا بضزى٫ مج  غي الضم, ٞخىمى وجخ٩ازغ.للب٨خحًر

 ألاهىإ

ا هٕى ٖلى مٗخمض الخهي٠ُ وهظا الخُٟىؽ, مً مسخلٟت ؤهىإ زالزت هىا٥  الب٨خحًر

 باإلياٞت لجيـ الىا٢ل )مٟهلُاث ألاعظل(: اإلاؿببت

borne"-louse "or Epidemic ) بال٣مل اإلاى٣ى٫  الخُٟىؽ ؤو الىباج  الخُٟىؽ ؤوال.

typhus) 

احؿ٨ُُا ) ىٕىجدؿبب في خضور هظا ال ٨ُدؿُا بغٞو ا ٍع ( Rickettsia prowazekiiب٨خحًر

لم, ول٨ً ٖاصة ما الجؿم. ًخىاظض هظا الىٕى في ظمُ٘ ؤهداء الٗا ٢مل التي ًدملها

ًىظض في اإلاىا٤َ طاث ال٨شاٞت الؿ٩اهُت الٗالُت وؾىء الهٝغ الهخي, خُض حصج٘ 

 هظه الٓغٝو ٖلى اهدكاع ال٣مل.

اصة ما جٓهغ ؤٖغاى الخُٟىؽ الىباج  بك٩ل مٟاجئ وحكمل: الهضإ الحاص,  ٖو

دكغ, واعجٟإ صعظت الحغاعة, والُٟذ الجلضي الظي ًبضؤ ٖلى الٓهغ ؤو الهضع زم ًى

, وخؿاؾُت الٗحن لؤليىاء يِٛ الضم والدكىف والاعجبا٥ والهظًان, واهسٟاى

 الؿاَٗت, وألالم الكضًض في الًٗالث.

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/9c7567f2-ef1f-47ed-aa42-99ec215e5c9b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/a97ccf5f-e574-4285-afcc-7925f2497ea6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/b94794b8-056d-4a4b-9b7f-8970dc18acee
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ً الخُٟىؽ زاهُا.  (typhus Endemic) اإلاؿخَى

ا ٧Murine typhusان ٌٗٝغ هظا الىٕى في الؿاب٤ بدُٟىؽ الٟئران ) (. حؿببه ب٨خحًر

٨دؿُا الخُٟىثُضًت ) (, وجدملها بغاُٚض الٟئران. ًم٨ً الٗشىع Rickettsia typhiالٍغ

بحن مً  ً في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم, زانت بحن الىاؽ ال٣ٍغ الٟئران ٖلى الخُٟىؽ اإلاخَى

 ؤو اإلاىا٤َ التي حِٗل ٞيها الٟئران.

ً الخُٟىؽ ؤٖغاى غاى  ًىما, 12-10 مضة حؿخمغ اإلاخَى وهي مكابهت ظضا أٖل

الخُٟىؽ الىباج  ول٨نها ٖاصة ما ج٩ىن ؤ٢ل خضة. وحكمل: الؿٗا٫ الجاٝ, والاؾخٟغاٙ 

 .ؤلاؾها٫والٛشُان, و 

 (typhus Scrub) ألا٧الي الخُٟىؽ زالشا.

امىشخي ) ىدُا حؿىحؿٚى ا ؤوٍع ( Orientia tsutsugamushiهظا الىٕى ؾببه ب٨خحًر

دملها الٗض.  ٍو

ا في آؾُا  وهظا الىٕى مً الخُٟىؽ ؤ٦ثر قُٖى

ؿمى ؤًًا مغىاملحُِ الهاصت وظؼع  الجضًضة ُٚيُا بابىاو  ؤؾترالُاو   . َو

امىشخي.  حؿىحؿٚى

غاى التي جٓهغ ٖلى ألاشخام اإلاهابحن بالخُٟىؽ ألا٧الي: جىعم ال٣ٗض  وحكمل ألٖا

ت, والخٗب, والتهاب الجلض في مىي٘ لضٚت, والؿٗا٫, والُٟذ الجلضي.  اللمٟاٍو

 ًإح : ما الخُٟىؽ مًاٖٟاث بٌٗ حكمل

 التهاب ال٨بض. 

 .الجًز٠ في الجهاػ الهًمي 

  الالتهاب الغثىي. 

 .جل٠ الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي 

 .الاهسٟاى في حجم الضم 

و٢ض ٩ًىن حصخُو الخُٟىؽ نٗبا في بٌٗ ألاخُان, وطل٪ لدكابه ؤٖغايه م٘ 

او  الًى٪ خمى ؤٖغاى بٌٗ ألامغاى ألازغي, بما في طل٪: وصاء البروؾُالث  اإلاالٍع

(Brucellosis.) 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/a5e2b436-6b8a-4350-9066-eef422a58459
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/703e9720-97de-4fbc-8f77-66a708bb51fc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0434cfbb-b84c-4a7f-a52b-84b4425f9fba
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0434cfbb-b84c-4a7f-a52b-84b4425f9fba
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/48b6d60b-9f91-4a5b-ad8e-33f6fd2d31c0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/48b6d60b-9f91-4a5b-ad8e-33f6fd2d31c0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/892f465f-adc3-4f06-94a0-1c3838e768af
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/1a1413a5-7b2b-491e-93b0-c8a115a664ea
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/1a1413a5-7b2b-491e-93b0-c8a115a664ea
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/1128befa-e40e-4634-bc1f-6a1ebe540468
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/1128befa-e40e-4634-bc1f-6a1ebe540468
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/b6edaa4b-3892-4d4b-8de8-52275721aaf6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/b6edaa4b-3892-4d4b-8de8-52275721aaf6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/b6edaa4b-3892-4d4b-8de8-52275721aaf6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/2e2bfe4b-163d-4209-8e52-be1da78781cd
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 وحكمل الازخباعاث الدصخُهُت لىظىص الخُٟىؽ ما ًإح :

 :ت الجلض خُض جازظ ُٖىت الجلض مً م٩ان الُٟذ لُخم ٞدهها في  زٖؼ

ا اإلاؿببت له.املخخبر وال  خٗٝغ ٖلى الب٨خحًر

 ( ت  Immunofluorescenceالازخباع اإلاىاعي باؾخسضام ألانباٙ الٟلىٍع

test:) .وطل٪ لل٨ك٠ ًٖ الخُٟىؽ في ُٖىاث البلٛم 

 ( نباٚت ألاوسجت اإلاىاُٖتImmunohistological staining ًم٨ً لهظه :)

ا صازل ألاوسجت اإلاهابت, وال ٣ت ال٨ك٠ ًٖ الب٨خحًر تي ٖاصة ما ج٩ىن الٍُغ

 ؤوسجت الجلض.

 الظي ًم٨ً ؤن حكحر هخاثجه بلى وظىص الٗضوي. ازخباع الضم 

 والى٢اًت الٗالط

  .للى٢اًت مً هظه ألامغاى 
 
 ٌؿخٗملىن ل٣اخاث ؤٖضث زهُها

  وللؿُُغة ٖلى اهدكاع اإلاغى زانت في ْغٝو الاهدكاع الىباج  ٞةن الٗاملحن

 ما ٌؿخسضمىن ا
 
ت, بط ٣ًىمىن بغف في الح٣ل الُبي ٦شحرا إلابُضاث الحكٍغ

 الىاؽ ومالبؿهم بهظه اإلابُضاث التي ج٣خل الحكغاث الحاملت للمغى

  ت الالػمت بٗض اظغاء الٟدىناث اإلاُلىب ت  والاصٍو ٌؿخسضم اإلاًاصاث الحٍُى

 جدذ الُبِب املخخو

  ت ٞٗا٫ ظضا, والاهخ٩اؾاث لِؿذ قاجٗت الٗالط اإلاب٨غ باإلاًاصاث الحٍُى

ت الٗالط.ٖىضما ًلتزم   اإلاٍغٌ بجٖغ

  ٤ ًٖ الخُٟىؽ مً الى٢اًت ٍم٨ًو  الصخهُت الىٓاٞت ٖلى الحٟاّ ٍَغ

, وججىب الؿٟغ بلى اإلاىا٤َ التي و٢٘ ٞيها هظا اإلاغى ؤو بلى الٗامت والىٓاٞت

البلضان اإلاٗغيت ملخاَغ ٖالُت بؿبب ه٣و اإلاغا٤ٞ الصحُت, وججىب 

٣غاص, و٦ظل٪ ججىب ًٞالث الاجها٫ بىىا٢ل الخُٟىؽ ٧ال٣مل والبراُٚض وال

 ال٣ىاعى.
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  ًوفي خا٫ جم الٗشىع ٖلى الٗضوي, ًم٨ً اجبإ جضابحر زانت للخسلو م

ت. لي اإلاالبـ, واؾخسضام اإلابُضاث الحكٍغ  الىىا٢ل, مشل: الاؾخدمام, ٚو

  :Salmonellosisالؿاإلاىهُال -6

           
 "ؤٖغاى ؤلانابت بالؿاإلاىهُال"

ا حٗ  الؿاإلاىهُال هى خم بعا٢تها ٖبر البراػ, ب٨خحًر ت ٍو ِل فى ألامٗاء الحُىاهُت والبكٍغ

هاب بها ؤلاوؿان مً زال٫ جىاو٫ اإلاُاه ؤو الُٗام اإلالىر ؤو ؤَٗمت ٚحر مُهُت   ٍو

هاب آزغون باإلؾها٫ والحمى والدكىجاث البُىُت في ًٚىن زماهُت بلى  , ٍو
 
 72ظُضا

 ؾاٖت.

خٗافى مٗٓم ألاشخام ألاصحاء زال٫ بًٗت ؤً  ام صون ٖالط مدضص.ٍو

ا في الجهاػ الهًمي الخام بها, مما ٌؿهل  الؿاإلاىهُال بٌٗ ال٣ىاعى جدمل ب٨خحًر

 .ه٣ل مؿبب اإلاغى بلى ؤلاوؿان

غاى التي جمحز ؤلانابت بالؿاإلاىهُال ما ًلي:  مً ؤهم ألٖا

ا الؿاإلاىهُال مً ٖضة ؾاٖاث بلى ًىمحن, و حكمل الٗالماث  جغاوح ٞترة خًاهت ب٨خحًر

غاى, ما ًلي:  وألٖا

 ٚشُان. -

 قيء. -

 مٛو. -

 بؾها٫. -

https://www.webteb.com/general-health/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
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 خمى. -

غة. -  ٢كٍٗغ

 نضإ الغؤؽ. -

 بغاػ صمىي. -

اصة ما جٓهغ الٗالماث وألٖا غاى ما بحن ًىمحن بلى ؾبٗت ؤًام, و٢ض ٌؿخمغ ؤلاؾها٫ ٖو

ألامغ بلى ٖضة ؤقهغ ٢بل ٖىصة ألامٗاء بلى ويٗها  ؤًام و ٢ض ٌؿخٛغ١  10إلاضة جهل بلى 

 .الُبُعي

ا اإلامغيت لئلوؿان والحُىاهاث  هٕى 600ًًم ظيـ الؿاإلاىهُال خىالي  مً الب٨خحًر

 
ُ
غ و ال٣ىاعى والُُىع(, وح ا مً )اإلاىاشخي و الخىاٍػ ت مً الب٨خحًر ض ؤهىإ هظه املجمٖى َٗ

 ٤ مؿبباث الدؿمم الٛظاج  الظي ًهل خض ؤلانابت اإلامُخت. وجدضر ؤلانابت ًٖ ٍَغ

 ٤ ا. و٢ض شخهذ ال٣ىاعى ٦ىا٢ل للمغى ًٖ ٍَغ جىاو٫ ٚظاء ملىر بخل٪ الب٨خحًر

بِذ هى البى٫ والبراػ الظي جًٗه في الح٣ى٫ واملخاػن ٢غب اإلاىاص الٛظاثُت. وصوع ٞإع ال

  .ؤ٦ثر زُىعة مً ظغطان الح٣ل

 ماهى َغ١ الى٢اًت مً الؿاإلاىهُال ؟

ًم٨ً ججىب ؤلانابت بالؿاإلاىهُال, مً زال٫ اجبإ ٖضة َغ١ للى٢اًت منها ٚؿل 

الُضًً, ججىب اؾخسضم اإلاغاخٌُ الٗامت, ٚؿل الُضًً بٗض حُٛحر خٟاياث 

ٟا٫ و٦ظل٪ بٗض جى٠ُٓ الحُىاهاث ألالُٟت.  ألَا

 ط الؿاإلاىهُال؟ماهى ٖال 

غاى مشل  ت التى حٗمل ٖلى جس٠ُٟ ألٖا ٌٗخمض ٖالط مغى الؿاإلاىهُال ٖلى جىاو٫ ؤصٍو

ت جدذ بقغاٝ ؤَباء مخسههحن.  اإلاًاصاث خٍُى

 

 (Rat bite feverخمى ًٖت الجغط ) -7

٦ما ٌكحر اؾم اإلاغى, الىاجج ًٖ جلىر الجغوح بإهىإ مً 

مً ظغط مهاب اإلا٨ُغوباث مً ٞم الٟئران في خا٫ ؤنبذ بًٗت 

 باإلاغى.
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لظا مً اإلاهم الخىظه بلى الُبِب في خا٫ الخٗغى لظل٪, بٌٛ الىٓغ ًٖ ْهىع هظه 

غاى ؤو ٖضمها:  ألٖا

 الحمى 

 َٟذ ظلضي 

 نضإ وؤلم في الغؤؽ 

 قيء 

 .ؤلم في الًٗالث 

   Lymphocyticالتهاب السحاًا واإلاكُماث اللمٟاوي: -8

choriomeningitis 

هي ٖضوي ٌؿّببها ٞحروؽ التهاب السحاًا  التهاب السحاًا واإلاكُمُاث اللمٟاوي 

٤ ال٣ىاعى. الحايً ألاؾاسخي للٟ حروؽ هى واإلاكُمي, وجيخ٣ل بلى ؤلاوؿان ًٖ ٍَغ

ًّ ال٣ىاعى ألازغي ٢ض ج٩ىن خىايً للٟحروؽ. ٌكُ٘ هظا الٟحروؽ  الٟإع اإلاجزلي, ول٨

بك٩ل ؤؾاسخي في الىالًاث اإلاخدضة ول٨ّىه ال ٣ًخهغ ٖليها؛ بل ًمخض لِكمل ؤظؼاء مً 

 ؤوعوبا, وقغ١ آؾُا, وؤؾترالُا, والُابان.

 مغى ٞحروسخي ًهِب ٞئران اإلاىاػ٫, ولم ج٨دك٠ ٖال٢ت الٟإع بال 

ب بٗض ؤن ٖؼلذ ٞحروؾاث مً ؤخكاء ٞإع اإلاجز٫,  مً و٢ذ ٢ٍغ

٤ ٞئران اإلاجز٫. 50ٞىظض ؤن   % مً مؿبباث اإلاغى جهل ًٖ ٍَغ

 بلى بنابت الجىحن بالخسل٠ ال٣ٗلي, 
 
ؤلانابت بالٗضوي ٖىض الحىامل جاصي ؤخُاها

 والاؾدؿ٣اء الضماغي, والتهاب الكب٨ُت اإلاكُمي.

 ه٣ل الٗضوي:

ى ؤلاوؿان بٗض جىاوله ؤَٗمت ؤو مكغوباث ملىزت بًٟالث ال٣ىاعى جيخ٣ل الٗضوي بل

٤ جلىر الجغوح بهظه الًٟالث, ؤو بطا   ه٣ل الٗضوي ًٖ ٍَغ
 
اإلاهابت. مً اإلام٨ً ؤًًا

 ٢ام ال٣اعى بٌٗ ؤلاوؿان, ولم جشبذ بم٩اهُت ه٣ل الٗضوي مً بوؿان بلى آزغ.

 ٖغاى ًبضؤ اإلاغى بإٖغاى حكبه ؤٖغاى ألاهٟلىهؼا زم جٓهغ ؤ

ٌ خاالث ٖضم اجؼان  اإلاغى بٗض ٖضة ؤًام, خُض جبضو ٖلى اإلاٍغ

https://www.webteb.com/dermatology/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A
https://www.webteb.com/dermatology/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A


 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 44 

عصوص ٞٗله والخمى٫ )الىٗاؽ( وؤخُاها الكلل, ٌكٟى ؤ٦ثر اإلاغضخى 

بٗض ٖضة ؤؾابُ٘ مً بناباتهم ول٨ً هىا٥ خاالث ممُخت. وج٩ىن 

٤ مغخلخحن ؤؾاؾِخحن جبضؤ بالكٗىع بالٛشُان  ؤلانابت به ًٖ ٍَغ

ًالث و٢لت الكهُت, وج٩ىن اإلاغخلت وال٣ىء والهضإ وؤلم الٗ

ض مً جًغع الًٗالث والتهاب الضماٙ.  الشاهُت مً ؤلانابت بمٍؼ

 الٟئاث ألا٦ثر ٖغيت لئلنابت بالٗضوي:

  ؤلاناباث جتر٦ؼ ٖىض ًّ ماع ومً ٦ال الجيؿحن, ول٨ هظه الٗضوي جهِب ٧ل ألٖا

 مغب  ال٣ىاعى

 ُتجؼصاص خاالث الٗضوي ٖىض الٗاملحن في املخخبراث الُب. 

  ,٤ اعجضاء اإلاالبـ اإلاىاؾبت للٗمل في املخخبراث مً اإلام٨ً الى٢اًت ًٖ ٍَغ

ت للؿالمت في بِئت الٗمل  .واجبإ ؤلاظغاءاث الاختراٍػ

 : HantaVirusٞحروؽ هاهخا  -9

يخ٣ل  - هى ٞحروؽ زُحر ًهِب ال٣ىاعى ٧الٟئران ٍو

٤ مالمؿخه لبى٫ ال٣ىاعى او لٗابها  للبكغ ًٖ ٍَغ

 ا الغثخحنًهِب ٞحروؽ هاهخ -

ُت  - ٌؿبب امغايا ٢اجلت لالوؿان مشل الحمي الجٞز

ت ومخالػمت ٞحروؽ هىخا  اإلاصحىبت باإلاخالػمت ال٩لٍى

ت و٦الهما ممُذ لالوؿان  الغثٍى

ُاث للمهابحن جتراوح بحن  - % 50-30وؿبت مٗض٫ الٞى

 وهي وؿبت مغجٟٗت للٛاًت

  : ؤٖغايه جبضا حكمل ؤٖغاى ؤلانابت بٟحروؽ هاهخا

ضي اإلامُذالتهاب اإلا  .ٟانل الغوماجٍى

 . الخٗب ونضإ 

 .الحمى
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 في الٟسظًً والٓهغ والىع٦حن وؤ٢ل مً ال٨خٟحن
 
 .ؤلم الًٗالث زانت

غة وال٣ ء وؤلاؾها٫ وآالم اإلاٗضة  .الكٗىع بالضواع والهضإ وال٣كٍٗغ

ؤًام بٗض اإلاغخلت ألاولى , ًم٨ً ؤن ًهاب الصخو ب٤ًُ في الخىٟـ ,  10بلى  4بحن  

زم جخدى٫ الي الم ًٖلي وي٤ُ جىٟـ ًخدى٫ .و٢ض جمخلئ عثخه بالؿىاثل وؾٗا٫ ,

اه  لٟكل خاص في الجهاػ الخىٟسخي ًخُىع الي اؾدؿ٣اء عثىي زم الي الٞى

مهضعه الٟئران وال ًىظض ٖالط ٞٗا٫ ختي الان  -

لٟحروؽ هاهخا ول٨ً ًخم اؾخسضام ٖالظاث صاٖمت 

للمىاٖت للمؿاٖضة ٖلي م٣اومت الٟحروؽ او 

ت م٩ُاه٨ُُت للخىٟـ في الحاالث اؾخسض ام تهٍى

 الحغظت مىه

  ب٣ا للمغا٦ؼ الٗلمُت إلا٩اٞدت ألامغاى والى٢اًت منها, ٞةن خاالث ٞحروؽ " َو

غ الٛاباث والح٣ى٫  "هاهخا ُٟت خُض جٞى هاصعة, وجىدكغ ٖاصة في اإلاىا٤َ الٍغ

ىا مىاؾبا إلاًُٟاث ال٣ىاعى للٟحروؽ  .واإلاؼإع مَى

  ٦ظل٪ ٞةن اإلاىا٤َ املحُُت باإلاجز٫ ؤو الٗمل التي ٢ض حِٗل ٞيها ال٣ىاعى

ث( هي مىا٢٘ )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫, اإلاىاػ٫ والحٓاثغ واإلاباو  اإلالح٣ت واإلآال 

 .مدخملت ٢ض ًخٗغى ٞيها الىاؽ للٟحروؽ

  وجىجم الٗضوي هدُجت الاجها٫ الىز٤ُ م٘ بى٫ ؤو عور ؤو لٗاب ال٣ىاعى ؤو

م٨ً ؤن جدمله ؤهىإ مُٗىت  ٤ اؾخيكا١ الهىاء اإلالىر بالٟحروؽ, ٍو ًٖ ٍَغ

 .مً الجغطان والٟئران,

 مً "ٞحروؾاث  وؤوضحذ اإلاغا٦ؼ ألامحر٦ُت إلا٩اٞدت ألامغاى ؤن ٧ل ؾاللت

, وؤن هظه الٟحروؾاث جيخ٣ل في ما ال٣ىاعىهاهخا" مغجبُت بإهىإ مًُٟت مً 

ئاث ٌٗٝغ بـ"الاهخ٣ا٫ الجىي", ؤي بىاؾُت الهىاء امل حُِ, ٖىضما جيخ٣ل ظٍؼ

وفي  .الٟحروؽ مً بى٫ الحُىان ؤو البراػ ؤو اللٗاب في الهىاء وجهِب الٟغص

 .خاالث هاصعة, ٢ض ًهاب الصخو بٟحروؽ هاهخا, بطا ًٖه خُىان مهاب

 الؿٗاع)صاء ال٩لب(: -10

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7&contentId=1331108
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7&contentId=1331108
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7&contentId=1331108
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6&contentId=1331108
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 في بٌٗ الحاالث هدُجت لًٗت ال٣ىاعى.

 الدؿمم الٛظاج : -11

راػ ال٣ىاعى التي ج٩ىن الظي ًدضر هدُجت جلىر الٛظاء بب

ا الباؾلُت وألامبُت  مهضع ؤلانابت بمؿبباث الدؿمم: الضوؾيخاٍع

٤ بغاػ ال٣ىاعى.  ومؿبباث الخُٟىص ًٖ ٍَغ

 :ؤلالتهاب السحاج  وقلل ألاَٟا٫ هدُجت بٌٗ الٟحروؾاث -12

 ه٣ل بٌٗ ألامغاى الُُٟلُت  -13

 يـوصًضان البلهاعؾُا مً ظHeterophus مشل الضًضان الىع٢ُت مً ظيـ 

Schistosoma  والضًضان ألاؾُىاهُت مً ظيـ Trichynella spinalis التي   

لم ًشبذ وظىصها في مهغ ٦ما جى٣ل الٟئران ؤمغاى آزغي مشل 

Rickettsisa pox  وهي هٕى مً الخُٟىؽ ٣ًىم خلم ال٣ىاعى بى٣لها

 لئلوؿان.

بخٗاص ٖنها وفي ٦شحر مً الحاالث ج٩ىن الٟئران مهضع زُغ ٖلى الصحت, لظا خاو٫ الا 

 .٢ضع ؤلام٩ان وججىب جىاو٫ ؤي َٗام ٢ض حك٪ ؤهه ملىر بةٞغاػاجه

 

 ٞىاثض ال٣ىاعى

م مً ٧ل هظه الايغاع التي حؿببها الٟئران ٖلي ازخالٝ اهىاٖها الا ان  لها بٌٗ  و بالٚغ

 الٟىاثض جلخهها ُٞما ًلي:

 حٗخبر ٖىهغ  ؤؾاسخي في الؿلؿلت الٛظاثُت الُبُُٗت خُض ج٩ىن الٟئران -1

ت اإلاٟترؾت  ٚظاء إلاٗٓم الحُىاهاث البًر
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 "الؿلؿلت الٛظاثُت"              

ت ٦ٟاءتها و ايغاعها   ت و ال٣ٗا٢حر الُبُت املخخلٟت و مٗٞغ حؿخسضم في ازخباع الاصٍو

لبُت الؿاخ٣ت مً ألابدار الُبُت و الخإ٦ض  ٞهي حٗخبر غ ألٚا ناخبت الًٟل في جٍُى

ت ٢بل ججغبتها ٖ  لى البكغ.مً ؤمان ألاصٍو

 

 
ت وال٣ٗا٢حر  ""اهمُت ال٣ىاعى في ج٣ُُم الاصٍو

 ؤؾباب ازخُاع الٟئران في مٗٓم البدىر الُبُت

حؿخسضم الٟئران في الازخباعاث الؿلى٦ُت والحؿُت والكُسىزت والخٛظًت والضعاؾاث 

بت ال٣اصعة ٖلى بجهاء بصمان  ت اإلاًاصة للٚغ الجُيُت, باإلياٞت بلى ازخباع ألاصٍو

ؿاٖض ٖلى املخضع  اث, ٦ما ؤن اؾخسضام الحُىاهاث في البدىر ؤمغ بالٜ ألاهمُت, َو

الظاث مُٟضة, ومً  ت ٖو اصي بلى ا٦دكاٝ ؤصٍو ت, ٍو ٞهم ٖلمي لؤلهٓمت الُبُت الحٍُى

 ؤهم ؤؾباب بزخُاع الٟئران في مٗٓم البدىر الُبُت هي:
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 م 
 
ً باقي حجمها نٛحر, خُض ًم٨ً الحٟاّ ٖليها وخماًتها بك٩ل ؤ٦بر م٣اعهت

 الحُىاهاث

  ًالٟئران ال جخإزغ ؾلى٦ُاتها بخٛحر البِئت اإلاخىاظضة في هُا٢ها ب٨ٗـ ٚحرها م

ٗت الخ٠ُ٨ م٘ ؤي بِئت ظضًضة جخىاظض في هُا٢ها, وهى  الحُىاهاث, ٞهي ؾَغ

ؤًًا لؿهىلت ‗ ما ًًمً للٗلماء ؤن ج٩ىن هخاثج ججاعبهم صحُدت بيؿبت ٦بحرة

 الخٗامل مٗها

 ت ٦ما ؤن ٖمغها ٢هحر مً ًم٨نها الخ٩ازغ ب ؾىىاث, لظل٪ ًم٨ً  3بلى  2ؿٖغ

ت ٖلى ؤظُا٫ ٦شحرة مً الٟئران في ٞترة ٢هحرة  .الىنى٫ بلى جإزحر الٗالط و ألاصٍو

  ًخّم قغاء هظه الٟئران بؿٍٗغ عزُو, و٦مُاٍث ٦بحرة, مً ٢بِل اإلاخسههحن في

ا بُٗها لؤلبدار, وج٩ىن مٗٓم الٟئران اإلاؿخسضمت في الخجاعب مخُا  ُ ب٣ت وعاز

ا ا, وهظا ما ًجٗل هخاثج الخجاعب ؤ٦ثر هجاخ  ب   بك٩ل ٧امل ج٣ٍغ

  الٟئران جدكاع٥ م٘ البكغ في الٗضًض مً الجُىاث ( DNA )  ًو ال٨شحر م ,

الخهاثو الىعازُت , وم٘ جُىع الٗلم جم٨ً الٗلماء مً بهخاط ظُىىم للٟئران 

 الجُىىم البكغي, و حؿمى هظه الؿاللت ب
 
ٞئران مٗضلت ‖ اؾم ٌكبه ٦شحرا

 
 
وهي بها ظُىاث حكبه بك٩ل ٦بحر الجُىاث اإلاؿاولت ًٖ بنابت البكغ ‖ وعازُا

 .باألمغاى الىعازُت

   ذ للٟئران زهاثو بُىلىظُت وؾلى٦ُت ججٗل بدىثها ٞٗالت؛ ألن ٖلم الدكٍغ

 مً ٢بل الباخشحن,  ٦ما ؤن 
 
لم الىاعزت مٟهىمت ظُضا ًاء ٖو اث٠ ألٖا لم ْو ٖو

 بضون ظهاػ مىاعي, وبالخالي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٦ىماطط الٟئران جىل
 
ض َبُُٗا

ت الٗاصًت والخبِشت  .ألبدار الخالًا البكٍغ

  ألؾباب وعازُت ٦ما ,
 
با الٟئران والبكغ مٗغيحن لئلنابت باألمغاى هٟؿها ج٣ٍغ

 ملحا٧اة الىا٢٘ وإًجاص ؤؾباب لؤلمغاى 
 
ؤن الٟئران ًم٨ً الخالٖب بها وعازُا

وحٗخبر الٟئران ٖلى هُا١ واؾ٘ ؤًٞل همىطط للـ الامغاى  التي جهِب البكغ

ت وجدكاع٥ بيؿبت   ٪ مً الجُىاث الخانت بها م٘ البكغ ٩٩الىعازُت البكٍغ
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  ُِذ الٟئران ب٩ل ؾهىلت و طل٪ ألن جغ٦ُب ؤظهؼتها الضازلُت ؤمغ بؿ ًخم حكٍغ

ت في ؤظؿامها ببؿاَت   .و ًم٨ً جدب٘ مؿاع ألاصٍو

خابٗت الٗالم بإ٦مله الؾخسضام الٟئران في مٗٓم اإلاٗامل وا٦بر صلُل ٖلي طل٪  م

ت للبدض ًٖ  ل٣اح يض  ٍغ البدشُت الٗاإلاُت  وؾبا١ مً الؼمً إلظغاء الخجاعب الؿٍغ

ُض" (" الظي ؤظخاح الٗالم مً ٞترة ٢هحرة مىظ ْهىعه 19ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض )٧ٞى

ؿاح ٧ل ٢اعاث الهِىُت, الظي جم٨ً مً ا٦د Wuhan بمضًىت 2019ازغ صٌؿمبر

ؼو مٗٓم ما ٞيها مً صو٫ ومىا٤َ وظؼع مً زال٫ خهض آالٝ  ال٨غة ألاعيُت, ٚو

ت ظمٗاء بحن ٖكُت  وضحاها ٞهى  اعواح  البكغ في ٧ل ب٣إ الاعى وانبذ حهضص البكٍغ

ٌٗخبر ا٦بر اػمت صحُت حٗغى لها الٗالم َب٣ا لخهٍغداث مىٓمت الصحت الٗاإلاُت, 

ؿان في ٖالم الحُىان ؤ٦ثر ؤهمُت مً خ٣ى١ الحُىان ُٞم٨ً ال٣ى٫ بان خ٣ى١ ؤلاو

 بضلُل مىث ٞئران الخجاعب ألظل ؤلاوؿان!

 

حؿخسضم ال٣ىاعى ٧إخض ٖىانغ الازخباع البُىلىجي الظي ٌؿخض٫ ٖلي صعظت  -2

 الخلىر البُئي

 
 "ؤهمُت ال٣ىاعى في ج٣ُُم صعظت الخلىر البُئي"

 

٤ بؾخسضام ال٣ىاعى ٦ماقغ بُىلىجي لخ٣ُُم ألايغاع التي جدضر  ًٖ ٍَغ

للبِئت هدُجت ٖىامل الخلىر و مً اإلاٗلىم ؤن جلىر البِئت ٢ض ٩ًىن ؾببا في 
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ت التي  اث وخُىاهاث بٍغ خضور حٛحراث ٖضًضه ٖلي البِئت املحُُت مً مؼعٖو

 .ؾببها الاوؿان

ت في الاح   وجخلخو جل٪ اإلااقغاث الحٍُى

o صعاؾت وجدب٘ ال٨شاٞت الٗضصًت لل٣ىاعى في اإلاى٣ُت. 

ت التي جدضر ٖلي ٞغاء  • ىلىظُت مشل الٓىاهغ الٍُٟغ صعاؾت الخٛحراث اإلاىٞع

 .الٟئران

حر طل٪( هدُجت  • صعاؾاث بازىلىظُت لل٣ىاعى مشل ) ال٩لُت والغثت وال٨بض ٚو

 .وظىص مىاص ؾامت في البِئت

صعاؾت الدكىهاث اليؿُجُت لبٌٗ الاخكاء الضازلُت مشل الخهُت و  •

ت في ال  .ظ٧ىع ال٣ىىاث اإلاىٍى

ت في بٌٗ  • صعاؾت مسلٟاث اإلاىاص اإلاكٗت هدُجت إل٢امت مدُاث هىٍو

البلضان و مضي ما جدضزه جل٪ املخلٟاث مً جإزحراث ٖلي الحُىاهاث بهٟه 

 .ٖامت

  .صعاؾت حكىهاث ٖٓام الجمجمت •

ىت لجما٫ مىٓغها وهضوء َباٖها -3 ت في الٍؼ  حؿخسضم بٌٗ الاهىإ الصحغاٍو

 
ت  ""ال٣ىاعى الصحغاٍو
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بٌٗ الكٗىب في مى٣ُت ظىىب قغ١ اؾُا ًإ٧لىن اظؼاء منها و زانت  -4

 الاعظل الخلُٟت 

 
 "ال٣ىاعى ٦ٛظاء"  

 

 صبٜ ظلىصها واؾخٗمالها في بٌٗ الهىاٖاث مشل )اؾدُ٪ ؾاٖت( -5

حؿخسضم في وكغ الامغاى الىباثُت الخُحرة مشل الُاٖىن و٢ذ الحغب بحن  -6

 اٞغاص ٢ىاث الٗضو ٞخٗمل ٖلي ؤيٗاٞه

 م في ال٨ك٠ ًٖ اإلاخٟجغاثحؿخسض -7

ب ٞئران ٖلى ٦ك٠ عاثدت املخضعاث  - ت مً الٗلماء مً جضٍع جم٨ً مجمٖى

وطل٪ بتر٦ُب ؤظهؼة اؾدكٗاع بُىلىظُت ٖلى الٟئران .وال٣ىابل وجىبُه عظا٫ ألامً

وحسجل هظه  اإلاضعبت, لخخم٨ً مً حسجُل عص ٞٗلها ٖىض قم اإلاىاص املحٓىعة.

في ص٢اث ٢لب الٟئران وجىٟؿها, خؿب ما ط٦غ.  ألاظهؼة الخُٛحراث التي جدضر

وجغؾل هظه ألاظهؼة اإلاٗلىماث التي سجلتها بلى ظهاػ ٦مبُىجغ, الظي ًدلل بضوعه 

يبه عظا٫ ألامً. و٢ا٫ ؤخض اإلاؿاولحن في بهه مً اإلام٨ً ؤن جىي٘  هظه البُاهاث ٍو

٦دكاٝ هظه الٟئران ٖىض ه٣اٍ الخٟخِل في اإلاُاعاث إلاؿاٖضة عظا٫ ألامً ٖلى ا

 اإلاخٟجغاث.
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 "بؾخسضام ال٣ىاعى ا٦دكاٝ اإلاخٟجغاث"

 

اث -9 ب الٟئران ٖلى يبِ اإلامىٖى  جضٍع

حؿخٗض قغ٦ت الامً الٗاإلاُت إلخضار زىعة فى ٖملُاث ال٨ك٠ ًٖ ألاؾلحت  •

 واملخضعاث وألامىا٫ اإلاهغبت ٖبر اإلاُاعاث باؾخسضام ٞئران مضعبت لهظا الٛغى

٤ بظباع اإلاؿاٞغ ٖ ال١ وحؿلُِ ًٖ ٍَغ لى الى٢ٝى فى حجغة مد٨مت ؤلٚا

شحىت مً الهىاء باججاهه, زم قِٟ الهىاء باججاه حجغة ؤ٢ل حجما, خُض 

ت مً زماهُت ٞئران فى الاهخٓاع ومً اإلاٟترى ؤن جخطح هدُجت .ج٩ىن مجمٖى

الٟدو زال٫ زماوى زىان, خُض ًًاء يىء ؤزًغ فى خا٫ ٖضم وظىص ما 

ؿمذ للمؿاٞغ   .بمىانلت ؾٟغهًشحر الكبهت, َو

بت لضي الٟئران اإلاضعبت, ٞةجها جخجم٘ فى بَاع ما ٌٗٝغ  ؤما بطا ْهغث عاثدت مٍغ

 .بالباٙل الجماعى, وهى ما ًاصي بلى ٢ٕغ ظغؽ ؤلاهظاع

ت -10 •  اؾخسضام الٟئران في الاعناص الجٍى

با  ظغط ألاعى ألا٦ثر قهغة في الىالًاث اإلاخدضة ًخى٢٘ خلى٫ الغبُ٘ ٢ٍغ

ضي ًىٓم في الىالًاث اإلاخدضة في الشاو  مً قباٍ/ٞبراًغ مً في اخخٟا٫ ج٣لُ

( ألا٦ثر قهغة في البالص خلى٫ ٞهل الغبُ٘  ٧ل ؾىت, جى٢٘ ظغط ألاعى )اإلاغمٍى

با.  ٢ٍغ



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 53 

 
")  "ظغط الاعى) اإلاغمٍى

 

 الىي٘ الخ٣ؿُمي لل٣ىاعى

 

Kingdom: Animalia اإلامل٨ت الحُىاهُت  

 Phylum: Chordata قٗبت الحبلُاث

اثال٣ٟا  Sub phylum: Vertebrata  ٍع

 Class: Mammalia    الشضًُاث

 Sub class: Eutheria  طواث اإلاكُمت

 Order: Rodentia  عجبت ال٣ىاعى

دب٘ هظه الغجبت ٖلي مؿخىي الٗالم  ٖاثالث  4ٖاثلت مىدكغة منها في مهغ  32ٍو

ت مً الٗاثالث بىاء ٖللها ؤهمُت ب٢خهاصًت و  ت ج٣ؿم ال٣ىاعى الى مجمٖى ى مجمٖى

دُت الهامت.  ىلىظُت والدكٍغ  مً الهٟاث اإلاىٞع

 

ُما ًلى ٖغى ألهم ٖاثالث ال٣ىاعى الكاجٗت- ألاهدكاع التي م٨ً ؤن حؿبب  ٞو

 ؤيغاع صازل اإلايكأث الٛظاثُت:

 

 Family: Muridaeٖاثلت الًٗالن  -1
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التي ٢ض ًم٨ً ال٣ىاعى طاث ألاهمُت ؤلا٢خهاصًت ال٨بحرة  وجًم ؤهم ؤظىاؽ

 وهي مً الاخىا٫ ان حؿبب ايغاعا بالٛت للميكأث الٛظاثُتفي ٦شحر 

 

ظغط  -ٞإع الحكاجل -) ظغط الح٣ل الىُلي Arvicanthis niloticusظيـ  -1

 الُِٛ(

Field rat, grass rat, Nile rat, Kusu rat  

 
 ظغط الح٣ل الىُلي

 

 

 ظغام ٢200ض ًهل وػهت ال ٦ثر مً  هى مخىؾِ الي ٦بحر -

 َى٫ الظًل ؤ٢هغ مً َى  -
 
 ٫ الجؿم والغؤؽ مٗا

 ألاطن ٢هحرة مؿخضًغة طاث لىن َىب   -

 لىن الٟغاء مبر٢ل )قٗغ انٟغ+ اؾىص(  -

 لىن البًُ بًُاء جمُل الي الغماصي -

ت مً الظًل ٖليها زِ اؾىص مً بضاًت الظًل الي جهاًخه -  الجهت الٓهٍغ

 ظؿىع التٕر  -
 
ٌِٗل هظا الىٕى في جحىع ًدٟغها في باًَ ألاعى مًٟال

ًًٟل الخٛظًت ٖلي ظمُ٘ مدانُل الح٣ل و وحهاظم الح٣ى٫. واإلاهاٝع
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خٛظي ٖلي الحبىب و الخًغواث والبظوع و٢هب الؿ٨غ و٢ل٠  الىجُلُاث ٍو

الاشجاع و ًلجإ ؤخُاها الي الهجغة صازل اإلاىاػ٫ واإلايكأث في خالت ٖضم وظىص 

ٚظاء بالح٣ى٫, وبظل٪ ًم٨ىه صزى٫ اإلايكأث الٛظاثُت و بخضار ؤيغاع 

 ها.ظؿُمه ب

 بهدكاعه -

ِٗل ٖلي  - ًىدكغ في مٗٓم هىاحي الضلخا و الهُٗض و الؿاخل الكمالي َو

ىانل الح٣ى٫ وؤخُاها  ظؿىع التٕر واإلاهاٝع وال٣ىىاث اإلااثُت و البخىن ٞو

 اإلاىاػ٫ واإلايكأث

وكاَه لُال ول٨ً في بٌٗ ألاخُان ًغي جهاعا مخجىال بحن ٢ىىاث الغي و  -

 الؼعاٖاث

مبر خُض وظض ان اوؿب ٞتراث الخ٩ازغ له  - % مً 60في قهغي ًىهُى وهٞى

غ, ٞترة الحمل  ًىما و جبلٜ الٟئران بٗض زالر  20الحىامل ٧اهذ في قهغ ا٦خٍى

 قهىع و حؿخُُ٘ ان حِٗل جدذ الٓغٝو الُبُُٗت زالر ؾىىاث 

هظا الجغط ٖضواو  اإلاُى٫, و الًم٨ً مؿ٨ه بالُض خُض ٣ًىم بٌٗ الاوؿان  -

 ازىاء طل٪

2-Rattus 

حن هما  و ٣ً٘   جدذ هظا الجيـ هٖى

جي  - ؤ  Rattus norvegicusالجغط الجرٍو

بت  جي ال٣ظع, ٞإع املجاعي ؤو الجغط البجي ؤو ظغط ألاما٦ً الَغ ؿمى ٞإع الىحرٍو  َو

Norway rat, Sewer rat, Brown rat 

 ًىدكغ في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم, ًخىاظض ب٨ثرة في اإلاضن,  

 , بط ًتر  -
 
ظم ( وفي بٌٗ  500 - 200) اوح وػهه ما بحنؤ٦بر ؤهىإ الجغطان حجما

 ألاخُان ٢ض ًهل أل٦ثر مً طل٪
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ٗخبر ؤقغؽ ؤهىإ ال٣ىاعى وفي بٌٗ ألاخُان ٢ض حهاظم - ٢ىي البيُت َو

 ؤلاوؿان

ىظض ٖلُه خغاق٠ُ وجهاًخه ٚحر - الظًل ؤ٢هغ مً َى٫ الغاؽ و الجؿم مٗا ٍو

 مضببت وؾمُ٪

 ألاطن ٢هحرة وؾم٨ُت ومُٛاة بالكٗغ-

 مضبب و ؤه٠ مبُِ طو عؤؽ -

 الٓهغ لىهه بجي و البًُ عماصًت-

ل )- ؾم( ٖاع مً الكٗغ مُٛى ب٣كىع, ؤ٢هغ مً  21 - 15طًل ؾمُ٪ ٍَى

َى٫ الجؿم و الغؤؽ مٗا, لىهه عماصي مكىب باللىن البجي والبًُ باهذ, و ٢ض ٩ًىن 

 ؾم.  46و  32.5لىهه ؤؾىص ؤو بيُا ٞاجدا, ًتراوح َىله بما في طل٪ الظًل بحن 

بت.ًدٟغ ؤهٟا٢ه جدذ ه- ى مً ألاهىإ ناوٗت ألاهٟا١ ًًٟل ألاما٦ً الَغ

ؾم, في اإلاُاخً ومساػن الٛال٫  40بلى  30ؾُذ التربت ٖلى ٖم٤ ٚحر بُٗض مً 

الؼعاُٖت وصازل بٌٗ اإلايكأث الٛظاثُت, ٢ضعجه ٖلى الدؿل٤   واملجاعي ومساػن آلاالث

 مدضوصة ول٨ىه ٢اصع 
 
حٛحر في البِئت املحُُت ,ًٟترؽ ٖلى الٗىم ,قضًض الحظع ألي ا

٢ُ٘ البراػ , ًًٟل الخٛظًت ٖلي اإلاىاص طاث املحخىي البروجُجي الحُىاو نٛاع الٟئران, 

ؾىىاث, وجبضؤ ؤلاهار في الخىالض  3-2ٌِٗل مً .)البٗحراث( مخىازغة ؤؾُىاهُت الك٩ل

ي الؿىت و٢ض مغاث ف 6-4ًىما وجلض ألاهثى  25-21ؤقهغ وجتراوح مضه الحمل بحن  4-3بٗض 

هل ٖضص ما جًٗه ألاهثى مً نٛاع  12ًهل ٖضص الىالصاث بلى  في ٧ل مغه  8مغة ٍو

 .ؤقهغ 4وجهل الهٛاع بلى جمام هطجها بٗض 

 

 بهدكاعه-

بت ٦ًٟاٝ الىُل و في  ت وزانت ألاما٦ً الَغ ًىدكغ في مٗٓم ؤهداء الجمهىٍع

ت مشل مؼإع ألالبا ن والضواظً وؤلاهخاط الحُىاو  ألاما٦ً التي جخىاٞغ ٞيها اإلااصة الًٍٗى
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ىدكغ في الضلخا و  ومهاو٘ ألالبان وؤلاهخاط الحُىاو  ٦ما ًىدكغ في ؤلاؾُبالث ٍو

 الهُٗض ومضن ال٣ىاة.

 

 
جي  الجغط الىحرٍو

 

 Rattus rattusالجغطان اإلادؿل٣ت -ب

جي ٢ض ًهل الي  -  مً الجغط الجرٍو
 
ظغام ,الجؿم  250ؤنٛغ حجما

ُت وجهاًخه عق٤ُ,الظًل ؤَى٫ مً الج ,الظًل ٖلُه خل٣اث ًٚغٞو
 
ؿم والغؤؽ مٗا

ِٗل  جي َو  والبىط مؿخض١ والُٗىن ؤ٦بر مً الجرٍو
 
لت وؿبُا مؿخض٢ت, ألاطن ٍَى

جُض الدؿل٤ ؤ٦ثر مً الؿباخت. ٣ًُ ألاصواع الٗلُا ٍو  ٍو
 
 مِٗكت بظخماُٖت ؤًًا

مي - لت باليؿبت للجؿم ,  -عماصي –البًُ بًُاء ٦ٍغ ؾىصاء,ألاعظل ٍَى

 ل الخٛظًت ٖلي اإلاىاص طاث املحخىي الؿ٨غي.ًًٟ

 بهدكاعه-

ت في  ًىدكغ في اإلاىاوئ و اإلاىاػ٫ و الح٣ى٫ و الحضاث٤ ٖلي مؿخىي الجمهىٍع

لي  الىظه البدغي وال٣بلي والؿاخلي و مضن ال٣ىاة و ًخٛظي ٖلي اإلاىاص املخؼوهت ٖو

 الحبىب وصازل اإلايكأث الٛظاثُت.

 هىإ هي:ؤ 3وحكمل الجغطان اإلادؿل٣ت بمهغ 

 R.r. frugivorusالجغط اإلادؿل٤ طو البًُ البًُاء ) ظغط الىسُل( -
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مي  الٓهغ لىهه ماثل للغماصي , قٗغ البًُ ؤبٌُ ًيخهي ب٣مه نٟغاء ؤو لىن ٦ٍغ

ُل٤ ٖلُه ظغط الىسُل ألن ؤٚلبُت مأواه الخًٟل ببىاء ٖكىف بإشجاع  ٍو

 الىسُل بطا جىاٞغ طل٪.

 
 ظغط الىسُل

 

 

 

 

 

 

 R.r. alexandrinesؿل٤ طو البًُ الغماصًت) ظغط الؿ٨ىضعي( الجغط اإلاد-

ُل٤ ٖلُه الجغط  الٓهغ ؤؾىص ماثل للغماصي وقٗغ البًُ لىهه عماصي ٍو

 الؿ٨ىضعي 
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 الجغط الؿ٨ىضعي 

 

 R.r. rattusالجغط اإلادؿل٤ ألاؾىص -

ُل٤  الٓهغ لىهه ؤؾىص ماثل للبجي و البًُ وألا٢ضام ؾىصاء جمُل للغماصي ٍو

 ٖلُه

 ٞإع الؿًٟ( -ظغط اإلاغا٦ب -, ٞإع الٌٗ Black ratجغط طو البًُ الؿىصاء) ال

 
 الجغط الاؾىص

 

  Musظيـ – 3

 House mouseوؤؾمه الكاج٘  Mus Musculusؤهمها الٟإع اإلاجزلي  -

الظًل ؤ٢هغ٢لُال مً َى٫ , ظغام ٢30ض ًهل وػهه الي  ٞإع نٛحر الحجم -

لت وقٟاٞت , ألاطن ٍَى
 
 الجؿم والغؤؽ مٗا

 
,البىػ مضبب و٢هحر ,الجمجمت ؤ٦ثر ي٣ُا

بطا ما ٢ىعهذ بجمجمت الجغطان الهٛحرة,البًُ ماثلت للغماصي والٟغو بجي ؤخُاها ًمُل 

 للغماصي والكٗغ هاٖم مً الٓهغ والبًُ.

إ٧ل في الح٣ل  ًٟل الحبىب ٍو جهاًت الظًل مضبب ,ًخٛظي ٖلي البظوع ٍو

 في اإلاىاػ٫ و الخُام ومساػن مدانُل الحبىب والىجُلُاث ,ٌِٗل هظا الىى 
 
ٕ آًًا

 الٛال٫ و الحضاث٤ و صازل اإلايكأث. 

 بهدكاعه:

ِٗل ؤًىما وظض ؤلاوؿان في اإلاجز٫  ٨ًثر في الضلخا و الىظه ال٣بلي و مضن ال٣ىاة َو

٨ثر في مساػن الحبىب والض٤ُ٢.   و اإلايكأث و في الح٣ل ٍو
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 الٟإع اإلاجزلي

 

  Acomysظيـ  – 4

ا بحن الهٛحر و اإلاخىؾِ و ًسخل٠ لىن الٓهغ ما بحن اللىن ٞئران حجمها م

املحمغ و البجي ؤو اإلاؿىص جبٗا للىٕى , ٞغوة الٓهغ قى٦ُت اإلالمـ, الظًل ٖلُه خل٣اث 

٣٘ جدذ هظا الىٕى ألاهىإ الخالُت:  ٍٖغًت ٖليها ؤقىا٥ ٍو

  الٟإع الكى٧  ال٣اهغيAcomys cahirinus-  

  Egyptian spiny mouseوؤؾمه الكاج٘  

 

 مً الٟإع لىن عاخت الُض و ؤزمـ ال٣ضم و الظًل ٚحر مؿىصة-
 
,ؤ٦بر حجما

ت والجمجمت طاث ؾُذ  40اإلاجزلي ٢ض ًهل بلي  ظغام ,ألاطن ٦بحرة مؿخضًغة ٖاٍع

خمحز بىظىص قٗحراث قى٦ُت في الغب٘ ألازحر مً الٓهغ  مىبؿِ ,لىن الٓهغ ؤؾىص ٍو

خمحز طاث لىن ؤؾىص ؤو عماصي ؤو بجي قاخب)ؤعصو  ت اللىن ٍو اػي( و البًُ ؤعصواٍػ

باإلالمـ الكى٧  بالٓهغ وهى مجزلي,الظًل ؤَى٫ ب٣لُل مً َى٫ الغؤؽ و الجؿم 

 مٗا,الظًل ٖلُه خل٣اث زكىت. 

 بهدكاعه:

ت  ـ و الىاخاث البدٍغ ًىدكغ ٖلي ظاهبي واصي الىُل ختي ؤؾىان و ٢ىاة الؿَى

خٛظي ٖلي الحبىب  ما ًىظض في الؼعاٖاث ٍو
 
 و البظوع واإلاىصا الٛظاثُت. وهاصعا
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 الٟإع ال٣اهغي الكى٧ 

 

 Acomys dimidiatus الٓهغ لىهه بجي قاخب, الظًل طو لىهحن 

 Acomys russatus  لىن الٓهغ بغج٣الي مدمغ, لىن البًُ ؤبٌُ مهٟغ

قاخب, لىن ؤزمو ال٣ضم و عاخت الُض و الظًل ؤؾىص, الظًل ؤ٢هغ مً َى٫ الغؤؽ 

الكى٦ُت مىظىصة ٖلي الغؤؽ و الٓهغ و الجىاهب والؿىام, والجؿم مٗا, الٟغوة 

ىظض ٖلُه خل٣اث وؤقىا٥ وألاؾم الكاج٘   Golden spinyالظًل ٚحر ملىن بلىهحن ٍو

mouse 

 Acomys viator الٓهغ بجي ٚام٤, البًُ بًُاء 

 Avomys hunter بجي ٚام٤, البًُ بًُاء 

 Acomys helmyi ُه اللىهحن بىيىح.الٓهغ بجي قاخب, الظًل ال ًىظض ٖل 

 

  Nesokia indicaظغط ؤبى ًٖٟ) الجزو٦ُا( -5

 Bandicoot rat, Girodi, Abu Afanألاؾم الكاج٘ له 

 

جي ٢ض ًهل وػهه أل٦ثر مً  ظغام ل٨ً ًسخل٠ ٖىه  250ظغط ٦بحر ٌكبه الجرٍو

 في

لُه - الظًل ؤ٢هغ ب٨شحر مً َى٫ الغؤؽ والجؿم مٗا وجهاًخه مؿخض٢ت ٖو

مي والٟغو خل٣اث خلؼوهُت ول ٨ىه ًخمحز بالحغاق٠ُ التي جىظض ٖلي طًله,البًُ ٦ٍغ

لىهه بجي مدمغ ؤو ماثل الي البجي,البىػ ٚحر خاصة, و ألاطن ٦بحرة ٖليها بٌٗ 
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الكٗغ,ألا٢ضام لىجها ؤبٌُ ,ألاعظل ٢هحرة وؿبُا, له ال٣ىاَ٘ الٗلُا ممخضة لؤلمام, له 

حر عاثدت الخانت التي جٟغػها ٚضص قغظُت, ٌِٗل في الا  ت ٚو بت اإلاؼعٖو ما٦ً الَغ

ت.  اإلاؼعٖو

 

 بهدكاعه:-

ٗخبر هظا  ًىدكغ في الجؼء الكمالي الٛغب  في الضلخا وواصي الىُغون و الىاخاث َو

 
 
الجغط مً ألاهىإ الكاجٗت و اإلاىدكغة في قغ١ ؤؾُا و مً ال٩اثىاث الًاعة ظضا

 بمدهى٫ ألاعػ وبٌٗ اإلاىاص الٛظاثُت.

 
 ظغط ؤبى ًًٖٟىضح 

 

ت اإلاىدكغة في صحغاء و ٖال  وة ٖلي ألاهىإ الؿاب٣ت ًىظض بٌٗ ألاهىإ الصحغاٍو

غة ؾِىاء و ألاما٦ً اإلاؿخهلحت خضًشا و ًى ظض  مهغ الكغ٢ُت والٛغبُت و قبه ظٍؼ

 منها:

 

 ( Family: Dipodidaeٖاثلت الجغابُ٘)  -2

مً ؤهم زىام هظه الٗاثلت: ًسخل٠ الحجم بحن الهٛحر و ال٨بحر بةزخالٝ 

لت ,  ٕألاهىا و٦ظل٪ ًسخل٠ اللىن مً البجي اإلاؿىص بلي البرج٣الي , ألاعظل الخلُٟت ٍَى

الؿا١ و الغؾٜ بالغظل الخلُٟت مىضمجت, ألاناب٘ الٗاملت بالغظل الخلُٟت ٖضصها 

با مغة وهه٠ َى٫ الجؿم والغؤؽ مٗا و ًيخهي بٟغقاه  زالزت, َى٫ الظًل ٌؿاوي ج٣ٍغ

وؾٝى ه٣ىم بكغح  Allactaga, Jaculusً ؤظىاؽ ؾىصاء اللىن ٢متها بًُاء و ًىظض م
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ؤهم ألاظىاؽ التي ٢ض ًم٨ً ؤن جهِب بٌٗ اإلايكأث الٛظاثُت او الهىاُٖت التي ج٣ام 

ت وهي ألاهىإ ألاجُت:  باإلاىا٤َ الصحغاٍو

 Jaculus orientalisالجغبٕى اإلاهغي ال٨بحر) ظا٧لىؽ(  - ؤ

 
 الجغبٕى اإلاهغي 

 

 

خمحز باالح :  ٍو

لت حكبه ؤعظل , ظغام 150هل الي ٦بحر الحجم ٢ض ً- ؤعظله الخلُٟت ٍَى

الظًل ًيخهي بَغكت مً الكٗغ ,الظًل ؤَى٫ مً َى٫ الغاؽ والجؿم ب٨شحر,ال٨ىجاعو 

لىن الٓهغ بجي بغج٣الي والبًُ بًُاء, ًخٛظي ٖلي , هاصيء الُبإ, ألابٌُ و ألاؾىص

ت الجاٞت وظظوع الىباجاث.  البظوع و الحكاجل الصحغاٍو

 Jaculus Jaculus لهٛحرالجغبٕى ا - ب
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 الجغبٕى الهٛحر

ًىدكغ , لىهه بحن البرج٣الي والبجي الٟاجذ, ظغام 60نٛحر الحجم ٢ض ًهل الي -

هظا الىٕى في مهغ بؿِىاء والجؼء الكمالي مً الصحغاء الكغ٢ُت ,حِٗل هظه ألاهىإ 

جخٛظي متر و ًىظض لها ؤهٟا١ للهغوب منها و  2في جحىع في ألاعى الهلبت ٖلي ٖم٤ 

ت الجاٞت وظظوع الىباجاث.  ٖلي البظوع و الحكاجل الصحغاٍو

 

 

ؿدُضي )الجغبلـ(  -3  Family Cricetidaeٖاثلت ٦َغ

 

ت الحضًشت ؤلاؾخهالح و  ًىدكغ مٗٓم ؤٞغاص هظه الٗاثلت في ألاعاضخي الصحغاٍو

ت ٢ض ًهِب اإلايكأث الٛظاثُت ال٣اثمت ٞيها ؤو  زانت في مى٣ُت الهالحُت و الىىباٍع

 ٍبت منها و ًدب٘ هظه الٗاثلت ألاظىاؽ ألاجُت:ال٣غ 

 اطا ٧ان ق٩ل الظًل ؤؾُىاو  و ؤَى٫ مً َى٫ الغؤؽ و الجؿم مٗا  -1

ؤزمو ال٣ضم ٌُٛيها الكٗغ ٧امال و قٗغ البًُ لِـ له ٢اٖضة عماصًت -

Genus Gerbillus 

 Genusؤزمـ ال٣ضم حُٛ  ظؼثُا بالكٗغ و ٢اٖضة قٗغ البًُ لىجها عماصي -

Meriones 

غ الكٗغ ؤ- ت والظًل لِـ ٍٚؼ  Genus Dipodillusزمو ال٣ضم ٖاٍع

غ الكٗغ- ت والظًل ٍٚؼ  Genus Sekeetamys ؤزمو ال٣ضم ٖاٍع

 اطا ٧ان الظًل ؾمُ٪ و ؤ٢هغ مً َى٫ الغؤؽ و الجؿم مٗا -2

 ق٩ل الظًل ٖاصي له ٢مه ؾىصاء , لىن قٗغ البًُ مهٟغ-

Genus psammomys 
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 Genusصاء , لى قٗغ البًُ ؤبٌُ الظًل ًإزظ ق٩ل الهغوه بضون ٢مت ؾى -

Pachyuramys 

 و ُٞما ًلي قغح ألهم ألاهىإ :

 Gerbillusظيـ الجغبلـ  - ؤ

 Gerbillus pyramidumظغبٕى الهغم  -1

 

 
 الجغبلـ

 لىن الٟغو بغج٣الي وألاعظل مُٛاة بكٗغ,  ظغام 70-60الحجم ٢ض ًهل الي -

بها زهلت مً الكٗغ  جهاًت الظًل, َى٫ الظًل ؤَى٫ مً َى٫ الغؤؽ والجؿم مٗا,

اإلااثل بلي ألاؾىص, ًىدكغ هظا الىٕى في ؾِىاء و ال٨شبان الغملُت و واصي الىُغون 

ت.  والُٟىم في اإلاىا٤َ الصحغاٍو

 

 Gerbillus gerbillusظغبٕى الهٛحر  -2

لىن الٟغو بغج٣الي مهٟغ ؤو مدمغ و , ظغام 30نٛحرالحجم ٢ض ًهل الي 

ت ل ؤَى٫ مً َى٫ الغؤؽ والجؿم مٗا. جخٛظي َى٫ الظً, زانت في اإلاى٣ُت الٓهٍغ

ت و  الجغابُ٘ ٖلي بظوع وظظوع الىباجاث و الحكغاث و جىدكغ في اإلاىا٤َ الصحغاٍو

 زانت في مى٣ُت ؾِىاء.

ىوـ  - ب  Merionesظيـ اإلااٍع

 نٟاجه:
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ٚالبا ما ٩ًىن الظًل ؤ٢هغ مً الغؤؽ و , ظغام 90: 30جتراوح اوػاهه بحن -

ٞالظًل ؤَى٫ , لىن الٟغو مهٟغ ؤو بجي  Meriones libycusالجؿم مٗا ما ٖضا 

مهٟغ والٟغوة هاٖمت,البًُ بًُاء. ًخٛظي ٖلي ظظوع الىباجاث و الحكاجل 

ت وؤنبذ ألان طو ؤهمُت ب٢خهاصًت في اإلاىا٤َ الجضًضة خُض ًخٛظي ٖلي  الصحغاٍو

ًىدكغ في ؾِىاء و الصحغاء الكغ٢ُت والٛغبُت بال٣غب مً  املحانُل التي بها.

ت.ؤلا   ؾ٨ىضٍع

 
ىوـ  اإلااٍع

 

ىظض مىه في مهغ ٖضة ؤهىإ هي  ٍو

- Meriones crassus (Silky jird, Sundevalls jird) 

ل ولىهه بجي مهٟغ قاخب  ت طاث قٗغ هاٖم ٍَى الٟغوة مً الىاخُت الٓهٍغ

يخهي  ًيخهي بلىن ؤؾىص, والبًُ وألا٢ضام الخلُٟت لىجها ؤبٌُ , الظًل ط لىهحن ٍو

ِل هظا الىٕى في اإلاىا٤َ الؿاخلُت و الىصًان في ؾِىاء و الصحغاء بٟغقاه واضحت. ٌٗ

الكغ٢ُت وجىظض الجحىع بحن الصخىع و ألاحجاع خى٫ اإلاباو  و الخُام وؤ٧ىام ال٣ل و 

ٗمل جحىعه في ألاعى  خى٫ الصجحراث, الجحىع ؾُدُت طاث ٞخداث مخٗضصة َو

 الهلبت.

Meriones shawi- 

ت م٘ ٞئران طاث حجم ٦بحر , الٟغوة  هاٖمت ولىجها بجي مهٟغ مً الىاخُت الٓهٍغ

وظىص زِ لىهه مهٟغ ؤو بغج٣الي ٖلي الجاهبحن ًمخض ختي ال٨ٗب, البًُ لىجها ؤبٌُ, 

ت مً الىاخُت  إزظ لىن ال٣ٞغ ت ٍو ألاطن ملىهت, الظًل لىهه باهذ مً الىاخُت الٓهٍغ
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يخهي بٟغقاه لىجها ؤؾىص. ٌٗمل هظا الىٕى جحىعه في ألا  عى الش٣ُلت ٖلي البُىُت ٍو

الؿاخل الٛغب  جدذ ألاشجاع, وصٌ٘ الُب٘ ًم٨ً مؿ٨ه بؿهىلت, الجحىع مخٗضصة 

ت و الؿلىم ولُبُا و الجؼاثغ  الٟخداث. ًىدكغ هظا الىٕى في مهغ بال٣غب مً الاؾ٨ىضٍع

 واإلاٛغب.

 

-Meriones libycus (Libyan jird الجحرص اللُبي) 

ٚام٤ م٘ وظىص زِ بغج٣الي واضح  ٞئران طاث حجم ٦بحر , لىن الٓهغ ؤنٟغ

 ٖلي الجىاهب

ت   , البًُ لىجها ؤبٌُ, ألاطن ٚحر ملىهه, لىن الظًل بغج٣الي مً الىاخُت الٓهٍغ

ِٗل في  يخهي بٟغقاه ؾىصاء. هظا الىٕى ٖضواو  اإلاُى٫ و مً الهٗب مؿ٨ت بالُض َو ٍو

ت و في لُبُا ؤ٧ىام الغما٫, ٌِٗل هظا الىٕى في الصحغاء الٛغبُت بال٣غب مً الاؾ٨ ىضٍع

ا وألاعصن وجىظض ؤهىإ له ؤزغي مشل  Meriones tristrami, Meriones والٗغا١ وؾىٍع

sacramenta 

 ظيـ الؿامىم -ط

الٟئران مً الىٕى ال٣هحر اإلامخلئ , ًسخل٠ لىن الٓهغ مً البرج٣الي املحمغ الي 

ل ؤ٢هغ مً ألاؾىص, لىن البًُ والجىاهب مهٟغة, ألاطن نٛحرة ومضوعة , َى٫ الظً

لُه قٗغ ٦ش٠ُ ًيخهي بٟغقاه لىجها ؤؾىص, عاخت الُض  َى٫ الجؿم والغؤؽ مٗا ٖو

 زالُت مً الكٗغ , ؤزمو ال٣ضم ٖلُه بٌٗ الكٗغ.

 
 الؿامىم ظغط 
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و ًىظض مىه ٞإع الغمل الؿمحن وؤؾمه الكاج٘ الجغاصة ؤو ٞإع الغمل الؿمحن 

((fat sand rat, jarade : و ًمخاػ بما ًلي 

, لىن الٓهغ مً البرج٣الي املحمغ الي ألاؾىص, مً الىٕى ال٣هحر اإلامخليء الجؿم-

لُه قٗغ ٦ش٠ُ ًخٛظي ٖلي مىاص ,َى٫ الظًل ؤ٢هغ مً َى٫ الغؤؽ والجؿم ٖو

ت. ًىدكغ في الجؼء الكمالي الٛغب  مً الضلخا و في قما٫ الصحغاء  البِئت الصحغاٍو

 الٛغبُت.

 

 

 

 

 Fmily: Spalicidaeٖاثلت الاؾبل٨ُـ  -4

 و التي مً ؤهم زهاثهه  Spalaxًدب٘ هظه الٗاثلت ظيـ

, الٟغو هاٖمت طاث لىن ٚام٤, ٖضم وظىص طًل ؤو ُٖىن ؤو ؤطن زاعظُت-

 و مً ؤهم ألاهىإ ًخٛظي ٖلي الضعهاث والبهُالث وظظوع الىباجاث املخخلٟت

 Spalax ehrenbergi  وؤؾمه الكاج٘ ظغط ؤبى ٖماًت  (Mole rat, Abu Amma) 

 

  
 ط ؤبى ٖماًتظغ 
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ؾم في اإلاىا٤َ  50ٌِٗل في ؤهٟا١ جدذ ؾُذ التربت بٗم٤ ًهل الي -

ت و في ؤٖما١ ألاعاضخي الغملُت, هظه ألاهٟا١ مدكٗبت و جدخىي ٖلي الٗضًض  الصحغاٍو

ٗمل جحىعه بىاؾُت مسالبت  ً اإلاىاص الٛظاثُت َو مً الحجغاث للمِٗكت و جسٍؼ

ٞ٘ التراب لؤلمام بىاؾُت الغؤؽ و٢ض ٌؿخسضم ألامامُت التي ًدٟغ بها التربت زم ٣ًىم بض

 ال٣ىاَ٘ في خٟغ ألاعى الهلبت.

ؼصاص - ت ٖىض بمؿا٦ه ٍو هظا الىٕى وكُِ الحغ٦ت, ٖضواو  اإلاُى٫ و ٌٌٗ بؿٖغ

 وكاَه في ٞهل الكخاء والغبُ٘, ؤي في مىاؾم اإلاُغ وهاصع 
 
ما ٌكاهض في الٟهى٫  ا

م مً ؤن هظا الىٕى مخإ٢لم للمِٗك ت جدذ ؾُذ التربت بال ؤهه ٢ض الجاٞت, وبالٚغ

ًيكِ لُال ؤو جهاعا ٞى١ ؾُذ التربت و طل٪ للحهى٫ ٖلي ٚظاثه ؤو للتزاوط و ًخٛظي 

هظا الىٕى ٖلي الضعهاث والبهُالث و ظظوع الىباث املخخلٟت و ًم٨ً بنُُاص هظا 

ًىدكغ في الجؼء الكمالي مً , Macabee Pocket gopherالىٕى مهاثض زانت حؿمي 

 لٛغب  للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِالؿاخل ا

 

 
 الٟغ١ بحن الجغطان اإلادؿل٣ت و الحاٞغة

 

 ًم٨ً ال٣ى٫ بإن 
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جي- ظغط الح٣ل  -ال٣ىاعى الحاٞغة ؤي التي حِٗل في جحىع هي ) الجغط الىحرٍو

 الٟإع اإلاجزلي( -ظغط الىىػ٦ُا -الىُلي

ظغط  –ال٣ىاعى اإلادؿل٣ت ؤي التي حِٗل في ٖكىف ) الجغط الؿ٨ىضعي -

الجغط ألاؾىص( وفي ٦شحر مً ألاخُان حِٗل ألاهىإ اإلادؿل٣ت في جحىع ل٨ً بٗض  -لالىسُ

 ججهحزه ٦ٗل.

ًم٨ً ج٣ؿُم ال٣ىاعى َب٣ا للٓغٝو البُئُت للمِٗكت ومٗٓم الٟئران حكتر٥ 

  في هظا الؿلى٥

 ول٨ً بضعظاث مسخلٟت

إلاجزلي, الٟإع ا‖ حِٗل فى اإلاىاػ٫ ؤو صازل اإلايكأث وال حٛاصعها :  ٢ىاعى مجزلُت -

 اإلادؿل٤ طي البًُ ألابٌُ 
 
 ‖الكى٧ى ال٣اهغي , الجغط اإلادؿل٤ الغماصي, ؤخُاها

الجغط ‖ ًم٨نها اإلاِٗكت فى اإلاىاػ٫ وزاعظها ―مكاع٦ت―  ٢ىاعى قبه مجزلُت -

جى   ‖اإلادؿل٤ طي البًُ ألابٌُ, ظغط الح٣ل الىُلى, الجغط الجرٍو

ت  - ىاػ٫ بال فى خالت ٖضم حِٗل فى الح٣ى٫ وال جضزل اإلا ―خ٣لُت‖ ٢ىاعى بٍغ

غ الُٗام فى الح٣ى٫  الجغط اإلادؿل٤ طي البًُ ألابٌُ, ظغط الح٣ل الىُلى, ‖ جٞى

جى   ‖الجغط الجرٍو

ت حِٗل فى الصحغاء وال جضزل اإلاىاػ٫ وجخسظ مً الىباجاث  - ٢ىاعى صحغاٍو

ت ٚظاء لها  ‖ظغط ؤبى ٖماًه , الحرابُل ‖  الصحغاٍو

 

 خُىاهاث قبُه بال٣ىاعى

 

 )الٗغؾت(  ابً ٖغؽ -1
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 "ابً ٖغؽ" 

 

ىب  هى ظيـ مً الحُىاهاث  Mustela nevalis ابً ٖغؽ ؤو الضل٤ ؤو الٚغ

  Carnivora مً عجبت اللىاخم  Mustelidaeًدب٘ الٟهُلت الٗغؾُاث 

 ٞهى لِـ مً ال٣ىاعى 

م مً ؤن  . وبالٚغ
 
ًسغط ٖاصة في اللُل للبدض ًٖ ٚظاثه و٢ض ًسغط بالنهاع ؤًًا

هظه الحُىاهاث هي ؤنٛغ ؤهىإ اللىاخم, ٞهي بالٛت الجغؤة م٣ضامت ٚحر هُابت 

 ,خُض حهاظم الشضًُاث الهٛحرة بجغؤة, 

ت وخاؾت بهغ خاصة, وله ٢ىة جشحر العجب والبً ٖغؽ خاّؾت قم  ٢ٍى

 
 
باليؿبت لحجمه خُض ًٟترؽ الٟئران والؿىاظب. وهى ٌٌٗ الَٟغؿت ٖاصة

إ٧ل ابً ٖغؽ ٦ظل٪ صًضان ألاعى  في ع٢بتها ؤو في ؤؾٟل الجمجمت. ٍو

اث والُُىع.  ُّ باب والح
ُّ
 والحكغاث والًٟاصٕ والسحالي وألاعاهب والظ

مً ؤن ًىٟظ بؿهىلت بلى جحىع الٟئران  وظؿم ابً ٖغؽ الىدُل ًم٨ّىه

ا ما ٣ًىم ابً ٖغؽ باظخُاح  وق٣ى١ الصخىع وؤٖكاف الؿىاظب. و٦شحر 

٣خل مً الضظاط ؤ٦ثر مما ًدخاط بلُه في َٗامه. وهدُجت لظل٪  اإلاؼإع ٍو

م ؤهه ٣ًطخي ٖلى خكغاث  حن ابً ٖغؽ الٗضاء ٚع ًىانب ٦شحر مً اإلاؼاٖع

ت. و٢ض ظغث الٗاصة ٖلى حؿم « زىا١ ال٨خا٦ُذ»ُخه في الٍغ٠ اإلاهغي بـاإلاؼٖع

ل٣ضعجه الٟاث٣ت ٖلي الخسلو مً ؤٖضاص ٦بحرة مً ال٨خا٦ُذ, ٞالٗغؾت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mustelidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivora
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الىاخضة ًم٨نها امخهام صماء ؤ٦ثر مً ماثت ٦خ٩ىث في الُىم, ولهظا ٞىظىصه 

بت مً مؼإع الضواظً ؤو مىاػ٫ الٟالخحن ٌٗض زؿاعة ٞاصخت  في ألاما٦ً ال٣ٍغ

اللي ًساٝ مً »ض ٖبر اإلاشل الكٗبي اإلاهغي ال٣اثل جلح٤ بإصحابها, و٢

ًٖ مضي الخٝى مً هظا الحُىان ص٤ُ٢ الحجم, « الٗغؾت ما ًغبِل ٦خا٦ُذ

خه بهل٘  ت ولهظا جهاب الضواظً ٖىض عٍئ والظي ًدؿم ظؿمه بالغقا٢ت والؿٖغ

ت تهاظم الٟئران بكضة وحٗخبر مؿئىلت ًٖ  قضًض. اًًا الٗغؾت اإلاهٍغ

 منها.ال٣ًاء ٖلي وؿبت 

 *هبظه ًٖ َغ١ م٩اٞدت ببً ٖغؽ

الخسلو مً ال٣مامت وال٨غا٦ُب بك٩ل  ٖلى الىٓاٞت صاثما والحغم ٖلى لحٟاّا -

 مؿخمغ

 بياءة اإلا٩ان املحخمل وظىص ابً ٖغؽ الهه ًدب الٓالم -

٤ جغبُت ال٨الب الهه ًسصخي اإلا٩ان اللى ُٞت عاثدت ال٨الب. - ت ًٖ ٍَغ  اإلا٩اٞدت الحٍُى

ثض الٟئران و ًىي٘ بها ٦بضه ٚحر مُهُت او نٛاع الُُىع اواخكاء اؾخسضام مها -

صازلُت للُُىع او اي قحئ به صم َاػط الن ابً ٖغؽ ًىجظب هدى الُٗىم التي بها صم 

ىي٘ بضازله ؾم) مبُض( مشل الالهِذ او ٞىؾُٟض الؼه٪ مشال.  َاػط ٍو

 ال٣ىٟظ  -2

 
 "ال٣ىٟظ"                       
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ًيكِ نُٟا ٞهى ًىام قخاء  الشضًُاث خُىان نٛحر مً Hedgehog الضٖل  ؤو ال٣ىٟظ

خٗاف ٖلى ؤ٧ل ؿد٣ُٔ في عبُ٘ ٍو  والٟئران والؼواخ٠ الضًضان ًإ٧ل الحكغاث َو

وال٣ىٟظ اؾم .والشماع الىباجاث ٦ما ًإ٧ل البراعي  التي حٗكل في الُُىع  الهٛحرة وبٌُ

ا مً الشضًُاث اللُلُت الهٛحرة التي لها ُٚاء قاث٪ ٦ش٠ُ  ٖ وجبدض . الزجي ٖكغ هى

. وجإ٧ل
 
اث ,الحكغاث ال٣ىاٞظ ًٖ َٗامها لُال الشضًُاث الهٛحرة و  والضًضان والغزٍى

ىضما ًبضؤ ال٣ُـ الباعص, ج٨مً االُُىع  وبٌُ والُُىع  والشٗابحن ل٣ىاٞظ في , ٖو

بلٜ َى٫ ال٣ىٟظ ألاوعوب  الكاج٘ . الؿباث ؾم. وله ؤطهان ٢هحرجان وؤعظل ٢هاع, 25ٍو

ل. وجىمى ٖلى ْهغه ؤقىا٥ نلبت لخدمي الحُىان مً ؤٖضاثه.  وطًل ٢هحر وؤه٠ ٍَى

ىضما ًخٗغى ال٣ىٟظ للخُغ, ٞةهه ٩ًىع هٟؿه ٖلى هُئت ٦غة. وهى ًبجي ٖكه مً  ٖو

ُىلض الهٛحر م٘ وظىص ألاقىا٥ جدذ الجلض الحكاجل وؤوعا١ الصجغ الجا ٞت. ٍو

٣ُت  ت ؤلاٍٞغ لت ألاطن وال٣ىاٞظ الصحغاٍو لخجىب ؤطي ألام. وجدٟغ ال٣ىاٞظ ٍَى

ا لخ٣ُم ٞيها ج٣يها مً خغ النهاع ت جحىع   .وآلاؾٍُى

م مؿخُُل وطو  غي٘ نٛاعه وله عؤؽ بضون ع٢بت ْاهغة وؤطهحن نٛحرجحن ٞو ًلض ٍو

ىض قٗىعه بإي زُغ ٩ًىع ظؿمه ٖلى  ؤعظل ٢هحرة ٌُٛ  ٧ل ظؿمه ؤقىا٥ خاصة ٖو

وطل٪  والحُاث والشٗابحن ألاٞاعي ٌؿخُُ٘ مٗاع٦ت.ق٩ل ٦غة قى٦ُت ج٣ُه قغ ؤٖضاثه

ضها ؤإلاا ويغعا ًيكِ .بخ٩ىعه ومداولت الخ٣اٍ طهبها بٟمه املخخبئ و٧ل خغ٦ت للحُت جٍؼ

 .م اإلا٣مغة باخشا ًٖ ما ٣ًخاث ٖلُهلُال في ألاًا

الضٖل  خُىان بغي مً الشضًُاث , ًهل وػهه بلى بًٗت ٦ُلىظغاماث, حُٛ  ْهغه 

ت جتراوح ؤَىالها بحن  ؾم ج٩ىن ميؿضلت ٖلى ظؿمه  35ا٫  10ؤقىا٥ ؤو ؾهام مجٞى

ت ُٞىُل٤ مٗها  كٗغ بالخٝى جغاه ًىٌٟ ظؿمه بدغ٦ت ٢ٍى وما ؤن ًدٟؼ او ٌؿخٟؼ َو

 . هام بةججاه الٗضوؤخض الؿ

ًبجي الضٖل  ٖكا وزحرا له في الجحغ الظي ٌِٗل ُٞه ًبُىه بال٣ل والجظوع والاوعا١ 

ٗضه للخ٩ازغ زال٫ ٞهل الغبُ٘ , وجلض ؤهثى الضٖل  بٗض ٞترة خمل جبلٜ ؾخىن  الجاٞه َو

ظغاء نٛحرة جسغط ٧امله الىمى وؤقىا٦ها ٢هحره لُىه, وجغي٘ الام  4 - 2ًىما مً 
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لت وؿبُا   جيخهي ٖىضما حٗخمض الهٛاع ٖلى هٟؿها, و مخىؾِ ٖمغ نٛاعها  لٟتره ٍَى

 .ؾىه 20الضٖل  خىالي 

خم نُض الضٖل  . ٌٗخبر الضٖل  خُىاها   لُلُا   خُض ًسغط لُال   لُبدض ًٖ ٚظاثه ٍو

لٛغى الاؾخٟاصة مً لحمت يمً ونٟاث الُب الكٗبي التي جل٣ى عواظا في بٌٗ 

ت  هى لِـ مً ال٣ىاعى., و  املجخمٗاث الاؾٍى

 

 طبائع وطلىكُاث وػسائص الـئران

 إلااطا ؾمُذ الٟئران بال٣ىاعى  .1

٢ض جهل بلي  جخمحز بؼوط مً ال٣ىاَ٘ ل٩ل ٞ٪ جىمى بهٟت مؿخمغة

( ل٩ل ٞ٪  3001/3001ؾم في الٗام والىمِ الٗام ألؾىاجها ) 12ؤ٦ثر مً 

غوؽ و ًىظض بحن ال٣ىاَ٘ والً ؤي ال جىظض ؤهُاب ؤو يغوؽ ؤمامُت

وفي هظا الٟغاٙ جيشجي ال٣ىاعى  ‖ٞغاٙ الضٌؿدُما ‖ الخلُٟت ٞغاٙ ٌؿمى 

قٟخيها للضازل ٞخمى٘ صزى٫ الكٓاًا الحاصة)ؤزكاب ؤو ؤي مىاص ؤزغي 

بلي الٟم ٖىض بظغاء ٖملُت ال٣غى ؤو بغي  جدخىي ٖلي قٓاًا خاصه(

٤ ٞغاٙ الضٌؿدُما   ال٣ىاَ٘ و الؿماح لها بالخغوط ًٖ ٍَغ

 

و اإلاىاص ألازغي لخ٣لُم ؤو  بلي ٢غى ألازكاب و ألاؾال٥جلجإ  لظل٪

بةؾخمغاع لى٠٢ همىها ٞةن جغ٦تها بضون بغي جمىث. ل٨ً هظا  بغي ٢ىاَٗها

ٖلي الٟئران ٞهي ج٣غى ٧ل ما ٣ًابلها ختي لى ٧اهذ مىاص ال  ؤزغالؿلى٥ 

حؿاٖض في ٖملُت البري ٧األوعا١ و الهابىن وٚحر طل٪ , مٗخ٣ضة ؤجها ج٣ىم 

 ُت البري ؤو الخ٣لُم ولهظا ؾمُذ بال٣ىاعى. بٗمل
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 ال٣ىاَ٘ في ال٣ىاعى

 

 اللىن والحجم والىػن .2

ًسخل٠ اللىن بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران و٦ظل٪ بةزخالٝ البِئاث التي 

حِٗل ٞيها الٟئران وجتراوح ؤلىان الٟئران ما بحن البجي بلي الغماصي ٖلى 

ت, ؤما ٖلى الىاخُت البُىُت ُٞتراوح اللىن بحن ألابٌُ بلي  الىاخُت الٓهٍغ

الغماصي الخ٠ُٟ وٖمىما ٞإهه ال ًم٨ً ؤلاٖخماص ٖلى ألالىان في جمُحز 

ىلىظُت الخاعظُت التي جخٛحر  ألاهىإ خُض ؤن اللىن ٦باقي الهٟاث اإلاىٞع

ؤػواط مً الجُىاث وٖلي  6بخٛحر اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت وٍخد٨م في نٟت اللىن 

ىظىصة في الٟغص ًٓهغ اللىن, ؤي ؤجها وعازت خؿب ٖضص الجُىاث الؿاثضة اإلا

ظغام و٢ض  500:  ٦100مُت, ؤما باليؿبت للىػن ُٞتراوح وػن الٟإع ما بحن 

. 25ًهل الىػن   ظم في الٟإع اإلاجزلي 

 الحىاؽ .3

 ٞهي  لِؿذ خاصة  خاؾت ؤلابهاع: هي ؤي٠ٗ الحىاؽ في الٟئران - ؤ

ء وال حؿخُُ٘ خُض ج٣ىم الٟئران ٣ِٞ بخدضًض الك٩ل الخاعجي لؤلقُا

,  Colorblindلضحها ٖمي ؤلىان  ن جمحز بحن ألالىان املخخلٟت  ؤي الٟئران ؤ

ل٨ً اللىن الغماصي و الاخمغ ؤ٦ثر ظاطبُت ًًٟالن فى جدًحر الُٗىم 
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متر ول٨ً ًمحز الهُئاث  9. الًخٗضي مضي الغئٍت فى الجؼص الجروٍجى الؿامت

 متر. 13زلى البؿُُت ألاق٩ا٫ ومضي الغئٍت فى الٟاع اإلاج

  
 ؤلابهاع في ال٣ىاعى

٤  - ب خاؾت اللمـ: مً ؤ٢ىي الحىاؽ لضي الٟإع وطل٪ ًٖ ٍَغ

٤ هظه  الكىاعب الُىٍلت اإلاىظىصة في الىظت ٢غب ألاه٠ و٦ظل٪ ًٖ ٍَغ

٣ها وجهل بلي جحىعها و٦ظل٪ ؤن  ألاظؼاء حؿخُُ٘ الٟئران ؤن جخدؿـ ٍَغ

 جخٗٝغ ٖلى ألاقُاء املحُُت بها.

  
 ل٣ىاعىفي ا الكىاعب

خاؾت الخظو١: جمازل خاؾت الخظو١ في ؤلاوؿان خُض ؤجها حؿخُُ٘  - ث

٤ هظه الحاؾت حؿخُُ٘ ؤن  ؤن جمحز ال٨ُماوٍاث يُٟٗت التر٦حز وًٖ ٍَغ

جخدغي بض٢ت ًٖ اإلاىاص الٛحر مإلىٞت في ٚظائها صون ؤن جدىاولها وإطا ببخلٗذ 

ال حؿخُُ٘  شخيء منها ٞةهه ال ًم٨ً بٖاصتها والخسلو منها مً مٗضتها خُض

ؤن جخ٣ُإ. ؤما بطا ؤ٦دكٟذ هظه اإلاىاص الٛحر مإلىٞت وما ػا٫ الُٗام في الٟم 

٤ الٟجىة اإلاىظىصة بحن  ٢بل صزىله اإلاٗضة ٞدؿخُُ٘ ؤن جلٟٓه ًٖ ٍَغ

 ال٣ىاَ٘ والًغوؽ.
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 الخظو١ في ال٣ىاعى

 

وجخٟى١ خاؾت الؿم٘ في الٟئران ٖنها في  اخاؾت الؿم٘: ٢ىٍت ظض - ث

٤ خاؾت الؿم٘ ؤلاوؿان وحؿخُُ ٘ الٟئران ؤن ج٨ك٠ ؤي يىياء ًٖ ٍَغ

ال٣ىٍت ٞخٟغ هاعبت مً ؤي زُغ ٣ًترب منها و هي حؿخُُ٘ جمحز ألانىاث 

ض جغصصها ًٖ  ال٠ طبظبت في الشاهُت الىاخضة, وهىا٥ الٗضًض مً  20التي ًٍؼ

ألاظهؼة التي جدضر ؤنىاث طاث جظبظب ٖالي ) مىظاث ٞى١ نىجُت ( 

ذ الٗضًض مً الضعاؾاث حؿخسضم في َغص الٟئ ها ول٣ض ؤظٍغ ران هدُجت لٟٖؼ

لضعاؾت مضي جإزحر الٟئران باألنىاث الىاججت مً هظه ألاظهؼة و ؤزبدذ هظه 

الضعاؾاث ٖضم ظضوي م٩اٞدتالٟئران بهظه الىؾُلت خُض ٢ض ؤٖخاصث 

بت مً  الٟئران ٖلى هظه ألانىاث بٗض مضة وؤ٢بلذ ٖلى اإلاىاص الٛظاثُت ال٣ٍغ

 صون ؤن جازغ ٖليها بصخيء. هظه ألاظهؼة

   
 ٢ىة الؿم٘ في ال٣ىاعى
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٢ىٍت ظضا وجلٗب صوعا هاما في خُاة هظه خاؾت الكم: ٢ىٍت  - ج

الحُىاهاث وهىا٥ بٌٗ الكىاهض التي جض٫ ٖلى ؤن حؿخُُ٘ ؤن 

جمحز وجخجىب عاثدت ؤلاوؿان ول٨ً اؾخجابتها لغاثدت ؤلاوؿان ال 

عاثدت ؤلاوؿان ًٖ  حؿخمغ َىٍال خُض بجها ال حؿخُُ٘ ان جمحز

٤ الُض في الُٗىم واإلاهاًض بٗض مضة , ؤًًا حؿخُُ٘ جمُحز  ٍَغ

عاثدت اإلاهاثض اإلاهخاصه ٞئران مً ٢بل, ولظل٪ ًجب الاهخمام 

بٗملُاث ٚؿل اإلاهاثض للخسلو مً عاثدت ؤلاوؿان بها او ٚحرها  

ول٣ض ؤزبدذ اإلاكاهضاث الح٣لُت ؤزىاء اؾخسضام اإلاهاًض في ٖملُاث 

دت والخجاعب الٗملُت ان الٟئران ج٣بل ٖلى اإلاهاًض اإلاٛؿىلت اإلا٩اٞ

 ؤ٦ثر مً اإلاهاثض الٛحر مٛؿىلت.

 

  
 خاؾت الكم في ال٣ىاعى

 ؤلازخباء - ح

ت ٞخخسظ  ضاء الحٍُى ا مً الاوؿان او الٖا جخمحز ال٣ىاعى بٓاهغة الازخباء زٞى

الٛظاء او الاٚغاى اإلاجزلُت مسبإ لها لخبضؤ بىاء مأوها للخدغ٥ مىه للبدض ًٖ 

 اإلااء.
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 زخباء في ال٣ىاعىخاؾت ؤلا 

 

 ال٣ضعة ٖلى الدؿل٤ .4

ظمُ٘ ؤهىإ الٟئران والجغطان لها ال٣ضعة ٖلى حؿل٤ الحىاثِ عؤؾُا 

مً ؤ٢ضع  rattus Rattusبطا ٧ان ؾُدها زكىا وَٗخبر الجغط اإلادؿل٤ 

 ٤ ألاهىإ ٖلى الدؿل٤ ٞهى وكِ الحغ٦ت وال ًجض نٗىبت في الخى٣ل ًٖ ٍَغ

ىاؾحر خُض ًدؿل٤ ألاؾال٥ واإلاىاؾحر ؾىاء مً صازلها ؤو زاعظها . اإلا

وظضًغ بالظ٦غ ؤن الٟئران اإلادؿل٣ت جخمحز بُى٫ الظًل ًٖ الجؿم ٦ما 

قغح ؾاب٣ا وطل٪ لِؿاٖض الجؿم في ٖمل بجؼان ؤزىاء الدؿل٤ ٦ما ؤجها 

جمخاػ بىظىص وؾاصة في الىاخُت البُىُت لؤلعظل, هظه الىؾاصة حؿاٖض في 

 َٜ الهىاء بحن ألاعظل واإلابجي ٞخٗمل ٖلي بلخها١ ألاعظلجٟغ 

  
 ال٣ضعة ٖلي الدؿل٤ في ال٣ىاعى

 

 ال٣ضعة ٖلى ال٣ٟؼ .5
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مً ؤ٢ضع ألاهىإ ٖلى ال٣ٟؼ خُض  Rattus rattusٌٗخبر الجغط اإلادؿل٤ 

متر ٖلى الؿُىح  1.2متر عؤؾُا و٣ٍٟؼ ؤ٣ُٞا إلاؿاٞت  1ًم٨ىه ال٣ٟؼ إلاؿاٞت 

ؾم  60الجروٍجي ِٞؿخُُ٘ ؤن ٣ًٟؼ عؤؾُا إلاؿاٞت  اإلاؿخىٍت. ؤما الٟإع

. 30وج٣ٟؼ الٟاٍغاث عؤؾُا إلاؿاٞت   ؾم 

  
 ال٣ضعة ٖلي ال٣ٟؼ في ال٣ىاعى

 

 ال٣ضعة ٖلي الٗىم .6

جي  جسخل٠ م٣ضعة الٟئران ٖلي الٗىم بةزخالٝ ألاهىإ خُض ٌٗخبر الٟإع الىحرٍو

متر , ًلُه الٟإع  800 ؤ٦ثر ألاهىإ م٣ضعة ٖلي الٗىم خُض ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗىم إلاؿاٞت

٤ مىاؾحر  جي ؤن ًضزل اإلاىاػ٫ ًٖ ٍَغ م٨ً للٟئران الىحرٍو اإلادؿل٤ و الٟإع اإلاجزلي ٍو

 اإلاُاه واإلاغاخٌُ.

 

 ٖاصاث الخٛظًت .7

خُض جإ٧ل  Omnivorousؤٚلب ؤهىإ الٟئران حٗخبر ٧اوؿت الخٛظًت 

 ؤي هٕى مً ؤهىإ الٛظاء الظي ًهاصٞها وؤن ٧ل هٕى مً الٟئران له ما

 .ٞمشالًًٟله مً بٌٗ ؤهىإ ألاٚظًت

جي ًًٟل الُٗىم الحُىاهُت و مسلٟاث و ب٣اًا ؤَٗمت ؤلاوؿان -  الٟإع الىحرٍو

ٗمت الىباجُت والحبىب والشماع و الخًغواث -  الٟإع اإلادؿل٤ والىُلي ًًٟل ألَا
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 الٟإع اإلاجزلي ًإ٧ل ٧ل ما ٣ًابله م٘ اإلاُل للخٛظًت ٖلي الحبىب -

 ناليكاٍ الٗضواو  للٟئرا .8

جخه٠ الٟئران بإجها ٖضواهُت وقغؾت ختي م٘ ألاٞغاص مً هٟـ هىٖها 

وزانت ٖىضما ًتزاًض ؤٖضاصها وجهبذ في خالت جىاٞـ ٖلى الٛظاء واإلاإوي 

٣ٞض ج٣خل بًٗها البٌٗ وجهبذ ٖهبُت و٣ٍىم الظ٧ىع اإلادؿلُت بُغص 

ىة الظ٧ىع ألازغي اإلاًٟلت لهم و٢ذ ما ٌكإون بِىما ًدىاو٫ الٟئران ألا٢ل ٢

. ابَٗامهم في ُٚ  الٟئران ألا٦ثر ٢ىة 

 
 اليكاٍ الٗضواو  لل٣ىاعى

 غالخ٩از .9

هل حٗلم ؤن الؼوط الىاخض مً الٟئران له ال٣ضعة ٖلي الخ٩ازغ بمٗض٫ 

 ٞاع وهظا الٗضص الظي ٩ًىن زُالُا ًيخج ًٖ الح٣اث٤ الخالُت : 2000

 ٌٗمغ الٟإع خىالي ؾىه و هه٠.

 مغاث في الؿىت. 8 -5ن خىالي ًخ٩ازغ الؼوط الىاخض مً الٟئرا

بٗض زالزت ؤؾابُ٘ ًيخج ًٖ هظا الخ٩ازغ ٖكغة ٞئران نٛحرة و حك٩ل 

 ؤلاهار ٖاصة هه٠ هظا الٗضص.

 بٗض ؾبٗت ؤؾابُ٘ مً والصة الٟإع جهبذ له ال٣ضعة ٖلي الخ٩ازغ.

وٖلي هظا الىدى مً الخهاٖض الهىضسخي ًم٨ً للؼوط الىاخض مً   

ؤلٟحن ٞغص زال٫ ٖام واخض و حٗخبر الٟئران مً الٟئران ؤن ًيخج ؤ٦ثر مً 

ؤلض ؤٖضاء ؤلاوؿان و التي ًم٨ً ؤن ج٣طخي ٖلُه لىال وظىص ؤٖضائها في 
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الُبُُٗت ٧ال٣٣ِ و ال٨الب و الٗهاٞحر و ألاٞاعي, و ٦ظل٪ ؤعجٟإ وؿبت 

الىُٞاث الىاججت مً ؤلاه٣غاى و ألامغاى. ٣ًضع حٗضاص الٟئران بالضو٫ 

شخو و٢ض ًهل هظا الخٗضاص بلي ال٠ًٗ ؤو ؤ٦ثر في اإلاخ٣ضمت بٟإع ل٩ل 

ٞئران ل٩ل شخو,  5بٌٗ الضو٫ ألازغي بط ًهل في الهىض بلي ؤ٦ثر مً 

هظا في جهاًت ال٣غن اإلااضخي و في ال٣غن الحالي ج٣ضع ؤٖضاص ال٣ىاعى بإجها 

ملُاع  5ؤ٦ثر مً ٖضص هٟىؽ البكغ بط ٌٗخ٣ض ؤهه في الهىض ًىظض ؤ٦ثر مً 

ل ؤ٦ثر مً ٢اعى وفي البرا ملُاع ٢اعى وٍىظض في قب٩اث ألاهٟا١ جدذ 3ٍػ

 8ملُىن ٢اعى وفي مضًىت هُىٍىع٥ لىخضها 120ألاعى في اإلاضن ألاإلااهُت 

ملُاع ٢اعى, ؤي  17ملُىن ٢اعى, ٦ما ٣ًضع ٖضص الجغطان والٟئران ب 

 ٢ىاعى ل٩ل بوؿان. 4بمٗل 

  
 الخ٩ازغ في ال٣ىاعى ( ًىضح40ق٩ل )

 

خإزغ وكاٍ الٟئ  ران البُىلىجي وج٩ازغها باالح :ٍو

-  
 
الٟإع  الخٛحراث اإلاىؾمُت: خُض ًبضؤ الخ٩ازغ ٣ٖب مىؾم مٗحن ٞىجض مشال

الىُلي ًىمى و ًخ٩ازغ بكضة خُشما وظض الُٗام اإلاىاؾب و اإلااء واإلاأوي و طل٪ زال٫ 

٣ل حٗضاصها في الكخاء  مىؾم الغبُ٘ والخٍغ٠ ٍو

 

 

 هٕى الٛظاء في اإلا٩ان. -
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هٕى للٟئران في اإلاى٣ُت الىاخضة في هٟـ الى٢ذ و م٘ بجبإ وظىص ا٦ثر مً  -

اصة ؤٖضاص  ٣ت مُٗىت في ٖملُاث اإلا٩اٞدت اإلاخسههت لىٕى مٗحن ٢ض جاصي الي ٍػ ٍَغ

 ألاهىإ ألازغي اإلاىاٞؿت له في اإلاى٣ُت.

 ْاهغة الخجىب .11

قضًضة الحظع ختي ال ج٣بل ٖلي ألا٧ل الجضًض في ظماٖت و ل٨ً ٣ًبل 

لب ) ألهه ؤ٦ثر ظىٖا بؿبب ٦بر حجمه( ؤو ؤقضها جطحُه و ؤ٦برها في الٛا

, وٍيخٓغ البا٢ىن ٢لُال ختي جخإ٦ض مً ألامان,ؤما  طل٪ بٗض مىاوعاث ٦شحرة 

بطا ماث الٟإع اإلا٣ضام ٞةجها ج٣غع ٖضم ؤلا٢تراب مً هظا الُٗم و جب٣  

ؤقهغ( لظل٪ هً٘  6ؤقهغ )٢ىة طا٦غة الٟإع  6عاثدخه في طا٦غة الٟإع إلاضة 

لُٗم ؤوال بضون مبُض زم هً٘ هٟـ الُٗم باإلابُض في اللُلت الخالُت ولظل٪ ا

ٗت اإلاٟٗى٫ بال في خالت ال٨شاٞت الٗالُت.  ال ًًٟل بؾخسضام اإلابُضاث ؾَغ

  
 ْاهغة الخجىب في ال٣ىاعى

 

 اإلاضي الحغ٧  للٟئران-11

ت خُض ٩ًىن مؿاعها في ألاما٦ً املخخبئت  جخجىب الٟئران الاما٦ً اإلا٨كٞى

وبجىاع الحىاثِ و جدذ الٗىاث٤ و ًسخل٠ اإلاضي الحغ٧  للٟئران للبدض ًٖ الٛظاء 

جي  بةزخالٝ ؤهىاٖها و ل٩ل هٕى مً الٟئران مجاله الحغ٧  و ٖمىما ٞةن الٟإع الىحرٍو

و هى اإلاضي الحغ٧  مً الجحغ بلي ؤما٦ً وظىص  متر 15ًخدغ٥ في خضوص صاثغة ٢ُغها 
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إع اإلاىاػ٫ ًٖ طل٪ ؤما الٟإع الىُلي ٣ٞض ًهل اإلاضي الٛظاء. و ٣ًل اإلاضي الحغ٧  لٟ

متر ٦ما ؤن الٟإع اإلادؿل٤ ٌٗخبر مً الٟئران الغخالت للبدض ًٖ  27الحغ٧  له ؤ٦ثر مً 

الٛظاء و اإلاأوي ُٞم٨ىه ؤن ًخجى٫ ؤ٦ثر مً طل٪. و ٖلي ٧ل ٞةهه جدذ ْغٝو مُٗىت 

 ٩ًىن ٞيها الٟإع مجبر 
 
ؤو ٧ىاعر ؤو ٖىضما ًسغط ٖلي الهجغة هدُجت خضور ًُٞاهاث  ا

ى  الٟإع البالٜ لُبدض لىٟؿه ًٖ مَى
 
  ؤزغ ُٞم٨ىه في هظه الحالت ؤن ًخدغ٥ إلاؿأٞاث ا

 ؤبٗض مً طل٪.

 
 اإلاضي الحغ٧  في ال٣ىاعى

 الهجغة -1

تهاظغ هظه الحُىاهاث ٖلي هُئت جى٣الث ٧لُت وظؼثُت في بٌٗ مىاؾم الؿىت و 

 ل ُٞه.خؿب صعظت جىاٞغ الٛظاء في اإلا٩ان الظي حِٗ

 

 اإلاؿ٨ً -2

ٌِٗل الٟإع في جحىع في التربت و خى٫ ألاظغان و املخاػن و جدذ ؤظىله الحبىب 

ُٟت و جهى٘ الٟئران  في الكىن و اإلاؿخىصٖاث و املخاػن ؤو في ؤؾ٠٣ اإلاىاػ٫ الٍغ

مساػن لىٟؿها جسؼن ُٞه ما جدهل ٖلُه مً ٚظاء و جدخٟٔ به لٟهل الكخاء ؤو 

غ الٛظاء. وجخ٩ىن مؿا٦ً لؤلًام التي حؿىء ٞيها الٓغ  ت ؤو في خالت ٖضم جٞى ٝو الجٍى

ً الُٗام, ٞلى  الٟئران مً ممغاث جدذ ؾُذ ألاعى و حجغة للمِٗكت و حجغة لخسٍؼ

٘ و  ؤزظها مشا٫ لجحغ الٟإع الىُلي هجض ؤهه ًخ٩ىن ٖاصه مً ٖضة مضازل لالزخباء الؿَغ

حجغة للمِٗكت بٗغى  ؾم و4متر ب٣ُغ  8-2الهغوب و ؤهٟا٢ه ًتراوح َىلها ما بحن 
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ً  15ؾم في الكخاء و  50ؾم ٖلي ٖم٤  25خىالي  ؾم في اله٠ُ زم ًليها حجغة لخسٍؼ

 الٛظاء.

   
 ٘  ال٣ىاعى غجحق٩ل وجىَػ

 ؤما٦ً جىاظض الٟئران -14

 جسخل٠ ؤهىإ الٟئران بةزخالٝ ألاما٦ً ٞمشال

خًغواث و الٟإع اإلادؿل٤ ًخىاظض في خضاث٤ الٟا٦هت و مؼإع الىسُل و خ٣ى٫ ال

مؼإع الضواظً و ٦ظل٪ خ٣ى٫ ال٣هب و زانت ٢بل ٦ؿغ ال٣هب مباقغة خُض 

ٌٗمل ٖكىف مً ؾٟحر ال٣هب, ٖالوة ٖلي جىاظضه في املخاػن و الكىن و اإلاىاػ٫. 

ت مشل م٣الب ال٣مامت  بت الٛجي باإلاىاص الًٍٗى جي ًخىاظض في ألاما٦ً الَغ الٟاع الىحرٍو

ل٪ في مؼإع الضواظً واإلاظابذ وبجاهب يٟاٝ جهغ وفي مؼإع ؤلاهخاط الحُىاو  و٦ظ

الىُل اخُاها. الٟاع الكى٧  و ٨ًثر جىاظضه في اإلاباو  و اإلاىاػ٫ والكىن و املخاػن و٢ض 

. الٟإع اإلاجزلي ٨ًثر جىاظضها في  ت و اإلا٣ابغ و ال٨هٝى ًخىاظض اخُاها في اإلاىا٤َ الصحغاٍو

في مؼإع ٢هب الؿ٨غ في الىظه  اإلاىاػ٫ و الكىن و املخاػن و ٢ض لىخٔ جىاظضها

ؿ٨ً الٟإع  ال٣بلي و٦ظل٪ بٌٗ الؼعاٖاث الح٣لُت و الخًاع في الىظه البدغي, َو

جي و الىُلي الجحىع , ؤما الٟإع اإلادؿل٤ ُٞهى٘ ؤٖكاقا ٌِٗل ٞيها و جهى٘  الىحرٍو
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ت مً ألاوعا١ و ألا٢مكت في ألاما٦ً  غة اإلاىاػ٫ ؤٖكاف ٖلي هُئت ٦غاث مجٞى ٍٞا

 ؤما الٟإع الكى٧  ُِٞٗل في ؾغاصًب جدذ ؾُذ التربت.,ت و اإلآلمتاملخخبئ

 

 

 

 الخٗٝغ ٖلى وظىص الٟئران وإؾخ٨كاٞها صازل اإلايكأث الٛظاثُت

بن ٖملُت الٟدو التي ججغي ٢بل البضء في وي٘ ؤي بغهامج م٩اٞدت 

٣ها ًم٨ً  ت والتي ًٖ ٍَغ للٟئران في م٩ان ما مً الٗملُاث الًغوٍع

ٕ ال٣ىاعى اإلاىظىصة في اإلا٩ان ومضي ٦شاٞت الٟئران الخٗٝغ ٖلى ؤهىا

ٗها في اإلا٩ان   اإلاىظىصة وهٓام جىَػ

 

وهىا٥ الٗضًض مً الُغ١ والٗالماث التي ًم٨ً بىاؾُتها الاؾخضال٫ 

 ٖلى طل٪ ومنها :

مكاهضة الٟئران هٟؿها : مخجىلت وٖلى التٕر واإلاهاٝع  (1

ؤو في الهباح البا٦غ  والجؿىع وهظا ٌؿخلؼم مغا٢بتها بٗض الٛغوب مباقغة

 خُض ٧ان ًالخٔ ججىا٫ الٟئران في هظه الٟتراث.

   
 مكاهضة الٟئران

 جحىع الٟئران  (2

جدٟغ ال٣ىاعى الجحىع لخإوي بليها وجسخبئ ًٖ ُٖىن ؤٖضائها وجسؼن 

٢ىتها وجخسظ هظه الجحىع خىا٫ اإلاباو  واإلاؿخىصٖاث ؤو الح٣ى٫ ؤو خىاٝ 
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٤ٟ عثِسخي و٢ُغه ًىاؾب حجم الحُىان ألاجهاع وال٣ىىاث , وجخ٩ىن مً ه

وٍخٟٕغ ًٖ الى٤ٟ الغثِسخي ؤهٟا١ ظاهبُت ًاصي بًٗها بلى ججاو٠ٍ 

مؿخضًغة ؤو بًُاوٍت حؿخسضم لىي٘ الهٛاع ؤو للغاخت والىىم والازخباء. 

حن ألامامُحن  وٍدٟغ الٟإع جحغه بىاؾُت ال٣ىاَ٘ ألامامُت ومسالب الُٞغ

راب بلى الخل٠. ؤما ظغط اإلاىاوئ ؤو وَؿخسضم ألاَغاٝ الخلُٟت لضٞ٘ الت

ظغط ألاؾ٠٣ ُٞبجي ؤٖكاقه ٖلى الؿ٣ىٝ وج٩ىن مالٟت مً ب٣اًا اإلاىاص 

 .اإلا٣غويت ٧اإلاالبـ اإلامؼ٢ت والىع١ وال٣ًُ

 

وجسخل٠ ق٩ل وَبُٗت هظه الجحىع بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران و٦ظل٪ 

 املحانُل ال٣اثمت ٧اآلح :

ُذ التربت و٩ٍىن ٢ُغ الٟإع الجروٍجي ٌٗمل جحىع في مؿخىي ؾ . ؤ

ؾم وجىظض هظه الجحىع في م٣الب الؼبالت واإلاىا٤َ التي  8الجحىع خىالي 

٨ًثر بها اإلاىاص الًٗىٍت مشل مؼإع الضواظً وخٓاثغ الحُىاهاث ٣ٞض 

لىخٔ ؤن الٟئران حٗمل جحىع خى٫ ؤؾىاع هظه الحٓاثغ و٦ظل٪ خى٫ 

ً الٗل٠ .  ؤما٦ً جسٍؼ

ل٣ل وؾٟحر ال٣هب الٟإع اإلادؿل٤ ًهى٘ ؤٖكاف مً ا . ب

وؤوعا١ الىسُل و٦ظل٪ ٌٗمل هظه ألاٖكاف مً الىع١ ومسلٟاث مؼإع 

 الضواظً صازل خىاثِ ألاإلاىهُىم اإلاىظىصة صازل الٗىابغ .

الٟإع اإلاجزلي ًهى٘ ؤٖكاف ٖلى هُئت ٦غاث مجىٞت مً  . ث

 ألاوعا١ وألا٢مكت وطل٪ صازل الحىاثِ وألاعيُاث والحىاظؼ الخكبُت .

 ِٗل في ؾغاصًب جدذ ؾُذ ألاعىالٟإع الكى٧  ٌ . ر

  

  Run& Smeersاإلامغاث والٗالماث التي جتر٦ها الٟئران (3
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 ٖالماث ال٣ىاعى ممغاث و

 

جهى٘ الٟئران ممغاث وَغ١ مُٗىت وطل٪ ؤزىاء زغوظها وٖىصتها مً و 

ؤزاع ؤ٢ضامها وٖالماث  بلي الجحىع الخانت بها جاع٦ت ٖالماث وعائها مشل 

:الظًل وٍم٨ً مً هظه اإلا  مغاث بلي خض ما جمحز ؤهىإ الٟئران ٧اآلح  

 

الٟإع الجروٍجي ٌٗمل ممغاث ممحزة زاعط اإلاباو  ؾىاء ٖلى ألاعى ؤو  . ؤ

بت مً ؤي ُٚاء ؤو جدخه  ٖلى الىسُل وهظه اإلامغاث ٚالبا ما ج٩ىن ٢ٍغ

وٍم٨ً ؤلاؾخضال٫ ٖلى هظه اإلامغاث مً بٌٗ الٗالماث التي جتر٦ها الٟئران 

 Black greasy smeerت الؿىصاء مشل اللُساث الضهىُ

الٟئران اإلادؿل٣ت ًهٗب ٖلى هظه ألاهىإ مً الٟئران جمحز  . ب

٤ اإلاىاؾحر وال٩ابالث وإن ٧ان مً  ممغاتها خُض جمُل الى الخى٣ل ًٖ ٍَغ

الؿهل جمحزها ٖلى الىسُل ؤزىاء حؿل٣ها خُض ًالخٔ وظىصها ٖلى ؾا١ 

 الىسُل وألاشجاع.

٤ الب٣٘ الؿىصاء الٟإع اإلاجزلي وٍم٨ً جمحز ممغ  . ث اجه ًٖ ٍَغ

.  التي جىظض ٖلى ألاؾُذ التي حٗترى ؾحر الٟئران 

 

:  ملحىْت 
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ًىظض ٖلى ظؿم الٟئران ٚضص مؿئىلت ًٖ بٞغاػ الب٣٘ الضهىُت  .ؤ 

 .Loop smeerالؿىصاء وحؿمي هظه الٛضص 

ًم٨ً بْهاع ؤزاع الٟئران بٗمل ظُىاث نىاُٖت وطل٪ بىثر  .ب 

الغمل الىاٖم ؤو مسحى١ الٟدم ٖلى  التراب الىاٖم ؤو بىصعة الخل٪ ؤو

ألاعى إلْهاع ؤزاع ألاعظل والظًل خُض ًٓهغ ألاعب٘ ؤنب٘ الخانت بال٣ضم 

 ألامامُت والخمؿت ؤنب٘ الخانت بال٣ضم الخلُٟت .

 

 Droppingsطبل الٟئران   (4

ٌٗخبر بغاػ الٟئران مً ألاقُاء الهامت لئلؾخضال٫ ٖلى وظىص الٟئران في 

ت بطا الجحىع ؤو في ؤي مىُ ٤ هظا الظًل ًم٨ً مٗٞغ ٣ت مُٗىت ًٞٗ ٍَغ

٧اهذ الجحىع ٖمالت ؤو ٚحر ٖمالت, ٞةطا ٧ان البراػ َغي الم٘ ًض٫ ٖلى ؤن 

الٟئران ما ػالذ حِٗل في هظه الجحىع, ؤما بطا ٧ان البراػ ظاٝ ولىهت ٢اجم 

 ُٞض٫ ٖلى ؤن هظه الجحىع ٚحر ٖمالت.

٤ ال براػ خُض ًسخل٠ البراػ ٦ماؤهه ًم٨ً جمحز ؤهىإ الٟئران ًٖ ٍَغ

 بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران ٞمشال:

بىنه وٍإزظ ق٩ل مىػه  0.5الٟإع اإلادؿل٤ : ًبلٜ َى٫ البٗحره خىالي  -

 م٣ىؾت.

 

بىنه ؤهبىب  الك٩ل وٚحر 3/4الٟإع الجروٍجي : ًبلٜ َى٫ البٗحره خىالي  -

 مؿخض٢ت.

الك٩ل بىنه ٚحر مىخٓمت  1/4ظضا خىالي  الٟإع اإلاجزلي : بٗحراجه نٛحرة -

. 

وظىص ؤحجام مسخلٟت مً البٗحراث مً هٟـ الك٩ل ًض٫ ٖلى وظىص 

ؤٖماع مسخلٟت مً الٟئران وٖضص البٗغاث اإلاىظىصة ال ٌُٗ  في ؤٚلب 
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ألاخُان ٖلى حٗضاص الٟئران في اإلاى٣ُت و٦ظل٪ ٞةن ٖضم وظىصها ال ًض٫ 

 ٖلى ٖضم وظىص بنابت.

 

 
 في ال٣ىاعى الظبلؤهىإ 

 

 Signs ofجدضثها الٟئران ؤزىاء حٛظًتها : ٖالماث الخل٠ التي  (5

damage 

٣ها وبٗثرة مدخىٍاتها, جىازغ ٢ُ٘ مً  ٢غى الاقُاء وألا٦ُاؽ وجمٍؼ

 .البراػ و وظىص ؤزاع بى٫ و وظىص عاثدت ممحزة

ًسخل٠ مٓهغ الخل٠ الظي جدضزه الٟئران ٖلى الحبىب والشماع 

ل٠ الظي جدضزه بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران واملحانُل املخخلٟت ٞمشال الخ

الجغػان ًم٨ً جمُحزه بؿهىلت ًٖ الخل٠ الظي جدضزه الٟئران الهٛحرة 

خُض ؤن ٞاٍغة اإلاىاػ٫ ج٣ترى الحبىب خى٫ مدىعها الُىلي جاع٦ت ؤظؼاء 

نٛحرة ٧الٟخاث بجاهب اإلا٣غويت, ؤما الجغطان جا٧ل ؤههاٝ الحبىب 

ظىص ٢غوى و جاع٦ت ألاههاٝ ألازغي مسخلُت بإظؼاء نٛحرة مً الحبىب ؤو 

في الهىاص٤ً ؤو ألازار ؤو ألاٖمضة ؤو ٢غى ال٩ابالث صازل اإلايكأث 

 الهىاُٖت والٛظاثُت.

 ؤنىاتها زانت ؤزىاء ال٣غى (6
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 وظىص لُساث صهىُت ؾىصاء ٖلى الجضعان ؤو ألاؾ٠٣ ؤو اإلامغاث (7

 وظىص آزاع ألا٢ضام والظًل ٖلى ألاما٦ً اإلاُٛاة بالتراب (8

 الاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالٟإع

هاعة والّىجاؾتخ٨م الٟ
ّ
 إع مً خُض الُ

ت ٣ًىلىن بُهاعة  ُّ ت والحىابلت بلى ؤّن الٟإع َاهغ طل٪ ؤّن اإلاال٨ ُّ اٞٗ
ّ
ت والك ُّ طهب اإلاال٨

 . و٢ا٫ 
 
 ؤو قُُاها

 
غا  ؤو زجًز

 
 ؤو ٧لبا

 
 , ٢ا٫ الّضؾىقّي : ولى ٧اٞغا

 
الحُىان الخّي مُل٣ا

غ واإلا  ال٩لب والخجًز
ّ
ه َاهغ بال

ّ
ض مً ؤخضهما . وفي مُالب ؤولي الّىىوّي : الحُىان ٧ل

ّ
خىل

 هجـ , وؤّما ما صون طل٪ في 
 
الّىهى : وما ال ًا٧ل مً َحر وبهاثم مّما ٞى١ هّغ زل٣ت

ؿىاؽ , وابً ٖغؽ , وال٣ىٟظ , والٟإع . وطهب 
ّ
الخل٣ت ٞهى َاهغ , ٧الّىمـ , والي

ت بلى هجاؾت الٟإع ُّ  الحىٟ

 خ٨م الخاعط مً الٟإع 

ت في بى٫  ُّ ت : بّن بى٫ الهّغة والٟإعة وزغئها  ازخل٠ الحىٟ ُّ الٟإعة وزغئها , ٟٞ  الخاه

ىب , ولى َدً بٗغ الٟإعة م٘ الحىُت ولم 
ّ
هجـ في ؤْهغ الّغواًاث , ًٟؿض اإلااء والش

غوعة. ًّ  ًٓهغ ؤزغه ٌٟٗى ٖىه لل

لُه الٟخىي . وزغئها ال  ع الّخدّغػ ٖىه , ٖو
ّ
و٢ا٫ الحه٨ّٟ  : بى٫ الٟإعة َاهغ لخٗظ

ه هجـ و٢ا٫ ابً ٖابضًً : والحانل ًٟؿض ما 
ّ
لم ًٓهغ ؤزغه , وفي الحّجت : الّصحُذ ؤه

غوعة مخد٣٣ّت في بى٫ الهّغة في ٚحر اإلااجٗاث ,  ًّ ًّ ال ؤّن ْاهغ الّغواًت هجاؾت ال٩ّل , ل٨

ُاب واإلااجٗاث , وؤّما بى٫ الٟإعة 
ّ
ُاب , و٦ظا في زغء الٟإعة في هدى الحىُت صون الش

ّ
٧الش

غوعة ُٞه  ًّ  ٚحر مخد٣٣ّت .ٞال

 ؤ٧ل الٟإع
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 ال٣ىاعى ٦ٛظاء""  

 

ه ال ًدّل ؤ٧ل الٟإع
ّ
ت والحىابلت بلى ؤه ُّ اٞٗ

ّ
ت والك ُّ ّي مً ,  طهب الحىٟ

ّ
٢ا٫ املحل

ت : لحغمخه ؾببان : الّىهي ًٖ ؤ٧له , وألامغ ب٣خله ُّ اٞٗ
ّ
٣ٞض وعص ًٖ الّىبّي نلى هللا  الك

ًّ ٞاؾ٤ ٣ًخ» ٖلُه وؾلم :  ه
ّ
لً في الحغم: الٛغاب والحضؤة زمـ مً الّضواّب ٧ل

 « .وال٣ٗغب والٟإعة وال٩لب ال٣ٗىع 

ت ٢ىالن : ٢ى٫ بالحغمت ٦مظهب الجمهىع , و٢ى٫ بال٨غاهت ُّ ىض اإلاال٨  ٖو

 ٢خل الٟإع

 

 "لل٣ىاعى "اإلاهُضة ال٣اجلت
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حره , إلاا عوي هاٞ٘ ًٖ  ٤ٟ ال٣ٟهاء ٖلى ظىاػ ٢خل الٟإع في الحّل والحغم , للمدغم ٚو
ّ
اج

 ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫ : ابً ٖمغ 
ّ

ًّ » عضخي هللا حٗالى ٖنهما , ؤّن عؾى٫ ّللا زمـ مً الّضواّب مً ٢خله

 « .وهى مدغم ٞال ظىاح ٖلُه : ال٣ٗغب , والٟإعة , وال٩لب ال٣ٗىع , والٛغاب , والحضؤة 

اصة في ؤٖضاص الٟئران في مهغ في الؿىىاث ألازحرة   :ؤؾباب الٍؼ

 
 لل٣ىاعى" "ال٨شاٞت   

 

 

 

  ٖملُاث جُهحر التٕر واإلاهاٝع وٖضم بػالت هىاجج الخُهحر

واؾخسضامها في ؤٚغاى ؤزغي مما ؤصي الي جغا٦م هظه الىىاجج ٖلى 

ظاهبي التٕر واإلاهاٝع واؾخسضام الٟئران لها ٦مإوي مشا٫ ٖلى طل٪ 

مهٝغ املحُِ الظي ًمخض مً مداٞٓت اإلاىُا الي مداٞٓت بجي 

الٗضًض مً الٟئران و٦ظل٪ مهٝغ ؾى٠ٍ والظي ٧ان ًخىاظض ٖلُه 

  .بدغ الب٣غ ومهٝغ ٞا٢ىؽ بالكغ٢ُت

  ًالتر٦ُب املحهىلي اإلاخب٘ في مهغ والظي ال ٌؿمذ بسلى ألاعى م

الؼعاٖاث ٖلى مضاع الؿىت مما ًدُذ الٛظاء لل٣ىاعى َى٫ الؿىت 
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بضون اه٣ُإ ٞل٣ض ٧ان في اإلااضخي ٞتراث جسلى ٞيها ألاعى مً 

ُُٟت او ال٨ٗـ ججهؼ ٞيها ألاعى وججغي املحانُل الكخىٍت واله

ٖملُاث الخضمت اؾخٗضاص للمدهى٫ ال٣اصم ؤما خالُا في مهغ 

 . ًؼٕع ٖغواث مً الخًاع ؤو ختى مدانُل ؤزغي بحن هظه اإلاىاؾم

  ٢لت ألاًضي الٗاملت إلظغاء ٖملُاث خهاص املحانُل مما ًاصي بلي

ىخٔ في الٗضًض جغ٦ها ٞترة َىٍلت في ألاعى َىا٫ هظه الٟترة ٞل٣ض ل

مً اإلاىا٤َ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ جغ٦هم ملحهى٫ ال٣مذ بٗض خهاصه في 

ألاعى ؤو ألاظغان إلاضة َىٍلت بضون ٖملُاث الضعاؽ ؤو ه٣ل 

 . املحهى٫ الي املخاػن 

  خُض ً ً في مهغ وٖضم جُىٍغ ؤؾالُب الخسٍؼ ؾىء ٖملُاث الخسٍؼ

اعى ان جسؼن الحبىب في الكىن في الٗغاء م٨كىٞت مما ٌؿهل لل٣ى 

 . جدهل ٖلى ٚظائها وججض لىٟؿها مإوي ظُض صون ٖىاء

 
 ظغط بمسؼن ٚال٫""  

 

  الخىؾ٘ الٗمغاو  واؾخٛال٫ الاعى الؼعاُٖت واؾخسضامها في البىاء

با اإلاؿاخت الؼعاُٖت في البىاء وإ٢امت اإلاباو   خُض اؾخٛلذ ج٣ٍغ

هذ وؾِ ألاعاضخي الؼعاُٖت ؤُٖ  الٟغنت للٗضًض مً ألاهىإ التي ٧ا

حِٗل في اإلاباو  ٣ِٞ ان حِٗل وتهاظم املحانُل الؼعاُٖت مشل 

اإلاىاػ٫ ول٣ض ْهغث هظه اإلاك٩لت بىيىح في مداٞٓت الؿىَـ خُض 
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جخىاظض مىاػ٫ الٟالخحن ومؼإع الضواظً ألاعاضخي الؼعاُٖت وبالخالي 

ؤُٖ  الٟغنت ل٣ىاعى اإلاىاػ٫ التي ٧اهذ حِٗل ٣ِٞ في اإلاىاػ٫ ؤن 

 . لؼعاُٖت وحِٗل بهاتهاظم املحانُل ا

  ت بهىعة م٨شٟت ؤصي الي ال٣ًاء ٖلى اؾخسضام اإلابُضاث الحكٍغ

الٗضًض مً ألاٖضاء الحُىٍت الخانت بال٣ىاعى مشل الُُىع 

 الجاعخت.

  بن مً ؤهم ؤؾباب جؼاًض ال٣ىاعى في مهغ هى بهما٫ اإلاؼإع ألعيه

وٖضم الاهخمام بٗملُاث الؼعاٖت الحضًشت خُض ؤنبدذ الؼعاٖاث 

حن ًخجهىن ا لخ٣لُضًت ال حُٗ  الٗاثض اإلايكىص منها مما ظٗل اإلاؼاٖع

 ٘ الي بٖما٫ ؤزغي ؤ٦ثر عبدا وٞاثضة له مشل الٗمل في اإلاكاَع

 . املخخلٟت وهظا بضوعة ؤُٖ  الٟغنت لل٣ىاعى ان جتزاًض وجخ٩ازغ

  ؤلاهما٫ في نُاهت اإلاهاٝع التي ؤ٢امذ الضولت الٗضًض منها في

اصة ؤما٦ً ٖضًضة صون الا  هخمام بهُاهتها وبالخالي اصي طل٪ الي ٍػ

ألامالح في التربت وؤنبدذ ٚحر نالحت للؼعاٖت وبالخالي ؤنبدذ 

 مغحٗا لل٣ىاعى لٗمل جحىع ٞيها ومهاظمت املحانُل املجاوعة لها.

 

 

 

 

 

 َغ١ ج٣ضًغ ال٨شاٞت الٗضصًت لل٣ىاعى صازل اإلايكأث الٛظاثُت

ئران في مى٣ُت مً اإلاىا٤َ لِؿذ ؾهلت بن ٖملُت ج٣ضًغ ال٨شاٞت الٗضصًت للٟ 

وال جىظض َغ١ ص٣ُ٢ت ججؼم بإٖضاص الٟئران اإلاىظىصة في مى٣ُت ما, ٩ٞل الُغ١ 

اإلاؿخسضمت في ج٣ضًغ حٗضاص الٟئران حٗخمض ٖلي ألازاع التي جتر٦ها الٟئران و بن ٧ان 

٣ت بؾخسضام الجحىع الٗمالت ؤو اليك ٣ت اإلاهاثض و ٍَغ ُت بًٗها ؤ٦ثر ص٢ت مشل ٍَغ
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وبٌٗ الُغ١ ألازغي التي حٗخمض ٖلي حٗلُم الحُىاهاث اإلاهخاصة وإٖاصة بَال٢ها و 

٣ت لخ٣ضًغ الخٗضاص ختي ًم٨ً الحهى٫ ٖلي بُاهاث  ٖاصة ما حؿخٗمل ؤ٦ثر مً ٍَغ

 ؤ٢غب ما ج٩ىن للح٣ُ٣ت.

وبهٟت ٖامت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٧ل َغ١ ٢ُاؽ ال٨شاٞت الٗضصًت لل٣ىاعى 

ت  ج٣ضًٍغ

 

 ال٨شاٞت:الهضٝ مً ج٣ضًغ 

بى لل٣ىاعى فى اإلاى٣ُت -  ت الٗضص الخ٣ٍغ  مٗٞغ

 خؿاب ٦مُه الُٗىم الالػمت -

 ٢ُاؽ مضي هجاح بغهامج اإلا٩اٞدت -

 و مً ؤهم َغ١ ج٣ضًغ ال٨شاٞت الٗٗضًت لل٣ىاعى هي: 

٣ت -1  بؾخسضام اإلاهاثض  ٍَغ

حن مً اإلاهاثض و هي اإلاهاثض الٗاصًت و التي ًم٨ً بىاؾُتها  خُض ًىظض هٖى

و هي التي ج٣خل الٟئران ٖىض  Snap traps هى٫ ٖلي الٟئران خُت و اإلاهاثض ال٣اجلتالح

ًٟل وي٘ اإلاهاثض ٢بل الٛغوب وحؿخمغ في هٟـ اإلا٩ان إلاضة  لُالي  3بنُُاصها, ٍو

مخخالُت م٘ وي٘ الُٗم اإلاىاؾب وحٛحره ًىمُا في الهباح البا٦غ وحسجُل ٖضص الٟئران 

 الخالي:اإلاهخاصة ٞيها وجدؿب ال٨شاٞت ٧ 

ٖضص × املجمٕى ال٨لي للٟئران اإلاهخاصة/ )ٖضص اإلاهاثض [ال٨شاٞت الٗضصًت= 

 100×]اللُالي(

م٨ً خؿاب  ٍو

 ٖضص الٟئران اإلاهخاص/ ٖضص اإلاهاثض  = ( Rat indexمٗامل الهُض) 

ُحن مً اإلاهاثض ًم٨ً اؾخسضامها  ت: هىا٥ هٖى  ملحْى

 مهاثض خُت )اإلاهاثض الؿل٨ُت الٗاصًت( -
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 الحُت لل٣ىاعىاإلاهُضة 

 

 مهاثض ٢اجلت )الٟسىر الؿل٨ُت( -

 
 اإلاهُضة ال٣اجلت لل٣ىاعى

 

ت:  ملحْى

 ًًٟل بؾخسضام اإلاهاثض الحُت في ج٣ضًغ ال٨شاٞت الٗضصًت -

٣ت اإلاهاثض الخٗضاص الح٣ُ٣  للٟئران ل٨ً هي ماقغ لل٨شاٞت  - ال حُٗ  ٍَغ

 Rat indicatorالح٣ُ٣ُت ٣ِٞ 

اخضة ٢ض ًاصي الي بحجام الٟئران ًٖ ج٨غاع بؾخسضام اإلاهاثض في مى٣ُت و  -

 Trap shynessصزى٫ اإلاهاثض و هظا ما ٌؿمي 
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٣ت الجحىع الحُت   -2  ٍَغ

 
 ال٣ىاعى غجح

وطل٪ بدهغ ٖضص الجحىع بمى٣ُت ما وإٚال٢ها وحٗلُمها وجغ٥ الجحىع إلاضة  -

 ؤًام 3-7

ت مخىؾِ ٖضص  زم ٌٗاص بٗضها خؿاب الجحىع اليكُت) الٗمالت ( وبمٗٞغ

 لهظه ألاهىإ فى الجحغ ألاٞغاص 

ت الجحىع اليكُت ؤو الٗمالت) التي جم ٞخدها بٗض بٚال٢ها( ت: ًم٨ً مٗٞغ  ملحْى

ليها ؤزاع ألا٢ضام  بىظىص بغاػ خضًض ؤو وظىص ؤجغبت خضًشت ٖىض مضزل الجحىع ٖو

ووظىص ؤزاع للمىاص الٛظاثُت في الجحىع و ٖىض ٢ُاؽ ٦ٟاءة ؤي مبُض ًجغي ٖض الجحىع 

 و بٗض اإلاٗاملت و خؿاب ٦ٟاءة اإلابُض. الٗمالت ٢بل 

٣ت بىاؾُت اإلاٗاصلت الاجُت م٨ً خؿاب ال٨شاٞت الٗضصًت بهظه الٍُغ  ٍو

ت = ٖضص الجحىع التى جم ٞخدها/ ٖضص الجحىع التى جم ٚل٣ها  اليؿبت اإلائٍى

 
 
 100×مؿب٣ا

ت وخضًشت ؤلاؾخهالح مؼإع ال٣هب ؤو الكىن  -حؿخسضم فى اإلاىا٤َ الصحغاٍو

 ال٫ و مؼإع الضواظً ومساػن الٛ

 

٣ت اإلاؿتهل٪ الٛظاج   -3  ٍَغ
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 َٗىم و مدُاث ال٣ىاعى

 

( في مدُاث بالؾد٨ُُت ؤو  250في خضوص ) جىٕػ َٗىم مٗلىمت الىػن
 
ظغام مشال

مٗضهُت ؤو وع٢ُت في ؤما٦ً مخٟغ٢ت والتي ًدخمل وظىص الٟئران ٞيها و جىي٘ لٗضة لُالي 

بٗض ظم٘  لظعة و بٗضها ًدؿب اإلاؿتهل٪ ًىمُابلي ؤن ًشبذ وػن اإلاؿتهل٪ مً ظَغل ا

ت  دؿب م٣ضاع اإلاؿتهل٪ مً مدُاث الُٗىم و بمٗٞغ الُٗىم البا٢ُت و جىػن ٍو

ب٣ا للمٗاصلت )الٟاع ٩ًل  بي للىٕى اإلاخىاظض في اإلاى٣ُت َو وػهه ًىمُا(  1/10الىػن الخ٣ٍغ

بي لل٣ىاعى اإلاىظىصة  ًم٨ً خؿاب الٗضص الخ٣ٍغ

  × 100ل٪ مً الُٗم/ وػن الُٗم ال٨ليوؿبت اإلاؿتهل٪= اإلاؿته

وػن الٟإع الؿاثض  1/10حٗضاص الٟئران= مجمٕى اإلاؿتهل٪ مً الجَغل ًىمُا/ 

 في اإلاىُٟت

٣ت حٗخبر ٖملُت ٖىض ٢ُاؽ ؤي مبُض للٟئران خُض ًدؿب اإلاؿتهل٪  وهظة الٍُغ

هظه  مً الجَغل ٢بل اإلاٗاملت في مضة مدضصة زم اإلاؿتهل٪ مً الجَغل بٗض اإلاٗاملت في

 اإلاضة و منها ًم٨ً خؿاب اإلابُض مً اإلاٗاصلت

اإلاؿتهل٪ مً الجَغل  –٦ٟاءة اإلابُض%= اإلاؿتهل٪ مً الجَغل ٢بل اإلاٗاملت 

 100×بٗض اإلاٗاملت/ اإلاؿتهل٪ مً الجَغل ٢بل اإلاٗاملت 

ت -  حؿخسضم في اإلاىا٤َ اإلاٟخىخت و اإلاىاوئ و الاعاضخي الصحغاٍو

 

 

٣ت الظبل  -4  ٍَغ
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 لل٣ىاعى "اهىإ الظبل

ت ؤهىإ ال٣ىاعى اإلاخىاظضة باإلاى٣ُت و٦ظل٪ وؿبت ٧ل  ًم٨ً مً زاللها مٗٞغ

 منها وحؿخسضم لخ٣ضًغ مضي هجاح بغهامج اإلا٩اٞدت .

ضه - ٢بل اإلاٗاملت إلاضة ؤؾبٕى زم  ًخم خهغ وجهي٠ُ الظبل اإلاخىاظض ٖو

خم خؿاب الظبل اإلاخ٩ىن بٗضها إلاضة ؤ جغي بٗضها اإلاٗاملت ٍو ؾبٕى الخسلو مىه ٍو

ت للمىث ٧األح : -ؤزغ      وجدؿب اليؿبت اإلائٍى

بُت = ٖضص الظبل ٢بل اإلا٩اٞدت/ ٖضص الظبل بٗض اإلا٩اٞدت   100 ×اليؿبت الخ٣ٍغ

تها بالنهاع  ت الٟئران جخجى٫ لُال و ٖضم عٍئ ت: وظىص بٗحراث ٢ضًمت م٘ عٍئ ملحْى

ؤزاع ٢غى مٗىاه ؤن ؤلانابت مخىؾُت, وظىص البٗحراث خضًشت م٘ وظىص ٖالماث و 

 مٗىاه ؤن ال٨شاٞت 
 
واضحت و مكاهضة ؤ٦ثر مً زالر ٞئران لُال و مكاهضة ٞئران جهاعا

 
 
 الٗضصًت للٟئران ٖالُت ظضا
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٤ ٞدو ازاع الٟئران -5 ٣ت الخٗضاص ًٖ ٍَغ  ٍَغ

   
 ٖالماث وممغاث لل٣ىاعى""  

 

٣ت ٖلي زبرة و صعاًت ال٣اثم بإٖما٫ م٩اٞدت الٟئران خُض  حٗخمض هظه الٍُغ

م ٞدو اإلاى٣ُت اإلاغاص ٢ُاؽ الخٗضاص بها مً خُض الازاع التي جتر٦ها الٟئران ًخ

و ازاع الا٢ضام و طًىلها ... الخ. و ج٣ؿم اإلاى٣ُت الي مغبٗاث و حٗض اإلاغبٗاث 

مغب٘ ووظض ازاع الا٢ضام  50التي بها ازاع الٟئران ٞمشال ٢ؿمذ مى٣ُت ما الي 

 خالي مغبٗاث منها ًم٨ً خؿاب ال٨شاٞت ٦ 10ٖلي 

 100×10/50ماقغ ال٨شاٞت = 

٣ت ل٣ُاؽ ٦ٟاءة مبُض ما خُض حٗمل هظه  ًم٨ً اؾخسضام هظه الٍُغ

مغب٘  20ًىم, ُٞىي٘ ٖضص  5-2اإلاغبٗاث ٢بل ال٣ُام بٗملُت اإلا٩اٞدت ب 

حُٛ  باخض اإلاىاص الؿاب٤ ط٦غها بال٣غب مً الحىاثِ والاما٦ً املخُٟت, 

ٗاث وحسجل ٖضص اإلاغبٗاث التي بها وجتر٥ إلاضة لُلت بٗضها جٟدو هظه اإلاغب

ازاع زم ٌٗاص حُُٛتها باإلااصة التي جتر٥ ٞيها الٟئران ازاعها, وه٨ظا ًىمُا, وبٗض 



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 112 

٣ت الؿاب٣ت و ٌسجل ٖضص  اظغاء ٖملُت اإلا٣اومت ججغي ٖمل اإلاغبٗاث بالٍُغ

اة ٖىض اؾخسضام  اإلابُضاث خاصة الؿمُت جىي٘  اإلاغبٗاث التي بها ازاع. م٘ مٖغ

اًام( اما ٖىض اؾخسضام 4-3غبٗاث بٗض ٖملُت اإلا٣اومت بٟترة ٢هحرة )هظه اإلا

 اًام   10-7اإلابُضاث اإلاؿُلت ٞخٗمل هظه اإلاغبٗاث بٗض ٖملُت اإلا٣اومت ب 

 و ٖلي ؾبُل اإلاشا٫ 

ت ٢بل اإلاٗاملت  -  مغب٘ 20ٖضص اإلاغبٗاث اإلاىيٖى

 مغبٗاث 7ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ازاع في الُىم الاو٫  -

 مغبٗاث 8ث التي بها ازاع في الُىم الشاو  ٖضص اإلاغبٗا -

 7.5 -15/2مخىؾِ ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ازاع ٢بل اإلاٗاملت  -

 37.5= 100× 7.5/200وؿبت اإلاغبٗاث التي بها ازاع ٢بل اإلاٗاملت  -

ت بٗض اإلاٗاملت  -  مغب٘ 20ٖضص اإلاغبٗاث اإلاىيٖى

 مغب٘ 2ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ازاع في الُىم الاو٫  -

 مغب٘ 1غبٗاث التي بها ازاع في الُىم الشاو  ٖضص اإلا -

 مغب٘ 1.5= 3/2مخىؾِ ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ازاع بٗض اإلاٗاملت  -

 7.5= 100× 1.5/20وؿبت اإلاغبٗاث التي بها ازاع بٗض اإلاٗاملت  -

 %80= 100/1× 37.5/ 7.5-37.5ٞاٖلُت اإلابُض%=  -

 

ال١ : -6 ٣ت الخٗلُم والَا  ٍَغ
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 ١ ال٣ىاعى""نُض واَال    

 

ت مً ال٣ىاعى زم اَال٢ها زم ٌٗاص الهُض زم جدؿب وؿبت اإلاٗلم  ٤ حٗلُم مجمٖى ًٖ ٍَغ

 اإلاهخاص الى اإلاهخاص ٚحر اإلاٗلم 

ٞاع مشال حٗلم هظه الحُىاهاث زم  500مشا٫ : اطا ويٗذ اإلاهاثض في مى٣ُه ما و ظضث بها 

ٚحر مٗلم ( بظل٪ ًم٨ً  100مٗلم +  100خُىان )  200جتر٥ و في الُىم الخالي وظضث 

 اؾخيخاط ٖضص الحُىاهاث باإلاٗاصلت الخالُت:

 500خُىان مٗلم وظضث مً  100

 ٚحر مٗلم في ؽ 100

٣ت حٗضاص الٟئران بإؾخسضام مٗاصلت لى٩ىلً -7  : Lincelinٍَغ

٣ت ٖلي انُُاص ٞئران خُت بىاؾُت اإلاهاثض الحُت خُض  حٗخمض هظه الٍُغ

اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاغاص ج٣ضًغ ال٨شاٞت جىٕػ اإلاهاثض بٗض جُُٗمها بالُٗم 

الٗضصًت ُٞه زم ججم٘ الٟئران اإلاهخاصة و حٗلم بٗالمت في الاطن بما ًهٗب 

ٖلي الٟاع اػالتها زم جُل٤ هظه الٟئران )اإلاٗلمت( و جىي٘ اإلاهاثض ًىمُا و إلاضة 

٧اُٞت م٘ حٗلُم الٟئران اإلاهخاصة واَال٢ها و بٗض ٖضة اًام جُب٤ اإلاٗاصلت 

 جُت:الا

الٗضص ال٨لي للٟئران باإلاى٣ُت = الٗضص ال٨لي للٟئران اإلاهخاصة ختي الُىم 

حر مٗلمت( الٗضص ال٨لي للٟئران اإلاهخاصة )مٗلم  ٣ِٞ( في × الازحر)مٗلمت ٚو

 الُىم ٢بل الازحر/ ٖضص الٟئران اإلاٗلمت في الُىم الازحر

ال١ ان الٟئران اإلاهخاصة والت  ٗاب ٖلي َغ١ الخٗلُم والَا ي اَل٣ذ ٢ض جسصخي صزى٫ َو

ًٟل اؾخسضامها في الابدار البُئُت ٣ِٞ  Trap shynessاإلاهاثض مغة ازغي لىظىص ْاهغة ٍو

 وحؿخسضم فى ج٣ضًغ الٗضًض مً آلاٞاث ولِـ ال٣ىاعى ٣ِٞ  

 

٣ت الخٗلُم باإلقٗإ -8  ٍَغ

ؿخ٣بل الاقٗإ ٖلي ظهاػ لغنضها  ٣ت الخٗلُم بماصة مكٗت َو  جخم ًٖ ٍَغ
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بي3و اإلاغنىص ٖلي الجهاػ  200إلاٗلم ٞاطا ٧ان ا  % ٩ًىن الٗضص الخ٣ٍغ

97×3/200 

٨ُت( -9 ٣ت امٍغ ٣ت الٗض بالىٓغ )ٍَغ  ٍَغ

٩ان بما ان ال٣ىاعى لُلُت اليكاٍ , ٞاطا عؤًذ ٞإع  ٢ا٫ اخض الباخشحن الامٍغ

ً ج٩ىن 20في النهاع امام٪ ًض٫ طل٪ ٖلي ان ال٨شاٞت الٗضصًت  % واطا عؤًذ ٞإٍع

ت ٞاع لُال مٗىاه ان اإلاى٣ُت بها خىالي 40ٍبُت ال٨شاٞت الخ٣غ  ىض عٍئ % وه٨ظا. ٖو

 ٞئران 10

٣ت اإلاغبٗاث( -10 ٤ ٞدو ؤزاع الٟئران )ٍَغ ٣ت الخٗضاص ًٖ ٍَغ  ٍَغ

٣ت ٖلي زبرة وصعاًت ال٣اثم بإٖما٫ م٩اٞدت ال٣ىاعى. خُض  حٗخمض هظه الٍُغ

تي جتر٦ها ًخم ٞدو اإلاى٣ُت اإلاغاص ٢ُاؽ الخٗضاص ٞيها مً خُض الازاع ال

الٟئران وازاع الا٢ضام و طًىلها... الخ. و ج٣ؿم اإلاى٣ُت الي مغبٗاث وحٗض 

ت ما الي  مغب٘ ووظض ازاع  50اإلاغبٗاث التي بها ازاع الٟئران ٞمشال ٢ؿمذ ٢ٍغ

 مغبٗاث منها  10الا٢ضام ٖلي 

 %20= 100×٩ُٞ10/50ىن خؿاب ال٨شاٞت = 

٣ت الاولي و التي ح ٣ت و ٖلي ؤي خا٫ ٞان الٍُغ ٗخمض ٖلي اؾخسضام اإلاهاثض الحُت هي الٍُغ

٣ت اؾتهال٥ ظَغل الظعة هي مً الُغ١ الؿهلت في  ٍغ الٗملُت و ٦ظل٪ الجحىع الٗمالت َو

 الاؾخسضام ألي مخضعب ٖلي اٖما٫ م٩اٞدت ال٣ىاعى.

 

 

 Integrated management of rodents ؤلاصاعة اإلاخ٩املت إلا٩اٞدت لل٣ىاعى

 

ت مً الُغ١ او حٗٝغ الاصاعة اإلاخ٩ام لت لل٣ىاعم باجها اؾتراجُجُت مجمٖى

٤ ازخُاع وج٩امل ووؾاثل ج٨ىىلىظُا  الىؾاثل التي جدض مً ايغاع ال٣ىاعى ًٖ ٍَغ

٤ُ ُٞما بُنهما يمً هٓام مضعوؽ ًد٤٣ ؾُاؾت الخد٨م في حٗضاص  اإلا٩اٞدت والخٞى
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ىص البُئُت في آلاٞت للحهى٫ ٖلى ا٦بر ٖاثض مم٨ً بإ٢ل ج٩ال٠ُ مم٨ىت م٘ مغاٖاة ال٣ُ

  : بوجبضؤ هظه الىؾاثل ٧ل هٓام بُئي ومغاٖاة ْغٝو املحاٞٓت ٖلى البِئت 

 

 الُغ١ الى٢اثُت .1

ُٗت .2  الُغ١ الدكَغ

 اإلاماعؾاث الؼعاُٖت املخخلٟت  .3

الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت املخخلٟت مشل بخ٩ام بٚال١ الهىب في الؼعاٖت  .4

 املحمُت جالُٞ
 
املخخلٟت التي ٢ض حُٗ  هخاثج و٦ظل٪ بؾخسضام اإلاهاثض   لضزى٫ آلاٞاث ا

ضاص.  ظُضة في زٌٟ ألٖا

ت  .5 ٣هض بها بؾخسضام ؤٖضاء خٍُى ت ٍو اإلا٩اٞدت البُىلىظُت الحٍُى

غث و٧اهذ ٢اصعة ٖلى طل٪.  لل٣ًاء ٖلى آلاٞاث  بطا جٞى

ت ٦ؿالح ؤزحر م٘ مغاٖاة ما ًلي )بزخُاع  .6 بؾخسضام اإلا٩اٞدت ال٨ُماٍو

ت اإلاى  -اإلابُض اإلاىاؾب  في  -بؾخسضام اإلاؿخدًغ اإلاىاؾب  -صخي بها بؾخسضام الجٖغ

مغاٖاة ٢ضع ؤلام٩ان  -خالت ؤلانابت املحضوصة يغوعة مٗاملت مىا٤َ ؤلانابت ٣ِٞ 

ت ؤو ألا٢ل يغع  ضاء الحٍُى  بزخُاع اإلابُضاث اإلاالثمت م٘ ألٖا
 
 باإلوؿان والبِئت ( ا

 

 

ُما ًلي قغح مٟهل  ًٖ بؾتراجُجُت م٩اٞدت ال٣ىاعى ٞو

 

 
 
 الى٢اثُت مً ال٣ىاعى: الُغ١ ؤوال

 

يض  وٗجي بالُغ١ الى٢اثُت 

ال٣ىاعى هىا, بىي٘ اإلاىاو٘ التي جدى٫ 

صون ونى٫ ال٣ىاعى بلى صازل البُىث 

واإلاُاٖم واإلاؿدكُٟاث واإلاؼإع  واملخاػن 
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ت جخمشل بما ًلي  : واإلاضاعؽ واإلايكأث الٛظاثُت .. وهي وؾاثل مٗماٍع

 ئران والجغطانالخهمُماث الصحُت للمباو  إلاى٘ صزى٫ الٟ -1

ت ظُضا50ؤن ال ج٣ل ؾما٦ت ؤؾـ ألابيُت ًٖ  -2  .ؾم مًَٛى

ذ الظي ًخسلله  ؤن -3 حُٛى ألاعيُاث ٢بل الخبلُِ بُب٣ت مً ال٩ىه٨ٍغ

 .اإلاغبٗت, التي جمى٘ حك٤٣ ألاعيُاث (BRC) قب٨ت مً ؤؾال٥ ا٫

الهٝغ الهخي والخضٞئت  ؤن ج٩ىن مىاٞظ ألاهابِب للمُاه ومُاه -4

ض, ملخه٣ت ظض جهبذ مؿخ٣بال, ه٣اٍ ؾهلت  ا بالجضع صون ؤي ٞغاٙ ختى الوالخبًر

 ..إلزترا١ ال٣ىاعى لخل٪ اإلاىاٞظ

 ؾم75ًجب ؤن ال٣ًل بعجٟإ ٞخداث الىىاٞظ ًٖ  -5

ال١, وصون جغ٥ مىاٞظ  ؤن ج٩ىن الكبابُ٪ -6 وألابىاب مد٨مت ؤلٚا

ألابىاب الخاعظُت مً اإلاٗاصن, وإن حٗظع  ؾٟلُت جدذ ألابىاب, ٦ما ًًٟل ؤن ج٩ىن 

 .ؾم في ؤؾٟل ألابىاب الخاعظُت30 ل٪ ؤن ًًاٝ ظؼء مٗضو  ال ٣ًل بعجٟاٖه ًٖط

وي٘ ؾل٪ مجلًٟ ٖلي الكبابُ٪ و الكٟاَاث و ب٢امت خىاظؼ مً  -7

الؿل٪ اإلاٗضو  ٖلى هىاٞظ مؼإع الضواظً والخ٣ُُض ببٌٗ ؤلاخخُاَاث ٖىض بىاء 

 الحٓاثغ

 وي٘ ال٣مامت في ؤ٦ُاؽ زانت -8

 ٖضم ج٨ضٌـ اإلاىاص املخؼوهت -9

ً الحبىب في نىام٘ مؿلحت ومٗضهُت. -10  جسٍؼ

والتي حكضص ٖلى الخدهً  مغا٢بت الخ٣ُض باالجٟا٢ُاث الٗاإلاُت للؿًٟ -11

 .مً صزى٫ ال٣ىاعى وه٣لها مً مُىاء آلزغ

 وحٗمل هظه ألاظهؼة ٖلى بَال١  -12
 
اؾخسضام ألاظهؼة التي جهضع نىجا

 اص م٩اٞدتها ُٞهمىظاث طاث جغصص ٖا٫ في َغص ال٣ىاعى وإبٗاصها ًٖ اإلا٩ان اإلاغ 

 . ٖضم جغ٥ ًٞالث ؤو مهمالث خى٫ اإلاباو  -13

 ٖضم جغ٥ ؤٕٞغ ؤشجاع الٓل جخضلى ٞى١ اإلاباو   -14

٣ت صحُدت -15 ت بٍُغ  الاهخمام بالخسلو مً ال٣مامت وب٣اًا اإلاؼٖع
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 (الى٢اًت مً ال٣ىاعى والحكغاث صازل اإلاٗامل واإلاهاو٘ الٛظاثُت1مشا٫ )

 

ل الــضوعي الـــظاح  اإلا  -1 ًـــاءٖلي الحكــغاث إلاىـــ٘ ان ًــخم الخٟخــِـ ىــخٓم لل٣

حرها مً الحكغاث. ظًت بالظباب والهغانحر والىمل ٚو  جلىر الٚا

ٟـت اإلا٣بىلـت  -2 ان ًخم ال٣ًاء ٚلي ال٣ىاعى والحكغاث بالىؾـاثل املخخل

 ٖلـــى ان ٣ًـــىم بـــظل٪ اشـــخام مسخهـــىن مسىلـــىن, إلاىـــ٘ جلـــىر 
 
صـــحُا

ٖـــــضم ظــــضوي اؾـــــخٗما٫  ــت  ُـــــضاث ٣ٞــــِ فـــــي خالــ الٛــــظاء, واؾــــخٗما٫ اإلاب

 الى٢اًت الازغي.

ــــىاص  -3 ــ ـًـ اإلاـــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ حرهــ ت ٚو ـــٍغ ــ ــ ــــضاث الحكـ ــ ـــغاث واإلابُــ ــ ــ ــــت اإلاُهـ ــ ــــٔ ٧اٞــ ــ ان جدٟــ

ــ٠ اإلاؿــاو٫  الؿــامت فــي زؼاهــت زانــت م٣ٟلــت ًدــخٟٔ بمٟخاخهــا اإلاْى

ــــضاولها  ــ ــ ــــخم جـــ ــ ــ ــا وان ًــ ــ ــ ــ اتهـــ ــــظاء بمدخٍى ــ ــ ــــىر الٛــ ــ ــ ــــا٫ جلـــ ــ ــ  الخخمــ
 
ــا ــ ــ ــ ــ ٗـ ــــِ مى ــ ــ ٣ٞــ

 واؾخٗمالها بُغ١ مامىهت جىا٤ٞ ٖليها الؿلُاث املخخهت.

ٞـــت اهـــىإ الحُىاهـــاث الـــى ًجـــب اجســـاط الاظـــغاء -4 اث الالػمـــت إلاىـــ٘ صزـــى٫ ٧ا

ــــاث  ــ ــــً الحُىاهــ ــ ــا مــ ــ ــ حرهــ ــــىع ٚو ــ ــــِ والُُــ ــ ــــالب وال٣ُــ ــ ــا ال٨ــ ــ ــ ــــت ومنهــ ــ اإلااؾؿــ

 الالُٟت.

 

 صازل اإلايكأث الٛظاثُت بالٟئران ؤلانابت مً الى٢اثُت الُغ١  (2مشا٫ )

تهضٝ هظه الُغ١ الى٢اثُت بلى مى٘ ونى٫ الٟئران مً البِئت املحُُت بلى صازل 

 : ث الٛظاثُت , ومً هظه الُغ١ اإلايكأ

 : ؤمىع جخٗل٤ بالخهمُم والخىُٟظ للميكأث الٛظاثُت , ومً طل٪ ( ؤ)

 . بؾخسضام الخغؾاهت والهُا٧ل اإلاٗضهُت في البىاء والؾُما ألاؾاؾاث -

بخ٩ام بجها٫ الحُُان وألاؾ٠٣ , بدُض ال حؿمذ بضزى٫ الٟئران مهما  -

تنٛغ حجمها , وججىب الحىاثِ و ألاعيُاث و   . ألاؾ٠٣ املجٞى
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ضم الؿماح للٟئران بةؾخسضامها  - ت مً الخاعط ٖو بخ٩ام ؾض ٞخداث التهٍى

 . ٦مٗابغ للضزى٫ للميكأث الٛظاثُت

ضم جغ٥ ٞغاٚاث بُنها وبحن الحُُان -  . بخ٩ام وي٘ ألابىاب والكبابُ٪ ٖو

ص بؿل٪  وباليؿبت لؤلبىاب ًًٟل ؤن ج٩ىن طاجُت الٛل٤ ؛ والكبابُ٪ جؼوَّ

٤ الش٣ىب , وؤن ج٩ىن ٖخباتها الؿٟلُت مغجٟٗت ًٖ ؾُذ ألاعى مٗضو  ي ُّ

 . بما ال ٣ًل ًٖ متر واخض

 .بخ٩ام ٚل٤ اإلاهاٝع -

ظًت الجضًضة التي جغص للمؿخىصٕ مً  )ب ( الخإ٦ض مً هٓاٞت بعؾالُاث ألٚا

 .الٟئران

ت , والتي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مأوي  )ظـ( الخسلو مً الهىاص٤ً والٗبىاث الٟاٚع

 للٟ
 
 . ئرانظُضا

ظًت في ٖبىاث مٗضهُت  ٗمت ًٖ الٟئران, ووي٘ ألٚا )ص( ببٗاص ب٣اًا ألَا

 بإو٫ 
 
 ًٖ مخىاو٫ الٟئران م٘ الخسلو منها ؤوال

 
  .مد٨مت بُٗضا

)هـ( م٩اٞدت الٟئران في البِئت املحُُت باإلايكإة , وال ؾُما الحض٣ًت اإلالح٣ت 

 . بها بن وظضث

 

 

ُٗت : اإلا٩اٞدت الدكَغ
 
 زاهُا

 

ٗاث واللىاثذ التي جاصي بلى مى٘ ؤو ٖلى ألا٢ل ؤنضعث م ٗٓم صو٫ الٗالم الدكَغ

خباع ؤن ٩ًىن الحجغ   الحض مً صزى٫ واهدكاع آلاٞاث و ألامغاى بليها م٘ ألازظ في ؤلٖا

 الؼعاعي ؾلُم
 
بت في جد٤ُ٣  ا خُض ؤن ال٣ُىص التي جٟغى ًجب ؤن جىٟظ ب٣هض الٚغ

٢ت خغ٦ت الخجاعة الٗاإلاُت, ؤي اهه ًجب ؤن ألاهضاٝ اإلا٣غعة صون ؤن ًاصي طل٪ بلى بٖا

٩ًىن هىا٥ هضٝ للحماًت البُىلىظُت زل٠ ٧ل بظغاء ؤو ٢ُض في ٖملُاث الحجغ 

الؼعاعي وبضون طل٪ ٞةن الحاظت بلى حجغ ػعاعي ج٩ىن مىي٘ ق٪. ولهظا ٞةن هُا١ 
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ال٣ُىص اإلاٟغويت في هٓام الحجغ الؼعاعي في خضوص ما ٌٗخ٣ض ؤهه يغوعي لخد٤ُ٣ 

 هضاٝ اإلايكىصة مً هظا الىٓام.ألا 

ىب ُٞه بال ؤهه   بن مى٘ ؤو جإظُل صزى٫ آلاٞاث وألامغاى بلى الضو٫ ؤمغ مٚغ

  ٦شحرا ما وٟٛل ؤهمُت الحجغ الؼعاعي ٧ىؾُلت ٞٗالت لخد٤ُ٣ طل٪ وألامشلت ٦شحرة لآلٞاث

ى ؤو ألامغاى التي صزلذ واؾخ٣غث في بلضان ٧اهذ جسلى منها وطل٪ لخض٫ ٖلى الحاظت بل

ؤو ألامغاى الىاٞضة ٧ان ًم٨ً   هٓام ٞٗا٫ للحجغ الؼعاعي إلًًاح ؤن هظه آلاٞاث

مىٗها ؤو ٖلى ألا٢ل ب٣ًاٞها لٟتراث ػمىُت ال خضوص لها بطا َب٤ هٓام الحجغ الؼعاعي في 

 الى٢ذ اإلاىاؾب.

وحؿاٖض ظهىص الحجغ الؼعاعي ؾىاء في اإلاُاعاث ؤو اإلاىاوئ ؤو اإلاىاٞظ الحضوصًت 

ت ٖل ت باإلاى٣ُت, و   ى مى٘ صزى٫ آلاٞاثالبًر وألامغاى الجضًضة والٛحر مٗغٞو

الاؾخٗضاص إلا٩اٞدتها بطا حؿغبذ, وهظا ما ٌٗٝغ بالحجغ الؼعاعي الخاعجي. وفي مجا٫ 

ٌ اإلاهاب منها وإٖضامها في   م٩اٞدت آلاٞاث ًخم الٟدو مً الجهت اإلاؿخىعصة وٞع

ٟ  الحجغ الؼعاعي  في الخٗٝغ ٖلى آلاٞاث اإلاىاوئ واإلاُاعاث مً ٢بل مْى
 
  اإلااهلحن ٖلمُا

 املخخلٟت. 

اصة   وظضًغ بالظ٦غ ؤهه ال ًم٨ً مى٘ صزى٫ آلاٞاث , وطل٪ بؿبب ٍػ
 
 باجا

 
مىٗا

حجم الخباص٫ الخجاعي بحن الضو٫, واؾخٗما٫ الُاثغاث في ه٣ل اإلاىاص والصحىاث 

ت خغ٦ت ألاٞغاص بالؿُاعاث بحن الضو٫ الحضوصًت   خٍغ
 
وؾهىلت بهخ٣ا٫ الؼعاُٖت وؤًًا

ت  آلاٞاث ٣ت.  زانت الحكٍغ  بهظه الٍُغ

غ اإلاخالخ٤ فى ؾبل ووؾاثل  بن الخ٣ضم اإلاتزاًض فى ؤلا٢خهاص الٗالمى والخٍُى

الى٣ل وخغ٦ت الخجاعة الٗاإلاُت الحضًشت ؤصي بلى جض٤ٞ صولى لصحىاث الىباجاث 

ٖبر الحضوص  هباجُت ٢ض جى٣لها  واإلاىخجاث الىباجُت م٘ ما ًم٨ً ؤن جدمله مً آٞاث

ومً هىا ٧اهذ ٨ٞغة   الضولُت مً مى٣ُت مهابت بلى مى٣ُت زالُت مً هظه آلاٞاث

  جُب٤ُ هٓام الحجغ الؼعاعى لخٟاصي ؤزُاع آلاٞاث
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ٌٗخبر الحجغ الؼعاعي هى الجهاػ الىخُض اإلاى٧ل بلُه مهمت خماًت ٦ُان الضولت 

اث و خانالث ػعاُٖت( خُ ض ًجىب الضولت مً الىاخُت الؼعاُٖت )خماًت مؼعٖو

ٗمل ٦سِ الضٞإ ألاو٫ يض آلاٞاث  . ؤلايغاع بثرواتها الؼعاُٖت َو

. 

 Quarantineحٍٗغ٠ الحجغ الؼعاعي

 
 الحجغ الؼعاعي

 

ٗاث والىٓم التي جخد٨م في خغ٦ت ه٣ل اإلاىاص ٟه ٖلى ؤهه الدكَغ  ًم٨ً حٍٗغ

 لذوألامغاى بلى مىا٤َ ماػا  الؼعاُٖت مً ؤظل مى٘ ؤو جإزحر صزى٫ آلاٞاث

 زالُت منها. وألاهضاٝ التي ٌؿتهضٞها الحجغ الؼعاعي جخى٠٢ ٖلى الٓغٝو

 املحُُت وجى٣ؿم بلى ٢ؿمحن عثِؿُحن:

 مى٘ وإٖا٢ت صزى٫ آٞت ؤو مغى ًهِب الىباجاث. -ؤ

  اإلاٗاوهت في بؾدئها٫ ؤو م٩اٞدت ؤو جإزحر بهدكاع ؤي مً هظه آلاٞاث -ب

 وألامغاى التي جم صزىلها ٞٗال.

 

 حجغ الؼعاعيمً مهام ال

ؤلاعؾالُاث الىباجُت واإلاىخجاث الىباجُت الىاعصة والهاصعة  Inspectionٞدو -1

 والٗابغة وال٣اصمت بصحبت الغ٧اب و٦ظا َغوص البًرض
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الن ًٖ آلاٞاث -2 ت وآلاٞاث  ؤلٖا ه الخايٗت للىاثذ  الحجٍغ  الٛحر حجٍغ

ت مً زاعط البالص مً زال٫ جٓلم ب  مى٘ صزى٫ آلاٞاث -3 ؾخحراص الحجٍغ

 الىباجاث ؤو مىخجاتها واإلاىاص الخايٗت للىاثذ الصحت الىباجُت

جىُٓم جهضًغ الىباجاث ومىخجاتها واإلاىاص الخايٗت للىاثذ الصحت الىباجُت  -4

٤ ؤلاجٟا٢ُاث الضولُت  الؾدُٟاء مخُلباث الضو٫ اإلاؿخىعصة ٞو

ه -5  جدضًض اإلاىا٤َ التي حؿخسضم ٦مىا٤َ حجٍغ

 ما بٗض الضزى٫ خؿب ما ج٣خًُه الحاظت جُب٤ُ بظغاءاث حجغ -6

 اإلاىظىص بالبالص  ال٣ُام بٗملُاث اإلاغا٢بت لآلٞاث -7

الخيؿ٤ُ والخٗاون م٘ اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت والاظهؼة واإلاٗاهض  -8

الٗلمُت اإلاخسههت املحلُت والخاعظُت لئلَإل ٖلي اإلاؿخجضاث في مجا٫ الصحت 

 الىباجُت

ظًت  والؼعاٖت بالخٗاون م٘ الجهاث اإلاٗىُت بالحجغ الؼعاعي في و٢امذ مىٓمت الٚا

٧ل صولت في جغؾُش اهضاٝ الحجغ الؼعاعي بؿً ال٣ىاهحن التي جد٤٣ الاهضاٝ اإلاغظىة 

مً ٞلؿٟت الحجغ الؼعاعي. وجم ججمُ٘ هظه الهُٜ ل٣ىاهحن الحجغ الؼعاعي في ٧ل صولت 

ظًت والؼعاٖت ) صولت جهضع حٗضًالث ظضًضه  (.و٧لF.A.Oفي ٦خاب انضعجه مىٓمت الٚا

ظًت والؼعاٖت إلياٞتها الي مكمى٫ ٢ىاهحن  ت وجبلٜ بها مىٓمت الٚا في ٢ىاهُنها الحجٍغ

 الحجغ الؼعاعي الضولي.

 

 اإلا٩اٞدت ال٣ىاعى )مالخٓاث هامت ًجب جىاٞغه اكغٍو التى ًجب جىاٞغهال

  ٖىض م٩اٞدت ال٣ىاعى(

انغ هامت ) َٗام وماء ومإوي( ل٩  جخىاظض الٟئران ٞالبض مً جىاٞغ زالر ٖى 

لظل٪ ٖىض ٖملُت اإلا٩اٞدت البض مً بؾخٛال٫ ؤهم الٗىانغ وهي الُٗام واإلااء لظل٪ 

 البض مً:

 ٖىض الخإ٦ض مً وظىص ٞئران ؤو ؤزاعهاًجب ان جخم ٖملُت اإلا٩اٞدت  -1

 زهىن
 
 (1في اإلاىاػ٫ ) الحض ؤلا٢خهاصي الحغط الظي ًجب ٖىضه اإلا٩اٞدت =  ا
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 ًٖ اإلاهضع الغثِسخي إلاأوي الٟئرانالبض مً البدض  -2

غ فى  -3 ؤ٢ل ما ًم٨ً ختي ًجبر الٟإع  اإلا٩انًجب ؤن ٩ًىن الٛظاء اإلاخٞى

 ٖلي ؤ٧ل الُٗم.

٣ت مُٗىت  -4 ت هٕى ال٣ىاعى اإلاخىاظض, الن ٧ل هٕى له ٍَغ ًجب مٗٞغ

ٗم زام  َو

ُت الُٛاء الىباحى ؤو بزخالٝ  -5 بزخالٝ َغ١ اإلا٩اٞدت بةزخالٝ هٖى

 ‖إع صواظً , ؤعاضخي بىع , قىن, ميكأث ٚظاثُت,... مىاػ٫ , مؼ ‖  اإلا٩ان

ختى ال ًدضر ججىب  bre- baitingظغاء ) َٗم بضون مبُض( بًجب  -6

 للُٗم الؿام

: اإلا٩اٞدت اإلا٩ُاه٨ُُت
 
 زالشا

 )ال٣خل بالُض )اإلاباقغ 

  بجالٝ الجحىع 

 ) اط ) بِئت ٚحر نالحت  ؤلاٖػ

 اإلاىاص الُاعصة مشل بؾخسضام 

  ذ ذ الىٗىإ: وهى ٍػ مىظىص ٖىض الُٗاع, خُض ًخم ٖمل ٦غاث مً ال٣ًُ ٍػ

ذ الىٗىإ ووي٘ هظه ال٣ُ٘ في ألاما٦ً التي مً اإلام٨ً جىاظض الٟئران  وويٗها في ٍػ

 .ٞيها, ومً اإلام٨ً ػعاٖت الىٗىإ في خض٣ًت اإلاجز٫ إلاىٗها مً ؤلا٢تراب مىه

 ٣ت مُٟضة للخسلو مً الهغانحر  بؾخسضام الٟلٟل ألاؾىص: ٞةّن هظه الٍُغ

, ٞٗىض عف ألاما٦ً والٟخداث التي مً اإلام٨ً ؤن جضزل منها الٟئران بالٟلٟل 
 
ؤًًا

ه ال ٌؿخُُ٘ جدمل عاثدت الٟلٟل 
ّ
ألاؾىص ٞةّن طل٪ ؾُمىٗه مً صزى٫ اإلاجز٫, أله

 .ألاؾىص ولً ًضزل اإلاجز٫ الظي جىدكغ ُٞه عاثدخه

  غ في ألاؾىا١ ٌٗمل بؾخسضام ظهاػ اإلاىظاث ٞى١ الهىجُت: وهى ظهاػ مخٞى

 .بال٨هغباء, وجمى٘ مىظاجه الٟئران مً صزى٫ اإلاجز٫ 

 بؾخسضام اإلاهاثض الخانت بال٣ىاعى 
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خُض ًىظض منها ؤق٩ا٫ مخٗضصة . ول٨ً بهٟت ٖامت ٞةجها جى٣ؿم بلى زالزت  -

 :ؤ٢ؿام

 

( اإلاهاثض الهىضو٢ُت ؤو الؿل٨ُت, وجهمم بٗضة ؤق٩ا٫ ؛ ٞخ٩ىن ؛ٖلى  )ؤ  -

مً الىع١ اإلا٣ىي و به ٞخدت مهممت ق٩ل نىضو١ زكبي ؤو قب٪ خضًضي ؤو 

٣ت حؿمذ بضزى٫ الٟإع وال حؿمذ بسغوظه , خُض ًىي٘ به ٚظاء مدبب للٟإع  بٍُغ

م( ؤو بضوهه ْٗ
ُ
 . مسلٍى بالؿم )َ

 .اإلاهاثض الؼهبر٦ُت ؤو ال٣اجلت )ب(

اإلاهاثض الهمُٛت الالن٣ت, هي مىاؾبت للٟئران اإلاجزلُت الهٛحرة ؤ٦ثر مً  )ظـ(

٤ املحخمل ٚحرها , خُض حؿخس ضم ماصة نمُٛت مشبخت ٖلى وع١ م٣ىي جىي٘ في الٍُغ

 . إلاغوع الٟئران الهٛحرة ٞخلخه٤ بها ٖىضما جداو٫ ٖبىعها

 

 :ممحزاث اإلاهاثض: جخمحز اإلاهاثض ًٖ ٚحرها مً َغ١ م٣اومت الٟئران بما ًلي

ل -  .ٚحر م٩لٟت ٖلى اإلاضي الٍُى

اص ال حؿخضعي بالًغوعة بؾخسضام اإلاىاص ال٨ُمُاثُ - ت التي ٢ض جًغ بالٗمالت ؤو عوَّ

٣ت ٚحر مباقغة ظًت بٍُغ  . اإلايكإة , والتي ٢ض جلىر ألٚا

الؿمىم ال٨ُمُاثُت ًم٨ً ؤن ج٣خل الٟإع في م٩ان ًهٗب الىنى٫ بلُه , مما ًيكإ  -

 للٗضوي باإلا٨ُغوباث والُُٟلُاث
 
٩ىن مهضعا  . ٖىه عاثدت ٦غحهت ٍو

م٘ الٟئران في اإلايكإة الٛظاثُت, خُض ًم٨ً الحهى٫ ٖلى نىعة ؤوضح ًٖ مجخ - 

 ًم٨ً الحهى٫ ٖلى سجل ًٖ ٖضص الٟئران التي جم بنُُاصها وؤهىاٖها. . . بلخ

ت , وما  - حٗخبر م٩اٞدت الٟئران بةؾخسضام اإلاهاثض مً ؤ٢ضم الُغ١ اإلاٗغٞو

٣ت مدببت لضي الٟالخحن وحؿخسضم اإلاهاثض فى ٖملُاث  ػالذ حؿخسضم خُض ؤجها ٍَغ

ا ٧اهذ ٖلى هُا١ ي٤ُ فى البُىث ؤو املخاػن ؤو فى مؿاخاث نٛحرة فى اإلا٣اومت بط

 ألاعاضخي الؼعاُٖت .

غاى الاجُت:  وحؿخسضم اإلاهاثض بجاهب ٖملُاث اإلا٣اومت فى ألٚا
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 جدضًض وجهي٠ُ ألاهىإ التى جهُاصها اإلاهاثض فى مى٣ُت ما. -

 الحهى٫ ٖلى ُٖىاث خُت حؿخسضم فى الخجاعب الٗلمُت. -

٤ ٖضص بُٖاء ماقغ لل٨ - شاٞت الٗضصًت للٟئران فى مى٣ُت ما . وطل٪ ًٖ ٍَغ

 . الٟئران اإلاهخاصة لُال

 

مهُضة لُال ص٫  100ٞإع ل٩ل  5 -ٞةطا ٧ان ٖضص الٟئران اإلاهخاصة مً نٟغ -

طل٪ ٖلى ؤن ؤلانابت زُٟٟت وؤن الٗاثض مً ٖملُاث اإلا٩اٞدت ال حؿاوي ج٩ال٠ُ 

مهُضة فى  100ٞإع ل٩ل  10 -6إلاهخاصة مً اإلا٩اٞدت والٗمالت . وإطا ٧ان ٖضص الٟئران ا

وؤهه ًجب البضء فى ٖملُاث  جمشل زُىعة اللُلت الىاخضة ٞةن ؤلانابت ٖالُت بضعظت

مهُضة فى اللُلت  100ٞإع ل٩ل  11اإلا٩اٞدت . وإطا ٧ان ٖضص الٟئران اإلاهخاصة ؤٖلى مً 

  الىاخضة ٞهظا ٌٗجى ؤن اإلاك٩لت فى ٚاًت الخُىعة .

 صازل اإلاىاػ٫ ؤو اإلايكأث:  بؾخٗما٫ اإلاهاثض

ت التى جغجاصها الٟئران. - حر اإلا٨كٞى  جىي٘ اإلاهاثض فى ألاما٦ً اإلاٗؼولت ٚو

 ًجب ألابخٗاص ًٖ وي٘ اإلاهاثض ًٖ ألاما٦ً التى ًغجاصها ؤلاوؿان. -

ت م٘ الحىاثِ ؤو ألاظؿام الهلبت . -  جىي٘ اإلاهاثض مىاٍػ

خُض جبدض الٟئران  جىي٘ اإلاهاثض فى ؤزغ النهاع بدُض حؿخمغ َىا٫ اللُل -

 لُال ًٖ ٚظائها زم ججم٘ الٟئران اإلاهخاصة نباخا . 

 ٖضم وي٘ اإلاهُضة بةؾخمغاع -

 ٚؿل اإلاهُضة بٗض ٖملُت الهُض -

 

 َٗىم اإلاهاثض

بن هجاح بؾخسضام اإلاهاثض ٌٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى هٕى الُٗم اإلاؿخسضم 

غ فى َٗىم اإلاهاثض  مٗها ٞالبض ؤن جخٞى

ت.ًجب ؤن ال جٟؿض بؿ  -1  ٖغ
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 ؤن ال ٩ًىن هكا ختى ًم٨ً جشبُخه بؼهاص اإلاهُضة.  -2

 ًجب ؤن ج٣بل ٖلُه الٟئران. -3

 ٖىض بزخُاع الُٗم اإلاىاؾب ًغاعى هٕى الٟئران الؿاثضة فى اإلاى٣ُت . -4

 ًجب حٛحر الُٗىم صاثما ٧ل ًىم بدُض ج٩ىن َاػظت. -5

 وهظه ؤمشلت لبٌٗ الُٗىم التى ًم٨ً بؾخسضامها م٘ بٌٗ الٟئران :

 ما جب٣  مً ؤ٧ل الاوؿان وه٨ظا -واث مشل الُماَم و الخُاعزًغ  -ظبن

 

 

ت لل٣ىاعىعابٗإ  : اإلا٩اٞدت الحٍُى

 
 اٞتراؽ ال٣ُِ للٟئران

 

اصة الٗضصًت ملجخمٗاث الٟئران في ؾىىاث ؤلاهٟجاع بلى بعجٟإ ؤٖضاص  ج٣ىص الٍؼ

وجخىظه  Volesال٣ىاعى اإلاٟترؾاث وزانت البىم الظي ًخٛظي بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى 

٘ ا إلاٟترؾاث ألازغي بلى اإلاىا٤َ اإلاىبىءة مما ًاصي إلهسٟاى ؤٖضاص الٟئران بك٩ل ؾَغ

 ٖىض بضء ْهىع 
 
ضاء الُبُُٗت اإلاىدكغة في بِئت آلاٞت ٩ًىن ٢لُال وخاص, ول٨ً صوع ألٖا

ؤلاهٟجاع الٗضصي وهىا٥ الٗضًض مً مٟترؾاث ال٣ىاعى التي جلٗب صوع هام في الحض 

مىما ج٣ؿم  مً حٗضاصها وال٣ًاء ٖليها ت هي ال٣ُِ ٖو وؤو٫ هظه اإلاٟترؾاث اإلاٗغٞو

 اإلاٟترؾاث بلى
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اث.   ال٣ٟاٍع

مً اإلاٟترؾاث الشضًُت التي جخٛظي ٖلى ال٣ىاعى في البراعي وفي اإلاىا٤َ الؼعاُٖت 

غ وال٣ُِ والشٗلب ألاخمغ والٗغؽ والتر٧ان  Jackalوإبً آوي  Foxالشٗلب  والٍٛغ

 الشضًُاث ؤنبدذ ٢لُلت  والىمـ والٗىا١ ول٨ً ٦شاٞت هظه
 
بؿبب الخلل في  خالُا

الخىاػن الُبُعي الظي خضر هدُجت الخُىعاث , بياٞت ل٣خل هظه ال٩اثىاث مً ٢بل 

ت للٟئران.  الهُاصًً بضواٞ٘ مسخلٟت, مما ٢لل مً ؤهمُتها ٧إٖضاء خٍُى

 

 الُُىع الجاعخت: 

   

 َاثغ مٟترؽ

 

ت ال٣ىاعى الحضؤة واله٣ىع ومً ؤهم الُُىع التي جلٗب صوع هام في م٩اٞد

واليؿىع وال٣ٗاب ون٣غ باػ والٛغاب طو الغ٢بت البجي والٛغاب طو الظًل اإلاغوحي 

اثغ الجؼاع وهدُجت اإلاغا٢بت  لىخٔ ؤهه ًخم  اإلاؿخمغة,وؤبى٢غصان والل٣ل٤ والحباعي َو

 , ول٨ً صوع  ال٣ىاعىبٞتراؽ 
 
بك٩ل ٦بحر مً ٢بل البىم والُُىع الجاعخت ٖمىما

ألن وكاَها ًخىا٤ٞ م٘  ال٣ىاعىلُلُت اليكاٍ ٌٗخبر ؤ٦ثر ؤهمُت في م٩اٞدت  الُُىع 

اللُلي بك٩ل ٖام, ٢ض ؤْهغث صعاؾاجىا الؿاب٣ت ؤهه ًم٨ً لُاثغ  ال٣ىاعىوكاٍ 

 مما ٌكحر  600-500ؤن ًٟترؽ  Tyto albaواخض مً البىم )البىمت البًُاء 
 
ا ٞإع ؾىٍى
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بُئخىا املحلُت. لظل٪ ًىصح بةجساط بلى صوعها ال٨بحر ٦ٗضو خُىي لل٣ىاعى في 

٘ مؿخىي الىعي  اصة الجهىص لٞغ ؤلاظغاءاث التي مً قإجها الحٟاّ ٖليها ونُاهتها وٍػ

 للخغآٞاث
 
  الجماهحري ًٖ ؤهمُتها في البِئت, زانت وؤن َاثغ البىم ٌٗخبر جبٗا

 إلاا هى ٖلُه 
 
 للكام زالٞا

 
خ٣اصاث املحلُت ٖىض البٌٗ في مى٣ُخىا عمؼا وا٢٘ والٖا

ها. ت البِئت وجىٖى  الحا٫. ٞهي عمؼ لحٍُى

 

 

 

 

 الؼواخ٠: 

 
 الؼواخ٠ اإلاٟترؾت لل٣ىاعى

 

في بضاًت مىؾم  ال٣ىاعىلِـ لؤلٞاعي والشٗابحن املخخلٟت ؤي صوع في م٩اٞدت 

الىمى الظي ًخىا٤ٞ م٘ بضاًت مىؾم البرص والهُى٫ اإلاُغي بدُض ج٩ىن ألاٞاعي في َىع 

ها ٦ٗضو خُىي للٟئران ًبضؤ م٘ بهتهاء مىؾم البرص وجُٟض البُاث الكخىي, ول٨ً صوع 

ت هظا الى٣ُت في ؤن مبُضاث ال٣ىاعى التي حؿخسضم إلا٩اٞدت الٟئران الجازغ ٖلى  مٗٞغ

ألاٞاعي ٖىض بؾخسضامها بٗض صزىلها البُاث الكخىي. ومً هىا جخطح ؤهمُت بصعا٥ 
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بحر الصحُدت التي مً قإجها ظمُ٘ الٗىامل التي جدُِ باآلٞت إلجساط ؤلاظغاءاث والخضا

جدضًض ؤوؿب جى٢ُذ إلؾخسضم اإلابُضاث ال٨ُمُاثُت بدُض حؿبب ؤ٦بر ٞاٖلُت مم٨ىت 

ت. ضاء الحٍُى  وبإ٢ل يغع مم٨ً للبِئت ولؤٖل

 

ت لل٣ىاعى  ؾاصؾا: اإلا٩اٞدت ال٨ُماٍو

ًُل٤ ٖلى اإلاىاص ال٨ُمُاثُت التي حؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى" مبُضاث 

جب مالخٓ ت ؤن هظه اإلاىاص ؾامت لئلوؿان والحُىاهاث ألالُٟت, وال حٗٝغ ال٣ىاعى" ٍو

ماصة ٞٗالت يض ال٣ىاعى ولِـ لها ؤي جإزحر يض ؤلاوؿان. ولهظا ًجب ٖىض الحاظت 

 : إلخضي هظه اإلاىاص ال٨ُمُاثُت مالخٓت ما ًلي

( ٖىض الخ٨ٟحر في بؾخٗما٫ اإلاىاص ال٨ُمُاثُت ًجب بؾدكاعة ؤخض املخخهحن في طل٪ ,  )ؤ

٣ت و  ٍغ ًٍٟل بؾدكاعة الجهاث الح٩ىمُت املخخهت بكإن بزخُاع اإلااصة اإلاىاؾبت َو

 . ؤلاؾخٗما٫

 .( بجبإ بعقاصاث اإلاهى٘ )ب

 .ظـ( ًجب ببٗاص الؿمىم ًٖ ألاما٦ً التي ًم٨ً ؤن جهل منها بلى الٛظاء بإي نىعة(

 مً ص(
 
ا ؤن  ( ال ٌؿخسضم ؾم ٌكبه ؤًت ماصة ٚظاثُت ؤو ماصة مًاٞت لؤلٚظًت زٞى

 . ًدضر زلِ بحن هظه اإلااصة والؿم

 

 
 مبُض لل٣ىاعى
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 مً مبُضاث ال٣ىاعى ومً 
 
 ٦بحرا

 
ٌؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى في الٗالم ٖضصا

اإلاُٟض الخٗٝغ ٖلى مبُضاث ال٣ىاعى اإلاؿخسضمت إلا٩اٞدت ال٣ىاعى ٖلى خض ؾىاء, 

 في صو٫ الٗالم اإلاخُىعة, وزانت ؤن جل٪ الضو٫ 
 
ببخٗضث ًٖ والتي حؿخسضم خالُا

 للبِئت ولل٩اثىاث ٚحر اإلاؿتهضٞت في 
 
 ٦بحرا

 
بؾخسضام اإلابُضاث التي حؿبب ؤيغاعا

ت التي ٖاصة ما ٩ًىن ؤزغ اإلابُض ٖليها ؤ٦بر مً ؤزغه ٖلى آلاٞت  اإلا٩اٞدت ولؤلٖضاء الحٍُى

 اإلاؿتهضٞت طاتها.

 

غ مبُضاث ال٣ىاعى ٖلى ق٩ل َٗىم مٗضًت نلبت ؤو ؾاثلت ؤو مؿاخ٤ُ  جخٞى

ا٥, ؤو ٖلى ق٩ل ٚاػاث ؾامت, لخىاؾب ٖملُاث اإلا٩اٞدت في ظمُ٘ الحاالث اخخ٩

ت جإزحر اإلااصة  لؿٖغ
 
, وج٣ؿم مبُضاث ال٣ىاعى جبٗا خحن   والٓغٝو الٟٗالت بلى مجمٖى

 ؤؾاؾِخحن:

  ٗت الخإزحر  . Acute Rodenticidesاإلاغ٦باث طاث الؿمُت الحاصة ؤو ؾَغ

  الخإزحر , اإلاغ٦باث طاث الؿمُت اإلاؼمىت, ؤو بُُئتChronic Rodenticides  .

 ماوٗاث ججلِ الضم(. -)ماوٗاث جسثر الضم

ت زالشت هي اإلاغ٦باث طاث الؿمُت اإلاخىؾُت  وحكحر بٌٗ اإلاغاظ٘ بلى وظىص مجمٖى

Subacute Rodenticides  ت الخإزحر خحن الؿاب٣خحن مً خُض ؾٖغ وج٣٘ بحن املجمٖى

 ٖلى ال٩اثىاث الحُت.

ٗت الخإزحر: **مبُضاث ال٣ىاعى طاث   Acute Rodenticidesالؿمُت الحاصة, ؤو ؾَغ

 

خطح مً حؿمُت هظه  ش اؾخسضامها لٗضة مئاث مً الؿىحن, ٍو ٌٗىص جاٍع

ت ٧اُٞت مً  ت بٗض جىاو٫ الحُىان لجٖغ ت, ؤن ؤٖغاى الدؿمم جٓهغ بؿٖغ املجمٖى

 زال٫ 
 
ؾاٖت( , و٢ض جٓهغ ؤٖغاى الدؿمم زال٫ بً٘ ص٢اث٤ ٖىض  24اإلابُض )ٚالبا

 اؾخسضام بٌٗ اإلاغ٦باث.

ئاتها   ما ج٩ىن ظٍؼ
 
البا  في الُٗىم, ٚو

 
حؿخسضم هظه اإلاغ٦باث بترا٦حز ٖالُت وؿبُا

ا١  , ول٨ً مً ؤهم ُٖىبها ٖضم وظىص جٍغ
 
ٚحر م٣ٗضة, وج٩ال٠ُ بهخاظها عزُهت وؿبُا
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Antidote  ,مخسهو الؾخسضامه لٗالط خاالث الدؿمم الٗغضخي بهظه اإلابُضاث

 لل٣ُام بةظغاءاث الٗالط )ختى لى بياٞت بلى ؤن آلُ
 
 ٧اُٞا

 
٘ ال جتر٥ و٢خا ت جإزحرها الؿَغ

ا١ اإلاخسهو(. وبؿبب ؾمُتها الٗالُت للحُىاهاث ٚحر اإلاؿتهضٞت وزانت  غ التًر جٞى

ؤلاوؿان, مى٘ اؾخسضام مٗٓمها في الٗضًض مً صو٫ الٗالم, وال ٌؿمذ باؾخسضامها بال 

دٓغ اؾخسضامها في اإلاىا٤َ مً ٢بل اإلاخسههحن ٣ِٞ, وفي مىا٤َ مدضص ة, ٍو

 الؿ٨ىُت.

 جُىع ْاهغة الحظع 
 
ٖىض ال٣ىاعى  Shynessمً مؿاوت هظه اإلابُضاث ؤًًا

ججاه الُٗىم, ٞالٗضًض مً ال٣ىاعى وزانت الجغطان جحجم ًٖ مهاظمت ؤي مىاص 

ٌ الخٛظي مباقغة ٖلى الُٗام الجضًض وج٨خٟ  بالخٛظي ٖلى ٦مُت  ظضًضة, وجٞغ

مغة. ولهظا الؿلى٥ جإزحر ؤؾاسخي ٖلى اؾخسضام اإلابُضاث طاث الؿمُت  ٢لُلت مىه ألو٫ 

ٗت الخإزحر( ٞاؾتهال٥ ٦مُت ٢لُلت مً الُٗم الؿام ٌؿبب ايُغاباث  الحاصة )ؾَغ

ٌ الحُىاهاث اإلاخإزغة الخٛظي ٖلى الُٗم  اصة ما جٞغ لل٣اعى صون ؤن ًاصي إلاىجه, ٖو

في جد٤ُ٣ الٟٗالُت اإلاغظىة. و٢ض  الؿام في اإلاغاث ال٣اصمت, مما ًاصي لٟكل اإلابُض

ؤو ججاه اإلااصة الحاملت  Poison shynessجخُىع ْاهغة الحظع ججاه اإلااصة الؿامت 

ُت الُٗىم  Bait shynessللماصة الؿامت )٢اٖضة الُٗم(  ٌ الخٛظي مً ؤٖو وعبما جٞغ

اعة اإلاىُ  ما جخجىب ٍػ
 
٣ت ختى لى جم اؾدبضا٫ الُٗم الؿام بأزغ ٚحر مؿمم, وؤخُاها

 التي وي٘ ٞيها الُٗم الؿام.

 مجاالث اؾخسضام اإلابُضاث طاث الؿمُت الحاصة: -1

ت الخإزحر هي مً ؤهم نٟاث هظه اإلابُضاث, ٟٞ  خا٫ ال٨شاٞت الٗالُت  ؾٖغ

ملجخمٗاث ال٣ىاعى في اإلاؿخىصٖاث ًاصي بلى اؾخسضامها بخُب٤ُ بظغاء ٖملي ٌؿمى 

٘ ل٨شاٞت آلاٞت ولؤليغاع التي بلى زٌٟ ؾَغ Direct Poisoningالخُُٗم اإلاباقغ 

ٗت لٗملُت  بت اإلاؿخسضم في الحهى٫ ٖلى هخاثج ؾَغ حؿببها. ٞهي جد٤٣ بظل٪ ٚع

٘ لؤليغاع.  اإلا٩اٞدت, وزٌٟ ؾَغ

حٗض ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت ه٣ُت هامت ٖىض وي٘ بغهامج اإلا٩اٞدت, ٞاإلا٩اٞدت 

 مً الُٗىم 
 
ٗت الخإزحر , جخُلب ٦مُاث ٢لُلت وؿبُا باإلا٣اعهت م٘ باإلابُضاث ؾَغ
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ً ) مبُضاث الجُل ألاو٫ مً ماوٗاث  اٍع اإلابُضاث بُُئت الخإزحر زانت مكابهاث الىاٞع

الخسثر( التي جخُلب الاؾخمغاع في ج٣ضًم الُٗىم لٗضة ؤًام مما ًترجب ٖلُه نٝغ 

, ٦ما ًم٨ً اؾخسضامها بىجاح في م٩اٞدت 
 
٦مُاث ٦بحرة مً الُٗىم ٚالُت الشمً وؿبُا

ً وطل٪ الزخالٝ ألاٞغاص اإلا٣او  اٍع مت إلابُضاث الجُل ألاو٫ مً ماوٗاث الخسثر مشل الىاٞع

م ؤن مبُضاث الجُل الشاو  مً ماوٗاث الخسثر َىعث بٛغى  ٣ت جإزحرها, بٚغ ٍَغ

 م٩اٞدت ال٣ىاعى اإلا٣اومت إلابُضاث الجُل ألاو٫.

 بٌٗ اإلابُضاث طاث الؿمُت الحاصة

  Zinc Phosphide((Zn3P2 ٞىؾُٟض الؼه٪  -1

                                
 "مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪"   

  IUPACالاؾم ال٨ُمُاج  : خؿب الاجداص الضولي لل٨ُمُاء الخُب٣ُُت 
 
ا مخبٖى

 CAS RN | 1314-84-7 | Zinc Phosphideبإع٢ام الدسجُل في 

في الىؾِ ؤلحامطخي للمٗضة, زم ًيخ٣ل   PHًخدغع ٚاػ الٟىؾٟحن  آلُت الخإزحر : 

 بإظهؼة الجؿم الضازلُت, لِـ بلى جُا
 
 في ًٖلت ال٣لب وؤيغاعا

 
ؿبب يٟٗا ع الضم َو

اث ٢ُم  ا١ مخسهو وهى مغ٦ب ؾام لجمُ٘ ال٣ٟاٍع غ مً  LD50له جٍغ -20للخىاٍػ

غ 40 , وهى مخٞى
 
ملٜ/٦ٜ. مً ؤ٦ثر مبُضاث ال٣ىاعى طاث الؿمُت الحاصة اؾخسضاما

% له عاثدت حكبه عاثدت الشىم,  95-80ٖلى ق٩ل بىصعة ؾىصاء ؤو عماصًت اللىن بى٣اوة 

 بترا٦حز جتراوح مً 
 
 هى 5-1ٌؿخسضم ٖاإلاُا

 
% , ؾمُخه 2% والتر٦حز ألا٦ثر اؾخسضاما

.
 
 ٖالُت وؾٗغه مىسٌٟ وؿبُا

خم زلُه مً ٢بل املخخهحن م٘ مىاص خاملت مسخلٟت ,  ًىٕػ ٦ماصة ٞٗالت ,ٍو

٣مذ والظعة, بدُض جلبي و٢ض ؤزبدذ الضعاؾاث املحلُت ؤن ؤًٞلها الحبىب ال٩املت لل
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باث ؾلى٦ُت ٖىض الٟئران, هي ؤلامؿا٥ بالُٗم ب٩لخا الُضًً ؤزىاء  هظه الُٗىم ٚع

بت ال٣اعى في شحظ ٢ىاَٗه التي جىمى باؾخمغاع َُلت خُاة  الخٛظًت وجد٤ُ٣ ٚع

 ال٣اعى.

ظًت الؼعاُٖت الٗاإلاُت  غ مىٓمت ألٚا بلى اهسٟاى  FAOحكحر الٗضًض مً ج٣اٍع

الُٗىم املحًغة مً ٞىؾُٟض الؼه٪ بٗض ٖضة ؤًام مً الخدًحر , ٞٗالُت وؾمُت 

 في زٌٟ ٞاٖلُت الُٗىم, 
 
 ٦بحرا

 
ىبخه صوعا وجلٗب صعظت خغاعة الىؾِ املحُِ وَع

 ولظل٪ ًًٟل اؾخسضامه مباقغة بٗض الخدًحر.

 اٖغاى الدؿمم باإلابُض

ن اهبُاح الٟئران ازىاء مكيها م٘ الكٗىع بالٛشُان وي٤ُ الخىٟـ والهُجا

والكٗىع بالبروصة وجمىث الٟئران وبُىجها مىخٟست و٧إجها بضون اعظل وطًىلها 

ت.  ممَُى

 جدًحر الُٗىم:

   ًجب ؤن ًخم ازخُاع ٢اٖضة الُٗم )اإلااصة الحاملت( مً الحبىب الجُضة

 والؿلُمت بدُض ج٩ىن ٢اصعة ٖلى مىاٞؿت الحبىب املخؼوهت لضي الٟئران.

 ؾاٖت زم جيك٠ بدُض جهل  12-6إلاضة  جى٣٘ خبىب ال٣مذ ؤو الظعة باإلااء

ىبت م٣ضاعها  ُب هظه هى حؿهُل 40-30لَغ % , والٛغى مً ٖملُت التَر

٘ ظؼثُاث اإلابُض ٖلى ؾُذ الحبىب و٢ض ًخم الاؾخٛىاء ًٖ هظه الخُىة  جىَػ

خم الخلِ مباقغة بضون ه٣٘ البظوع.  ٍو

  ٝظ 2.5ًًا 
 
ذ الىباح  بلى الحبىب اإلايكٟت وجسلِ زلُا , % مً الٍؼ

 
ُضا

ئاث اإلابُض ٖلى  والٛغى مً بياٞت الٍؼذ هى اإلاؿاٖضة ٖلى الخها١ ظٍؼ

 ؾُذ الحبىب.

  ٝت  3-2ًًا بت واملخلَى % مً بىصعة مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ بلى الحبىب اإلاَغ

ذ )وجدؿب هظه اليؿبت ٖلى ؤؾاؽ وػن الحبىب الجاٞت( ج٨غع ٖملُت  بالٍؼ

لخه٤ ٖلى ؾُذ الحبى  ب, وبظل٪ ًهبذ الُٗم الخلِ بدُض ًخىٕػ اإلابُض ٍو

 لالؾخسضام.
 
 ظاهؼا
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 "زلِ مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ لل٣ىاعى"

٘ الُٗىم:  جىَػ

 

 ,
 
٘ الُٗىم صازل ٞخداث الجحىع ًجب جدضًض الٟٗا٫ منها ؤوال ٢بل البضء بخىَػ

٤ ؾض ظمُ٘ ٞخداث الجحىع في اإلاى٣ُت اإلاغاص مٗاملتها. وفي نباح الُىم  وطل٪ ًٖ ٍَغ

ٗىم املجهؼة في الجحىع الٟٗالت )التي ٞخدتها الٟئران ؤزىاء اللُل( الخالي ه٣ىم بىي٘ الُ

 ٚغاماث )ما ٌٗاص٫ ملء مل٣ٗت َٗام ٦بحرة مً الحبىب(. 4-3وبمٗض٫ 

بطا ٧اهذ َبُٗت التربت ال حؿمذ بؿض ٞخداث الجحىع ٨ًٟ  بياٞت  مالخٓت: 

ص الجحىع الُٗم في جحغ واخض مً ؤنل زالزت جحىع مخجاوعة, ٖلى ؤن ًخم جدضًض ٖض

الٟٗالت في اإلاى٣ُت اإلاغاص م٩اٞدتها مً ٢بل مخسهو, وبظل٪ ه٣لل مً الهضع ومً 

 %.66ظهىص وه٣ٟاث ٖملُت اإلا٩اٞدت ومً ألايغاع البُئُت بمٗض٫ 

جدؿب وؿبت اهسٟاى الجحىع الٟٗالت في اإلاؿاخت املخخبر بٗض اإلاٗاملت 

 ٦ماقغ ٖلى ٞٗالُت اإلا٩اٞدت مً اإلاٗاصلت الخالُت :

ت الهسٟاى ٖضص الجحىع = اليؿ )ٖضص الجحىع الٟٗالت بٗض  -100بت اإلائٍى

 . 100× ٖضص الجحىع الٟٗالت ٢بل اإلا٩اٞدت( ‘ اإلا٩اٞدت 

 وج٣ُم ٞاٖلُت اإلا٩اٞدت )للمسخهحن(:

 لخ٣ُُم ٞاٖلُت َٗىم ٞىؾُٟض الؼه٪ بما ًلي:
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ازخُاع م٩ان مىاؾب لخىُٟظ ججغبت ج٣ُُم ٞاٖلُت الُٗىم, خُض ًخم  -1

بُت ازخُاع م متر مغب٘ ٖلى ؤن  1000ؿخٗمغة ٞئران مٗؼولت بمؿاخت ججٍغ

. وطل٪  40-٩ً30ىن ٖضص الجحىع الٟٗالت ٞيها ال ٣ًل ًٖ 
 
 ٞٗاال

 
جحغا

ض ما  بؿض ٧اٞت الٟخداث في مى٣ُت جىُٟظ الخجغبت في الُىم ألاو٫, ٖو

ؿمى ٖضص  حُٗض الٟئران ٞخده في الُىم الخالي. )ٌسجل هظا الغ٢م َو

 لت ٢بل اإلاٗاملت(.الجحىع الٟٗا

ٚغاماث مً الُٗم الؿام في ٧ل  4-3حٗامل الجحىع الٟٗالت بىي٘  -2

 جحغ, وجتر٥ مٟخىخت.

 ؾاٖت مً اإلاٗاملت ه٣ىم بؿض ظمُ٘ الٟخداث في مى٣ُت الازخباع. 48بٗض  -3

في الُىم الخالي ه٣ىم بٗض الجحىع التي ٖاوصث الٟئران ٞخدها في اإلاى٣ُت  -4

سجل هظا الغ٢م َو  ؿمى ٖضص الجحىع الٟٗالت بٗض اإلاٗاملت(.اإلاٗاملت )َو

جدؿب وؿبت اهسٟاى الجحىع الٟٗالت في اإلاؿاخت املخخبر بٗض اإلاٗاملت 

 ٦ماقغ ٖلى ٞٗالُت اإلا٩اٞدت مً اإلاٗاصلت الخالُت :

ت الهسٟاى ٖضص الجحىع =  )ٖضص الجحىع الٟٗالت بٗض  -100اليؿبت اإلائٍى

 . 100× ت( ٖضص الجحىع الٟٗالت ٢بل اإلا٩اٞد‘ اإلا٩اٞدت 

 مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ ٦مبُض اخخ٩ا٥:

لىخٔ ؤزىاء الاهٟجاع الىباج  الظي خضر في بخضي صو٫ الٗالم زال٫ الٟترة 

وهدُجت لٟكل اإلا٩اٞدت باؾخسضام َٗىم ٞىؾُٟض الؼه٪ اللجىء بلى  1998-1999

% مً بىصعة 5% ‘ 95مٗاملت جحىع الٟئران بسلُِ مً الُدحن )ص٤ُ٢ ال٣مذ( بيؿبت 

ُٟض الؼه٪ ٖلى ؤهه مسحى١ اخخ٩ا٥. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مبُضاث الاخخ٩ا٥ ال ٞىؾ

حؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى, والؿبب في طل٪ ؤن مبُضاث الاخخ٩ا٥ ٖاصة ما حؿخسضم 

ت للٟئران, وفي خا٫ وظىص مضازل ومساعط ٦شحرة ال حٗخبر هظه  في اإلامغاث ؤلاظباٍع

ت. بياٞت بلى طل٪ ٞةن الخُاعاث الهىاثُت الٗملُت مجضًت ختى لى خ٣٣ذ ٞٗالُت ٢لُل

 لٗىانغ البِئت املخخلٟت , وإهما 
 
 ٦بحرا

 
حٗمل ٖلى جُاًغ هظا الخلُِ مؿببت جلىزا

حؿخسضم مؿاخ٤ُ الاخخ٩ا٥ إلا٩اٞدت الٟئران صازل ألاما٦ً اإلاٛل٣ت وبترا٦حز جتراوح مً 
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ُظها اهُال٢ا مً %. لظل٪ ال ًجىػ جبجي ؤ٩ٞاع اإلا٩اٞدت وجى5ٟ% ولِـ بتر٦حز  15-20

 ٢غاءة ٖامت لُغ٢ت م٩اٞدت آلاٞاث.

  Aluminum Phosphideٞىؾُٟض ألاإلاىُىم  -2

 
 "ا٢غام الٟىؾخى٦ؿحن لل٣ىاعى"

 

 بغ٢م الدسجُل 
 
ا  الاؾم ال٨ُمُاثُت مخبٖى

CAS: Aluminum Phosphide 20859-73-8  

غ ٖلى ق٩ل ؤ٢غام بىػن  اث بىػن  0.6مخٞى اإلااصة ٚغام , جُل٤  3ٚغام ؤو ٦ٍغ

ت ؤو ألاعيُت(. PH3 الٟٗالت للمبُض ٚاػ الٟىؾٟحن  ىبت )الجٍى  ٖىض حٗغيها للَغ

ت للمىاص املخؼوهت, ٦ما ٌؿخسضم  ٌؿخسضم ٖاصة في م٩اٞدت آلاٞاث الحكٍغ

إلا٩اٞدت ال٣ىاعى في ألاما٦ً اإلاٛل٣ت, وفي الح٣ى٫ الؼعاُٖت في خا٫ ٞكل الُغ١ 

اػ الٟىؾٟحن اإلاخدغع طو ؾمُت مغجٟٗت الخ٣لُضًت للم٩اٞدت ؤو نٗىبت جُب٣ُها. ٚ

 لجمُ٘ الشضًُاث , لظل٪ ٞهى ٞٗا٫ يض ظمُ٘ ؤهىإ ال٣ىاعى.

٣ت الاؾخسضام:  ٍَغ

بٗض ؾض ظمُ٘ ٞخداث الجحىع في اإلاى٣ُت اإلاغاص م٩اٞدتها, وجدضًض الٟٗا٫ 

ٚغام صازل ٧ل جحغ ٞٗا٫ زم ٌٛل٤ بالتراب إلاى٘ حؿغب  0.6منها, ًخم وي٘ ٢غم بىػن 

 ؾٟحن مً ؤهٓمت الجحىع.ٚاػ الٟى 
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ًجب الاهدباه لٗضم عصم ألا٢غام بالتراب ٖىض ؾض الجحىع , ولخالفي الٟىؾٟحن 

ظغام وفي اإلاىا٤َ في خا٫ ٞكل ؾض جل٪ الجحىع ًم٨ً  0.6مً ؤهٓمت الجحىع. بىػن 

كاب الخًغاء ؤو مً الىع١ في ٞخدت الجحغ بٗض  وي٘ م٣ضاع ٢بًت الُض مً ألٖا

 لجحغ بالتراب.وي٘ ال٣غم ٢بل بٚال١ ا

م٨ً عص  , ٍو
 
لىخٔ ؤن ٞٗالُت مبُض ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم ٧اهذ مىسًٟت وؿبُا

ىبت ألاعيُت اإلاىسًٟت لحٓت اإلاٗاملت باإلا٣اعهت م٘ اإلاىا٤َ ألازغي لىٟـ  طل٪ بلى الَغ

ض مً  ت ,مما ًٍؼ الٟترة ن بياٞت الهدكاع باع الجحىع ٖلى خىاٝ الُغ٢اث الصخٍغ

اإلاٗاملت وبالخالي حؿغب وؿبت مً ٚاػ الٟىؾٟحن مما  نٗىبت بخ٩ام بٚال١ الجحىع 

ىبت  ؤصي بلى اهسٟاى ٞاٖلُت اإلاٗاملت. بِىما ٧اهذ هخاثج اإلاٗاملت بؿبب اعجٟإ الَغ

بُٗت التربت التي حؿاٖض في بخ٩ام ؾض الجحىع ومى٘ حؿغب ٚاػ الٟىؾٟحن.  ألاعيُت َو

ذ في مى ا٤َ ؤزغي مً جا٦ض هدُجت هظه الخجغبت وهخاثج ؤبدار ؾاب٣ت ؤظٍغ

الٗالم لخدضًض ٞاٖلُت مبُض ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم في م٩اٞدت ال٣ىاعى ؤن ٞٗالُت مبُض 

ىبت الٗالُت.  ألاإلاىُىم ج٩ىن في ؤٖلى ٢ُمها في اإلاىا٤َ طاث الَغ

ال ٌؿخسضم مبُض ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم إلا٩اٞدت جحىع الٟئران في ٞهل اله٠ُ 

ىبت ألاعيُت , ٣ٞض ط٦غ الباخض بإن بياٞت اإلااء بٗض  Richards 1982 بؿبب ٢لت الَغ

وي٘ ؤ٢غام ألاإلاىُىم صازل الجحىع ًم٨ً ؤن ًدؿً مً هخاثج اإلا٩اٞدت, في خحن 

كاب الخًغاء بٗض وي٘ ؤ٢غام  Greaves 1989ط٦غ  ؤن بٚال١ الجحىع باأٖل

٘ جدغع ٚاػ الٟىؾٟحن لخدؿحن هخاثج اإلا٩اٞدت, وهظه  ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم ًاصي بلى حؿَغ

 جدب٘ ٖىض يغوعة اؾخسضام هظا اإلابُض في ٞهل اله٠ُ في خاالث زانت. الخىنُاث

٣ت ٖمل اإلابُض و اٖغاى الدؿمم باإلابُض  ٍَغ

 ٦ما فى ٞىؾُٟض الؼه٪ .

 مً ٢ىاٖض ألامان الٗامت في الخٗامل م٘ ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم ما ًلي:

 ًٖ الىظه, وإخ٩ام بٚال١ الٗبىة ب (1
 
ٗض ٞخذ ٖبىة اإلابُض في مىا٤َ مهىاه بُٗضا

 اؾخسضامها وخٟٓها في م٩ان ظاٝ.

 ال ٌؿخسضم اإلابُض ؤزىاء الهُى٫ اإلاُغي. (2
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ت. (3 اح ال٣ٍى  ال ٌؿخسضم اإلابُض ؤزىاء هبىب الٍغ

ا١ مخسهو إلاٗالجت الدؿمم بٛاػ الٟىؾٟحن الظي ًخدغع مً  (4 ال ًىظض جٍغ

 مبُض ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم.

 ج٣ُُم ٞاٖلُت اإلا٩اٞدت ٖىض اؾخسضام مبُض ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم:

جُب٤ ظمُ٘ الخُىاث اإلاؿخسضمت في جُب٤ُ ٞٗالُت َٗىم مبُض ٞىؾُٟض 

خم ج٣ُُم الٟٗالُت في نباح الُىم  الؼه٪, بال ؤن الجحىع حٛل٤ لحٓت وي٘ ألا٢غام ٍو

ؾاٖت ٦ما هى الحا٫ ٖىض اؾخسضام َٗىم ٞىؾُٟض  48الخالي مً اإلاٗاملت, ولِـ بٗض 

ىم ًد٤٣ مىث الٟئران بٗض ٞترة الؼه٪. والؿبب في طل٪ ؤن مبُض ٞىؾُٟض ألاإلاىُ

اصة  الت الٟترة لٍؼ ٢هحرة )ؤ٢ل مً ؾاٖت( ب٩ىهه مبُض ٚاػي )مضزً( وال خاظت إَل

 ٞغم حٗغى الٟئران للمبُض ٦ما هى الحا٫ ٖىض ج٣ضًم ٞٗالُت الُٗىم اإلاٗضًت.

 

   Squill Redبهل الٗىهل ألاخمغ  -3

الظي  Urginea maritimeمغ٦ب ًٖىي ٌؿخسغط مً ؤبها٫ هباث الٗىهل 

,  Scillirocideًىمى في مى٣ُت خىى البدغ اإلاخىؾِ, اإلااصة الٟٗالت هي الؿُلحروؾُض 

جٓهغ ؾمُت اإلاؿخسلو الخام مً ألابها٫ لل٣ىاعى هخاثج مخباًىت. اإلاؿخسلو الى٣  

غ جدذ اؾم ججاعي   للٟئران والجغطان, ًتراوح جغ٦حز  Silmurinمخٞى
 
, وهى ؾام ظضا

% سجلذ ؤٖغاى ٖضم اؾدؿاٚت  0.05 – 0.015الُٗىم مً اإلااصة الٟٗالت في 

ال٣ىاعى لُٗىم هظا اإلاغ٦ب, جٓهغ ؤٖغاى الدؿمم ٖلى ق٩ل قلل لؤلَغاٝ 

الخلُٟت , حكىجاث وايُغاباث ٖىُٟت , جبى٫ وإؾهاالث مؿخمغة, ًم٨ً اؾخسضام 

ا١ ِ  .Antidoteؾلٟاث ألاجغوبحن ٦تًر

 اٖغاى الدؿمم باإلابُض

غ٦ب جى٠٢ ال٣لب ًٖ ٖمله و٦ظل٪ ًازغ ٖلى الجهاػ بؿبب الدؿمم بهظا اإلا

كت والاعججاٝ و٦ظل٪ الكلل وزانت  الٗهبى . وفى الٟئران ٞاهه جٓهغ ٖلُه  الٖغ

غاى  اصة البى٫ .وجٓهغ الٖا غاٝ الخلُٟت .٦ما اهه مً اٖغاى الدؿمم الاؾها٫ وٍػ الَا
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با بٗض  دضر اإلاىث ج٣ٍغ لى طل٪ ؾاٖت  48 – 24بٗض ؾاٖخحن مً جىاو٫ الؿم ٍو . ٖو

 ًم٨ً ال٣ى٫ بان هظا اإلاغ٦ب ؾام ظضا.

 : Thallium sulphateؾلٟاث الشالُىم:  -4

ٗخبره بٌٗ الباخشحن ٖضًم   ٖلى ق٩ل بلىعاث نلبت ٖضًمت اللىن ؤو الغاثدت, َو

ًم٨نها جمُحزه في املحالُل اإلااثُت ٖىض  R.norvegicusالُٗم ول٨ً الجغطان البيُت 

  1.5-0.5سضامه في الُٗىم بترا٦حز جتراوح مً % ًىصخى باؾخ0.25التر٦حز 
 
% وزالٞا

لباقي اإلاغ٦باث طاث الؿمُت الحاصة الٌؿبب هظا اإلاغ٦ب ْاهغة الاقدباه والخجىب مً 

 يض الجغط 
 
ت في الضاهمغ٥ ٧ان ٞٗاال الُٗىم ٖىض ال٣ىاعى. في الازخباعاث املخبًر

جي ٖىض التر٦حز  ُاهُا ؤْهغ ٖىض التر٦حز % , وفي الازخباعاث الح٣لُت ف0.8الجرٍو  0.3ي بٍغ

 %.2.5% ٞٗالُت حٗاص٫ ٞٗالُت ٞىؾُٟض الؼه٪ بتر٦حز 

ٗت الخإزحر بالؿمُت اإلاغجٟٗت  ًخه٠ هظا اإلاغ٦ب مشل باقي اإلاغ٦باث ؾَغ

لت و٢ض جم جيؿ٣ُه في  ا١, لم ٌؿخسضم هظا اإلابُض لٟترة ٍَى اث والًىظض له جٍغ لل٣ٟاٍع

التي ٧اهذ حؿخسضمه بك٩ل واؾ٘ إلا٩اٞدت الجغطان  مٗٓم صو٫ الٗالم بما ٞيها ؤؾترالُا

 في خ٣ى٫ ٢هب الؿ٨غ.

 Sodium (mono)ؤخاصي ٞلىعو ؤؾِخاث الهىصًىم  -5

floroacetat :1080  

 

 لل٣ىاعى,  1080ٌٗٝغ هظا اإلاغ٦ب باؾمه الخجاعي اإلاغ٦ب 
 
وهى ؾام ظضا

٫ ٌؿخسضم % للماصة الٟٗالت. وماػا0.5-0.08ٌؿخسضم في الُٗىم بترا٦حز جتراوح مً 

 
 
ُاهُا, ؤما ٖاإلاُا ختى آلان في م٩اٞدت ال٣ىاعى في ؤهٓمت الهٝغ الهخي في بٍغ

ضم  اث ٖو  وبدظع قضًض بؿبب ؾمُخه الٗالُت لل٣ٟاٍع
 
ِٞؿخسضم بداالث زانت ظضا

ا١ مخسهو. غ جٍغ ضم جٞى  جسههه ٖو

وهىا٥ الٗضًض مً اإلاغ٦باث التي ٧اهذ حؿخسضم في اإلااضخي , ول٨ً اؾخسضامها 

, مشل : اإلاغ٦ب في م٩ا
 
 vacorاؾمه الخجاعي  Pyriminysٞدت ال٣ىاعى جى٠٢ ٖملُا

 .ANTU واإلاغ٦ب Crimidineواإلاغ٦ب  Norbormidواإلاغ٦ب   Silatraneواإلاغ٦ب 
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٣ت ٖمل اإلابُض:   ٍَغ

٪ فى صوعة  ٣ت ٖمله فى اْهاع ؾمُخه باهه ًخٟاٖل م٘ خمٌ الؿتًر جخلخو ٍَغ

٪ وبالخالى ًى٠٢ هظه الضوعة التى حٗخبر ل٩ُىن خامٌ الٟلىع  Krebs cycle ٦غب  وؾتًر

ا  فى البى٫ . اؾاؾُت فى ال٩اثىاث الحُت للخسلو مً الُىٍع

 اٖغاى الدؿمم باإلابُض

با بٗض ؾاٖت  جسخل٠ الاٖغاى بسخالٝ اهىإ الحُىاهاث , وجٓهغ الاٖغاى ج٣ٍغ

مً جىاو٫ الؿم وحكمل اه٣باى الًٗالث وازخال٫ هٓام ال٣لب وي٤ُ فى الخىٟـ 

با فى ؾاٖاث ٢لُلت والٌٗٝغ  دضر اإلاذ ج٣ٍغ )صواء( للدؿمم بهظا اإلاغ٦ب antidoteٍو

.وان ٧ان ًم٨ً اؾخسضام الاؾِخامُض وؾ٨غ ال٣هب والاًشاهى٫ فى ٖالط الدؿمم بهظا 

اإلاغ٦ب م٘ اظباع الصخو ٖلى الخ٣ُا , ٦ما اهه ًم٨ً اؾخسام مكخ٣اث 

كت والا   Barbituratesا٫ عججاٝ التى جهِب الصخو للخد٨م فى ٖملُاث الٖغ

 اإلادؿمم.

  FNO 1081 .Flouroacetamideٞلىعوؤؾِخامُض  -6

مغ٦ب ٖلى ق٩ل بىصعة بًُاء ٖضًمت الُٗم والغاثدت, ٌٗٝغ باؾم اإلاغ٦ب 

في مٗٓم نٟاجه بال ؤهه ٌؿخسضم بترا٦حز ؤٖلى, بؿبب  1080ٌكبه اإلاغ٦ب  1081

, ٣ٞض ؤُٖى اؾخسضامه بتر٦حز
 
% في الُٗىم هخاثج ؤًٞل 2-1 ؾمُخه اإلاىسًٟت وؿبُا

 ما ٌؿخسضم إلا٩اٞدت 0.25بتر٦حز  1080مً هخاثج 
 
% في ؾلؿلت مً الازخباعاث , ٚالبا

 ال٣ىاعى في ؤهٓمت الهٝغ الهخي.

٣ت ٖمل اإلابُض و اٖغاى الدؿمم باإلابُض  ٍَغ

٣ت ٖملت , وان ٧ان ًدخاط الى مضة  ٌكابه هظا اإلاغ٦ب اإلاغ٦ب الؿاب٤ فى ٍَغ

جازحره . وجدكابه اٖغاى الدؿمم به م٘ اإلاغ٦ب الؿاب٤ ول٨ً فى خالت  اَى٫ ختى جٓهغ

م٨ً  الدؿمم بهظا اإلاغ٦ب ٞان الحُىاهاث جىام ٖلى ظىبها م٘ ْهىع ج٣لهاث ًٖلُه . ٍو

اؾخسضام مغ٦باث الاؾِخامُض للٗالط . ول٣ض لىخٔ ان ط٧ىع الٟئران التى جىاولذ 

اث جدذ ممُخت مً هظا اإلاغ٦ب ٢ض ه٣و وػجها اما الاهار ٣ٞض ٢لذ ٢ضعتها ٖلى  ظٖغ

 الخىاؾل .
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 ** Subacute Rodenticides**مبُضاث ال٣ىاعى مخىؾُت الخإزحر: 

ت زالزت مغ٦باث هي   ,Calciferol , Bromethalinًدب٘ لهظه املجمٖى

fluropropaline  ,ٗت الخإزحر وجمخل٪ هظه اإلاغ٦باث الٗضًض مً نٟاث اإلابُضاث ؾَغ

م مً ؤن ال٣اعى ًم٨ً ؤن ًدىاو٫ ول٨نها جسخل٠ ٖنها في ب ٌٗ الهٟاث, ٞٗلى الٚغ

ت ٢اجلت مً هظا اإلاغ٦ب زال٫  ؾاٖت بلى ؤن اإلاىث ال ًدضر بلى بٗض ٖضة ؤًام.  24ظٖغ

ت ٢اجلت  , ْهىع ؤٖغاى الدؿمم ٖلى ألاٞغاص التي جىاولذ ظٖغ
 
ومً الهٟاث اإلامحزة ؤًًا

ت ٚحر ٧اُٞت لل٣خل, خُض لى ألاٞغاص التي جىاولذ ظٖغ  ًٖ  ٖو
 
جخى٠٢ ال٣ىاعى ٧لُا

ؾاٖت مً جىاو٫ الُٗم الؿام, وهظه محزة مهمت في اؾخسضام هظه  24الخٛظًت بٗض 

اإلاغ٦باث ٩ًىن الًغع ًخى٠٢ مباقغة ) ختى ٢بل ؤن ًدضر اإلاىث( . ل٨ً في خا٫ جىاو٫ 

٦مُت ٚحر ٧اُٞت لل٣خل ؾُاصي طل٪ بلى ٞكل ٖملُت اإلا٩اٞدت, خُض حؿخُٗض ألاٞغاص 

خاب٘ الدؿبب الًغع مً ظضًض. ٞالحضوص الٟانلت بك٩ل ٧امل, ب٩ىن مىث وكاَها وج

 
 
ٗت الخإزحر ؤخُاها  ٖىض اؾخسضام اإلابُضاث ؾَغ

 
ألاٞغاص ٢ض ًخإزغ لٗضة ؤًام ؤًًا

 وزانت ٖىض اؾخسضام مبُض الؿُتر٦ىحن ؤو مبُض ؾلٟاث الشالُىم.

 onic rodenticides**Chr**مبُضاث ال٣ىاعى طاث الؿمُت اإلاؼمىت ؤو بُُئت الخإزحر: 

  

 "ماوٗاث الخجلِ لل٣ىاعى"                        

 

ٌٗض ا٦دكاٝ اإلاغ٦باث اإلااوٗت لخسثر الضم  Anticoagulantsماوٗاث جسثر الضم 

اصة ألامان والٟٗالُت في مجا٫ م٩اٞدت ال٣ىاعى.  الخُىة ألا٦ثر ؤهمُت في ٍػ
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 آلُت الخإزحر:

مى٘ ٢ابلُت الضم للخسثر او الخجلِ وحك٨ُل  حٗمل هظه اإلاغ٦باث ٖلى به٣ام ؤو

٤ مى٘ حك٩ل ُٞخامحن  ت )الجلُت(. وحؿبب هظه اإلاغ٦باث اإلاىث ًٖ ٍَغ  Kالخثره الضمٍى

ىضما ًىسٌٟ مؿخىي البروجغومبحن  لحض خغط الًم٨ً مٗه  Prothrombinفي ال٨بض ٖو

م٨ً  ختى خضور اإلاىث, ٍو
 
ٞهم آلُت  ؤن جخ٩ىن الخثرة, ٌؿخمغ الجٝز مهما ٧ان زُٟٟا

ت آلالُت التي جخ٩ىن بها الخثرة  ٖمل اإلابُضاث اإلااوٗت لخسثر الضم بؿهىلت, ٖىض مٗٞغ

ت لًغع ؤو لجغح ما, ًخدى٫  ُت الضمٍى ت بالحالت الُبُُٗت, ٞٗىض حٗغى ألاٖو الضمٍى

ًمى٘ اؾخمغاع هٝؼ الضم, وما ًدضر هى ؤن ؤخض  Jellyالؿاثل ٖلى هالم   الضم

ؿمى الـبغوجِىاث الضم ٚحر اإلاى ًخدى٫ بلى ٦خلت ٚحر مىدلت لُُٟت  Fibriongenدلت َو

دٟؼ هظا الخدى٫ في جغ٦ُب الضم  Fibrinالتر٦ُب حؿمى  وهي التي حك٩ل الخثرة, ٍو

م الثرومبحن  م مً ؤخض بغوجِىاث الضم, ًضعى  Thrombinبٟٗل ؤهٍؼ دك٩ل هظا ألاهٍؼ ٍو

م آزغ ٌؿمى  Prothrombinالبروزغمبحن  خدغع ألازحر  Thrombokinazeبٟٗل ؤهٍؼ , ٍو

ٞةن  K, ٟٞ  خا٫ حُُٗل بهخاط ُٞخامحن  Kمً ألاوسجت اإلاخًغعة بٓل وظىص ُٞخامحن 

ت, وبالخالي ٞةن الجٝز ؾِؿخمغ  طل٪ ؾُاصي بلى حُُٗل ٖملُت حك٩ل الخثرة الضمٍى

 ختى خضور اإلاىث, بن آلُت الخإزحر البُ ء لهظه اإلاغ٦باث هي ؾغ هجاخها.
 
جُا  جضٍع

بضؤ الٗام آللُت مى٘ الخسثر ول٨ً الضوع الظي ج٣ىم به اإلابُضاث اإلااوٗت هظا هى اإلا

وبٗملُت مى٘ اؾخمغاع  Kللخسثر ٖلى وظه الخدضًض, هى حُُٗل صوعة حك٩ل ُٞخامحن 

٤ الٛظاء ٣ِٞ هي  Kصوعة حك٩ل الُٟخامحن هظه ج٩ىن ٦مُت ُٞخامحن  اإلاإزىطة ًٖ ٍَغ

ٌ ٖىامل الخجلِ في الضم بٗض ٞترة  اإلاخاخت صازل الجؿم, والتي ال حٗخبر ٧اُٞت لخٍٗى

 وبظل٪ 
 
ت ٧اُٞت مً الُٗم, حؿخجٝز هظه الٗىامل ؤزحرا ٢هحرة مً اؾتهال٥ ظٖغ

دضر اإلاىث بالجًز٠   Haemorrhageجٟكل في الحٟاّ ٖلى مؿخىي الخسثر في الضم ٍو

ؿخٛغ١ طل٪  ًىم, وبخإزغ ْهىع ؤٖغاى اإلاىث الج٨ٟغ لل٣ىاعى بإٖغاى  28-4َو

.  Bait Shyness  ماوٗاث الخسثر, مما ًمى٘ ْهىع مك٩لت الحظع مً الُٗىمالدؿمم ب

٣ت الخإزحر البُ ء هظه ٞىاثض مهمت, خُض ٌٗخبر التزوص بالك٩ل الٟٗا٫ مً  ولٍُغ

٤ اؾخسضام ٦مُت مً ُٞخامحن   لخصحُذ وي٘ الخسثر في الضم ًٖ ٍَغ
 
الُٟخامحن ٖالظا
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K1  بطن ُٞخامحن ,K  ا١ الىىعي في خاالث الدؿمم  Specific antidoteهى التًر

 مً الى٢ذ لل٣ُام بةظغاءاث الٗالط ٖلى 
 
الٗغضخي, وجامً آلُت الخإزحر البُ ء مدؿٗا

 للخضزل في ٖالط خاالث الدؿمم.
 
ٗت الخإزحر التي الجٟسح مجاال  زالٝ اإلابُضاث الؿَغ

 generation of anticoagulants  Firstمبُضاث الجُل ألاو٫ مً ماوٗاث الخسثر  -1

ت  1970-1950ْهغث زال٫ الٟترة  الٗضًض مً ماوٗاث الخسثر بهىعها الخجاٍع

وؾمُذ مغ٦باث الجُل ألاو٫. الهٟت اإلاهمت التي جد٨م اؾخسضام هظه اإلاغ٦باث هي 

ؤجها ٚحر ؾامت بك٩ل ٧اٝ لدؿبب اإلاىث بٗض الخٛظي ٖلى الُٗم إلاغة واخضة, ٞهي طاث 

لٟترة ٢هحرة  Kبٖا٢ت صوعة حك٨ُل ُٞخامحن ؤزغ جغا٦مي , وبض٢ت ؤ٦ثر هي ٞٗالت في 

٣ِٞ, لظل٪ ًجب ؤن ًخم الخٛظي ٖليها وبك٩ل مؿخمغ لٗضة ؤًام, للىنى٫ ٖلى ؤَى٫ 

جإزحر مم٨ً ختى خضور اإلاىث. ولظل٪ بن هجاخها في م٩اٞدت ال٣ىاعى ٌٗخمض ٖلى 

ؤؾابُ٘,  ؤًام بلى ٖضة  بم٩اهُت ونى٫ آلاٞت اإلاؿتهضٞت بلى الُٗىم لٟترة جتراوح مً ٖضة

ؤو الخُُٗم  Surplus Baitingولخإمحن طل٪ َىع بظغاء ٌؿمى الخُُٗم اإلاؿخمغ 

 مً الُٗىم في ه٣اٍ    Continues Baitingؤلايافي 
 
وهى ٌٗجي وي٘ ٦مُاث ٦بحرة وؿبُا

خم ججضًضها بك٩ل صوعي لخإمحن الُٗم الؿام  مدضصة )في مدُاث الخُُٗم( , ٍو

م الخُُٗم ختى جى٠٢ الخٛظًت )جى٠٢ اؾتهال٥ باؾخمغاع لآلٞاث اإلاؿتهضٞت. ًضو 

ؿمى الباخشحن هظه الٗملُت  الُٗىم( مما ٌكحر ٖاصة بلى اهتهاء ٖملُت اإلا٩اٞدت, َو

 .Saturationباإلقبإ 

بن ال٨مُاث ال٨بحرة مً الُٗىم التي جخُلبها ٖملُت الخٛظًت اإلاؿخمغة, وما 

اؾخسضام هظه اإلاغ٦باث ٚحر ًترجب ٖليها مً ه٣ٟاث وظهىص مً ٢بل اإلاؿخسضم ًجٗل 

ٖملي في م٩اٞدت ال٣ىاعى الؼعاُٖت , بياٞت بلى ؤن بٌٗ ألاهىإ الح٣لُت مً 

 , 
 
ال٣ىاعى جهٗب م٩اٞدتهما بمشل هظه اإلاغ٦باث, بياٞت للٟٗالُت الًُٟٗت وؿبُا

 وهظه هي ألاؾباب الغثِؿُت في الحض مً اؾخسضامها.

 بٌٗ مغ٦باث الجُل ألاو٫ مً ماوٗاث الخسثر:

خحن :  جدب٘ ظمُ٘ اإلاغ٦باث اإلااوٗت لخسثر الضم إلخضي املجمٖى
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-  ً ت الهُضعو٦سخي ٧ىماٍع ت الاهضاهضًىن  Hydroxycoumarinمجمٖى ؤو مجمٖى

Indane-dion  في نٟاتها 
 
بؿبب جغ٦ُبها اإلادكابه ٞهي الجسخل٠ ٦شحرا

 ال٨ُمُاثُت ول٨ً الازخالٝ ٩ًىن في ؾمُتها لل٣اعى اإلاؿتهضٝ.

ت اله - ً مجمٖى  : Hydroxycoumarinsُضعو٦سخي ٧ىماٍع

1.  ً    Warfarinالىاٞاٍع

هى ؤو٫ اإلاغ٦باث اإلااوٗت لخسثر الضم التي اؾخسضمذ بك٩ل واؾ٘ ٦مبُضاث 

 بٗض ْهىع ٢1950ىاعى. ؤهخج ألو٫ مغة في ٖام 
 
, ل٨ً اؾخسضامه اهدؿغ ٦شحرا

ت م٣اومت ال٣ىاعى لهظا اإلاغ٦ب في الٗضًض مً صو٫ الٗالم. جتراوح ٢ُم ال جٖغ

٤ الٟم يض الجغطان  LD50ال٣اجلت الخهُٟت  . ٦جم/مجم 323-1.5ًٖ ٍَغ

ت ٖضًضة,  ً في ألاؾىا١ جدذ ؤؾماء ججاٍع غ مؿخدًغاث ٖضًضة للىاٞاٍع جخٞى

% مً اإلااصة الٟٗالت, حؿخسضم في جدًحر 1-0.5ٞمىه مغ٦ؼاث جدخىي ٖلى 

الُٗىم ؤو حؿخسضم ٦مؿاخ٤ُ اخخ٩ا٥. ومىه مؿخدًغاث ظاهؼة 

 % مً اإلااصة الٟٗالت. 0.05-0.025ضام جدخىي لالؾخس

ً وال٩الؿُٟحرو٫  اٍع غ بٌٗ اإلاؿخدًغاث ٖلى ق٩ل زلُِ مً الىاٞع وجخٞى

ىى٦ؿُلحن  Sorixa CRحؿمى  ً م٘ ؾلٟا٧ٍى اٍع ومً الىاٞع

Sulphaquinoxilline   حؿمىProlin. 

  ٧Comachlorىما ٧لىع  .2

ً للجغط  LD50, ٢ُمت  هظا اإلاغ٦ب في بضاًت الخمؿِىاث بٗض هجاح الىاٞاٍع

جي  ملٜ / ٦ٜ جؼصاص ٞٗالُخه ٖىضما ٌؿخسضم لٗضة ؤًام مخخالُت. جدخىي  16.6الجرٍو

 ٖلى 
 
ا  جدذ الاؾم  0.0375الُٗىم املحًغة ججاٍع

 
ا % مً اإلااصة الٟٗالت وحؿى١ ججاٍع

Racumin  حؿخسضم ٦مسحى١ اخخ٩ا٥ ؤو حؿخسضم في 0.75ومىه بىصعة مغ٦ؼة %

 جدًحر الُٗىم.

 : Indane-dioneت الاهضاهضًىن مجمٖى

  Diphacinoneصاًٟاؾِىىن  -1
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يض الجغط  LD50, جتراوح ٢ُم  1952اؾخسضم ألو٫ مغة ٦مبُض ٢ىاعى في ٖام 

جي مً  , اؾخسضم في الىالًاث اإلاخدضة بك٩ل واؾ٘ إلا٩اٞدت  ٦جم/مجم 340-2.3الجرٍو

ئران الح٣ى٫  ال٣ىاعى ٦ٟاءة  في البؿاجحن , ووظض ؤهه ؤ٢ل مبُضاث Volesالجغطان ٞو

ت    ,super  Diphacinone ,RamikRatkillerفي م٩اٞدت ٞئران الح٣ى٫. ألاؾماء الخجاٍع

 control.٪حرطل  ٚو

% مً اإلااصة الٟٗالت ٖلى ق٩ل 0.5-0.1بىصعة مغ٦ؼة جدخىي  مؿخدًغاجه: 

ٖلى  ٧ابؿىالث , ؤو م٨ٗباث قمُٗت ظاهؼة لالؾخسضام, بياٞت لُٗىم جدخىي 

غ مىه مغ٦ؼاث ؾاثلت طوابت بتر٦حز 0.005-0.05 % 1% مً اإلااصة الٟٗالت , وجخٞى

% مً اإلااصة الٟٗالت. وحؿخسضم الترا٦حز الٗالُت في 2ومؿاخ٤ُ اخخ٩ا٥ جدخىي 

 م٩اٞدت الٟئران والترا٦حز ألا٢ل إلا٩اٞدت الجغطان.

اؾِىىن  -2  : ٧Chlorophacinonلىعٞو

ؿخسضم آلان بك٩ل واؾ٘ في ٦مبُ 1961ؤهخج ألو٫ مغة ٖام  ض لل٣ىاعى, َو

٩ا, ٢ُمت  جي  LD50ؤوعوبت وؤمٍغ , وم٘ طل٪ بٌٗ  ٦جم/مجم 20.5للجغط الجرٍو

 , وفي ؤخض الازخباعاث وظض ؤن َٗم بتر٦حز 
 
% مً 0.025الٟئران ٧اهذ م٣اومت وؿبُا

اؾِىىن ؤصي إلاىث ظمُ٘ الٟئران املخخبرة بٗض  اؾاث ؤًام مً الخٛظًت. وفي صع  7ال٩لىعٞو

ًىم مً الخٛظًت اإلاؿخمغة ٖلى الُٗم الؿام. مً  21-0ؤزغي جُلب مىث الٟئران 

ت   ٚحر طل٪ rat killer, Mhouse ,و Caidألاؾماء الخجاٍع

 :pindonبىضون  -3

ُما بٗض ا٦دكٟذ زىانه ٦مبُض  اؾخسضم في البضاًت ٦مبُض خكغي ٞو

جي جتراوح مً  LD50لل٣ىاعى , ٢ُم  جدىي  ٦جم/مجم 280-50يض الجغط الجرٍو

ت, 0.05-0.005الُٗىم    Pivalinؤو  Pival% مً اإلااصة الٟٗالت جدذ ؤؾماء ججاٍع
 
و٦شحرا

٨ُت.  ماٌؿخسضم إلا٩اٞدت الجغطان والٟئران زاعط الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 

 Second Generation of( مبُضاث الجُل الشاو  مً ماوٗاث الخسثر 2

Anticoagulants 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmnshouse.com%2Fproduct%2Framik-116300-diphacinone-rodenticide-bait%2F&psig=AOvVaw3Cw4gzF8XOAPNhVS4GTCNX&ust=1587197240607000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjby_7OgO_oAhUUbRoKHZoCCX0Qr4kDegUIARD8AQ
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اؾ٩ىجلىضا ٖام  اعى إلااوٗاث جسثر الضم ألو٫ مغة في ا٦دكٟذ م٣اومت ال٣ى 

ً,    , خُض ْهغث اؾخدالت م٩اٞدت مجخمٗاث الجغط1958 اٍع جي بالىاٞع الجرٍو

 ً اٍع ل ًم٨ً ؤن ًىجح في م٩اٞدت ال٣ىاعى اإلا٣اومت للىاٞع ىضما اٖخ٣ض ؤن ال٩ىماججًر ٖو

. هضص ْهىع اإلا٣اوم
 
 ما ْهغث اإلا٣اومت لهظا اإلاغ٦ب ؤًًا

 
ٗا ت الىجاخاث ال٨بحرة وؾَغ

التي خ٣٣ها اؾخسضام ماوٗاث الخسثر في مجا٫ م٩اٞدت ال٣ىاعى, وبضؤث املحاوالث 

٣ت جإزحرها ٖلى  الجاصة لحل مك٩لت اإلا٣اومت بالبدض ًٖ بضاثل جسخل٠ في ٍَغ

ال٣ىاعى. ول٨ً بٌٗ ال٨ُمُاثُحن اإلاخمؿ٨حن بالهٟاث ؤلاًجابُت إلااوٗاث الخسثر 

ئاث ً والخٓىا ؤن الىٓحر  اؾخمغوا في جٟدو ظٍؼ  chloro -2الهُضعو٦سخي ٧ىماٍع

, ٧ان ؤ٢ل ٞٗالُت ٖىض ال٣ىاعى التي امخل٨ذ  Kلُٟخامحن  هى مًاص جسثر مٗغٝو

اإلا٣اومت. ؤْهغث هظه اإلاالخٓت بم٩اهُت خل مك٩لت م٣اومت ال٣ىاعى إلااوٗاث الخسثر. 

ئاث طاث الهٟاث ا ىبت, و٢امذ ؤبدار ٖضًضة ٢اصث ال٦دكاٝ ؾلؿلت مً الجٍؼ إلاٚغ

و٧ان ؤولها الضاًُٟىا٧ىم زم جبٗه البروصًٟا٧ىم, في ٞغهاؽ ؤوظض ال٨ُمُاثُىن ؾلؿلت 

ً ومنها البروماصًىلىن ووظض ؤهه ٞٗا٫ يض ال٣ىاعى  اٍع مً الىٓاثغ ال٨دىلُت للىاٞع

 ؤي٠ُ ٖلى ال٣اثمت مغ٦بحن هما, الٟلى٧ىماٞحن , الضاًُٟصُالىن , 
 
اإلا٣اومت والخ٣ا

هظه اإلاغ٦باث حؿمُت : مغ٦باث الجُل الشاو  مً ماوٗاث جسثر وؤَل٣ذ ٖلى ظمُ٘ 

 الضم.

 : Difinacomصاًُٟىا٧ىم  -1

ً وهى ؤو٫ مغ٦ب مً ؾلؿلت الجُل الشاو   ت الهُضعو٦سخي ٧ىماٍع ًدب٘ ملجمٖى

ت 1975ٖام  Hadler and Shadboltإلااوٗاث الخسثر, ا٦دكٟه  . ؤْهغث الخجاعب املخبًر

 يض الجغطان 
 
جُت ؤهه ٞٗا٫ ظضا ً ,  R.norvegicusالجرٍو اٍع والٟئران الحؿاؾت للىاٞع

ويض الجغطان اإلا٣اومت, وؤ٦ضث الخجاعب بم٩اهُت اؾخسضامه في اإلا٩اٞدت الح٣لُت, في 

 % مً اإلااصة الٟٗالت يض الجغطان اإلا٣اومت.0.005َٗىم جدخىي 

 ٖام 
 
ا ي وهى ؤو٫ مبُضاث الجُل الشاو  مً ماوٗاث الخسثر الت 1976ْهغ ججاٍع

ً واإلاغ٦باث اإلاكابهت له.  اٍع ذ بك٩ل ججاعي إلا٩اٞدت ال٣ىاعى اإلا٣اومت للىاٞع وٖػ

ًخه٠ هظا اإلاغ٦ب بلى خض ما بالخسهو, خُض ٧ان ؤ٢ل ؾمُت للحُىاهاث ٚحر 



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 136 

ل٩ل مً ال٨الب والضظاط  50,  ٦جم/مجمم٣ضعة ب LD50اإلاؿتهضٞت ) خُض بلٛذ ٢ُم 

ت(. 50لل٣ُِ وؤ٦ثر مً  100,  غ اإلاؼٖع  بك٩ل واؾ٘ في م٩اٞدت  لخىاٍػ
 
ٌؿخسضم خالُا

غ مىه الٗضًض مً الُٗىم, جدخىي ٖلى  ٩ا. جخٞى ال٣ىاعى وزانت في ؤوعوبا وظىىب ؤمٍغ

% مً اإلااصة الٟٗالت, ٖلى ق٩ل خبىب ٧املت ؤو مجغوقت, ؤو ٖلى ق٩ل 0.005

ت  و  Ratshotو Neosorexaؤو  ٦Ratakبؿىالث ؤو م٨ٗباث قمُٗت جدذ ؤؾماء ججاٍع

Neokill وRoban .٪او ٚحر طل 

ُاهُا ٖام  جي في بٍغ خضزذ اإلا٣اومت للضاًُٟىا٧ىم ٖىض مجخمٗاث الجغط الجرٍو

لل بٌٗ الباخشحن اإلا٣اومت اإلاىسًٟت لهظا اإلا1978 غ٦ب بلى ٖىامل ؾلى٦ُت, , ٖو

ُاهُا  ً في بٍغ اٍع  ٖىض الٟئران اإلا٣اومت للىاٞع
 
وسجلذ م٣اومت يض هظا اإلاغ٦ب ؤًًا

وسجلذ م٣اومت ٖىض بٌٗ ألاهىإ ألازغي مً ال٣ىاعى في ٖضص مً الضو٫ ألاوعوبُت , 

 بك٩ل ظُض.
 
م طل٪ ٌٗض ٞٗاال  وبٚغ

 :  Bromadioloneبغوماصًىلىن  -2

ت الهُضعو٦ ً, سجل ألو٫ مغة ٖام ًدب٘ مجمٖى وؤصزل بلى  1968سخي ٧ىماٍع

. ٞاٖلُخه في املخبر ٖالُت يض ال٣ىاعى 1976الاؾخسضام ٦مبُض ٢ىاعى ٖام 

ً, و٢اصع ٖلى ٢خل الجغطان الحؿاؾت بٗض ًىم واخض مً الخٛظي  الحؿاؾت للىعاٞاٍع

جب بٖاصة الخٛظًت ل٣خل الجغطان والٟئران اإلا٣اومت. ٖاصة ما ٌ ؿخسضم ٖلى الُٗىم, ٍو

 يض 0.005البروماصًىلىن في َٗىم بتر٦حز 
 
% يض الجغطان والٟئران و٧ان ٞٗا٫ خ٣لُا

كل في م٩اٞدت الٟئران اإلاجزلُت, في زالزت ازخباعاث مً ؤنل ؾخت  الجغطان اإلا٣اومت ٞو

ُاهُا, خُض ب٣  ٞإع واخض اؾتهل٪  مً  ٦جم/مجم 410مً الازخباعاث الح٣لُت في بٍغ

هغث  لحضور  اإلااصة الٟٗالت, ْو
 
مكاهضاث مكابهت في ٞىلىضة, واٖخبر طل٪ هظًغا

م٣اومت الٟئران لهظا اإلابُض. ولىخٓذ ٦ظل٪ م٣اومت الٟئران للبروماصًىلىن في ٦ىضا, 

 ٦ما ط٦غث م٣اومت الٟئران والجغطان لهظا اإلاغ٦ب في الضاهماع٥.

ء, ٌؿخسضم البرماصًىلىن بك٩ل واؾ٘ في اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت والؼعاُٖت ٖلى الؿىا

غ ٖلى ق٩ل مؿخدًغاث مخٗضصة مدملت ٖلى خبىب الىجُلُاث ؤو ٖلى ق٩ل  خٞى ٍو

ذ, ؤو ٖلى ق٩ل بىصعة مغ٦ؼة جدخىي  % مً اإلااصة الٟٗالت, 0.5-0.1ؾىاثل ٢اٖضتها الٍؼ

https://www.pestcontrol.basf.co.uk/en/Products/Overview/Neosorexa%C2%AE-Bait-Block.html
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ت ٖضًضه منها2-0.1ؤو ٦مسحى١ اخخ٩ا٥ بتر٦حز   Super ,% , ًدؿى١ جدذ ؤؾماء ججاٍع

– Caid , Mouseoff, Contrac,Killrat, .٪او ٚحر طل 

 : Brodifacoumبغوصًٟا٧ىم  -3

ً, واؾخسضم في م٩اٞدت ال٣ىاعى ألو٫ مغة  ت الهُضعو٦سخي ٧ىماٍع ًدب٘ ملجمٖى

, وهى ؤقض مبُضاث الجُل الشاو  مً ماوٗاث الخسثر ٞٗالُت, خُض ازبدذ 1979ٖام 

ت ٞٗالُت هظا اإلاغ٦ب في م٩اٞدت الجغطان والٟئران اإلا ٣اومت الخجاعب الح٣لُت واملخبًر

ً . ٌؿخسضم البروصًٟا٧ىم في الُٗىم بتر٦حز  اٍع % ؾىاء في الح٣ل ؤو 0.005إلابُض الىاٞع

ت في م٩اٞدت ظمُ٘ آٞاث  في املخبر , وفي ظمُ٘ ؤهداء الٗالم, وباجذ ٞٗالُخه مٗغٞو

ال٣ىاعى في اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت والؼعاُٖت, وجٓهغ ٞٗالُت هظا اإلاغ٦ب في ٢خل ال٣ىاعى 

م ٦جؼء مً اخخُاظاجه الٛظاثُت في ًىم واخض ٣ِٞ ٣ٞض سجلذ بٗض اؾتهال٥ الُٗ

ت مً  ً لؤلهىإ الشالزت اإلاٗغٞو اٍع وؿب مىث ٧املت للؿالالث الحؿاؾت واإلا٣اومت للىاٞع

ؾاٖت مً  24ال٣ىاعى اإلاجزلُت )الٟإع اإلاجزلي, الجغط ألاؾىص, والجغط البجي( بٗض 

ٗالُت في ازخباعاث الخُُٗم الخٗغى لُٗىم البروصًٟا٧ىم , وجبِىذ الٟٗالُت ال

ت Pulsed Baitingاإلاخ٣ُ٘ ) ً , اإلاؿخدًغاث الخجاٍع اٍع ( يض الجغطان اإلا٣اوم للىاٞع

ٗىم )مدملت ٖلى خبىب  غة ٖلى ق٩ل ٦بؿىالث, م٨ٗباث قمُٗت, َو مخٞى

ت منها 0.005الىجُلُاث( جدخىي  ,Klerat % مً اإلااصة الٟٗالت, جدذ ؤؾماء ججاٍع

,Vertox Brodifacoum, Talon  ,Ratax ,Matikus .٪او ٚحر طل 

 :  Flocoumafenٞلى٧ىماٞحن  -4

ً, ؤصزل لالؾخسضام ٖام  ت الهُضعو٦سخي ٧ىما ٍع ؤ٢ل ٞٗالُت  1984ًدب٘ مجمٖى

 لل٨الب وجتراوح ٢ُم  ٦جم/مجم LD50 >100ٖلى الُُىع 
 
ٖلى الضظاط, ول٨ىه ؾام ظضا

LD50   ًاومت إلااوٗاث الخسثر ٞٗا٫ يض ال٣ىاعى اإلا٣ ٦جم/مجم 0.25-0.075م

ؿخسضم بك٩ل واؾ٘ في اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت والؼعاُٖت والهىاُٖت,  ألازغي, َو

 جدذ اؾم 
 
ا غ مً هظا اإلابُض ٌؿى١ ججاٍع وهى ٢الب  Stormاإلاؿخدًغ الخجاعي اإلاخٞى

 %.0.005قمعي ؤو ٦بؿىالث ؤو خبىب ٢مذ ٧املت, مدمل ٖليها اإلابُض بتر٦حز 

 : neDifethialoصاي ُٞصُالىن   -5
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ً, وهى ؤخضر مبُضاث الجُل الشاو  مً ماوٗاث  ت الهُضعو٦سخي ٧ىماٍع ًدب٘ مجمٖى

ذ  الخسثر. ًسخل٠ جغ٦ُبه ال٨ُمُاثُت ًٖ جغ٦ُب البروصًٟا٧ىم في اؾدبضا٫ طعة ال٨بًر

ً. اإلااصة الٟٗالت قضًضة الٟٗالُت  مدل طعة ألا٦سجحن في خل٣ت الهُضعو٦سخي ٧ىماٍع

ت ؤن َٗىم  يض ال٣ىاعى الحؿاؾت واإلا٣اومت ً, ؤْهغث الخجاعب املخبًر اٍع للىاٞع

% ٧اهذ ٞٗالت يض ؾالالث مسخلٟت مً الجغطان 0.0025الضاي ُٞصُالىن بتر٦حز 

م مً ؤن ٖغى الُٗىم الؿامت بهظا  غوؿا ٖلى الٚغ والٟئران في ٧ل مً الضاهماع٥ ٞو

زخباعاث التر٦حز إلاضة ًىم واخض لم ج٨ً ٧اُٞت ل٣خل ظمُ٘ ألاٞغاص املخخبرة, ؤُٖذ الا 

٨ُت هخاثج ظُضة. لم ًخم ج٣ُُم هظا  يض الٟئران والجغطان في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىض اؾخسضامه في َٗىم وجغ٦حز اإلااصة الٟٗالت ٞيها  % 0.0025اإلابُض بك٩ل واؾ٘, ٖو

ت يض الجغطان والٟئران  ًىظض ق٪ بؿُِ خى٫ ٞٗالُتها ٦مًاص جسثر وخُض الجٖغ

غ هظا اإلا خٞى  ,FirstStrikeبُض في صو٫ ؤوعوبُت مدضوصة جدذ اؾم ججاعي اإلا٣اومت, ٍو

Generation or BlueMax   .٪حر طل  .DT3 Difethialoneٚو

  

ت إلااوٗاث الخجلِ مً صولت  ت: جسخل٠ في مٗٓم الاخُان الاؾماء الخجاٍع ملحْى

 ألزغي 

 بظغاءاث ألامان ٖىض الخٗامل م٘ اإلابُضاث:

ٟا٫ ؤو الحُىاهاثوي٘ اإلابُضاث في ؤما٦ً ال جهلها ؤً -1  .الا٢خهاصًت ضي ألَا

ال١, وفي مساػن ٚحر مخاح للجمُ٘ -2  خٟٔ اإلابُضاث في ؤواو  مد٨مت ؤلٚا

 .الىنى٫ لها

ت وال ٌؿمذ بالخضزحن ؤو ألا٧ل -3  جسلِ اإلابُضاث في ؤما٦ً ظُضة التهٍى

والكغب في جل٪ ألاما٦ً ؤزىاء زلُها.. م٘ اؾخسضام ٧ل وؾاثل الى٢اًت مً 

 .وؤ٢ىٗت ٦ٟٝى

 ٛؿل ألاواو  اإلاؿخٗملت ٚؿال ظُضا بٗض الاهتهاء مً الخلِ, ٦ظل٪ الحا٫ح  -4

 . م٘ اإلاٗضاث وال٨ٟٝى اإلاُاَُت



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 139 

بالؿمىم.. وخبـ الحُىاهاث  وي٘ ٖالماث جدظًغ في اإلاىا٤َ اإلاٗاملت  -5

 .ألالُٟت ؤو مىٗها مً الىنى٫ الى م٩ان اإلاٗاملت

 . ًاهاببٗاص الحُىاهاث اإلاُخت مً اإلاٗاملت وخغ٢ها وصًٞ ب٣ا  -6

ا١( ٧ل  -7 ت )جٍغ نى٠ مً الؿمىم والاخخُاٍ ٖلُه, ٖىض خضور خاالث  مٗٞغ

ا١ م٘ اإلاهاب الى اإلاؿدكٟى, لٗضم ؤلاإلاام ال٩افي ٖىض  حؿمم وؤزظ التًر

 الحاالث الُٗاصاث واإلاؿدكُٟاث بالخٗامل اإلاخسهو م٘ جل٪

 rodenticide of Formulationsمؿخدًغاث مبُضاث ال٣ىاعى: 

٣ىاعى بإق٩ا٫ ونىع مسخلٟت لدؿهُل اؾخسضامها في جدًغ مبُضاث ال

. ٞمنها اإلاؿخدًغاث الجاهؼة لالؾخسضام, ومغ٦ؼاث اإلااصة الٟٗالت  مسخل٠ الٓغٝو

التي ًخم زلُها م٘ ماص ٚظاثُت ظاطبت لل٣ىاعى مً ٢بل اإلاؿخسضم, و٢ض جدًغ ٖلى 

هىاٖها ق٩ل َٗىم ؾاثلت ؤو ٖلى ق٩ل مبُضاث مالمؿت, حك٩ل الحبىب ٖلى ازخالٝ ؤ

ان , الظعة البًُاء( الٛظاء الغثِسخي لٛالبُت  –)ال٣مذ  الكٗحر, ألاعػ, الظعة, الكٞى

 ب٨مُاث ٦بحرة في مٗٓم صو٫ الٗالم, 
 
غها مدلُا ؤهىإ ال٣ىاعى, ٞلهظا الؿبب ولخٞى

نها, اؾخسضمذ ٦مىاص خاملت للماصة الٟٗالت ٖىض جدًحر الُٗىم  ولؿهىلت جسٍؼ

 الؿامت

ُت الجُضة ب٩ىجها ومً الىاخُت الا٢خه اصًت ًجب اؾخٗما٫ الحبىب طاث الىٖى

ُت الغصًئت ال٣ضًمت ؤو اإلاٍغًت واإلالىزت   لل٣ىاعى مً الحبىب طاث الىٖى
 
ؤ٦ثر ظظبا

 وللحهى٫ ٖلى هخاثج ظُضة بطا ما ؤخؿً ازخُاع اإلابُض اإلاىاؾب.

جًاٝ في بٌٗ ألاخُان مىاص ظاطبت, للُٗىم مشل ه٨هت الٟىا٦ه, اللحم , 

ت الؿم٪  ت ؤو الُاوؿىن بال ؤن هظه ؤلاياٞاث جبضو مٍٛغ , اإلاىالؽ,الؿ٨غ, ال٣ٞغ

للبكغ ؤ٦ثر منها لل٣ىاعى التي حٗض ناخبت ال٣غاع النهاج  في اؾدؿاٚت الُٗىم 

٨ُت لحماًت البِئت  ٖلى بياٞت الٍؼذ والؿ٨غ في  EPAاملحًغة, وحٗخمض الى٧الت ألامٍغ

باؾخسضامه ٖىض بظغاء ازخباعاث  الظي جىصخي Challenge dietالٛظاء اإلاىاٞـ 

ض مً اؾدؿاٚت الُٗىم.  الاؾدؿاٚت ٖلى ؤجها مىاص جٍؼ
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ت , بياٞت ماصة  غاى ججاٍع ومً ؤلاظغاءاث الٗامت ٖىض جهيُ٘ الُٗىم أٚل

نبُٛت ملىهت, )ٖاصة ػع٢اء ؤو ؾىصاء ؤو زًغاء(, للخدظًغ مً ؤن هظه الُٗىم ٚحر 

 بٌٗ اإلاىاص الحاٞٓت إلاى٘ همى مٗضة لالؾتهال٥ البكغي ؤو الحُىاو , وجًا
 
ٝ ؤخُاها

ُما ًلي ؤهم مؿخدًغاث مبُضاث ال٣ىاعى وهي:  الًٟٗ ٖلى الُٗىم. ٞو

 : Baitsالُٗىم اإلاٗضًت  -1

ت باإلابُض صوعا ٞٗاال و هاما في هجاح م٩اٞدت الٟئران, خُض  جلٗب ماصة الُٗم املخلَى

ً الحاالث لِـ ًخى٠٢ هجاح ؤي مبُض ٖلي ظتصة الُٗم خُض وظض اهه في ٦شحر م

ت بحن ٦ٟاءة اإلابُضاث اإلاؿخسضمت في م٩اٞدت ال٣ىاعى خُض ان  هىا٥ ٞغو١ مٗىٍى

التر٦ُب ال٨مُاج  لهظه اإلاىاص مدكابه و ٖلُه ٞإن ظاطبُت مىاص الُٗىم اإلاًاٝ الي 

غ الكغٍو  جب ان جخٞى هظه اإلابُضاث جلٗب صوعا ٦بحرا في هجاح ٖملُت اإلا٩اٞدت ٍو

 الاجُت في ماصة الُٗم:

غة في البِئت  -1 ان ج٩ىن ماصة الُٗم عزُهت مىسًٟت الخ٩ال٠ُ و مخٞى

لت ً لٟترة ٍَى  و ؾهلت الحهى٫ ٖليها و ٢ابلت للخسٍؼ

ان ٩ًىن الُٗم اإلاؿخسضم مىاؾب لىٕى الٟئران اإلاىظىصة في البِئت,  -2

خُض جسخل٠ اهىإ الٟئران في ٢ابلُتها للُٗىم املخخلٟت, ٞالٟإع 

جي ًًٟل الُٗىم الح ُىاهُت مشل الؿم٪ و الُٗمُت و الٟإع الىحرٍو

اإلادؿل٤  ًًٟل الُٗىم الىباجُت و الحبىب والشماع و الخًغواث, و 

الٟإع اإلاجزلي جإ٧ل ٧ل شخيء ٣ًابلها م٘ مُلها للخٛظًت ٖلي الحبىب, و 

خباع ٖىض اظغاء ٖملُت اإلا٩اٞدت للٟإع اإلاجزلي اهه  ًجب الازظ في الٖا

مٗحن و ٣ًٟض اهخمامه بالُٗم  صاثما عخا٫ و ال ًخٗىص ٖلي ٚظاء

ت, و هاصعا ما ًؼوع م٩ان الخٛظًت مغة زاهُت و لظل٪ ٞان ٖملُت  بؿٖغ

اإلا٩اٞدت يض الٟاع اإلاجزلي باؾخسضام اإلابُضاث اإلاؿُلت ٖلي هُئت 

ٟت هي اؾخسضام اإلابُضاث ٖلي هُئت  َٗىم ٚحر ٖملُت و ان اهجح ٍَغ

ىض اؾخسضام  Tracking powderمؿاخ٤ُ اإلامغاث  َٗىم م٘  ٖو
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اإلابُضاث يض ٞإع اإلاجز٫ ٞان اًٞل هظه الُٗىم هي الحلىي و الجبن 

 والخٟاح والبُاَا.

ان ٩ًىن الُٗم ا٦ثر ظاطبُت مً البضاثل الٛظاثُت اإلاىظىصة في  -3

ا و ٖلُه ٞان ٖملُت اإلا٩اٞدت باإلابُضاث اإلاؿُلت ٖلي هُئت مى٣ُت م

َٗىم و٢ذ هط  املحهى٫ الجُٟض خُض ج٩ىن الحبىب الىاضجت 

ا٦ثر ظاطبُت للٟئران مً الُٗىم الؿامت.و ًم٨ً اياٞت بٌٗ اإلاىاص 

الجاطبت مشل الؿ٨غ او الٗؿل الاؾىص في خالت م٩اٞدت املخاػن و 

 الكىن.

ة, الن الُٗىم اإلاخٟٗىه او اإلاخسمغة او ان ج٩ىن خالت الُٗم ظُض -4

ً الظعة  لت ا٢ل ظاطبُت  للٟئران و زانت ٖىض جسٍؼ املخؼوهت ٞترة ٍَى

لت ًدضر لها ٖملُت جؼهش خُض اجها  الكامُت املجغوقت إلاضة ٍَى

لُه ٞٗىض اؾخسضام ظَغل  ذ ٖو جدخىي ٖلي وؿبت ٖالُت مً الٍؼ

امها في الخُب٤ُ الظعة ٞالبض مً زلُها مباقغة باإلابُضاث واؾخسض

نها.  مباقغة بضون جسٍؼ

ٖىض اؾخسضام الحبىب ٦ُٗىم ًًٟل ان ج٩ىن مجغوقت ظغقا  -5

هٗب ٖلي الٟئران جىاولها, او  مخىؾُا بدُض ال ج٩ىن نٛحرة ظضا ٍو

نها. ٦ما ان ٖملُت  ٦بحرة و ٌؿهل ٖلي الٟئران ه٣لها الي جحىعها وجسٍؼ

ض مً مؿاخت الؿُىح اإلاٗغيت و التي ؾى  ٝ ًلخه٤ بيها الجغف جٍؼ

ض مً ا٢با٫  اإلابُض ٦ما ان الجغف ٌُٗ  ه٨هه مدببت للٟئران مما ًٍؼ

 الٟئران ٖليها.

ًجب ٖضم اؾخسضام الحبىب او الب٣ىلُاث ٚحر اإلا٣كىعة ٦ُٗم الجها  -6

ٚحر م٣بىلت للٟئران باالياٞت الي ان الٟئران ٖىض ج٣كحرها لهظه 

ها للٛالٝ ٞؿٝى جاصي الي ٣ٞض مٗٓم ا إلابُض اإلالخه٤ الحبىب و هٖؼ

 بالؿُذ.
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خباع ٖىض ازخُاع الُٗم اإلاىاؾب املحهى٫ الؿاثض  -7 ًجب الازظ في الٖا

في اإلاى٣ُت خُض ًىصخي باؾخسضام َٗم مً املحانُل الؿاثضة 

٘ املحهى٫ خُض ان الٟئران ٖىض حٗىصها ٖلي الخٛظًت  وطل٪ بٗض ٞع

ٖلي مدهى٫ مٗحن ٞاجها جًٟل هظا املحهى٫ ًٖ باقي املحانُل 

 ي.الازغ 

٢ض ٩ًىن مً اإلاُٟض اياٞت قم٘ البراٞحن الي الُٗىم في خالت  -8

اؾخسضامها في اعاضخي او اما٦ً مبخلت خُض ان طل٪ ؾٝى ًدمي 

ىبت, و ًغاعي ٖىض ٖمل طل٪ ان ج٩ىن الحبىب  الُٗىم مً الَغ

اإلاؿخسضمت م٘ الكم٘ مؿخضًغة ختي ج٣لل مً مؿاخت الؿُىح 

ت م٘ مغحٗاة ٖضم  بغوػ هظه الحبىب ًٖ اإلاٗغيت للٗىامل الجٍى

مؿخىي ؾُذ الكم٘ ختي ال ًبخل و ٖضم ٚمغ هظه الحبىب بُب٣ت 

 ؾم٨ُت مً الكم٘ ختي ال ج٣ٟض الحبىب ظاطبُتها للٟئران

٢ض ٩ًىن مً اإلاُٟض اؾخسضام الُٗىم الؿاثلت و طل٪ في خالت  -9

 البِئاث التي جٟخ٣ض وظىص مهاصع للمُاه ٧الكىن و املخاػن 

ُئت مسحى١ ممغاث بضون اياٞت َٗىم.. ٢ض ٌؿخسضم اإلابُض ٖلي ه -10

غاث اإلاىاػ٫ ٦ما ؾب٤, و ٢ض ال  ٣ت في م٩اٞدت ٍٞا وجُٟض هظه الٍُغ

٣ت هجاخا ما٦ضا م٘ الٟئران اإلادؿل٣ت و طل٪ لُى٫  حُٗ  هظه الٍُغ

 اعظلها و ٖضم اخخ٩ا٥ ٞغوة البًُ باإلاسحى١ 

 

واؾ٘ في  وحؿخٗمل خبىب الىجُلُاث )ال٩املت ؤو املجغوقت ؤو اإلاُدىهت( بك٩ل

ىض زلُها باإلااصة الٟٗالت جًاٝ ماصة الن٣ت وهي ٖاصة الٍؼذ  جدًحر الُٗىم, ٖو

الىباح , لدؿاٖض ٖلى الخها١ اإلااصة الٟٗالت باإلااصة الحاملت, ومى٘ جُاًغها ويُاٖها 

لى الهُٗض الخجاعي الًًٟل  ؤزىاء الخلِ مما ًازغ ٖلى ص٢ت التر٦حز اإلاُلىب  ٖو

٣ت ب٣اء اإلااصة الٟٗالت ٖلى ؾُذ الحبىب ال٩املت مما ٢ض الُٗىم املحًغة بهظه ال ٍُغ
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ض لخٌٟ اؾدؿاٚتها, بياٞت الخخما٫ اهٟها٫ اإلااصة الٟٗالت ًٖ ؾُذ اإلااصة  ًٍا

ت مخ٣لبت. ً ؤو ٖىض اؾخسضام في ْغٝو ظٍى  الحاملت في ْغٝو الخسٍؼ

وللخسلو مً هظه اإلا٣ُٗاث ْهغث بٌٗ مؿخدًغاث الُٗىم ٖلى ق٩ل 

اث  ٦Pelletsبؿىالث  جدكابه في ج٣ىُت جهيُٗها م٘ جل٪ اإلاُب٣ت في بهخاط اإلاًَٛى

الٗلُٟت خُض جسلِ خبىب الىجُلُاث اإلاُدىهت م٘ اإلااصة الٟٗالت وجًِٛ في ٢ىالب 

هغ ؤن الاؾدؿاٚت لل٨بؿىالث ؤ٦بر منها لُٗىم  مسخلٟت ألاق٩ا٫ وألاحجام, ْو

 مسخلٟت مً الحبى اإلاُدىه
 
ت, بياٞت لخىٕػ اإلااصة الحبىب ب٩ىجها جدخىي ؤهىاٖا

خى٠٢ مضي ٢بى٫ ال٣ىاعى لهظه  الٟٗالت بك٩ل مخىاػن يمً ال٨بؿىالث, ٍو

م٨ً بياٞت ٦مُت مً الكم٘ بلى  اإلاؿخدًغاث ٖلى ق٩لها وحجمها وصعظت ٢ؿاوتها, ٍو

ىبت ٖليها.  الخلُِ ٢بل الخهيُ٘ للحض مً جإزحر الَغ

ت اإلاخٛحرة  وفي ْغٝو الاؾخسضام ولحل مك٩لت زباث الُٗىم في الٓغٝو الجٍى

املخخلٟت وؾمُتها للُُىع, ْهغ هٕى ظضًض مً اإلاؿخدًغاث هي اإلا٨ٗباث الكمُٗت 

Wax blocks  جخإل٠ بك٩ل عثِسخي مً خبىب الىجُلُاث )ال٩املت ؤو املجغوقت ؤو

%. واؾخسضمذ في م٩اٞدت  40-15اإلاُدىهت( م٘ وؿبت مً قم٘ البراٞحن جتراوح مً 

ٓمت الهٝغ الهخي, واؾخسضمذ م٨ٗباث قم٘ الباعاٞحن ٢ىاعى اإلاضن, زانت في ؤه

ت ٖلى مبُض البروصًٟا٧ىم والضاُٞىا٧ىم بىجاح إلا٩اٞدت الؿالالث اإلا٣اومت مً  املحخٍى

م وظىص ؤٚظًت مىاٞؿت ٦شحرة في جل٪ اإلاؼإع  ُاهُا, بٚغ جي في مؼإع بٍغ الجغط الجرٍو

Buckle 1994. 

اصة جضابحر ألامان في َٗىم ال٣ىاعى ح  Deterent denatoniunؿخسضم ماصة ولٍؼ

benzaie  اؾمها الخجاعيBilrex  اإلا٣ُئت للبكغ ٖىضما جىظض في الُٗىم بيؿبت

% والجازغ هظه اليؿبت ٖلى اؾتهال٥ ال٣ىاعى للُٗىم, والضوع ألاؾاسخي لهظه 0.001

٣ت الخُإ وبالخالي زٌٟ  اإلااصة هى ج٣لُل ال٨مُت اإلاؿتهل٨ت مً الُٗىم الؿامت بٍُغ

 الدؿمم الٗغضخي. زُىعة



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 144 

 : ازخُاع ؤما٦ً وي٘ الُٗىم –

o ً٘جب ؤن ج٩ىن ه٣ِ وي٘ الُٗىم في زِ ؾحر الٟئران اإلاخى٢ . 

o  ت والؿٟلُت في خالت اإلا٩اٞدت صازل جىٕػ الُٗىم ٖلى ألاما٦ً الٗلٍى

 .اإلاباو 

o ًخم ازخُاع ألاما٦ً اإلآلمت والبُٗضة ًٖ الحغ٦ت والًىياء . 

o 15 ًبٗض الُٗم ًٖ الحىاثِ بم٣ضاع 
 
با  . ؾم ج٣ٍغ

o ( 20ٖضم حُٛحر ؤما٦ً وي٘ الُٗىم َى٫ ؤًام صوعة اإلا٣اومت  
 
ًىما

 
 
با  .) ج٣ٍغ

o  ٗلم ٞيها عؾم ٦غ و٧  ألما٦ً وي٘ الُٗىم جبحن بإع٢ام مؿلؿلت َو

ت لخمُحزها ًٖ الؿٟلُت  . ألاما٦ً الٗلٍى

o  ٪ُت ًخم وي٘ الُٗىم في اؾُىاهاث مً البالؾد في ألاما٦ً اإلا٨كٞى

ؤو ؤي ؤق٩ا٫ ؤزغي حٗى١ الحُىاهاث ألازغي مً الىنى٫  ؤو ما ٌكبهها

خم الخداًل  ٟا٫ ٍو  ًٖ مخىاو٫ ألَا
 
للُٗم الؿام وؤن ٩ًىن بُٗضا

بهىعة ؤو بإزغي ألما٦ً وي٘ الُٗىم في زِ ؾحر الٟئران صون ما 

 . يغع 

o  ضاص اإلاىخٓغ ًجب ؤن ًدىاؾب ٖضص ه٣ِ وي٘ الُٗىم م٘ ألٖا

 .)اإلاخى٢ٗت ( للٟئران

 : الُٗىمصوعاث  –ص 

٘ الٟئران اإلاُخت  اإلا٣هىص بها جىُٓم وي٘ الُٗىم وال٨ك٠ ٖليها وحُٛحر الخال٠ م٘ ٞع

وجُهحر ؤما٦نها بالٟىُ٪ ؤو ال٩لىع الجحري وعنض طل٪ في ظضاو٫ زانت ب٩ل صوعة م٘ 

 -: مالخٓت آلاح 

ت ضخمت مً الُٗىم الٛحر ؾامت والجاطبت للٟئران وفي صازل    .1 ًخم وكغ مجمٖى

٫ املخخلٟت التي ؾٝى حؿخسضم ُٞما بٗض م٘ الُٗىم الؿامت ُٞما ٌؿمى ألاق٩ا

ختى ًم٨ً جدضًض ؤما٦ً اهدكاع ال٣ىاعى و٦شاٞتها في ٧ل  (Pre – baiting) بٗملُت

ؿخمغ طل٪ إلاضة زالزت ؤًام  . مى٣ُت بىاء  ٖلى مٗض٫ اؾتهال٥ جل٪ الُٗىم َو
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ُىم الغاب٘ في اإلاىا٤َ التي زبذ حؿدبض٫ الُٗىم الٗاصًت بالُٗىم الؿامت في ال      .2

 .ؤجها مؿال٪ للٟئران

اصة الُٗم خؿب مٗض٫ الاؾتهال٥    .3 ٌؿخمغ ال٨ك٠ ًٖ الُٗىم لخُٛحر الخال٠ وٍػ

ؿخمغ طل٪ ختى ًخى٠٢ ؤ٧ل الُٗىم - ٘ الٟئران اإلاُخت مً ألاما٦ً املخخلٟت َو  .م٘ ٞع

٘ الُٗىم وحٗضم بٗض جهاًت الضوعة بضٞنها في الترب   .4 ت في خٟغة بٗم٤ واخض متر جٞغ

 ًٖ مهاصع اإلاُاه ؤو اججاه خغ٦ت الؿُى٫ وألامُاع
 
 بُٗضا

 
با  . ج٣ٍغ

ٌؿخمغ اإلاغوع لبًٗت ؤًام ؤزغي للخإ٦ض مً ظم٘ ٧ل الٟئران اإلاُخت بدظع قضًض م٘    .5

صٞنها م٘ ما ٌٗاص٫ وػجها مً الجحر الخي وجُهحر م٩اجها باإلاُهغاث الُبُت ٧الٟىُ٪ ؤو 

 .حري ال٩لىع الج

الخٔ ؤهه ًم٨ً اؾخسضام بٌٗ الُٗىم الؿامت في نىعة ؾاثلت في اإلاىا٤َ الجاٞت  ٍو

التي ٩ًىن مً الهٗب ٞيها ٖلى ال٣ىاعى الحهى٫ ٖلى اإلااء .. ٦ما ًم٨ً اؾخسضام 

 .بٌٗ اإلاغ٦باث التي ال جخإزغ باإلااء لالؾخسضام في مىاؾحر املجاعي )ؤ٢غام قمُٗت(

 

 Contact Poisons ( ؾمىم اإلاالمؿت )بىصعة حٟٗحر -2

غ ٖلى ق٩ل هالم,   ٖلى ق٩ل مؿاخ٤ُ و٢ض جخٞى
 
غ مبُضاث اإلاالمؿت ٚالبا جٞى

وهي باإلاٗجى الض٤ُ٢ للٗباعة لِؿذ مبُضاث مالمؿت ب٩ىجها حؿبب اإلاىث هدُجت 

لى ألاؾُذ واإلامغاث التي حؿحر ٖليها  مالمؿتها للجلض, ٞهي جىثر ٖىض ٞخداث الجحىع ٖو

غائها بهظه اإلاىاص, وجضزل بلى ظهاػ الهًم ٖىض ال٣ىاعى, مما ًاصي لخل ىر ؤ٢ضامها ٞو

غائها بىاؾُت اللؿان, وبظل٪ ٞهي ؾمىم مٗضًت مً  جى٠ُٓ ال٣ىاعى أل٢ضامها ٞو

 مداؾً هظه اإلاىاص ٖضم جإزغها باالؾدؿاٚت ؤو بٓاهغة الاقدباه والخجىب.

)بىص
 
عة مؿاخ٤ُ الاخخ٩ا٥, ؤو مؿاخ٤ُ ممغاث الاهخ٣ا٫ ٦ما حؿمى ؤخُاها

ئاث   مً خُض التر٦ُب ال٨ُمُاج  , وجخإزغ ٞٗالُتها بحجم ظٍؼ
 
الخٟٗحر( , جسخل٠ ٦شحرا

ئاتها ؤن جىجظب لٟغاء الحُىاهاث  اإلااصة الٟٗالت, وؤًٞلها هي جل٪ التي ًم٨ً لجٍؼ

 اإلاؿتهضٞت بٟٗل ٢ىي ال٨هغباء الؿا٦ىت اإلاىظىصة ُٞه.
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٥ ؤ٦بر ب٨شحر مً جغ٦حزها في ٖاصة ٩ًىن جغ٦حز اإلااصة الٟٗالت في مؿاخ٤ُ الاخخ٩ا

ت ٖلى هٟـ اإلاغ٦ب    20الُٗىم اإلاٗضًت املحخٍى
 
 , بؿبب ؤن ٦مُت ٢لُلت وؿبُا

 
يٟٗا

 للتر٦حز الٗالي للماصة الٟٗالت وإم٩اهُت جُاًغها في 
 
مً الؿم حٗل٤ بٟغاء الحُىان. وهٓغا

ىه, الهىاء واهخ٣الها مً مىا٤َ الاؾخسضام ٖلى ؤما٦ً جدًحر الٛظاء ؤو ؤما٦ً  جسٍؼ

 ًجب ؤن ًخم الخٗامل بدظع قضًض م٘ هظه اإلاؿخدًغاث.

ولحل مك٩لت الخلىر التي ٌؿببها اؾخسضام مؿاخ٤ُ الاخخ٩ا٥ للبِئت ْهغث 

, واؾخسضمذ بك٩ل ؤؾاسخي إلا٩اٞدت 
 
مؿخدًغاث الهالم )التي حٗخبر ؤ٦ثر ؤماها

 الٟئران, ٖلى ق٩ل ؤهٟا١ انُىاُٖت جدخىي ٞخُل مكغب البروصًٟا٧ىم(

 liquidضاث ؾاثلت مبُ -3

  حؿخسضم هظه الهىعة مً اإلابُضاث في ٦شحر مً الحاالث منها

ت ٖالُت التر٦حز إلا٩اٞدت اٞه ازغي ٢ضي جاصي - ٖىض اؾخسضام مبُضاث خكٍغ

 الي زٌٟ حٗضاص ٦شاٞت الٟئران في هظه اإلاى٣ُت 

 في الاما٦ً التي جدخاط ٞيها الٟئران الي ماء  -

  

ــــاث  -4 ــ  Fumigantsاإلاضزىــ

الُغ١ وؤ٦ثرها هجاخا في م٩اٞدت ال٣ىاعى  اؾخسضام الٛاػاث الؿامت مً ؤ٢ىي 

حرها, وطل٪ للخانُت التي ًخمخ٘ بها الٛاػ في  وختى الُُٟلُاث والحكغاث والٗىا٦ب ٚو

ومسابئها ٚحر الٓاهغة للُٗان .. ول٨ً  مالخ٣ت ال٩اثىاث الحُت و٢خلها ختى في جحىعها

ض ؤن اؾخسضام جل٪ ال ٣ت ؤن ٩ًىن ٖلى مً ًٍغ خظعا ظضا ٣ٞض حؿبب بٌٗ ألازُاء  ٍُغ

ضاص ٦بحرة مً ال٩اثىاث الحُت ٚحر اإلاؿتهضٞت في اإلا٩اٞدت, ختى ؤلاوؿان  الى اإلاىث أٖل

اة اقتري  هٟؿه, ومً ؤَٝغ الحىاصر التي واظهتها في بُ٘ جل٪ اإلاىاص, ؤن ؤخض الٖغ

٘ الدؿام  والخبسغ مً هٕى 30ؤهبىبت بها  هىضي الهى٘( ..  ٞىؾخى٦ؿحن( ٢غنا ؾَغ

٣هما الى الباصًت الخٔ اإلاغا٤ٞ ؤن الؿاث٤ ًترهذ بؿُاعجه  و٧ان مٗه مغا٤ٞ له, وفي ٍَغ

خذ الىىاٞظ وؤو٠٢ ت  وبضا وظهه قاخبا, ٞخضزل ٞو الؿُاعة, ٞةطا باألهبىبت الٛاٍػ
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وبضؤث الٛاػاث جإزظ مٟٗىلها ٖلى  .. لؤل٢غام ٢ض اهٟخدذ ظغاء الؿحر ٚحر اإلاىخٓم

 ناخبه و٧اصث ؤن ج٣خلهماالؿاث٤ ٢بل 

 . اإلاؿخٗملت وهظه بٌٗ ألاؾماء ال٨ُماثُت للٛاػاث الؿامت

 Ca(CN2)   ؾُاهُض ال٩الؿُىم -1

ًُطخ في جحىع ال٣ىاعى, بك٩ل  ٌؿخسضم في ألاما٦ً اإلاٟخىخت, خُض 

ت بلى ٚاػ ؾُاهُض الهُضعوظحن لى  HCN خبِباث جخدى٫ ٖلى وظه الؿٖغ ٖو

اإلا٩اٞدت في هظا الىٕى مً الٗمل مضصا ؤ٦ثر مً  ال جب٣  ٖما٫ الهُئاث الٗامت ؤن

ؾخترا٦م لضحهم وحؿبب لهم ؤمغايا مؼمىت .. وإن خضر  ؾىت, ألن ب٣اًا اإلابُض

خه ا٢ه هى )هتراث 300ال٣اجلت  وحؿمم ؤخض بهظا الٛاػ )ظٖغ ظؼء باإلالُىن( ٞتًر

شما ًى٣ل ألاملحن( التي جإح  بك٩ل )ؤمبىلت( ج٨ؿغ  وجىي٘ جدذ ؤه٠ اإلادؿمم ٍع

 . اإلاٍغٌ بلى اإلاؿدكٟى

  CH3Br بغومُض اإلاشُل -2

ٌؿخسضم للخٟٗحر اٖخُاصًا يض آلاٞاث  ٚاػ ٖضًم الغاثدت ٖالي الؿمُت,

 4الٛاػ في صعظاث خغاعة صون ا٫  املخؼهُت ومً يمنها ال٣ىاعى. ال ٌؿخسضم هظا

ت, لب٣اثه مخجمضا, ٦ما ال ٌؿخسضم ال٨ٟٝى البالؾد٨ُُت لظوباجها  صعظاث مئٍى

٘ والابخٗاص ًٖ  .. مً ؤزغ الٛاػ .. ٦ما ًجب الحظع مً ؤزغه ٖلى الُٗىحن الؿَغ

 اؾخسضامه ٢غب ظظوع الىباجاث ألهه ؾ٣ُخلها صون ق٪ .. واؾخسضامه ًخم

 .بىاؾُت ضخه بسغاَُم زانت في جحىع ال٣ىاعى في اإلاؿخىصٖاث واإلاىاوئ

3-  ً  CCl3NO2 ٧لىعب٨ٍغ

, ٗٝغ بٛاػ الضمٕى ٌُ ظؼء باإلالُىن 32بطا ؤزظث والٟئران جمىث  وهى الظي 

ذ املحغ٧اث  . الش٣ُلت خُض ٧ان ٌؿخسضم بسلُه م٘ ٍػ

 H3P ٞىؾُٟض الهُضعوظحن -4

ؿمى هظا الٛاػ ب )الٟىؾخى٦حن( ول٣ض اؾخسضم لؿىحن ٖضًضة .. وهى  ٌُ

ت وػن  مسلٍى مً )٧اعبامُذ ىؾُٟض ألاإلاىُىم( ًىي٘ بك٩ل ؤ٢غام مًَٛى ٞو

٢غم )خؿب الكغ٦ت  30ـ20ىي جد ٚم.. ٖىض ٞخذ ألاهبىبت التي3ال٣غم 
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الجحىع ٞةجها جخدلل بلى  الهاوٗت( ووي٘ جل٪ ألا٢غام في اإلاؿخىصٖاث ؤو صازل

ؤو٦ؿُض ال٨غبىن ..  ٞىؾُٟض الهُضعوظحن وهُضعو٦ؿُض ألاإلاىهُىم وآمىهُا وزاو 

ال١, ل٨ً بطا  و٦ما ٢لىا في الكغٍو ؤن اؾخسضامه ًدخاط بلى ؤم٨ىت مد٨مت ؤلٚا

 في الٗغاء مً ال٣ىاعى والحكغاث, و٧اهذ مٗبإة في ؤ٦ُاؽ,ؤعصها ح٣ُٗم خبىب 

ٞةن ٖلُىا حُُٛتها بُٛاء بالؾد٩ُ  ٚحر مش٣ىب وجشبُذ ؤَغاٞه بىاؾُت ؤهابِب 

 .صٞنها ؤو

 CO2. زاو  ؤ٦ؿُض ال٨غبىن   -5

في بضاًت ألامغ إلا٩اٞدت ٞإع البُىث في املخاػن اإلابرصة, وطل٪  ٧ان ٌؿخسضم

م٨ً اؾخسضامه ٖلى هُئت نلضة )الشل  23جغ٦حز  بإ٢ل مً ؾاٖخحن ٖلى %.. ٍو

 .الجاٝ(

  CO. ؤو٫ ؤ٦ؿُض ال٨غبىن  -6

الٟدم اإلاكخٗل, ٩ًىن ٢اجال  ٚاػ ؾام وزاه٤ ظضا, وهى الظي ًُل٣ه

ومم٨ً بصزا٫ % 0.35ٖىضما ٩ًىن جغ٦حزه في الًٟاء املحُِ بال٩اثً الخي 

ىم مىنى٫ بالٗاصم )ب٦ؼوؾذ الؿُاعة( في و٦غ ال٣ىاعى إلاضة ز  مؿتزَغ

ال١ ٞخداث ؤزغي ٢ض حؿغب  .الٛاػ ص٢اث٤, ٞةهه ؾ٣ُطخي ٖليها, م٘ الاهدباه إٚل

ذ  -7  SO2. زاو  ؤ٦ؿُض ال٨بًر

ت َاعصة, ًازغ  ٚاػ ٖضًم اللىن ٚحر ٢ابل لالقخٗا٫ طو عاثدت مهُجت ٢ٍى

والُٗىن, مم٨ً زلُه م٘ )هتراث البىجاؾُىم( وشحم ..  ٖلى الجهاػ الٗهبي

ٞخسغط ال٣ىاعى )صاًست( مم٨ً مؿ٨ها  ىاعى,وخغ١ الخلُِ صازل جحىع ال٣

 . لؤلبدار ؤو ٢خلها والخسلو منها

حؿخسضم اإلاضزىاث في م٩اٞدت ال٣ىاعى, في خا٫ ٞكل الُغ١ الخ٣لُضًت مشل 

غ ٖلى ق٩ل بىصعة   –الُٗىم اإلاٗضًت ومؿاخ٤ُ الاخخ٩ا٥, ؤو نٗىبت جُب٣ُها وجخٞى

اػ مًٍٛى في ؤؾُىاهاث ؤ٢غام ؤو ٖلى ق٩ل ٚ –٦بؿىالث –٢ُ٘ ٦غجىهُت مكب٘ 

دظع باؾخسضام هظه اإلاىاص في م٩اٞدت آلاٞاث في الٗضًض مً صو٫ الٗالم بال  مٗضهُت. ٍو

 مً ٢بل )قغ٧اث اإلا٩اٞدت( مضعبحن ٖلى الخٗامل مٗها.
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 في الٗالم هى ٚاػ الٟىؾٟحن )
 
 (3PHؤ٦ثر اإلاضزىاث اؾخسضاما

 

اث و الٗىا٦ب اؾخسضام الٛاػاث في الخسلو مً ال٣ىاعى والُُٟلُ قغٍو

حرها   .وألاٞاعي و بىاث ٖغؽ ٚو

بُ٘ جل٪ اإلاىاص في بُٗها, -1 ختى  ؤن ًتروي ناخب اإلاخجغ ؤو مً ًهٝغ ٍو

 .ًخإ٦ض مً ٢ضعة مً ٌكترحها ٖلى الالتزام بخُب٤ُ الُغ١ الصحُدت

ض  ؤن جسلى -2 خ٣ٟض مً ًٍغ الحجغاث ؤو املخاػن ؤو اإلاؼإع مً ؤي ٞخدت, ٍو

٣ت في ت الن٣ت ختى لى  بخ٩ام جُب٤ُ جل٪ الٍُغ بٚال١ جل٪ الٟخداث بإقَغ

خداث مٟاجُذ ألا٢ٟا٫ ًمً  .. ٧اهذ ز٣ىب ٞو لًُمً ج٣لُل ال٩لٟت ٍو

٣ت  .ٞاٖلُت الٍُغ

ت -3 الخىُٟظ, ٞمشال )ؤلىاح الٟىعمالضهاًض( التي  ؤن ًخمخ٘ مً ٌؿخسضمها بؿٖغ

اإلاٟغزاث( جدخاط إلقٗا٫ الىاع في  ( حؿخسضم في ٢اٖاث اإلاؼإع والٟا٢ؿاث

٨ًً الٗامل ؤو اإلاهىضؽ  ٞها, وجىي٘ ٖضة ؤلىاح في ٖضة ؤما٦ً, ٞةن لمؤَغا

٘ و٢ض ٌؿ٣ِ ٗا في جىُٟظ طل٪ ٞةهه ؾُهاب بالضواع الؿَغ ٗا ..  ؾَغ نَغ

ت م٘ اؾخسضام ال٨ماماث هامت ظضا  .لظا ٞةن الؿٖغ

اإلاىاص للمىاػ٫, إلاا ٢ض ًدؿغب مً ٚاػ الى ٚٝغ الىىم, وإن  ججىب نٝغ جل٪ -4

ىض ٞخدت ًجب  , ُٞجب ؤن٧ان ال بض مً طل٪ سلى اإلاجز٫ إلاضة ؤعبٗت ؤًام, ٖو ًُ

لى ؤًضي مسخهحن ال هىاة  .الحظع, ٖو

ئي الظي ًجب ؤن ال ٣ًل ًٖ  -5 سخاع ماصة وػجها الجٍؼ ًُ خُض ؤن ألازحر  29ؤن 

ئي للٛاػ الؿام لً  هى ئي للهىاء, ألهه في خالت زٟت الىػن الجٍؼ الىػن الجٍؼ

 .عيُاثونى٫ الٛاػ للجحىع وألا  وؿخُٟض في

 بعقاصاث هامت ٖىض بؾخسضام اإلا٩اٞدت ال٨مُاثُت لل٣ىاعى

جب  ًُل٤ ٖلى اإلاىاص ال٨ُمُاثُت التي حؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى, مبُضاث ال٣ىاعى ٍو

ٞٗالت يض  مالخٓت ؤن هظه اإلاىاص ؾامت لئلوؿان والحُىاهاث ألالُٟت. وال حٗٝغ ماصة

إلخضي هظه اإلاىاص  ا ًجب ٖىض الحاظتال٣ىاعى ولِـ لها ؤي جإزحر يض ؤلاوؿان, ولهظ



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 151 

  : ال٨ُمُاثُت مالخٓت ما ًلي

في طل٪ ,  ( ٖىض الخ٨ٟحر في اؾخٗما٫ اإلاىاص ال٨ُمُاثُت ًجب اؾدكاعة ؤخض املخخهحن ؤ(

ًٟل اؾدكاعة الجهاث الح٩ىمُت املخخهت بكإن ازخُاع اإلااصة ٣ت  ٍو ٍغ اإلاىاؾبت َو

  . الاؾخٗما٫

 ٩اٞدت ال٣ىاعىؤن ج٩ىن مىصخي بها في بغهامج م -

 بها اإلااصة  )ب
 
( بجبإ بعقاصاث اإلاهى٘ في لخإ٦ض مً وظىص وكغة زانت للمبُض مىضحا

ت الالػمت –الٟٗالت   اإلاًاص في خالت الدؿمم -الجٖغ

 ججىب وي٘ اإلابُضاث م٘ ؤي مىاص ٚظاثُت ؤزىاء الى٣ل  -

  .إي نىعة)ظـ( ًجب ببٗاص الؿمىم ًٖ ألاما٦ً التي ًم٨ً ؤن جهل منها بلى الٛظاء ب

 ًٖ ال٨خلت الؿ٨ىُت -
 
 ًخم زلِ اإلابُض في م٩ان بُٗضا

ت الؿِئت -  ججىب الخلِ في الٓغٝو الجٍى

هتهاء مً الخلِ ًجب جى٠ُٓ اإلا٩ان مً ب٣اًا اإلابُضاث و الُٗىم ختي ال  -
 
بٗض الا

 جلتهما الحُىاهاث و جدضر لها حؿمم

ضاث ٖلي هُا١ واؾ٘ جدضًض باع ؤلانابت التي ؾِخم بها الٗالط ألن بؾخسضام اإلابُ -

ض مً ٞغم خضور الدؿمم  ًٍؼ

ت في ألاما٦ً التي ؾِخم بها ٖملُت اإلا٩اٞدت -  وي٘ ٖالماث جدظًٍغ

الحظع ٖىض الخُب٤ُ ُٞم٨ً وي٘ مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ صازل الجحىع ختي ال  -

جلتهمه الحُىاهاث ؤو بؾخسضام مدُاث َٗىم زهىنا في خالت بؾخسضام 

 اإلابُضاث اإلااوٗت للخجلِ.

 بؾخسضام مبُضاث بُُئت اإلاٟٗى٫  ًًٟل -

 مً ؤن  )ص
 
ا ( ال ٌؿخسضم ؾم ٌكبه ؤًت ماصة ٚظاثُت ؤو ماصة مًاٞت لؤلٚظًت زٞى

  ًدضر زلِ بحن هظه اإلااصة والؿم.

لت -  ال ًجب جغ٥ الٟإع مُذ ٞتره ٍَى
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o  م للٟإع: ظغث الٗاصة ؤن ًضؽ الؿم للٟإع ْٗ
ُ
ما ًغاعى ٖىض ج٣ضًم الُ

ُما ًلي بٌٗ ٚظاثُت مدببت له, و  م٘ ماصة م. ٞو ْٗ
ُ
جضعى خُيئظ بالُ

  : مغاٖاتها ٖىض اؾخسضام الُٗىم ألامىع التي ًجب

جدضًض هٕى الٟئران باإلا٩ان, الن ٧ل هٕى له ٚظاء مًٟل ًم٨ً اؾخسضامه في  •

 ٖملُت اإلا٩اٞدت

 التر٦حز ٖلي م٩ان اهدكاع الٟئران •

 ٚل٤ ظمُ٘ الٟخداث املحخملت لضزى٫ وزغوط الٟئران •

اء املحبب لضي الٟإع بضون الؿم)َٗم ٧اطب( لُدىاو٫ مىه ؤن ًىي٘ الٛظ  •

 ٖضة ؤًام ختى ًُمئن بلُه الٟإع وبٗضثظ ًىي٘ به الؿم

٣ت الاؾخٗما٫. •  الازخُاع اإلاىاؾب للمبُض و ٍَغ

 ما  •
 
 ًخم حُٛحر الُٗم مً و٢ذ آلزغ ؛ ألن الٟئران ط٦ُت , ٣ٞض ج٨دك٠ َٗما

ىضها جًُ٘ الجهىص ؾضي , ٞمهما ج٨غع وي٘ هظ م لً ًإ٧له الٟإعٖو ْٗ
ُ
  ا الُ

م بإ٢ل ما ًم٨ً   • ْٗ
ُ
الٟإع خؿاؽ آلزاع ؤلاوؿان, لظا ًًٟل ؤن ًخم وي٘ الُ

ًٟل لبـ ال٣ٟاػاث   .مً الخضاو٫ ٍو

 ًًٟل اؾخسضام ٚظاء)َٗم( ٚحر اإلاخاح بم٩ان ٖملُت اإلا٩اٞدت  •

  . ًجب الحض مً مهاصع ٚظاء الٟئران ألازغي   •

 

 ؿخسضمت في م٩اٞدت ال٣ىاعىههاثذ واعقاصاث هامت للٗمالت اإلا
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٘ َٗىم ال٣ىاعى  جىَػ

 

 ازخُاع ٖما٫ بالٛحن اصحاء و اظؿامهم زالُت مً الجغوح -

لضحهم زبره في مجا٫ اؾخسضام اإلابُضاث و٦ُُٟت الاؾٗاٞاث الاولُت في خالت  -

 الدؿمم..

 اعجضاء مالبـ حُٛ  ا٦بر ظؼء مً الجؿم ازىاء الٗمل  -

ل٨مامت لخجىب اؾخيكا١ مسحى١ اإلابُض اؾخسضام ال٣ٟاػ لحماًت الاًضي وا -

 او الٛاػاث الىاججت

 ججىب الخضزحن و الا٧ل و الكغب ازىاء الٗمل -

 ًجب ٞخذ ٖبىاث اإلابُضاث بدظع قضًض وببُ ء م٘ ابٗاصها ًٖ الىظه -

ت وطل٪ بخدُُمها و صٞنها ختي ال  - الخسلو مً ٖبىاث اإلابُضاث الٟاٚع

 حؿخسضم في اٚغاى ازغي 

ؿخسضمت في الٗمل بُٗضا ًٖ ال٣ىىاث اإلااثُت ختي ال ٚؿل ظمُ٘ الاصواث اإلا -

 ًدضر جلىر للمُاه

يغوعة حُٛحر اإلاالبـ اإلالىزت باإلابُضاث بمالبـ ازغي هُٟٓت بٗض اهتهاء الٗمل  -

 و٢بل الظهاب للمجز٫ 
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 جى٠ُٓ الجؿم باإلااء والهابىن بٗض الاهتهاء مً الٗمل الُىم  -

ى١ اإلابُض ًجب ٚؿله ٖىض خضور جلىر ألي ظؼء مً اظؼاء الجؿم بمسح -

٤ ب٣ُٗت مً ال٣ماف الجاٞت وطل٪ في  ٞىعا باإلااء و الهابىن او اإلاسح بٞغ

غ اإلاُاه  خالت جٞى

 

 ** صوع اإلابُضاث في هٓام اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت لآلٞاث

حٗخبر اإلابُضاث الىؾُلت الىخُضة الحاؾمت والٟٗالت اإلاخاخت خالُا للؿُُغة ٖلي 

 لىباء ٖىضما جخٗضي الحضوص الا٢خهاصًت.   آلاٞاث ٖىض ونىلها بلي خالت ا

ٗت في زٌٟ  وفي الٛالب ٞةهه ٌٗخمض ٖلي الضوع الظي جلٗبه اإلابُضاث ٧ىؾُلت ؾَغ

٠ُ الُغ١ ألازغي للؿُُغة  اث زم جْى حٗضاص ٖكحرة آلاٞت بلي ما جدذ هظه اإلاؿخٍى

اث اإلاىسًٟت مً آلاٞت. ولخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت لآلٞا ث ٞةهه ٖلي اإلاؿخٍى

 إلاى٘ الًغع الا٢خهاصي وإهه 
 
خباع ؤن اؾدئها٫ آلاٞت ٚحر الػما ًجب ؤن ًازظ في الٖا

 مً اإلابُضاث اإلاؿخسضمت ٖىضما جٓهغ ؤي مً 
 
ًجب بخال٫ مبُضاث ظضًضة بضال

 ٞةن الاؾخسضام اإلاىاؾب للمبُضاث 
 
مىما اإلاكا٧ل اإلاهاخبت للخُب٤ُ )اإلا٣اومت(  ٖو

ث ًخُلب ؤلالتزام بخُب٤ُ اإلابُضاث في الخى٢ُذ يمً بغامج الؿُُغة ٖلي آلاٞا

اإلاىاؾب الظي ج٩ىن ُٞه آلاٞت ؤي٠ٗ ما ًم٨ً واؾخسضام اإلابُضاث ٣ِٞ ٖىضما 

 جٟكل الىؾاثل ألازغي في ج٣لُل حٗضاص آلاٞاث ومى٘ ونىلها للحض الا٢خهاصي الحغط . 

خماص ٖلي اإلابُضاث ٖالُت الخسهو بدُض  والاؾخسضام الازخُاعي للمبُضاث والٖا

ت مم٨ىت م٘ ؤ٢ل جإزحر ؤو يغع للبِئت.   حؿخسضم بإ٢ل ظٖغ

ؤهم الخهاثو التي ؤُٖذ اإلابُضاث الضوع الٟٗا٫ الؾخسضامها في بغامج الؿُُغة 

 ٖلي آلاٞاث 

ت م٩اٞدت ٖملُت جُب٣ُُت بال٣ُاؽ بإٖضاص  .1 ت الحكٍغ جد٤٣ اإلابُضاث ال٨ُماٍو

ة اإلابُضاث في بغامج آلاٞت التي ج٣ترب مً الحض الا٢خهاصي وجخجلي ٞاثض

ت بىظه ٖام ؤو بغامج الؿُُغة ٖلي آلاٞاث وبخدضًض ؤ٦ثر  اإلا٩اٞدت ال٨ُماٍو

ٖىضما جخ٩امل م٘ بغامج اإلا٩اٞدت ألازغي وفي الحاالث التي جٟكل ٞيها هظه 
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ت  الُغ١ وبسانت خاالث الُىاعت التي حؿخلؼم اؾخسضام اإلابُضاث ال٨ُماٍو

٘ في اإلاى٠٢   لخد٤ُ٣ جىاػن ؾَغ

ت الٟٗل الٗالجي للمبُضاث وصوعها في مى٘ الًغع الا٢خهاصي لآلٞت و ؾٖغ .2

 
 
ٗا الخإزحر اإلامُذ ؤو ال٣اجل هدُجت اؾخسضام اإلابُضاث في اإلا٩اٞدت ًدضر ؾَغ

ضاص آلاٞت زال٫ ؾاٖاث مٗضوصة ٖلي الا٢ل ًىم ؤو  اصة ما ًدضر مىث أٖل ٖو

٦شحر مً ًىمحن وبىاء ٖلي طل٪ ٞةهه ًم٨ً اؾخٗما٫ هظه اإلابُضاث ٖلي 

الىباجاث ٢بل ًىم ؤو ؤزىحن مً الحهاص بكٍغ ؤن ج٩ىن اإلابُضاث اإلاؿخسضمت 

ت بػالت مخب٣ُاتها.  ٗت الخدُم والخضهىع وؾٖغ  ؾَغ

للمبُضاث مضي واؾ٘ مً الخىام والاؾخسضاماث واإلاٗاملت بما ًخمصخي م٘  .3

 ظمُ٘ خاالث آلاٞت 

 في نالح وؿبت الٟاثضة في م٣ابل الخ٩لٟت ٖىض اؾخسضام اإلابُضاث ج .4
 
٩ىن صاثما

 .الٟالح

 وبخ٩لٟت مىسًٟت بلي   .5
 
ت جيخج ب٨مُاث ٦بحرة وؿبُا ت الحكٍغ اإلابُضاث ال٨ُماٍو

 مبُض الضصث . والخى٦ؿاٞحن مً 
 
خض ما م٣اعهت بال٨ُماثُاث ألازغي ٞمشال

ت خُىما نىٗذ ٧اهذ ج٩ال٠ُ بهخاظها بؿُُت.   اإلابُضاث ال٨ُماٍو

 ٩املت ًٖ اؾخسضام اإلابُضاث ؟ إلااطا ًًٟل اؾخسضام اإلا٩اٞدت اإلاخ

جاصي اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت بلي جىاػن الىٓام البُئي خُض ؤن بصزا٫ اإلابُض في  .1

الىٓام البُئي ًدضر ٖىه زلل في هظا الخىاػن بؿبب جدُُم بٌٗ ألاهىإ 

ضاء  وجم٨حن بٌٗ ألاهىإ ألازغي مً الؿُاصة واإلاشا٫ ٖلي طل٪ ٢خل ألٖا

ت الهامت في البِئت .   الحٍُى

ت ؤال ج٩ىن ٞٗالت بؿبب ْهىع نٟت م٣اومت آلاٞت  .2 ًم٨ً للم٩اٞدت ال٨ُماٍو

خاله  600وفي الىا٢٘ هىا٥   Pest Resistant to Pesticidesلٟٗل للمبُض

 ْهغث ٞيها هظه الٓاهغة.

٣ت  .3 خ٣اص ؤن هظه الٍُغ ٣ت اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت , ٞااٖل ؾهىلت اؾخسضام ٍَغ

لى ؤعصها اؾخسضام اإلابُضاث ٣ِٞ ٞةهه  نٗبت الخُب٤ُ اٖخ٣اص زاَئ ألهه ختى
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مً اإلاٟغوى ؤن ه٣ُم آلاٞت ومؿخىاها وه٣ُم مؿخىي الًغع الظي جدضزه , 

 ٖىض 
 
ت ؤًًا وه٣غع ماطا ؾِؿخسضم للم٩اٞدت و٧ل هظه زُىاث يغوٍع

 اؾخسضام اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت . 

٣ت اإلا٩اٞدت  .4 حر الخ٩ال٠ُ مً ألامىع الهامت للمؼإع واؾخسضام ٍَغ جٞى

غ ٦شحر مً الخ٩ال٠ُ ألن اؾخسضام اإلابُض ٞيها ؾ٩ُىن اإلا خ٩املت ؾٝى جٞى

 ٖىض الحاظت بلُه ٣ِٞ وؾٝى ج٣ىم باقي الُغ١ الى٢اثُت 
 
مدضوصا

غة بظل٪   مً اإلابُض مٞى
 
٣ُت لٗملها بضال والبُىلىظُت واإلا٩ُاه٨ُُت والٟحًز

 الى٢ذ واملجهىص . 

ؤن اؾخسضام اإلابُض  اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت حصج٘ وظىص البِئت الصحُت خُض .5

ؾ٩ُىن بضعظت مدضوصة وبالخالي ٞترة ب٣اء اإلابُضاث في البِئت ؾخ٩ىن ؤ٢هغ 

وؾ٩ُىن جإزحرها ٖلي املخلى٢اث الحُت از٠ وزانت ؤن مكا٧ل الخسلو مً 

ت ؾٝى جهبذ ؤ٢ل ٦ما ان مكا٧ل جلىر اإلاُاه  ٖبىاث اإلابُضاث الٟاٚع

ُت ؾٝى جىسٌٟ بلي صعظت ٦  بحرة . الؿُدُت واإلاُاه الجٞى

جسٌٟ اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت مً ال٣ل٤ الظي ؤناب الجمُ٘ بؿبب اؾخسضام  .6

ظًت مما ظٗل بٌٗ الجمُٗاث ألاهلُت في بٌٗ  اإلابُضاث وجلىر التربت ألٚا

حرها وفي  ظًت ٚو حن ومىخجي ألٚا البلضان ٣ًىمىن بالًِٛ اإلاؿخمغ ٖلي اإلاؼاٖع

مى٘ الدكائم الىا٢٘ ٞةن اؾخسضام اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت ؾٝى ًدؿً ال هىعة ٍو

 في صحت ؤلاوؿان .
 
س٠ٟ الًٍٛى الىٟؿُت التي حؿبب جضهىعا  ٍو

م٨ً  ؤيغاع مً للخسلو مخ٩املت م٩اٞدت لبرهامج  مشا٫ في ؾاب٣ا قغح ما جلخُو ٍو

 الٟئران

 الحغم ٖلي جغ٦ُب اؾال٥ مٗضهُت لجمُ٘ الىىاٞظ 

 لٟئران امغا ؾض الك٣ى١ التي جىظض في الحىاثِ مما ًجٗل امغ ازخباء وظىص ا

 .نٗبا

 الخسلو مً ال٣مامت باؾخمغاع وبك٩ل نخي 

 )ال٣خل اإلاباقغ )بالُض او الٗها 
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 جغبُت ال٣ُِ اإلاجزلُت حؿاٖض ٦شحرا في َغص و٢خل الٟئران 

  اؾخسضام اإلاهاثض الؿل٨ُت التي ًم٨ً ان هً٘ ٞيها الُٗم اإلاىاؾب لجظب

ٗا٫ الٟئران لها  والخسلو منها بك٩ل جهاج  ٞو

  ٣ت الال ت مً اللىان٤ التي جخمحز ب٣ىة جالن٣ها م٘ ٍَغ ن٤: ًىظض ؤهىإ ٢ٍى

ألاظؿام, وطل٪ بىي٘ اإلااصة الالن٣ت ٖلى ٢ُٗت ٦غجىن م٣ىي, وجىي٘ في 

ىّض مداولت زغوط الٟإع ؾُٗل٤ باإلااصة  اإلا٩ان ال٣ٍغب مً جىاظض الٟإع, ٖو

ىضها ًم٨ً الخسلو مً الٟإع بةزغاظه مً اإلاجز٫, ٦ما ًم٨ى٪  الالن٣ت, ٖو

اؾخسضام الالن٤ م٘ ٢ُٗت ظبن نٛحرة, ٞالٟئران جخٛظي ٖلى الجبن ولها 

 ال٣ضعة ٖلى جمُحز عاثدتها , وهظا ؾُاصي بلى ؤلامؿا٥ بالٟإع للخسلو مىه

  اؾخسضام بٌٗ اإلاىاص الُاعصة مشل ػٕع الىٗىإ او هثر ٍػذ الىٗىإ في اإلاجز٫

ذ  الىٗىإ ٖلي مً اقض ؤهىإ الؿمىم للخسلو مً الٟئران, خُض ٌٗمل ٍػ

حكخِذ الٟئران ًٖ ؤما٦ً جىاظض الٛظاء في اإلاجز٫, او اؾخسضام الٟلٟل 

٤ عّف الٟلٟل في ؤعظاء اإلاجز٫, وزاّنت في ػواًا الحجغاث,  الاؾىص طل٪ ًٖ ٍَغ

٣ُٞىم الٟإع باؾخيكا١ عاثدت الٟلٟل ألاؾىص التي ٨ًغها والخغوط مً اإلا٩ان 

ت بلى م٩ان آزغ, و  و مىهالظي ًخىاظض ُٞه بؿٖغ
ّ
ت الخسل ُّ  هظا ٌؿهل ٖمل

 ًم٨ً وي٘ ظهاػ َاعص للٟئران. 

  ٗمت التي جدبها الٟئران م٨ً زلُها م٘ بٌٗ ألَا اؾخسضام الُٗىم الؿامت ٍو

 ٖىض 
 
, ل٨ً ًجب اجساط ظمُ٘ بظغاءاث الؿالمت والحُُت والحظع, زاّنت

 جىاظض ؤَٟا٫ في اإلاجز٫ 

 ٦ُُٟت صزى٫ مبُض الٟئران لجؿم الاوؿان

 

 ر َغ١ عثِؿُت ًم٨ً ان جضزل بيها اإلااصة الؿامت الي الجؿم وهي هىا٥ زال 

٤ الجلض . -  ًٖ ٍَغ
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ت مً الجؿم  و طل٪ في خالت جُاًغ بىصع ٞىؾُٟض الؼه٪ ٖلي اخض الاظؼاء اإلا٨كٞى

ىبت( الظي له ال٣ضعة ٖلي الىٟاط مً زال٫  ُٞىُل٤ ٚاػ الٟىؾٟحن )بٟٗل الَغ

ض الحؿاؾت و الغ٣ُ٢ت مشل مى٣ُت اما٦ً الجغوح في الجؿم و ٦ظل٪ اظؼاء الجل

 الىظه

٤ الٟم -  ًٖ ٍَغ

ٗمت باإلااصة الؿامت  في خالت جلىر الَا

٤ الخىٟـ -  ًٖ ٍَغ

وطل٪  باؾخيكا١ الٛاػ الؿام ٦ما ًدضر في خالت زلِ ٞىؾُٟض الؼه٪ في م٩ان  

ترا٦م صازل اإلا٩ان مسخلُا بالهىاء مما ًاصي الي  مٛل٤ ٞاهه ًىُل٤ ٖاػ الٟىؾٟحن ٍو

٤ الاؾخيكا١ مً ازُغ اهىإ الدؿمم الن اؾخيكا١ ا ٗخبر الدؿمم ًٖ ٍَغ لٛاػ َو

 اإلااصة الٟٗالت جهل مباقغة الي الجهاػ الخىٟسخي.

 ؤٖغاى الدؿمم مً ؾم الٟئران 

ٌٗخبر ؤي حُٛحر في الحالت الصحُت الٗاصًت للصخو الظي ٌؿخسضم اإلابُضاث مً 

٣ت ٖالماث الدؿمم. وجسخل٠ اٖغاى الدؿمم بازخالٝ اهىإ ا إلابُضاث و ٍَغ

 خضور الدؿمم و مً الاٖغاى اإلاكتر٦ت للدؿمم:

٣ضان الكهُت -ي٠ٗ  -اؾها٫  –نٗىبت الخىٟـ  -شحىب  -نضإ -الٛشُان ٞو

٠ اللشت  ٠ ٖلى ألاٚكُت املخاَُت. -ْهىع هٍؼ  هٍؼ

في ٦شحر مً ألاخُان , جخجلى ؤٖغاى الدؿمم بٟٗل ؾم الٟئران في البكغ باإلؾها٫ 

ج الضم في ٠ خاص م٘ بناباث  , ومٍؼ ٠ ألاه٠ , هٍؼ ٠ اللشت, وهٍؼ ٦خل البراػ , هٍؼ

٠ صازلي. وآالم البًُ , والب٣٘ الضمىٍت في الجؿم.  الجغح. هٍؼ

 ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت للدؿمم البكغي م٘ ؾم الٟئران

 الاظغاءاث التي جدب٘ ٖىض اؾٗاٝ خالت حؿمم:

 ا٣ًاٝ الٗمل ٞىعا في اإلاى٣ُت التي خضر بها خالت الدؿمم -

 َمإهت الصخو اإلاهاب الن الٗامل الىٟسخي مهم ظضا في ٖملُاث الاؾٗاٝ -
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ت و  - ه٣ل الصخو اإلاهاب بهضوء بُٗضا ًٖ م٩ان الٗمل في م٩ان ظُض التهٍى

ض مً ٢ضعة الجؿم ٖلي امخهام اإلااصة الؿامت  مٓلل الن ال٣ُـ الحاع ًٍؼ

 هٕؼ مالبـ الصخو اإلاهاب اإلالىزت باإلابُضاث -

 ًذ وال ًخدغ٥ظٗل الصخو اإلاهاب ٌؿتر  -

بطا خهل ؾم الٟئران ٖلى ظلض بكغي , اٚؿله باإلااء الضافئ والهابىن ؛  -

 ق٠ُ ظُضا باإلااء الجاعي. -ٖلى ألاٚكُت املخاَُت مً الٗحن والٟم 

ٚؿُل اظؼاء الجؿم الٓاهغة باإلااء و في خالت ٖضم وظىص ماء ًمسح الجلض  -

٤ ب٣ُٗت مً ال٣ماف م٘ ججىب الاخخ٩ا٥ ال٣ىي بالجلض  بٞغ

اصة قغب الؿىاثل -  ٍػ

 في زالت وظىص نٗىبت في الخىٟـ ًجغي للمهاب جىٟـ نىاعي -

 اظابغ الصخو اإلاهاب ٖلي ال٣ ء -

ًغ٢ض الصخو اإلاهاب في وي٘ الشباث الجاو  و جىسٌٟ عاؾه الي اصو   -

 مؿخىي مً ظؿضه وجضاع عاؾه ظاهبُا

ت  - في خالت جىاظض ؤي مًاص لىٕى اإلابُض اإلاؿخسضم حُٗ  للمهاب الجٖغ

 لالػمتا

ت ه٣ل الصخو اإلاهاب الي ا٢غب وخضة صحُت او مؿدكٟى  - الٗمل ٖلي ؾٖغ

 و البض مً جىيُذ الاح  للُبِب اإلاٗال 

٣ت خضور الدؿمم  هٕى اإلابُض  -جى٢ُذ خضور الدؿمم -ٍَغ

 : حٗخمض َغ١ الاؾٗاٞاث الاولُت ٖلي الاح 

ت جإزحر اإلااصة الؿامت صازل الجؿم -  مٗٞغ

ا صازل الحؿم ا٣ًاٝ مٟٗى٫ اإلااصة الؿامت -  و ٌٗجي طل٪ مٗاصلت الؿم ٦ُماٍو

 الٗمل ٖلي زغوط اإلااصة الؿامت مً الجؿم -

 هٓغة مؿخ٣بلُت ًٖ الاججاهاث الحضًشت في م٩اٞدت ال٣ىاعى
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و مً الاججاهاث الحضًشت في مجا٫ م٩اٞدت آلاٞاث بك٩ل ٖام و ال٣ىاعى 

ث بك٩ل زام تهضٝ ا٫ جغقُض اؾخسضام اإلابُضاث خٟاْا ٖلي الحُىاها

الٛحر مؿتهضٞت و ج٣لُل الخلىر للبِئت مٗخمضًً في مجا٫ ال٣ىاعى ٖلي 

التي  Antifertilityاؾخسضام بضاثل للمبُضاث مشل اإلاىاص التي ج٣لل الخهىبت 

الُاعصة و   و اإلاىاص  cassia , neem حؿخسغط مً الىباجاث الُبُت مشل هباجاث 

حر طل٪. الٛغى اؾخسضام بٌٗ الُُٟلُاث و الُٟخامُىاث و اإلاىاص ا إلا٣ٗمت ٚو

مً طل٪ هى ج٣لُل اؾخسضام اإلابُضاث لٗضم جلىر البِئت او الخٛلب ٖلي 

 ْاهغة اإلا٣اومت لبٌٗ اإلابُضاث.

 

 

 الخٟاِٞل-2

 
 الخٟاف

 

 الخٟاِٞل م٣ضمت :Bats  اث ومٟغصها الخٟاف ؤو الخٟضوص ؤو ُّ سٟاق
ُ
ؤو الـ

ىاٍ هى الحُىان الشضَ  الىخُض الظي ٌ ؿخُُ٘ الُحران. الخىٟىف ؤو الَى

والخٟاِٞل هجض ؤن ؤًضحها وؾىاٖضها جدىلذ ٧إظىدت جُحر بهاوفي ٦شحر مً 

ألاخُان ٢ض جهِب بٌٗ اإلايكأث الٛظاثُت بٗمل ؤو٧اع للخٛظًت واإلاِٗكت 

ض  والخ٩ازغ بها و٢ض جازغ ببٌٗ ألايغاع لئلوؿان , ٞهى ٍٚغب الك٩ل , وال ًٍؼ

ل٩لب ألاإلااو  ووكاَت لُلي, ا ؾم, ٌكبه عؤؾه عؤؽ الضب ؤو 100َىله ًٖ 
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ًىظه هٟؿه بىاؾُت مىظاث نىجُت ال ٌؿمٗها ؤلاوؿان, ًإ٧ل الحكغاث 

 
 
ًمى٘ صم  وألاؾما٥ والىباجاث و منها اهىإ مهانت للضماء, ًٟغػ لٗابا

ؿت مً الخجلِ, ًمخو صم اإلاىاشخي زل٠ ؤطهيها وؤلاوؿان مً َٝغ  الَٟغ

 ببهام عظله.

لىٓغ و جبحن ٢ضعة الخال٤ ؾبداهه و حٗالى في هى مً الحُىاهاث التي جلٟذ ا 

زل٣ه, ٞهى ٧اثً ًىًىي و ًخمحز بٗضص ٦بحر مً الخهاثو التي جمحزه ًٖ ٚحره 

مً ال٩اثىاث و التي حُُٗه ٞغاصة مى٣ُٗت الىٓحر, ج٣ؿم الخٟاِٞل بلى 

ت الخٟاٞاٌل  ت الخٟاِٞل الهٛحرة و مجمٖى خحن مهمخحن, هما مجمٖى مجمٖى

ٗمت و ال٨بحرة, ٞالخٟاِٞ ل الهٛحرة حٗخمض في ٚظائها ٖلى ؤهىإ مسخلٟت مً ألَا

ت, في خحن حٗخمض  جخىاظض في ؤما٦ً ٦شحرة في مسخل٠ ؤما٦ً ال٨غة ألاعيُت اإلاخىٖى

 مً الخٟاِٞل 
 
الخٟاِٞل ال٨بحرة في حٛظًتها ٖلى الٟىا٦ه ٦ما ؤجها ؤ٢ل اهدكاعا

٣ُا و ؤؾترالُا و الهٛحرة و هي حٗخمض في حٛظًتها ٖلى ظمُ٘ الٟىا٦ه وجىدك غ في بٍٞغ

 و في ؤو٢اث الٟجغ اإلاب٨غة , 
 
حر طل٪ بك٩ل ٦بحر,جيكِ الخٟاِٞل لُال الهىض ٚو

الخٟاِٞل هي زضًُاث جيخمي بلى و ٞهي ٧اثىاث حٗك٤ الٓلمت و حِٗل ٞيها 

, ألن  hand-wing , وهي حؿمُت ًىهاهُت حٗجي " ؤًضي ألاظىدت " Chiroptera عجبت

. الخٟاِٞل ؤظىدتها جخ٩ىن مً ؤن
 
دُا اب٘ ممضوصة , وحكبه ًض ؤلاوؿان حكٍغ

لِؿذ ٖمُاء ٦ما ؤقُ٘ ٖنها , ٞجمُ٘ ؤهىإ الخٟاِٞل لضحها ُٖىن , وحؿخُُ٘ ؤن 

م مً طل٪ ٞةن مٗٓم الخٟاِٞل حٗخمض ٖلى الهىث او  جغي , ول٨ً ٖلى الٚغ

 الغاثدت للٗشىع ٖلى الٛظاء.

غ الظي ٌٗخبر ؤ٢ل  ؾىدُمتر ٦سٟاف ؤه٠ 3ؤَىا٫ الخٟاِٞل جىضعط مً  الخجًز

ؾىدُمتر وظىاخه ٖغيه  41الشضًُاث حجما وزٟاف الشٗلب الُاثغ الظي ًبلٜ َىله 

بلٜ وػهه مً  1,7 م٨ً بؿهىلت جمُحز الظ٧ىع  1,3ظغام بلى 2مترا, ٍو ٦ُلىظغام, ٍو

البالٛت, ألن الظ٦غ البالٜ له ٢ًِب باعػ وواضح وألاهثى البالٛت جخمحز بإن خى٫ خلمت 

قٗغ مىدى٫ بىاؾُت الغيُ٘, ٦ما ًم٨ً جٟغ٢ت ٦شحر مً ألاهىإ مً نىتها الشضي 

 .وحجمها وؾلى٦ها وجخمحز الظ٧ىع مً ؤلاهار
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غة الٗغبُت وؤَغاٞها )الٗغا١ والكام( 48جم عنض  ل٣ض  هٕى مً الخٟاِٞل في الجٍؼ

ت غة الٗغبُت وهى باللٛت ؤلاهجلحًز ؿىن في ٦خابه الشضًُاث في الجٍؼ   ط٦غها هاَع

(Mammals of Arabia)  ٖلى  وازىان منها جخٛظي ٖلى الٟىا٦ه بِىما الباقي جخٛظي

خىاظض في الٗالم ا٦ثر مً هٕى مً  1000 الحكغاث وال ًىظض منها ما ًمخو الضماء. ٍو

 .الخٟاِٞل وهى ما ًمشل عب٘ الشضًُاث

 

 الىي٘ الخ٣ؿُمي للخٟاِٞل

Kingdom:  Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Class:   Mammalia 

Order:   Chiroptera 

Family: Petropodidae 

 

 

 )ىلىظُت )الىن٠  الهٟاث اإلاىٞع

 

ؤظىدت الخٟاِٞل مضٖمت مً الضازل بٗٓام الُض, و٧ل ظىاح مهىٕى مً َب٣خحن 

مً الجلض ٌؿمي ٚكاء الجىاح الظي ًٟغصه بحن ٖٓام ألاناب٘ ومخهل بجاهب الجؿم 

ؿخٗمله في الخٗل٤ بالحُُان ولحاء ألاشجاع والؿا١ الخلُٟت, و  مسلب ؤلابهام خغ َو

وألاؾ٠٣ ؤزىاء الؿباث, وجىظض زالزت ؤػواط مً ًٖالث الُحران مشبخت في الؿاٖضًً 

ت  لى لدؿاٖضه ٖلي الُحران, والخٟاف ًُحر بؿٖغ حن والهضع لخُٗ  ٢ىة أٖل الٗلٍى

غجٟ٘ باعجٟإ 100 لى اإلاىاوعة في َحراهه, ٦م في الؿماء, وله ٢ضعة ٦3ٖم/ؾاٖت ٍو

خه, وبٌٗ الخٟاِٞل لها طًل ٢هحر, والبٌٗ بال طًل  وؤلابُاء بىاؾُت طًلِه في ؾٖغ
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ل َىلُه بُى٫ الخٟاف ٦سٟاِٞل طًل الٟإع, وفي بٌٗ الخٟاِٞل  ؤو لها طًل ٍَى

 .ٌؿخٗمل ٦كب٨ت نُض للحكغاث ؤو ٩ًىن ٧ال٨ِـ جسؼن به الحكغاث لخإ٧لها

 الٟغاء -

ل غوهاٖم  ٞغاء الخٟاف ٍَى ولىهه عماصي, ل٨ً ًىظض قىاط منها لىجها ؤبٌُ  ٧الحٍغ

٨ُت, ؤو الخٟاف  باهذ ٧الخٟاف الكبذ الظي ٌِٗل في اإلاىا٤َ الاؾخىاثُت ألامٍغ

٣ُاألانٟغ الٟاجذ الظي ٌِٗل في  ؤو ؤؾىص اللىن ٧الخٟاف طو ألاه٠ الغمذ  ؤٍٞغ

٩ا الىؾُى, والخٟاف اإلالىن لُه ٞغاء ٢غمؼي اللىن  )اإلاسحىب(الظي ٌِٗل في ؤمٍغ

ىظض هٕى واخض ال قٗغ وؤظىدت ؾىصاء وبغج٣الُت لِؿاٖضُه في الخسٟ  بحن الؼهىع,  ٍو

م ؤن  ؿخٗمل الخٟاف ٞغائه للخضٞئت ٚع اعي الجلض و٧ل شخيء م٨كٝى ُٞه, َو له ٖو

ى٣ل الخإزحراث الحؿُت ٦كىاعب ال٣ُِ  ت ٌؿخ٣بل ٍو الكٗغ بالىظه وألاما٦ً اإلا٨كٞى

 .ؤو الٟئران

 عؤؽ الخٟاف -

. ٞسٟاف الٟا٦هت في  الظي ٌِٗل fruit bat وظىه الخٟاِٞل مخباًىت بك٩ل ملحّى

ل ومسحىب ٌكبه ٞم ال٩لب ؤو  الٗالم ال٣ضًم ا الخٟاف بِىم.الشٗلبله ٞم ٍَى

غوؤ٢غبائه له ؤه٠ ٢هحر وبه هخىء  vampire bat مهام الضماء  .٧الخجًز

لت بُى٫  آطان الخٟاف - لت هجض ؤن ألاطن ٍَى بما ٞيها زٟاِٞل آلاطان الٍُى

لي ظاهب آزغ ه جض زٟاف اإلا٣ابغ طاث اللحُت الؿىصاء الخٟاف هٟؿه. ٖو

ؤطهه ٢هحرة. وجسخل٠ ؤق٩ا٫ ألاطن. ٞىجض ؤطن الخٟاف مهام الضماء 

ألاؾترالي واؾٗت جلخدم وجلخ٣  ٞى١ الغؤؽ. و٦شحر مً الخٟاِٞل ًم٨نها 

اؾخضاعة ألاطن في اججاه ألانىاث الخاٞخت. وهجض ؤن خاؾت الؿم٘ لضي 

 .بها نىث اعجضاص ونضي الهىث الخٟاِٞل مخُىعة للٛاًت ألجها حؿم٘

بٌٗ الخٟاِٞل لها ُٖىن ٦بحرة وواضحت بِىما الباقي لها  ُٖىن الخٟاف -

ت وال جبهغ بهما خُض جدضص  ُٖىن نٛحرة ٧الخغػة, ول٨نها ال حؿخٗملها للغٍئ

اججاهها مً زال٫ بَال١ ألانىاث واعجضاص الهىث ٌؿهل لها ٖملُت جدضًض 

ت اإلاُلىبت واإلاغاو  ٚت م٘ َٞغؿتها, ونٛاع الخٟاِٞل التي ٣ًل الهضٝ والؿٖغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1


 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 163 

٣ا٫  9ٖمغها ًٖ  ت, ٍو ؤًام ج٩ىن ٖمُاء ل٨ً بٗض طل٪ جهبذ ٢اصعة ٖلى الغٍئ

٣تها بالخدغ٥  خ٣اص الخاَىء بإن الخٟاِٞل ٖمُاء هى ٍَغ بن مما ؾاهم بااٖل

التي حكبه الحغ٦ت الٗكىاثُت اإلاخسبُت بحن الُمحن والِؿاع ل٨ً ألابدار 

 .ؤهه ٧اثً ٌؿخُُ٘ الىٓغالحضًشت ؤزبدذ 

مً  22الخٟاِٞل لها ؤؾىان, ٞالخٟاِٞل اإلاىلىصة خضًشا لها  ؤؾىان الخٟاف -

ان ما حؿدُض٫ بإزغي صاثمُت   28 – 20ألاؾىان اللبيُت, وهظه ألاؾىان ؾٖغ

ُت ألا٧ل, ومً  ؤؾىان. وق٩ل ألاؾىان جسخل٠ مً هٕى آلزغ خؿب هٖى

اِٞل آ٧لت اللحىم ٧الخٟاِٞل ألاؾىان ًم٨ً الخٟغ٢ت بحن ؤهىاٖها, ٞالخٟ

ت  ٤ اللحم. ولها ؤيغاؽ ٢ٍى ت لخمٍؼ مهانت الضماء لها ؤهُاب خاصة و٢ٍى

لسح٤ الٗٓم, والخٟاِٞل آ٧لت الحكغاث لها ؤيغاؽ خاصة خىاٞها ٧اإلا٣و 

لخ٣ُُ٘ الحكغاث ولُدنها, والخٟاِٞل آ٧لت الٟىا٦ت لها ايغاؽ ؾُدها 

 .مٟلُذ ٦بحر لخعجنها

 

 هُا١ الاهدكاع 

و اإلاى٣ُت  الاؾخىاثُتكغ الخٟاقُاث في مٗٓم ب٣إ الٗالم وزهىنا في اإلاى٣ُت جىد

م٨نها الِٗل في  قبه الاؾخىاثُت إلاىا٤َ وختى ا والٛاباث اإلاؼإعوو  الصحاعي ٍو

  وال٣ُب الجىىب  ال٣ُب الكماليالهىاُٖت ما ٖضا 

 مالخت الُحران 

ٖىضما جُحر الخٟاِٞل لُال للبدض ًٖ الُٗام وحكم وحؿم٘ وجهضع انىاجا جغصصًت 

٣ها ولخخجىب الاعجُام بٗاث٤ ٌٗترى  مغجضة لتهخضي بها وجخٗٝغ ٖلي ٍَغ

٣ها.ٞالخٟاِٞل الهٛحرة الغمام ت هجضها حٗخمض في َحراجها ٖلي هٕى مً الؿىهاع ٍَغ

٣ه. ُٞهضع الخٟاف  الظي ٌٗخمض ٖلي الخىهذ لهضي الهىث ليهخضي به في ٍَغ

ٞخىدكغ  .هبًاث نىجُت ٢هحرة لها جغصص ٖا٫ ٞى١ ٢ضعة ؤلاوؿان ؤن ٌؿمٗها بإطهُه

٣ه ٞترجض ألانىاث ٦هضي  مىظاتها ؤمام الخٟاف الُاثغ. ٞترجُم بإي ٖاث٤ في ٍَغ

خه باليؿبت للبٗض مىه ل ٣ضع اإلاؿاٞت بِىه وبحن هظا الٗاث٤ وؾٖغ ت ٍو ُترظمها بؿٖغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
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وحجم ألاقُاء مً خىله والؾُما ؤزىاء الٓالم. ُٞضًغ اججاهه مخجىبا الانُضام به. 

لي ظاهب آزغ مٗٓم الخٟاِٞل ال٨بحرة آ٧لت الٟىا٦ت هجضها ال حؿخٗمل وؾُلت  ٖو

٨ً ال٨هٝى واإلاٛاعاث ٞدؿخسضم ظهاػ نضي الهىث باؾخصىاء الخٟاِٞل التي حؿ

ت والكم ىضما جسغط للخاعط حٗخمض ٖلى الغٍئ  .جدضًض الهضي صازل ال٨هٝى ٖو

  الُٗام 

٩ا الكمالُت وظض ؤن 65ا٦ثر مً  % مً الخٟاِٞل حِٗل ٖلي الحكغاث. ٟٞ  ؤمٍغ

هامىؾت في الؿاٖت. والخىاٞـ  600الخٟاِٞل الٗاصًت والبيُت ًم٨نها ؤن حؿتهل٪ 

زلض َٗام الخٟاِٞل البيُت ال٨بحرة ٖالوة ٖلي ٧اٞت ؤهىإ الظباب والىمل حٗخبر 

الُاثغ. بِىما هجض بٌٗ ألاهىإ ٦مهام الضماء ال٨بحر ًإ٧ل ألاؾما٥ الهٛحرة 

والشضًُاث بما ٞيهم الخٟاِٞل  والُُىع ٧الًٟاصٕ  والبرماثُاث والؼواخ٠

لت وبها مسالب مضببت ألازغي.وهظة الخٟاِٞل ال٣ىانت  هجض ؤن ؤ٢ضامها الخلُٟت ٍَى

حر هظه ألاهىإ اإلاٟترؾت حِٗل ٖلي  .وخاصة لدؿخُُ٘ ٢ىو الَٟغؿت ؤزىاء الُحران ٚو

 .وجل٣دهاالٟا٦هت والغخ٤ُ.ٞهي بضون ٢هض جيكغ بظوع الىباجاث 

و٢ض ال٢ذ الخٟاِٞل مهانت الضماء ٖىاًت مً الٗلماء للخٗٝغ ٖلي ؾلى٦ها في ألا٧ل 

٩ا. ٞىظض ؤن ؤؾىاجها  الضمألجها جخٛظي ٖلي  ٣ِٞ.وحِٗل في ظىىب ووؾِ ؤمٍغ

نٛحرة في لحم الحُىان الشضَ  لخل٤ٗ الضم ٧األمىاؽ الحاصة خُض ج٣ىم بٗمل ٞخدت 

اإلايؿاب مً الجغح, ولُِٗل الخٟاف ًلؼمه خىالي مل٣ٗخحن ٦بحرجحن مً الضم ًىمُا. 

٤ الخٟاف به ماصة جمى٘ ججلِ الضم وهي ؤ٢ىي  ت  20وٍع مغة مً ؤي ماصة ؤزغي مٗغٞو

دًغ منها صواء صعا٦ُىلحن الظي ٌؿخٗمل م٘ مغضخي الجلُاث  لخجلِ الضمماوٗت  ٍو

 .الضماُٚت والىىباث ال٣لبُت

 الخ٩ازغ 

ض وي٘ ألاهثى جىٗؼ٫ ؤلاهار في م٩ان آمً خُض حِٗل م٘ بًٗها ٖىض  ا٢تراب مٖى

 واخ
 
 وهي مٗل٣ت بك٩ل ٖمىصي بٗض ٞترةباهخٓاع الىي٘. وجً٘ ألاهثى نٛحرا

 
خمل  ضا

ؤ٦مل الُحر زل٣ا ل٩ُىن ؤبلٜ في ال٣ضعة ألن لها زضًا وؤؾىاها  الخٟاف.ؤقهغ 4جبلٜ 

جدٌُ وجُهغ وجلض. زٟاف ؤججب مً ؾاثغ الخل٤, ومً ججاثبه ؤهه لحم  وؤطها, وهي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85


 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 165 

لض ٦ما ًلض الحُىان وال ًبٌُ ٦ما ًبٌُ ؾاثغ الُُىع, وصم ًُحر ٩ُٞىن  بٛحر َعل ٍو

ًغي في  الًٕغ ًسغط مىه اللبن, وال ًبهغ في يىء النهاع وال في ْلمت اللُل, وإهما له

ؿٟغ ٌُ ظضا,  ؾاٖخحن: بٗض ٚغوب الكمـ ؾاٖت وبٗض َلٕى الٟجغ ؾاٖت ٢بل ؤن 

دٌُ ٦ما جدٌُ اإلاغؤة طح٪ ٦ما ًطح٪ ؤلاوؿان, ٍو   .ٍو

هدكاعها بالٗالم ٢لُال ما ٌٗٝغ ًٖ صوعاث ج٩ازغ الخٟاِٞل لخىٕى ؤهىاٖها وا

مما ال ًم٨ً خهغ ؤو صعاؾت الخٟاِٞل والؾُما في البراعي. لهظا ًهٗب حٗمُم ال٣ى٫ 

ًٖ خُاتها. ومً بحن ألاهىإ التي صعؾذ وظض ؤن لها وكاٍ ظيسخي ؾىىي.ومٗٓم 

 تهاظغألاهىإ مؼواظت ُٞم٨ً للٟغص ؤن ًى٨ذ الٗضًض. وؤهىإ ٦شحرة مً ؤلاهار الحىامل 

ىاث ؤ٦ثر صٞئا مً  ىاث جًم مئاث ؤلاهار الحىامل. وهظه اإلاؿخَى بلي مؿخَى

ت ت صازل وزاعط الغخم.ٞو ىاث الٗاصًت. وهظا ٌؿاٖض ٖلي همى الجىحن بؿٖغ رة اإلاؿخَى

ا والبٌٗ  8ًىم و 40خمل الخٟاف جتراوح ما بحن  قهىع. ومٗٓمها جلض واخض مغة ؾىٍى

 .ًلض جىؤما. والخٟاف طاث الظًل الكٗغي ًلض زالزت

ا ؤخُاها جى٣ُ٘. وبٌٗ الخٟاِٞل  وصوعاث ؤلازهاب للخٟاِٞل التي جبِذ بُاجا قخٍى

ا في منها ما ًتزاوط في الخٍغ٠ ٧الخٟاِٞل البيُت الهٛحرة وبٗضها  ًبِذ بُاجا قخٍى

ت ٧امىت في ؤلاهار خحن جنهٌ في الغبُ٘ ٞخ٣ىم هظه  قهىع الكخاء.وجب٣  الحُىاهاث اإلاىٍى

ًت. وفي زٟاِٞل ؤزغي ٦سٟاف الٟا٦هت ألانٟغ الباهذ  الحُىاهاث بخسهِب البٍى

وزٟاف الٟا٦هت اإلا٨ؿ٩ُ  ًدضر ؤلازهاب في الحا٫ بٗض الى٩اح ل٨ً جخى٠٢ 

ًت املخهبت ًٖ   .الىمى لٗضة قهىع البٍى

وجلض الخٟاِٞل خُض ًجز٫ الىلُض مً هاخُت اإلا٣ٗض لئل٢ال٫ مً ٞغنت حٗل٤ ألاظىدت 

ؼن مً  ٓل 30بلي  25ب٣ىاة الىالصة. والىلُض ٩ًىن ٦بحرا وؿبُا ٍو % مً وػن ألام. ٍو

الىلُض عؤؾه مً ٞى١ لخدذ )باإلا٣لىب( في ألاًام ألاولي ال٣لُلت لحري٘ مً زضي ؤمه. 

الخٟاِٞل جلض واخضا. وهظا ؾٝى ٣ًل٤ جىاػجها لى ؤن ولُضها الجضًض  وخُض مٗٓم

مه ًمؿ٪  ت ٖبر نضعها.ٞو حٗل٤ مً ظاهب واخض. ولٗالط هظا الخلل ًخٗل٤ الىلُض بؼاٍو

زضًا واخضا وعظاله الخلُٟخان جمؿ٪ ظؿم ألام مً جدذ ؤلابِ. و٧ل ؤهىإ الخٟاِٞل 

اًخه.ول٨نها ال ًم٨نها ؤن وألامهاث حٛظي ا .هجض ألامهاث حٗخجي بىلُضها لىلُض ٞترة ٖع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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ىت لٗضة ؾاٖاث ٧ل  .جهُاص وهي خاملت له لهظا جتر٥ الهٛاع في الحًاهت باإلاؿخَى

ىضما حٗىص للحًاهت ٞٗليها الخٗٝغ ٖلي َٟلها مً بحن الؼخام الظي ًًم  ًىم. ٖو

ؤَٟاال ٚغباء و٧لهم مدكابهىن. وجخٗٝغ ٖلُه مً جظ٦غها للم٩ان الظي جغ٦خه به 

عاثدخه اإلامحزة ونىث نُاخه. ٞالخٟاقت ألام اإلا٨ؿ٨ُُت طاث الظًل الحغ ًم٨نها و 

َٟل في اإلاتر اإلاغب٘ بال٨ه٠ و٧لهم مدكابهىن. وفي ٖام  3000الخ٣اٍ َٟلها مً بحن 

ا Dayak ا٦دك٠ الٗلماء ٖكغ ط٧ىع مً زٟاف الٟا٦هت مً هٕى صًا٥ 1994  .بمالحًز

وال ٌٗٝغ هل جغي٘ الهٛاع ولى ٧ان, ُٞٗخبر وا٦دكٟىا ؤن ؤزضاءها مملىءة باللبن. 

وؾخ٩ىن  .هظا قظوطا ألهه مً اإلاٗغٝو ؤن الظ٧ىع مً الخٟاِٞل الحٗخجي بهٛاعها

الحُىان الشضَ  الظ٦غ الىخُض الظي ًغي٘ مىالُضه. والخٟاِٞل الهٛحرة جىمى 

ت, ٞبٌٗ ألاهىإ جخٗلم الُحران والؿعي بٗض  ًىم. ٨ٖـ نٛا ع زٟاف  18بؿٖغ

قهىع مً الىالصة. وجخجىب  9 – 6لضماء جدخاط لٗىاًت والغياٖت إلاضة مهام ا

ت وال٣ُِ  الخٟاِٞل اإلاٟترؾحن ٧الحضاة واله٣ىع والبىم والؿىاظب وال٨الب البًر

م٨ً الخٟاِٞل الخٗغى لؤلمغاى وخىاصر الُحران. و٢ض حِٗل مً   – 10وألاٞاعي. ٍو

ها. والخٟاف البجي ٢ض جُى٫ خُاجه ب 20 ؾىت, والق٪ ؤن 32لي ؾىت خؿب هٖى

الخٟاِٞل في الٗالم جىاظه مدىت الاه٣غاى الجماعي لخضمحر اإلاغاعي ومىاَنها وؾىء 

ت الؿامت. وؤلاوؿان ًخًا٤ً منها ألجها حؿبب له الخٝى  اؾخسضام اإلابُضاث الحكٍغ

اط ٣ُٞخلها و٧ان ٌٗٝغ في ٢ضًم الؼمً ؤن الخٟاف ًخٛظي ٖلى ؤلاوؿان وهظا ٚحر  وؤلاٖػ

ؼوها.  30ن ًىظض صحُذ.و ٧ا ملُىن زٟاف ب٨ه٠ بالٛابت ال٣ىمُت بجىىب قغ١ ؤٍع

و٢ض سجل في ٧ل  .ؤل٠ 30اهسٌٟ الٗضص لُهبذ  1970و 1963ل٨ً ما بحن ٖام  

 .% مً الخٟاِٞل ٢ض اه٣غيذ99,9ال٣اعاث والجؼع ؤن 

 

 باج٘ الخٟاِٞل  ؾلى٦ُاث َو

  زضًُاث ؤزغي الخٟاِٞل هي الشضًُاث الىخُضة ال٣اصعة ٖلى الُحران, ٞهىا٥

ًم٨نها الخدل٤ُ ٣ِٞ مشل الؿىاظب الُاثغة ؤو بٌٗ ؤهىإ اللُمىع, ٞهي 
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ج٣ٟؼ بإظىدت ظلضًت حكبه اإلآالث , ول٨نها ٚحر ٢اصعة ٖلى الُحران مشل 

 الخٟاِٞل.

 .جدىعث ؤَغاٞها ألامامُت بلي ؤظىدت 

 حِٗل في ال٨هٝى وألاما٦ً اإلآلمت 

 حِٗل في بِئت اظخماُٖت م٣ٗضة ظضا 

  اًت ألاهثى٣ًىم  الظ٦غ بٖغ

  ٤ جسٌُٟ مٗضالث ألامغ الظي  ألا٢ًٌضعة ٞاث٣ت ٖلى خٟٔ الُا٢ت ًٖ ٍَغ

 .ٌؿاٖضها ٖلى الىجاة والهغب

 ُلت ألامغ الظي ٌؿاٖضها ٖلى ال ٍى  .حرانٖٓام الظعإ والُض عق٣ُت َو

 جمخل٪ مسالب في بنبٗيها ألاولحن. 

 ؤظىدت ٢هحرة ل٨نها ٍٖغًت. 

   مً ؤهىإ الشضًُاث , وفي الىالًاث اإلاخدضة وخضها ,  25هي حك٩ل هدى %

 مً الخٟاِٞل. 45هىا٥ خىالي 
 
ا  هٖى

 وكاَها لُلي .)  )ج٩اٞذ جهاعا في ؤو٧اعها, و ًىي٘ الُٗم ٢بل الٛغوب في اإلاؼإع

 هملت, وألاشجاع ال٨شُٟت, وال٨هٝى في اإلاىا٤َ ؤلاؾخىاثُت.حِٗل في اإلاباو  اإلا 

  جبدض ًٖ ٚظائها بال٣غب مً مهاصع اإلاُاة لخخٛظي ٖلي الحكغاث

 الُاثغة)هً٘ الُٗم بال٣غب مً مهاصع اإلاُاه(.

 ٕ٤ انضاع الهىث واجبا  جخٗٝغ بٌٗ الخٟاِٞل ٖلى اججاهها ًٖ ٍَغ

 ؾل مً ألانىاث طاث الترصصاثالهضي. ٞهظه ألانضاء الهىجُت جدضر هدُجت لؿال 

ً ٍَغ٤ هظه  ال٣هحرة والٗالُت التي جدضثها الخٟاِٞل باؾخمغاع ؤزىاء الُحران, ٖو

الخانت  ألانضاء جخٗٝغ ٖلى الاججاه واإلاؿاٞت لؤلهضاٝ في اإلاى٣ُت, هظه الٗملُت

 بإنضاء الهىث حؿمى جدضًض مى٢٘ نضي الهىث

 ؿخسضم لِـ ؤٖمى ول٨ً هٓغه بؿُِ)خاؾت ؤلابه الخٟاف اع يُٟٗت( َو

َاثغ في الٓالم الضامـ, خُض ًغؾل مً  هٓام الغاصاع لخدضًض م٩ان الُٗام وهى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6
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٦ُلى هحرجؼ( ال 20الؿمُٗت )ؤي ؤٖلى مً خىجغجه جغصصاث نىجُت ٞى١ الترصصاث

ٌؿمٗها ؤلاوؿان جهُضم باألقُاء وحؿخ٣بلها مغة ؤزغي ٞخدضص م٩اجها وحجمها 

ٛظي ٖلي ٞغاجؿها )لظل٪ اخُاها ه٣ىم بخٗل٤ُ الُٗم ٞخبخٗض ًٖ ألاقُاء الًاعة ؤوجخ

 الؿام ل٩ُىن في مخىاولها(. ومً هٟـ الحىجغة ًُل٤ الخٟاف نُداث ٌؿمٗها

 .ؤلاوؿان وطل٪ للخىانل م٘ بجي ظيؿه

 جىام الخٟاِٞل و عؤؾها لؤلؾٟل لالؾباب الخالُت 

ٖٓام ؾ٣ُان الخٟاِٞل الخلٟحى زُٟٟت ويُٟٗت لظل٪ ج٩ىن ٚحر ٢اصعة  -

 ي جدمل وػجها اطا و٢ٟذ مىخهبتٖل

 ختى ال حؿتهل٪ ٦مُت ٦بحرة مً الُا٢ت  -

جىُل٤ الخٟاِٞل للُحران بؿهىلت مً زال٫ هظا الىي٘ )الغؤؽ ألؾٟل ازىاء  -

 الغاخت(

 

 
 الىي٘ اإلا٣لىب ٖىض الخٟاِٞل

 

 

  ,الهُال١ نٛاعها او٫ مغه مً الىي٘ اإلا٣لىب 
 
ُاث الخٟاف مغجٟٗت وؿبُا ٞو

غاى ول٨ً بطا ٖاف نٛحر الخٟاف في بِئت آمىت ختى ٞترة او انابتها باالم

 ًٖ ؤلانابت باألمغاى والُُٟلُاث , ُٞم٨ىه ؤن ٌِٗل ٞترة 
 
, وبُٗضا البلٙى
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لت , ومٗٓم الخٟاِٞل حِٗل ما بحن  م ؤن هىا٥  20بلى  10ٍَى , ٚع
 
ٖاما

 مً الخٟاِٞل  30خاالث مىز٣ت لخٟاِٞل ٖاقذ بلى 
 
 , وهىا٥ واخضا

 
ٖاما

 في ٖام  41با بلٜ مً الٗمغ في ؤوعو 
 
, مما ًجٗله ؤَى٫ زٟاف في  2013ٖاما

 الٗمغ.

 . ٣ِٞ ٧ل ٖام 
 
 الخٟاِٞل ؤلاهار جلض ظغوا واخضا

 مً الحكغاث  6,000-2,000 الخٟاف آ٧ل الحكغاث , ًم٨ىه ان ٌؿتهل٪ هدى

٧ل لُلت , ٣ٞض ًدىاو٫ ما ٌٗاص٫ وػن ظؿمه ٧ل مؿاء , وفي الىا٢٘ , ان 

خكغة نٛحرة في  1,200 ًم٨ىه ؤن ًهُاص ٧ل لُلت هدىالخٟاف البجي 

 الؿاٖت الىاخضة.

  بٌٗ الخٟاِٞل جسغط ًٖ اإلاإلٝى في الخٛظًت ٖلى الحكغاث , خُض جخٛظي

٩ا  ٖلى الًٟاصٕ والؼواخ٠ الهٛحرة والُُىع , وجم الٗشىع ٖلى اهىإ في ؤمٍغ

٤ بؾخسضام الهضي‗الىؾُى والجىىبُت   جخٛظي ٖلى ألاؾما٥ , ًٖ ٍَغ

لل٨ك٠ ًٖ الخمىظاث في اإلاُاه والتي جيخج ًٖ جدغ٥ ألاؾما٥, ٞخخم٨ً مً 

 بنُُاصها.

  ,اة ٖضص ٦بحر مً الخٟاِٞل اح جدؿبب في ٞو مً اإلاٗغٝو ؤن جىعبِىاث الٍغ

٤ بنُضام الخٟاِٞل  ٣خحن , ألاولى :ًٖ ٍَغ اة الخٟاِٞل بٍُغ وجدؿبب في ٞو

 
 
, خُض ًدضر جل٠ في الغثخحن بكٟغاث الخىعبِىاث , والشاهُت : وهي ؤ٢ل خضوزا

الىاجج ًٖ الًِٛ ال٨بحر ٖىضما جدل٤ الخٟاِٞل بال٣غب مً الخىعبِىاث , 

اة للخٟاف.  ُٞيخج ًٖ طل٪ هٍؼ٠ صازلي مما ٌؿبب الٞى

 

   ؤ٦ثر ألاهىإ اإلاهضصة باإله٣غاى مً الخٟاِٞل هى زٟاف الٟا٦هت , ٣ٞض جم

الجضًضة , وهى مً زٟاف ٣ِٞ في ٦ه٠ في بابىا ُٚيُا  160الٗشىع ٖلى 

 مهضصا باإله٣غاى, وا٦ثر مً  250يمً 
 
ا % مً الخٟاِٞل في الىالًاث 50هٖى

 في ؤٖضاصها.
 
 خاصا

 
 اإلاخدضة مٗغيت لخُغ ؤلاه٣غاى, خُض حكهض بهسٟايا
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 بٌٗ اهىإ زٟاِٞل الٟا٦هت , والتي حؿمى Tent-making bats  جخسظ ,

م بشجى الىع٢ت ٧اجها زُمت لخدخمي ؤوعا١ ألاشجاع ؤو الىباجاث , مإوي لها , ٞخ٣ى 

 بها مً الحُىهاث اإلاٟترؾت , واإلاُغ وال٣ُـ السخيء.

  اث جخ٩ىن مً ؤعب٘ ؤٞغاص هظا ٌٗجي ؤهه اطا ويٗذ ٧ل الشضًُاث في مجمٖى

ت ؾٝى ٩ًىن زٟاف,وفي الىا٢٘ مً بحن الشضًُاث  ٞىاخض مً ٧ل مجمٖى

حر مً ألاهىإ حٗخبر ال٣ىاعى ٧الجغطان والٟئران والؿىاظب لضحها ال٨ش

الٗضًضة.والخٟاِٞل ٢ض جبضو ٢لُال مشل ال٣ىاعى ول٨نها في الح٣ُ٣ت ؤ٢غب 

 وؤ٦ثر بعجباَا بال٣غوص واللُمىع والبكغ.

  ًهٕى مٗغٝو مً الخٟاِٞل في ظمُ٘ ؤهداء  1100هىا٥ ما ٣ًغب م

الٗالم,وهظا ًجٗل ما ٣ًغب مً عب٘ ظمُ٘ ؤهىإ الشضًُاث في الىظىص 

اث جخ٩ىن مً ؤعب٘ زٟاِٞل,هظا ٌٗجي ؤ هه اطا ويٗذ ٧ل الشضًُاث في مجمٖى

ت ؾٝى ٩ًىن زٟاف,وفي الىا٢٘ مً بحن  ؤٞغاص ٞىاخض مً ٧ل مجمٖى

الشضًُاث حٗخبر ال٣ىاعى ٧الجغطان والٟئران والؿىاظب لضحها ال٨شحر مً 

ألاهىإ الٗضًضة.والخٟاِٞل ٢ض جبضو ٢لُال مشل ال٣ىاعى ول٨نها في الح٣ُ٣ت 

 باَا بال٣غوص واللُمىع والبكغ.ؤ٢غب وؤ٦ثر بعج

  الخٟاِٞل جإ٧ل ال٨شحر ول٨ً ال جدهل ٖلى الضهىن :الخٟاِٞل ٣ًًىن

مٗٓم اللُل ًبدشىن ًٖ الُٗام ومً زم ًدىاولىهه والهٛحر ًإ٧ل ال٨شحر مً 

الُٗام والخٟاف البجي الىاخض ًم٨ً ؤن ًإ٧ل ؤ٦ثر مً ؤل٠ بٗىيت في ؾاٖت 

ظم مً الضم في  28م٨ً ؤن حكغب واخضة والخٟاِٞل مهاصخي الضماء ً

ٗخبر هظا ؤ٦ثر مً وػن الجؿم والٗضًض مً الخٟاِٞل  20زال٫  ص٣ُ٢ت َو

حؿخُُ٘ ؤن جإ٧ل ختى جهل بلى ي٠ٗ وػن ظؿمها في اللُلت الىاخضة وم٘ 

طل٪ ال حؿخُُ٘ ؤن ججض زٟاف ٌٗاو  مً الؿمىت وطل٪ ألن الخٟاِٞل التي 

ٖملُت ألاًٌ ؤو الخمشُل الٛظاج  في  لضحها ؾمىت لً ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الُحران

م٨ً ؤن  ت ٍو ٗت وهظا ٌٗجي ؤن الُٗام ًخدى٫ الى َا٢ت بؿٖغ الخٟاِٞل ؾَغ
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با ًإ٧لىهه في زال٫  ٗخبر هظا و٢ذ  20تهًم ٧ل شخيء ج٣ٍغ ص٣ُ٢ت ؤو ؤ٢ل َو

 ٢هحر باليؿبت للبكغ الظًً ٌؿخٛغ٢ىن زالر ؤًام لهًم وظبت.

 ٛغها ٧الىدل الُىان. هل ؾمٗذ ًٖ ؤ٦بر الخٟاِٞل ٧الشٗالب الُاثغة وؤن

الشٗالب الُاثغة؟خؿىا بجهم في الىا٢٘ لِؿذ سٗالب بجهم زٟاِٞل,وهي حٗخبر 

ؤ٦بر الخٟاِٞل اإلاىظىصة في الٗالم,وبٌٗ مً ؤ٦بر هظه الخٟاِٞل حؿمي 

الشٗلب الُاثغ الظهبي الٗمال١ اإلاخىط,والشٗلب الُاثغ لضًه ؤظىدت ًهل 

بلٜ وػهه خىالي  1.8ؤ٢ضام ؤي  6َىلها الى خىا٫  ل ؤي خىالي  3متر,ٍو  1.4َع

٦ُلى ظغام,والشٗالب ال٨بحرة الُاثغة ٢اصمت مً ظىىب قغ١ ؤؾُا ومً 

ُل٤ ٖليها الشٗالب الُاثغة ألجها جبضو مشل الشٗالب,والشٗالب الُاثغة  الهىض,ٍو

 مشل زٟاف الشٗلب الُاثغ الظهبي 
 
ُىن ٦بحرجان ظضا لها ؤطن نٛحرة ٖو

,ؤنٛغ الخٟاِٞل حٗٝغ بسٟاِٞل الىدلت,وطل٪ ألن م٘  الٗمال١ اإلاخىط

ؾم,وختى م٘ وكغ  2.5ؤظىدتها اإلاٛل٣ت ًبلٜ َىلها خىالي واخض بىنت ؤي 

 15بىنت ؤي  6ؤظىدتها ٞةجها ال جؼا٫ نٛحرة ُٞهل َى٫ ظىاخيها الى 

ٗخ٣ض بٌٗ الٗلماء ؤهه مً ؤنٛغ الشضًُاث في الٗالم.  ؾم,َو

  ٦ُلى متر  97مُل ؤي  60ٖت ٦بحرة جهل الى الخٟاِٞل حؿخُُ٘ ؤن جُحر بؿغ

 في الؿاٖت,وهظا ًجٗلها ؤؾٕغ مً البىمت.

 ؤ٦مل الُحر زل٣ا ل٩ُىن ؤبلٜ في ال٣ضعة ألن لها زضًا وؤؾىاها وؤطها,  الخٟاف

جدٌُ وجُهغ وجلض. زٟاف ؤججب مً ؾاثغ الخل٤, ومً ججاثبه ؤهه  وهي

لض ٦ما ًلض الحُىان وال لحم وصم ًُحر ًبٌُ ٦ما ًبٌُ ؾاثغ  بٛحر َعل ٍو

الًٕغ ًسغط مىه اللبن, وال ًبهغ في يىء النهاع وال في  الُُىع, ٩ُٞىن له

ًغي في ؾاٖخحن: بٗض ٚغوب الكمـ ؾاٖت وبٗض َلٕى  ْلمت اللُل, وإهما

ؿٟغ ٌُ دٌُ  الٟجغ ؾاٖت ٢بل ؤن  طح٪ ٦ما ًطح٪ ؤلاوؿان, ٍو ظضا, ٍو

 ٦ما جدٌُ اإلاغؤة

 لت. هى ا٥ شخيء ؤزغ ًٖ الحُىاهاث الهٛحرة وهي الخٟاِٞل حِٗل لٟترة ٍَى

ال ٞمٗٓم الحكغاث حِٗل لبًٗت ؤؾابُ٘ ؤو ؤقهغ  ؤجها ال حِٗل ٍَى
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والبٌٗ منها ٌِٗل لُىم واخض ؤو ًىمحن,والٟإع ٌِٗل خىالي زالر 

ؾىىاث,والصخيء هٟؿه باليؿبت الى ٖهٟىع اإلاجز٫,وم٘ طل٪ ُٞم٨ً ؤن حِٗل 

هي مضه ؤَى٫ مً الٟترة التي ( ٖاما و 20-30الخٟاِٞل إلاضة جهل الى )

حِٗكها ال٨الب,خُض ؤن الخٟاِٞل لضحها ظهاػ مىاعي ٢ىي ٢اصع ٖلى جدمل 

 ال٨شحر مً ؤلاناباث.

  ٗخ٣ض الٗلماء ؤن الخٟاِٞل ٢ض جدمل بٌٗ ألامغاى ول٨نها ال جخإزغ بها َو

الُحران ٌؿاٖض الخٟاِٞل بلى الب٣اء في صحت ظُضة وهظا ما ًشبذ ؤن 

ً ايُت باهخٓام ًم٨ً ؤن جٟٗل العجاثب بالصحت. مماعؾت الخماٍع  الٍغ

  الخٟاِٞل جدب ؤن جداٞٔ ٖلى هٟؿها هُٟٓت ,البٌٗ ٌٗخ٣ض ؤن الخٟاِٞل

٢ظعة وم٣ؼػة ول٨ً الخٟاِٞل مشل ال٣ُِ هُٟٓت ٞهي حؿخُُ٘ ؤن جى٠ٓ 

هٟؿها بالل٤ٗ وال جىظض ٢اطوعاث ؤو ًٞالث مخٗل٣ت بإظؿامها ٞٗىضما ج٩ىن 

ض ؤن ج٣طخي خاظتها الخٟاِٞل مٗل٣ت عؤؾ ها الى ؤؾٟل وعظلها الى ؤٖلى وجٍغ

ٞخظهب وجهبذ مٗخضلت ختى ج٣طخي خاظتها زم حٗىص مغة ؤزغي الى ويٗها 

الُبُعي عؤؾها الى ؤؾٟل وحٗخبر ًٞالث الخٟاِٞل شخيء له ٢ُمت خُض ؤهه 

 مً ألاؾمضة الٟٗالت.

 ىن ؤن  لِـ ٧ل الخٟاِٞل حِٗل في ٦هٝى : وكاهض ٖلى قاقاث الخلٍُٟؼ

الخٟاِٞل حِٗل في ال٨هٝى مٗل٣ت عؤؾها الى ؤؾٟل م٘ ُٖىن مخىهجت ول٨ً 

ضزل البٌٗ في  في الىا٢٘ ؤن الخٟاِٞل جىام في ال٨هٝى اإلآلمت ؤزىاء النهاع ٍو

مغخلت البُاث الكخىي لٗضة قهىع وم٘ طل٪ لِـ ٧ل الخٟاِٞل حِٗل في 

, ٞبًٗها ًىام ٖلى ألاشجاع والبٌٗ ألازغ صازل اإلاىا ػ٫ واإلاباو  ال٨هٝى

ً ًهىٗىن زُمت مً  اإلاهجىعة والبٌٗ ًسخبئ وعاء قب٨ت الٗى٨بىث وؤزٍغ

 ؤوعا١ ألاشجاع.

  ىاع : مٗٓم البكغ ًخ٣ٟىن ٖلى ؤن ب ألَا بٌٗ الخٟاِٞل له وظه ًبضو ٍٚغ

الخٟاِٞل لِؿذ مً املخلى٢اث الُبُُٗت الجظابت ٞمٗٓمهم له نىعة 

ت ٞهىا٥ زٟاِٞل خض وة الحهان والظي له بكٗت والبٌٗ له نىعة مٟٖؼ
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ؤه٠ ٌكبه خضوة الحهان وهظه الخٟاِٞل لضحها ججاُٖض ٖلى وظهها وهىا٥ 

زٟاِٞل الٟا٦هت والتي لضحها ؤه٠ ؤهبىبُت الك٩ل وهىا٥ الخٟاِٞل اإلا٣ىٗت 

بت  ىاع الٍٛغ والتي لضحها اهخٟازاث في الُٗىحن, و٢غن ٞى١ ؤهٟها و٧ل هظه ألَا

٤ الهضي و٧لما ٧ان الخٟاف  حؿاٖض الخٟاِٞل في جدضًض اإلا٩ان ًٖ ٍَغ

 ؤ٦ثر ٢بدا ٧لما ٧ان ؤ٦ثر ٦ٟاثت.

  

 ٕالخٟاِٞل ؤهم اهىا  

 زٟاف الٟا٦هت اإلاهٍغت -1

زٟاف الٟا٦هت اإلاهغي ٦ُٟل عيُ٘ . اهه مً ألاهىإ اإلاىظىصة في ظمُ٘ 

٣ُا والكغ١ ألاوؾِ  . ؤهداء ؤٍٞغ

  
 (Cynopterus sphinx)  حر ألاه٠ ال٨بحرزٟاف الٟا٦هت ٢ه -2

 ٢ؼم زٟاِٞل الٟا٦هت 

٣ُا والظي ًؼن الظي ٌِٗل باإلاى٣ُت الاؾخىا الخٟاف ال٣ؼم البض ؤن  ظغام 170ثُت بإٍٞغ

وؤزىاء  ,لي زالزت ؤيٗاٝ وػههالُاػظت ٧ل لُلت ؤي خىا الٟا٦هتظغام مً  500ًإ٧ل 

غٕو ألاشجاع  ٠ ألاشجاع واإلاباو  ٞو  بال٨هٝى وججاٍو
 
النهاع الخٟاِٞل جىام جهاعا

هىجها ت وهى نٛحر الحجم , خُض ًبلٜ َىله .ٚو هظا الىٕى ل٠ُُ ًبٗض ٖلى السخٍغ

إ٧لىن الشماع الهٛحرة , والغخ٤ُ وخبىب  3,7-3خىالي  ٣ُا , ٍو بىنت . ًخىاظض في ؤٍٞغ

 . احالل٣

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%82%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%82%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
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  (Asellia tridens) الخٟاف طو ألاه٠ الىعقي -3

 

 
ذ  (Taphozous nudiventris) الخٟاف ٖاعي البًُ -4 ًخىاظض ب٨ثرة في ال٩ٍى

ذ  , وهى ؤخض الخٟاِٞل الشالزت التي جم عنضها في ال٩ٍى
 
ِٗل بخجمٗاث ٦بحرة ظضا َو

هل ,زٟاف ؤطن الٟإع ال٨بحر وهي
ُ
 .زٟاف ٦

 
 (Myotis myotis) زٟاف ؤطن الٟإع ال٨بحر -5

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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هل -6
ُ
 (Pipistrellus kuhlii) زٟاف ٦

 
 

 زٟاِٞل خضوة خهان البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ  -7

 (Rhinolophus ferrumequinum)  زٟاف خضوة الحهان ال٨بحر

ًخم الٗشىع ٖلى هظا املخلى١ في اإلاىا٤َ اإلاصجغة الحاعة , وال ؾُما م٘ ال٨شحر مً 

 . ال٨هٝى اإلاخىاٞغ بها مهضع اإلاُاه و ًخٛظي ٖلي الحكغاث الهٛحرة

 
 

 (Tadarida brasiliensis)  زٟاف الظًل الحغ اإلا٨ؿ٩ُ  -8

 
 

 وع٢ت ٧الُٟىعهُا  –زٟاِٞل الاه٠  -9

وظض هظا الىٕى مً الخٟاِٞل في اإلا٨ؿُ٪ والىالًاث اإلاخدضة , هظا الىٕى 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ًدب خغاعة الصحغاء . ًم٨ى٪ الٗشىع ٖلى هظه الخٟاِٞل في صحغاء 

لى الحكغاث مشل ؾىهىعان  ومىهافي , خُض جًٟل جىاو٫ الٗكاء ٖ

الهغانحر والجىاصب والٗض . وهي َُاعة مهغة بك٩ل زام , ولضحها ال٣ضعة 

ت مىسًٟت باؾخسضام الحض ألاصوى مً الُا٢ت  . ٖلى الُحران بؿٖغ

 
 الخٟاف ألابٌُ في هىضوعاؽ -10

جسخل٠ ٦شحرا ًٖ مٗٓم الخٟاِٞل , هظا الىٕى عاج٘ الك٩ل مشل الشل  

 . ٟغاءألابٌُ الجمُل , م٘ آطاهه اله

 
 

 الشٗلب الُُاع الهىضي -11

هظا الىٕى مً الخٟاِٞل هي واخضة مً ؤ٦بر الخٟاِٞل , م٘ ظىاخيها التي 

 . ألن زٟاِٞل الٟا٦هت جإ٧ل ٧ل ؤهىإ  5-4ًم٨ً لُىلها ؤن ًهل بلى 
 
٢ضما

ت . هظا الىٕى ًم٨ً ؤن ًخجى٫  الٟىا٦ه املخخلٟت , ٞهي مً اإلال٣داث الحٍُى

 . ُلمُال في الل 40-9مابحن 
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 الخٟاِٞل البيُت ال٨بحرة -12

الخٟاِٞل البيُت ال٨بحرة هى هٕى مً الخٟاِٞل اللُُٟت , والتي ًم٨ً الٗشىع 

٩ا  ٩ا الىؾُى وألاظؼاء الكمالُت مً ؤمٍغ ٩ا الكمالُت وؤمٍغ ٖليها في ؤمٍغ

الجىىبُت . لؤلؾ٠ , اإلاخالػمت البًُاء لؤله٠ حك٩ل تهضًضا زُحرا ألهىإ 

 الخٟاِٞل ألازغ

 
 

 

 زٟاِٞل مخالػمت ألاه٠ ألابٌُ -13

وحؿمى هظه الٗاثلت مً الخٟاِٞل لـ زٟاِٞل خضوة الحهان بؿبب ق٩ل 

هم . وهي مً الخٟاِٞل آلا٧لت للحكغاث , وطل٪ باؾخسضام  الجلض خى٫ ؤهٞى

آلاطان الطخمت مً ؤظل جدضًض اإلاى٢٘ بالهضي , وؤظىدتها الىاؾٗت لغخلت 

 . عق٣ُت وزانت في مُاعصة ٞغاجؿها
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لت -14  زٟاِٞل ألاطهحن البيُت الٍُى

لت ,  خمحز هظا هٕى مً الخٟاِٞل ألاوعوبُت ؤًًا وال ؾُما باآلطان الٍُى ٍو

ٗخمض هظا الىٕى ٖلى ُٖيُه ب٣ضع ؤطهُه إلًجاص الَٟغؿت . ًدىاو٫ هظا الىٕى  َو

 . مً الخٟاِٞل ٖلى الٗض اإلاخىاظض بحن ؤوعا١ الصجغ واللحاء مً ألاشجاع

 

  
 

 هٟغاء طاث ألاطهحنالخٟاِٞل ال  -15

٩ا والا٧ىاصوع  جم الٗشىع ٖلى هظه الخٟاِٞل الغاجٗت في ٧ىلىمبُا و٧ىؾخاٍع

وه٩ُاعاٚىا وبىما في الٛاباث صاثمت الخًغة الىاضجت . وم٘ طل٪ , ٞةجها مً 

الخٟاِٞل اللُُٟت بال ؤن ٣ٞضان اإلاىاثل اإلاخٗل٤ بةػالت الٛاباث ؤلاوؿان 

 . ىاظضهاوجضهىع اإلاىاثل مً التهضاصاث لخ
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لت  - -16  الخٟاِٞل ؤطهحن –الصحغاء الٍُى

غة الٗغبُت ,  ت مً اإلاٛغب ٖبر مهغ وقبه الجٍؼ وظضث في اإلاىا٤َ الصحغاٍو

لى ما ًبضو ؤجها ؤ٦ثر ٢ؿىة  . ٞهظا الخٟاِٞل مخىاظضة في اإلاىا٤َ ال٣اخلت ٖو

 
17- Pygmy pipistrelle 

ًدىاو٫  . ً ألاجهاع والجضاو٫ هظه ألاهىإ ألاوعوبُت التي جدب الدؿ٨٘ بال٣غب م

بت  هظا الىٕى مً الخٟاِٞل ٖلى الُٗام ٖلى َى٫ الٛاباث وألاعاضخي الَغ

 . والىالثم ٖلى البراِٚل اإلااثُت والحكغاث ألازغي 
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18- G

reater false vampire bat 

بت . ًم٨ً ؤن  وظضث في ظىىب آؾُا وظىىب قغ١ آؾُا في الٛاباث اإلاُحرة الَغ

حكغاث ال٨بحرة ٧السحالي والًٟاصٕ والٟئران والُُىع جإ٧ل ٧ل شخيء مً ال

 . الهٛحرة وختى ألاهىإ ألازغي مً الخٟاِٞل الهٛحرة

 
 

 

18- Great fruit-eating bat  

٩ا الجىىبُت والىؾُى , وهظا هٕى مً الخٟاِٞل الظي  ًخىاظض هظا الىٕى في ؤمٍغ

 . لًخىاظض في الٛاباث والظي ًىاظه الخُغ بؿبب ٣ٞضان اإلاىاث

 
 

19-Eastern red bat 
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20- Gambian epauletted fruit bat 

 
 

21- Hoary bat 

 
22- Spectacled flying foxes 

 
23- Southern little yellow-eared bat 
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24- Pale spear-nosed bat 

 
25-Lesser short-nosed fruit bat 

 
26- Kitti„s hog-nosed bat 

 
 

 رة مهام صماء ٧اطبتالخٟاِٞل الهٛح27.

ًم٨ً الٗشىع ٖلى هظا الىٕى مً الخٟاِٞل في ق٣ى١ الصخىع وال٨هٝى , وؤوعا١ 

٠ ألاشجاع  . الصجغ وججاٍو

 
 .(Desmodus rotundus)  زٟاف مهام الضماء الكاج٘ -28

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9&action=edit&redlink=1
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 ٠ُ٦ ًم٨ً الخٗٝغ ٖلي وظىص الخٟاِٞل في اإلاجز٫ او صازل اإلايكأث 

 مكاهضة الخٟاِٞل لُال -

اء مؼججت في الٟترة بحن الٛؿ٤ و الٟجغ و ٚالبا ما ج٩ىن جل٪ ؾمإ يىي -

غ او زضف او انىاث الؼخ٠ ٖلي الجضعان  الًىياء مٍغ

الًٟالث وهي الٗالماث الاؾاؾُت لخدضًض الىٕى ًٟٞالث الخٟاِٞل حكبه  -

 ًٞالث الٟئران الا اجها جدخىي ٖلي إلاٗت زُٟٟه

 ً الىاٞظة هدُجت جبىلهاْهىع ب٣٘ ٖلي ق٩ل قغاثِ بًُاء اللىن ٖلي ظؼء م -

 جغا٦م ًٞالث وشحىم خى٫ ٞخداث الضزى٫ او الؿ٠٣ حكحر لالنابت -

 

 :ؤيغاع الخٟاِٞل 

بًٗها ًخٛظي ٖلي زماع الٟا٦هت)اإلااهجى, البرج٣ا٫, اإلاكمل, الخٟاح, -

خىن, البلح, الٗىب, الخحن( وتهاظم زماع البلح اإلادؿا٢ُت و٦ظل٪  ال٨مثري, الٍؼ

 ىاخاث وؤؾىان.اإلايكىعة للخج٠ُٟ في ال

اط الؿُاح ؤو جغ٥ ب٣٘ بيُت جمشل البراػ ٖلي - ٤ بٖػ تهضص الؿُاخت ًٖ ٍَغ

 ظضعان اإلاٗابض

 تهاظم ؤخُاها اإلايكأث الٛظاثُت-

 ال٣لُل منها مام للضماء في اإلاىا٤َ ؤلاؾخىاثُت.-

  مغى ال٩لب )الؿٗاع(ًٖت الخٟاف ٢ض حؿبب  -

حروؾُت لئلوؿان ؤو الحُىان ٖىض الٌٗ, مشل مغى - ت ٞو جى٣ل ؤمغاى ب٨خحًر

ت و امغاى َُٟلُت.  صاء ال٩لب في ؤلاوؿان و امغاى ٍُٞغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8
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إلااطا ال جمغى الخٟاِٞل الحايىت للضاء؟ الٗضًض مً ألامغاى الخُحرة جم -

٤ ب٦دكاٞها  بلى البكغ مشل ٞحروؽ مغى ؤلالتهاب  الخٟاِٞلبإجها جى٣ل ًٖ ٍَغ

, ؤلاًبىال , ٞحروؽ مابىٙع , ٞحروؽ هُىضعا وؤزغها مخالػمت  الغثىي الحاص ) الؿاعؽ(

حٗخبر  الخٟاِٞلٟٞ  الىا٢٘ ٞان . الجهاػ الخىٟسخي وطل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الحهغ

٣ا لضعاؾت  60مسؼن ال٦ثر مً  هٕى مً الٟحروؾاث التي ًم٨ً ؤن جهِب البكغ ٞو

ذ في ٖام  ٟاِٞل بخل٪ الامغاى ٖلى , والؿاا٫ ألان هى إلااطا ال جهاب الخ 2013ؤظٍغ

م مً ؤجها حٗخبر ها٢لت لهظه ألامغاى الى البكغ ؟   الٚغ

اث الٗلمُت هى ؤن ٢ضعة  ٖلى الُحران  الخٟاِٞلوالجىاب َب٣ا ألخضر الىٍٓغ

ًدميها مً ؤلانابت بخل٪ ألامغاى التي حٗخبر ممُخت للبكغ , خُض ٢ا٫ الباخشىن ؤهه في 

ض لضح ها مٗض٫ الخمشُل الٛظاج  وؤعجٟإ ٦بحر في صعظاث خالت َحران الخٟاِٞل ٞةهه ًٍؼ

الحغاعة مما ًجٗل صعظت خغاعة الجؿم حكبه صعظت خغاعة الشضًُاث اإلاهابت بالحمى , 

وهظا ٌكحر بلى ؤن عخالث الُحران التي ج٣ىم بها الخٟاِٞل ًدميها مً ؤلانابت بىٟـ 

٣ت التي جدمي الحمى باقي الشضًُاث ٦ما ٢ا٫ الباخشىن   . الٍُغ

اصة مٗضالث الخمشُل الٛظاج  وؤعجٟإ  ت ؤن ٍػ و٢ض زلو الباخشىن في جل٪ الىٍٓغ

جاصي بلى جيكُِ الجهاػ اإلاىاعي  الخٟاِٞلصعظاث خغاعة الجؿم التي جهاخب َحران 

وبالخالي ج٩ىن عخالث الُحران للخٟاِٞل هي الخٟؿحر النهاج  لخُىع ؤلالتهاباث 

  . لخٟاِٞلالٟحروؾُت صون ْهىع ٖالماث اإلاغى ٖلى ا

بدُض ج٩ىن ؤ٢ل ٞاٖلُت  الخٟاِٞل٦ما ؤن جُىع بٌٗ الٟحروؾاث اإلاىظىصة في 

ٖلى الخٟاِٞل في خالت بعجٟإ صعظت خغاعة الجؿم , وبظل٪ ج٩ىن جل٪ الٟحروؾاث 

ألازغي  الحُىاهاثٚحر ياعة للخٟاِٞل في خحن ؤجها حؿبب ألامغاى ٖىض ٖبىعها بلى 

خُض ؤن جل٪ الٟحروؾاث ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الب٣اء ٖلى ٢ُض الحُاة في صعظاث الحغاعة 

 . املخخلٟت

 

٤ صعاؾت  ت ًٖ ٍَغ يخٓغ الباخشىن ال٣ُام بخجغبت ٖملُت إلزباث صحت جل٪ الىٍٓغ ٍو

http://www.universemagic.com/article/98+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
http://www.universemagic.com/2/animals/news.html
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لت الُحران والىٓغ ما بطا ٧اهذ الاؾخجابت اإلاىاُٖت في الخٟاِٞل ٖىض الغاخت وبٗض عخ

 . ؤلاؾخجابت اإلاىاُٖت ؤ٢ىي بٗض عخلت الُحران بم ال

ول٣ض ٖٝغ مازغا ؤن الخٟاِٞل لها ٞىاثض. مً بُنها ؤجها ٖضو َبُعي  . -

 ٧اإلاىػ  الىباجاثهٕى مً  500خىالي  بخل٣ُذج٣ىم التي جُحر لُال. و  للحكغاث

ًُل٤  بالىتروظحنٚىُا  ؾماصاوجٟغػ ؤًًا  .وال٩اقُى والخحن واإلااهجىو  والبلح

 .guano ٖلُه ظىاهى

 

 صازل اإلايكأث الٛظاثُت م٩اٞدت الخٟاِٞل 

 

 م٩اٞدت م٩ُاه٨ُُت

 الخى٠ُٓ الجُض ًىمُا -

 بنالح الجضعان-

 ؾض ظمُ٘ الٟخداث و الك٣ى١ -

 لى ال٣ُُ٘ ختى اإلاىث .بمىاٞظ الى٦غ ؤو اإلا٩ان ومى٘ ونى٫ الخٛظًت  ٚال١ ٧لب-

 بؾخسضام قبا٥ نُض-

 بؾخسضام اإلاىاص الُاعصة مشل الُٟىى٫ -

 مً اإلام٨ً الؿماح له بالخغوط -

 

 اإلا٩اٞدت ال٨مُاثُت

 الخضزحن ببٌٗ اإلاىاص ال٨مُاثُت -

ت بٟىؾٟب  – 2ُض الؼه٪ ؾخسضام مبُضاث ال٣ىاعى مشل ٖمل ٧ىع مً العجىة املخلَى

3 .% 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
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زىاء جبسحر البلح يض خكغاث البلح فى ؤؾخسضام بغومُض اإلاشُل ةو٧اع بجبسحر ألا 

 الىاخاث .

ت فى ٖمل َٗىم ؾامت للخٟاف مشل الالهِذ بًم٨ً  ؾخسضام اإلابُضاث الحكٍغ

ت آلامىه  ت طاث الٟاٖلُت ال٣ٍى حرها مً اإلابُضاث الحكٍغ والالٟا٦غون والبىضو٧اعب ٚو

في خالت بظغاء اإلا٩اٞدت صازل اإلايكأث الٛظاثُت ال بض مً بظغائها جدذ بُئُا ول٨ً 

 بقغاٝ مخسههحن في بغامج م٩اٞدت آلاٞاث .

 

, ؤو مجز٫ ٦هٝىفي خالت وظىصها في ؤما٦ً مٛل٣ت) ( للم٩اٞدت ال٨مُاثُت1مشا٫ )

 -مهمل,ميكأث ٚظاثُت(:

ذ والكُت بيؿبت)  ذ : 30ًخم ٖمل مسلٍى مً ال٨بًر ظم قُت(  1ظم ػهغ ٦بًر

ت مً  مل خٟغة هاع ووي٘ املخلٍى في الىاع, م٘ ٚل٤ اإلا٩ان ظُضا والخغوط بؿٖغ ٖو

خم طل٪ زال٫ النهاع خُض ؤن وكاَها لُلي.  اإلا٩ان,ٍو

ذ ٚاػاث )·   ( و٧لها ٚاػاث ؾامت.SO,SO2,SO3ًيخج ًٖ خغ١ ال٨بًر

هىاجج خغ١ الكُت جيكِ الخٟاِٞل ٞخسغط مً مسابئها ٞخخٗغى للٛاػاث ·  

  ؿامت.ال

 

 

  Birdsالطُـىز  -3
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 الُُىع 

 

  ُـىع ٍـت خُىاهـاث م٣ضمـت: الُ ًـ٘طواث الـضم الحـاع , مـ٣ًٞاع  , وهـيالبـٌُ , ج

,  .وَعل ؤظىدت , وطاثزىاثُت الحغ٦ت
 
با هىا٥ ٖكغة آالٝ هىٍٕ مً الُُىع ج٣ٍغ

َىـاء   الُُىع  ن٠ وهظا ًجٗل
َ
ٍـاث  بـحن نـٟٝى بـاألهىإ ؤ٦ثر الهٟٝى ٚ ال٣ٟاع

َـغاٝ ُـاث ألا ـضعط جدـذ عباٖ
ُ
هـا ج

ُّ
ُـت ٧ل ُـىع الح ُـىع الحضًشـت َب٣ـت ٧لهـا. الُ  الُ

(Neornithes)ال٣ُب الكمالي , مًألاعى املخخلٟت خى٫  البِئاث , وجىدكغ في 

جتراوح ؤحجام الُُىع الحُت مً زمؿت ؾيخمتراث ٦ما فـي  .ال٣ُب الجىىب  بلى

ُـاء ال٣ضًمـت ٌكـحر .الىٗامـت متـر ٦مـا فـي 2,75َىـان الىدـل, بلـى  بلـى ؤن  ٖلـم ألاخ

ٗخ٣ـض  160, ٢بل الٗهغ الجىعاسخي ُُىع ْهغث زال٫ال , َو
 
بـا ملُىن ؾـىت ج٣ٍغ

الــظي و٢ــ٘  الشالســ -اه٣ــغاى الٗهـغ الُباقــحري  الٗلمـاء ؤن الُُــىع هجــذ مـً

 .ملُىن ؾىت ٢65,5بل 

ُـىع الحضًشــت ُـ  ظلــَضها, بــالَغل جخمحـز الُ , ألاؾــىان الخالُـت مــً واإلاىـا٢حر الــظي ٌٛ

ٚـظاج  نلب ال٣كغة, وامخال٦ها إلاٗض٫ لبٌُ وويٗها ُـل  ٟـ٘, وامخال٦هـا جمش  ل٣لـب مغج

ُـت ٧لهــا  وه٩ُــل ٖٓمـي طي ؤعبـ٘ حجـغاث, ُـىع الح زُٟــ٠ الـىػن ول٨ىـه ٢ـىّي. ؤهـىإ الُ

ُـض لـظل٪ هـى َـاثغؤظىدـت جملـ٪ ٖـضًم ال٣ـضعة ٖلـى  الىُىػلىـضي اإلاـىا , والاؾـخصىاء الىخ

ــ ـــت للُُــ ُـ ـــغاٝ ألامام َـ ؤهــــىإ الُُــــىع حؿــــخُُ٘  ىع, ومٗٓــــمالُحــــران, وألاظىدــــت هــــي ألا

٤ الىٗامُـاث الُحران, ؤما الُُىع التي ال حؿخُُ٘ الُحـران ٞدكـمل ُـاٍع  مـً  والب
 
ٖـضصا و

ً ألاهـىإ املخخلٟــت التـي   .الُجــُؼع  جخـَى
 
ًـا ًـمُت للُُــىع ؤً ــضة  وجىٟؿـُت ؤظهــؼة ه ٍٞغ

ما ُِّ ٌُ الُُىع, ال ؾ ٗضُّ بٗ
ُ
مً ؤط٧ى ؤهىإ  ,والببٛاواث الٛغابُاث مالثمت للُحران. ٦ما ح

ٌُ ؤهــىإ الُُــىع جهــى٘ ؤقــُاء   وحؿــخسضمها, و٦شحــر مــً  الحُىاهــاث, ٣ٞــض قــىهضث بٗــ

تها الش٣اُٞت مً ظُل بلى  .ظُل ألاهىإ الاظخماُٖت جى٣ل مٗٞغ

لـت, وحهـاظغ ٦شحـر مـً ألاهـىإ  هجـغاث حهاظغ ٦شحٌر مً ؤهىإ الُُىع  ت إلاؿـاٞاث ٍَى ؾـىٍى

ٚحر مىخٓمت. الُُىع خُىاهاث اظخماُٖت, جخىانل ٖبر  ألازغي هجغاث ؤ٢هغ وبهىعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
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بــر ت ٖو اث الاظخماُٖــت, ألانــىاث والٛىــاء, وحكــاع٥ فــي بٗــٌ الؿــلى٧  ؤلاقــاعاث البهــٍغ

ـــاث.  التــــي حكــــمل الخٗــــاون فــــي ً مــــً اإلاٟترؾـ خىــــاء بالهــــٛاع والهــــُض وخماًــــت اإلاــــَى الٖا

ــى مـــً ُـــت الٗٓمــ   الٛالب
 
 واخــــضا

 
ــا ــاثغ ػوظــ َـ , ؤي ًخســـظ ٧ــــل 

 
ــا  ؤخاصًــ

 
ــا ُـــىع جتــــزوط ػواظـ الُ

 
 
  ٣ٞــِ, ٚالبــا

 
 ؤن ٌؿــخمغا مٗــا

 
 لؿــىىاث, ول٨ــً هــاصعا

 
زــال٫ مىؾــم جــؼاوط واخــض, وؤخُاهــا

, ؤي ًتزوط الظ٦ُغ ؤ٦ثر مًخُاجيهما َُلت
 
 مخٗضصا

 
ػوظت  . هىا٥ ؤهىإ ؤزغي جتزوط ػواظا

 جتـــزوط ألاهثـــى ؤ٦ثـــر مـــً ػوط واخـــض. ًىيـــ٘ البـــٌُ ٖــاصة فـــي
 
٣ـــىم ٖـــل واخــضة, وهـــاصعا , ٍو

خىـــاء  ُـــىع ج٣ـــىم بااٖل ٓـــم الُ ًـــاهه, ومٗ ـــ البـــٌُ إلاـــضة ألابـــىان باخخ ٗـــض ٣ٞـ بهـــٛاعها ب

لت  .ٍَى

 ا٢خهاصًت ال٨شحر مً ؤهىإ الُُىع لها ؤهمُت
 
 مهما

 
, للٛظاء , ٞبًٗها ٌك٩ل مهضعا

٤   .التربُت ؤو الهُض ًٖ ٍَغ
ُ
ما وبٌٗ ألاهىإ ج ُّ , ال ؾ

ٌ
غبى ٖلى ؤجها خُىاهاٌث ؤلُٟت

 اؾخسضامُ  .والببٛاواث الُُىع اإلاٛغصة
 
ًٞالتها( في ) طع٢ها ومً ٞىاثض الُُىع ؤًًا

, ٞهي جضزل في بٌٗ ز٣اٞاث البكغ جضزل الُُىع في .ألاؾمضة نىاٖت  بك٩ل ملحّى

او  وال٣هاثض ألاصًان   .وألٚا
 
با  مً الُُىع حٗغيذ 130-120هىا٥ ج٣ٍغ

 
ا  هٖى

رها ٢بل طل٪, , ومئاث ٚحال٣غن الؿاب٘ ٖكغ هدُجت ؤوكُت البكغ مىظ لاله٣غاى

 هىا٥ 
 
  1200وخالُا

 
با بؿبب ؤوكُت البكغ, وهىا٥  مهضص بااله٣غاى هىٍٕ ج٣ٍغ

  .مداوالث ٖضًضة لحماًتها

جهِب بٌٗ ؤهىإ الُُىع ؤخُاها اإلايكأث الٛظاثُت لظا وظب ٖلُىا بال٣اء ٢ض 

ٗا ٖليها مً خُض الىي٘ الخ٣ؿُمي و ببٌٗ ممحزاتها و ؤهىإ الخٛظًت  الًىء ؾَغ

 ومىاٞٗها و ؤيغاعها وبغامج م٩اٞدتها.

 

  الىي٘ الخ٣ؿُمي 

Kingdom : Animalia 

Sub kingdom: Metazoa 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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Class  : Aves 

 

 :ممحزاتها 

لى ألاعى وفى اإلااء. -1 ت طاث صم خاع مهُئت للمِٗكت فى الجى ٖو  خُىاهاث ٣ٞاٍع

 الجؿم مُٛى بَغل . -2

ت حُٛى  -3 غاٝ ألامامُت جخدىع بلى ؤظىدت جخدغ٥ بىاؾُت ًٖالث نضٍع ألَا

 ٖٓام الهضع .

التى جٟغػ ماصة ― ٚضة ٞى١ الظًل‖ الجلض ظاٝ ال جىظض به ؾىي ٚضة واخضة  -4

دُت لخى٠ُٓ ومى٘ بلخها١ الَغل ؤو ٖضم ابخالله باإلااء ؤزىاء الٗىم والؿباخت .  ٍػ

ًمخضان لالمام م٩ىهان اإلاى٣اع اإلاُٛى بماصة  –ال٩ٟان ال ًدمالن اؾىان  -5

 ٢غهُت .

ت -6  خاؾت الكم يُٟٗت بِىما خاؾت ألابهاع ٢ٍى

اء وال جدخى  -7  ي ٖلى هسإ ٖٓام الُُىع ظٞى

ت وؤزغي ؾٟلُت اإلاؿئىلت ًٖ ؤخضار  -8 ال٣هبت الهىاثُت بها خىجغة ٖلٍى

 الانىاث .

ال٣ىاة الهًمُت جمخاػ بإهخٟار اإلاغت ل٩ُىن الحىنلت التى ج٣ىم بالهًم  -9

 ‖اإلاٗضة الشاهُت ‖ الجؼجى للُٗام اما الهًم ال٩امل ًخم مً زال٫ ال٣اههت 

 فى ٖ -10
 
دخىي ٦مُت ٦بحرة مً املح ظمُ٘ الُُىع جً٘ بًُا كىقها والبٌُ ٍو

ت .   ومداٍ ب٣كغة ظحًر

 

  ٖاصاث الُُىع 
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 الاؾخٗغاى : 

البا ما ج٩ىن الظ٧ىع  جبضؤ ط٧ىع الُحر في البدض ًٖ بهاثها ٖىض بضء مىؾم الخىاؾل ٚو

٩ىن في َعكهم مىا٤َ ػاهُت اللىن و ؤخُاها ج٩ىن طًىلهم  ؤظمل و ؤبهى مً ؤلاهار ٍو

اثؤَى٫ مً جل٪ ال ججٗلهم ًبضون ؤ٦ثر  تي لئلهار و لبٌٗ الظ٧ىع زهالث ؤو ٢جٖز

كهم الجمُل ؤمام ؤلاهار  .ظماال وهم ٌؿخٗغيىن َع

  الٛؼ٫ : 

طوو الَغل  ًبضؤ الٛؼ٫ باؾخٗغاى الظ٦غ أللىاهه الؼاهُت ؤمام ؤلاهار و ج٣ىم الظ٧ىع 

٘ هظا الَغل ووكغه ٖلى ق٩ل مغوخت وهم ـ بٞغ ل مشل الُىاَو  ًغ٢هىن و الٍُى

 .ًدبسترون

 ض ل٩  ججخظب ؤػواظها و ؤنىاث الٛغبان  : الخٍٛغض و ج٣ىم الُُىع ؤًًا بالخٍٛغ

 .ؤنىاجا هاٖمت و ظمُلت في الٗاصة زكىت مىٟغة ول٨نها ؤزىاء الٛؼ٫ جدضر

 الهضاًا : 

ضه لؤلهثى بخ٣ضًم الهضاًا بليها ٞةهه ٢ض ًدًغ لها  ٣ًىم الظ٦غ ؤخُاها باإلياٞت بلى حٍٛغ

ؤزغي ٣ًضم لها ٖىصا نٛحرا  عه ٞخٟخذ هي مى٣اعها لخدىاوله وفي ؤخُانَٗاما في مى٣ا

 .ُٞبضو هظا ٧إهه بًداء لها بالبضء في بىاء الٗل

 مىلض َاثغ : 

جٟٗل  في مىؾم الخىاؾل جتزاوط الُُىع وجبجي ؤٖكاقها وجً٘ بًُها و مٗٓم الُُىع 

٢اصعة ٖلى  ؤن جهبذهظا مغة في الٗام. ًيبػي لظ٧ىع الُحر ؤن جتزاوط م٘ ؤلاهار ٢بل 

دضر التزاوط بإن ًمخُ  الظ٦غ ْهغ ألاهثى زم ًدٗل ٞخدخه الخلُٟت  وي٘ البٌُ ٍو
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هب ٞيها الؿاثل اإلاىىي الظي ًدخىي ٖلى مالًحن الحُىاهاث  جالمـ ٞىدت ألاهثى ٍو

ت و هي زالًا مخىاهُت في الهٛغ لضعظت ؤجها ال جغي  ىظض اإلابٌُ  اإلاىٍى بال باملجهغ. ٍو

خ٩ىن البٌُ صازل اإلابٌُ مًبضازل ظؿم ألا  زالًا حؿمى الخالًا البًُُت. و  هثى ٍو

زم جىٟهل ًٖ اإلابٌُ و جمغ في ؤهبىبت خُض جلخ٣   املح جمخلئ الخلُت البًُُت بماصة

ضزل ً  الحُىان اإلاىىي  بالحُىان اإلاىىي ٍو ٣ت ًبضؤ ج٩ٍى في الخلُت البًُُت وبهظه الٍُغ

ىضما جمغ البًُت و جخ٩ىن لها ٢كغة مً ٚضجحن زانخحن ٖ الٟغر. و ًخجم٘ الؼال٫ في

٣ها بلى زاعط ظؿم ألاهثى ٖليهما البًُت و هي في  .ٍَغ

 ٞترة الهضا٢ت : 

٤ُ الظي ًم٨ً ؤن  ًيبػي ؤن جخهاص١ الُُىع ؤزىاء الٛؼ٫ ختى ًخٗٝغ ٧ل منها ٖلى الٞغ

 .ًمُل بلُه و ٌكاع٦ه

 مىؾم الخىاؾل : 

غ ُٞه ام الُٗ بن الُُىع جتزاوط في و٢ذ مٗحن مً الؿىت ٌؿمى مىؾم الخىاؾل ًخٞى

دؿاٞض الؼوظان وبٗض طل٪  الالػم لخيكئت الهٛاع. و ًخجم٘ الظ٧ىع و ؤلاهار في ؤػواط ٍو

الٗل ٞلى ؤن ألاهثى  جً٘ ألاهثى بًُها و جىمى ألاٞغار صازل البٌُ الظي ًىي٘ في

 .ٖلى الُحران خملذ نٛاعها بضازل ظؿمها ألنبدذ ز٣ُلت الىػن ٚحر ٢اصعة

 زلُت البًُت : 

واخضة والًم٨ً لهظه الخلُت ؤن جىمى وجخدى٫ بلى ٞغر بال  زلُت بن ٧ل ظىحن ًبضؤ مً

ؤزغي جإح  مً الظ٦غ وهي بٗض طل٪ جى٣ؿم مغة بٗض ؤزغة ٞخخ٩ىن  بطا اجدضث م٘ زلُت

 غر و جخدى٫ بٌٗ هظه الخالًا بلىمً الخالًا التي جبجي ظؿم الٟ منها ٖضة مئاث

 .بلخ ..ٖٓام و البٌٗ آلازغ بلى ًٖالث

 ٌُوي٘ الب : 

ووي٘ البٌُ ًسخل٠ بازخالٝ ؤهىإ الُحر و  الؿٟاص لظي ًمغ ما بحنبن الى٢ذ ا

جً٘ بًُها في  الىا٢ىا١ هثى٦ظل٪ ًسخل٠ الى٢ذ الظي ٌؿخٛغ٢ه وي٘ البًُت ٞةن ؤ

ٖخحن في زىان مٗضوصاث بِىما جخم هظه الٗملُت في َُىع ؤزغي في ٖكغ ص٢اث٤ وفي ؾا

 .ؤو ؤهثى ألاوػ  الضً٪ الغوم  خالت ؤهثى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
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 ٌُمتى ًىي٘ الب : 

لى  و الكغقىع  بن بٌٗ الُُىع جً٘ بًُها في و٢ذ مٗحن مً النهاع ُُٞىع  و  ؽالُٚغ

في  الُُىع الُىاهت جً٘ بًُها ٖىض مكغ١ الكمـ و الحمام بٗض الٓهغ و الضعاط

الُىم الخالي  اإلاؿاء و ًخم وي٘ بًُت واخضة في اإلاغة الىاخضة وجىي٘ البًُت الخالُت في

و٢ض ٌؿخمغ  و٢ض ًمغ ًىمان ؤو زالزت و بٌٗ الُُىع ًً٘ بًُت واخضة ٧ل ؤؾبٕى

بضون اه٣ُإ لى ؤن البٌُ ؤزظ مً الٗل ؤوال بإو٫  البٌُ بٌٗ بهار الُحر في وي٘

ٖاصة ؤعب٘ ؤو زمـ بًُاث ول٨ىه ٢ض ًً٘ زمؿحن  ٞةن الٗهٟىع الضوعي ًً٘

بمجغص ويٗه. وهٟـ الصخيء بدضر لضظاط  الٗل بًُت لى ؤن البٌُ ؤزظ مً

ت و٢ض ٧ان ؤؾالٝ هظا ت َُىعا الضظاط اإلاؼٖع و ألجها ٧اهذ جً٘  الٛابت حِٗل في بٍغ

ت  .بًُا ٦شحرا اؾخاوؿذ و ؤنبدذ مً خُىاهاث اإلاؼٖع

 ظلض الُاثغ 

ُت ٦شحرة للؼواخ٠ خُض ال ًىظض ٚضص ظلضة ) بكغة ( الُُىع جٓهغ ت  نٟاث هٖى بكٍغ

دُت ( و ؤ٦ثر ت الىخُضة في الُُىع هي الٛضة الٍؼ ؤظؿاص الُُىع لها  ٞيها ) الٛضة البكٍغ

ت  .بكغة ع٣ُ٢ت م٩ىهت مً َب٣خحن ؤو زالزت َب٣اث زلٍى

 

 : ؤهٕى الخٛظًت فى الُُىع 

 –الهضهض  –ن ابى ٢غصا:―  Insectivorousَُىع جخٛظي ٖلى الحكغاث  -1

هاصة  ابٞى

 ‖البىم الحضاة  -اله٣ىع : ‖  Carnivorousَُىع جخٛظي ٖلى اللحىم  -2

 –الُمام  –الحمام : ‖  Gramivorousي ٖلى البظوع والشماع 1َُىع جخٛظ -3

 الٗهاٞحر

كاب  -4  : البِ واهىاٖه  Herbivorousَُىع جخٛظي ٖلى الٖا

 ‖الٛغاب ‖ َُىع ٧اوؿت :  Omnivorousَُىع جخٛظي ٖلى ما ًهاصٞها  -6

 

  ؤيغاع الُُىع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 جلتهم الُُىع ٦مُاث ال ٌؿتهان بها مً الحبىب املخؼوهت في الٗغاء ٦ما ؤجها و

حك٩ل  جلىر ببراػها ؤ٧ىام الحبىب, زانت بطا ٧ان ٖضصها ٦بحر, ؤما في املخاػن ٞال

اع ؾٝى الُُىع زُغا بال بطا ٧اهذ اإلاىاٞظ حؿمذ بضزىلها واًًا لها الٗضًض مً الايغ 

 .جظ٦غ الخ٣ا وهي ٧اجالي

 

 يغع مباقغ -1

 مهاظمت املحانُل فى الح٣ى٫       -

ت (        -) الٛغبان   الٗاثلت الؼعػوٍع

 مهاظمت الُُىع الضاظىت  -

 ― الىعواع‖ مهاظمت َىاث٠ الىدل  -

 الخُٛت ٖلي الُُىع الضاظىت الٛحر نالحت لالؾخسضام الاصم  -

 

 يغع ٚحر مباقغ -2

 وع الحكاجله٣ل بظ - 

 ه٣ل اإلاؿبباث اإلاغيُت للىباث او الضواظً -

 ه٣ل الُُٟلُاث باليؿبت لالوؿان  -

ض مً  - الٝ للحُىاهاث جٍؼ ىت في ألٖا اؾخسضام مسلٟاث الُُىع الضاظىت والٍؼ

الحامٌ البىلي وجهِب ؤلاوؿان بالٟكل ال٩لىي وجى٣ل ؤمغاى الؿلمىهُال وؤهٟلىاهؼا 

ان  الُُىع واخُاها الؿَغ

 

  هٟ٘ مباقغ -1

 مسلٟاث ٦ؿماص(       –البٌُ  –الُُىع الضاظىت  )لحىم -

 

 هٟ٘ ٚحر مباقغ-2

 الخٟاِٞل( -الجغاص -ال٣ىاعى -اإلاٟترؾاث: جخٛظي ٖلي ) الحكغاث-
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نها في  حٗخبر الُُىع مً آلاٞاث  اإلاهمت للحبىب, و هي ٢اثمت في الح٣ل وؤزىاء جسٍؼ

 .الٗغاء

خى٠٢ م٣ضاع ال٣ٟض ٖلى ٖضة ٖىا  :ملٍو

  مضة ب٣اء الحبىب في الٗغاء  .1

 . ٖضص الُُىع اإلاهاظغة و٢غب ؤو بٗض اإلاهضع التي جإح  مىه ؤؾغابها  .2

 . ما ًخسظ مً اخخُاَُاث إلبٗاصها  .3

 

 ؤهم ؤهىإ الُُىع التي ًم٨ً ؤن تهاظم اإلايكأث الٛظاثُت 

 ٖهٟىع الىُل الضوعي  -1

 الُمام اإلاهغي   -2

 الٛغبان -3

حر طل٪ -4 ت ٚو  الٗاثلت الؼعػوٍع

 

 

 

 

 م٩اٞدت الُُىع صازل اإلايكأث الٛظاثُت 

  الُغ١ الؼعاُٖت 

 ًٖ باقى -
 
الخيؿ٤ُ فى مىاُٖض الؼعاٖت بدُض الًخم الؼعاٖت مب٨غا ؤو مخإزغا

  .الؼمام ختى الجتر٦ؼ ؤلانابت فى مى٣ُت بظاتها

  . الٗىاًت باألشجاع خى٫ الح٣ى٫ ألجها مإوي لخٗكِل الٗهاٞحر-

  الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت 

 ُىع بالكبا٥نُض الُ-
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لجإ نُاصون بلى الخ٨ىىلىظُا لدؿهُل ٖملهم خُىما اؾخٗاهىا بجهاػ ظضًض  -

ًُل٣ىن ٖلُه اؾم "اإلاىاصي" ًدخا٫ ٖلى ُٞغة الُُىع بخ٣لُض ؤنىاتها 

وؤنىاث نٛاعها لُجمٗها في م٩ان مٗحن ومً زم ٣ًىمىن بةَال١ عناناث 

 بىاص٢هم الغقاقت ٖليها لُهُاصوها بإٖضاص ٦بحرة.

 وهضم الٗكىفج٨ؿحر -

ل٣اث - اط مً انىاث َو  بؾخسضام اإلاىاص الُاعصة او وؾاثل الاٖػ

 بؾخسضام قىازو مً هٟـ الُُىع -

ُ٘ في َغص الُُىع -  بؾخسضام الكغاثِ الىاًلىن مً الىٕى الٞغ

بؾخسضام صٖاماث زكبُت بجىاع ألاشجاع خى٫ الح٣ى٫ ٖليها ؤلىاح زكبُت -

  . مُٛاه بماصة الن٣ت

ىث لحماًت املحهى٫ فى بخضي ؤَىاعه ٣ِٞ ؤي بؾخسضام مؿضؾاث اله-

 ًىم 15إلاضة 

ت مً اإلاٟترؾاث  - ضاء الحٍُى  حصجُ٘ الٖا

 

  ت  الُغ١ ال٨ُماٍو

ًم٨ً خماًت البظوع مً هجماث َاثغ ال٣ىبر وطل٪ بمٗالجت البظوع   -

ؼول٨ـ ؤو اإلاحزاعو٫ خُض ًًاٝ  ٦جم  ٢0.5بل ػعاٖتها بمبُضاث الٍغ

٦جم مً البظوع وحٛل٠  100خلٍى بلى لتر لبن زم ًًاٝ امل 2منها بلى 

 ؤو جتر٥ ختى جج٠ زم جؼٕع
 
  . الحبىب ظُضا

فى َىع الىط  ًم٨ً بؾخسضام بٌٗ اإلابُضاث مشل الؿُاهى٦ـ ؤو  -

 ٖلى الحبىب وهى فى الُىع اللبجى بتر٦حزاث مىسًٟت 
 
 0.5اإلاحزوعا٫ عقا

  . % ٦مغ٦باث َاعصة
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ت ؤزغي آمىه بُئُا - ومهغح بها مً وػاعة  ًم٨ً بؾخسضام مبُضاث خكٍغ

 الصحت في خالي بنابت اإلاباو  و اإلايكأث جدذ بقغاٝ مخسههحن.

 

 

 

 الصواحف-4

 

ت عباُٖت ألاعظلخُىاهاث ,Reptilesالؼواخ٠  , ٩ًىن ظىُنها amniote وؾلٍى

خالُا ال .و هي الحُىاهاث التي جؼخ٠ للخدغ٥ والاهخ٣ا٫ .Amnion ؾلىي  ءبٛكامداَا 

  : عجبًىظض مً الؼواخ٠ ؾىي ؤعب٘ 

 الخمؿاخُاث Crocodilia :  ا 23جًم  .هٖى

 زُُمت الغؤؽ Rhynchocephalia : (ِحن ٣ٞ اإلاىظىصة في  جاوجغاجًم هٖى

 (هُىػلىضا

 خغقُٟاث Squamata :  با ؤهمها  7,900ألاوؾ٘ جًم ا ج٣ٍغ  .ألاٞاعيهٖى

 ؾلحُٟاث Testudines :  هٕى 300جًم خىالي. 

في اإلااء  (larval stage) وب٨ٗـ البرماثُاث ٞالؼواخ٠ ال ًضزلىن في مغخلت ًغ٢ت

 ؤن بٌٗ الحغقُٟاث ًلضون والصة. 
 
ومٗٓمهم مً الحُىاهاث التي جبٌُ وال جلض, ٖلما

مٗٓم الؼاخ٠ لضحهم بُىى ظلضًت بدُض جمىٗهم مً زؿاعة اإلاُاه وجإ٢لمهم م٘ 

ت. و٢ض جم ظم٘ ال٨شحر مً اإلاٗلىماث ًٖ الؼواخ٠ وجم جهيُٟهم بلى آ٦الث  الحُاة البًر

اث التي ًم٨ً ؤن حِٗل في الُابؿت ,  .٦الث ؤٖكابلحىم وآ الؼواخ٠ هي مً ال٣ٟاٍع

لى ألاعى ؤو في اإلاُاه لخلبُت خاظُتها , والؼواخ٠ ًدبض٫ ظؿمها  وهي ٢اصعة ٖلى الؿٟٖغ

حرها  بةؾخمغاع ختى جخم٨ً مً الىمى وجخمحز بظًل حؿخسضمه للضٞإ مشل السحالي ٚو

ًٖ  ٠ وازغون ٌؿخسضمىن لؿخٗتهم للضٞإوازغي جسخبئ صازل ٢ىا٢ٗها مشل الؿالخ

م  ٨حن ممضوصًً ٞو اهٟؿهم مشل الاٞاعي .وهىا٥ ػواخ٠ جخمحز ببكغة ظامضة ظضا ٞو

ومً ؤهم آلاٞاث  الؼاخٟت التي ًم٨ً ؤن حؿبب  . مجهؼة بإؾىان خاصة مشل الخماؾُذ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ليهم ؤيغاعا بالٛت صازل اإلايكأث الٛظاثُت هي الشٗابحن والابغام وؾٝى جل٣  الًىء ٖ

 بإزخهاع.

 

 )الثعابين(-ؤوال:

  
 الشٗابحن                   

 ًدب٘ عجِبت طواث الضم الباعصؤو ألاٞعى ؤو الحُت مً ػواخ٠  Snake ٌٗخبرالشٗبان

Serpentes  له ظؿم مخُاو٫, مُٛى بدغاق٠, وال جىظض له  الحغقُٟاثمً عجبت

ا إلاً ًغوه والكٗىع بالخٝى , وظٟىن ؤَغاٝ, ؤو ؤطهحن زاعظُخحن,  ٌؿبب ٢ل٤ ٦بحر 

الكضًض, ألهه ًىظض ؤهىإ مً الشٗابحن ؾامت و٢ض ج٩ىن ؾبب في ٣ٞضان الحُاة, وهي 

حؿبب ٢ل٤ ٦بحر ٖلى خُاة ؤلاوؿان وج٩ىن قضًضة الخُىعة ٖلُه, ؤو ٚحر ؾامت وهى 

هىا٥ ٖضة ؤؾماء للخٍٗغ٠ بالشٗابحن للحىم ًم٨نها ببخإل َٞغؿت ٧املت.و مً آ٦الث ا

ؤولها ألاؾماء الٗامت التي وعصث في اللٛت مشل الحُاث وألاخىاف وألاًً والٗشاء والهل 

والُٗم والٗحن ول٩ل مً هظه ألاؾماء مٗجي ًمحز بٌٗ ألاهىإ ًٖ ٚحرها , ؤما الاؾم 

٧ىظىص ٖالمت ممحزة به ؤو حؿمُخه بم٩ان وظىصه ؤو ألازغ ٞهى اؾم للخٍٗغ٠ بالشٗبان 

بٛظاثه , ؤما الاؾم الٗلمي ؤو الاؾم الالجُجي اإلاهُلح ٖلُه والظي ًُل٤ ٖلى ٧ل ٖاثلت 

  . NAJA-CROTALUS-ELAPHEمً الشٗابحن ٩ُٞىن زام مشل 
 

 اهم طلىكُاث الثعابين 

 الشٗبان  ٖمغ 

ماع للشٗبان ال ًىظض ما ًضـل ٖلى ٖمغه ٦ٛحره مً ال حُىاهاث ول٨ً ٢ضعث ألٖا

 ٖلى صعاؾــاث ؤظٍغذ خى٫ 
 
مخىؾِ ( خُاة الشٗابحن بضاًت مً زغوظها  ) بىاءا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D9%86
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للحُاة ختى مىتها , هظه الضعاؾت زغظذ بيخاثج مٟاصها ؤن مٗٓم الشٗابحن 

  ( 25- 15حِٗل لٟترة جتراوح بحن ) 
 
با  . ؾىت ج٣ٍغ

 ٖٓام الشٗبان 

ل وله ه٩ُل ٖٓمي مم (  400 – 200حز جتراوح ٣ٞـغاجه مً) ظؿم الشٗبان ٍَى

ــظه التر٦ُبت حؿاٖض الشٗبان في الخدغ٥ والٗهغ والؿباخت بك٩ل  ٣ٞغة , هـ

 . ٞٗا٫ صون الحاظت بلى وظىص ؤَغاٝ ٦باقي الحُىاهاث

 ٠ُ٦ ٌؿحر الشٗبان 

 الالخىاء الجاهبي و الالخٟاٝ 
 
جخدغ٥ الشٗابحن خغ٧اث مسخلٟت للؿحر ٞهىا٥ مشال

 . ٦ت الاه٣بايُت وهي خغ٧اث جمحز بٌٗ ألاهىإ ًٖ بًٗهاالجاهبي و الحغ 

  ظلض الشٗبان 

للشٗابحن ظؿم مــُٛاة مً الخاعط بدغاق٠ ؾم٨ُت , جخ٩ىن مً 

والجلض في  ,َب٣اث جخجضص باؾخمغاع لحماًت الجلض والجؿم

  : الشٗابحن ًى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿام هي

  . اإلاى٣ُت الٗلُا طاث الحغاق٠ الهٛحرة-1

 ت ٞانلت وؾُ  بدغاق٠ ؤ٦بر ولىن مسخل٠ ًٖ ؾاب٣تهامى٣ُ -2

  . مى٣ُت ؾٟلُت بدغاق٠ ٖغيُت -3
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  ًجل٪ التي حِٗل في ألاما٦ 
 
اإلاىاػهت اإلااثُت : بٌٗ الشٗابحن وزهىنا

الحاعة طاث الجٟاٝ الكضًض لضحها بم٩اهُت ٖمل مىاػهت للماء 

لت  اإلاىظىص في ظؿمها بدُض حؿخُُ٘ الهبر ًٖ الكغب إلاضة ٍَى

غ البى٫ مغة بٗض مغة لالؾخٟاصة  صون ؤن جخإزغ , وطل٪ بخ٨ٍغ

 ال٣هىي مً اإلااء اإلاىظىص ُٞه
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 الخٛظًت 

 بإن الشٗابحن جخٛظي ٖلى ٧ل ما ًضب ٖلى وظه ألاعى مً 
 
ًم٨ً ال٣ى٫ ٖمىما

ُىع وزضًُاث وبٌُ وختى ألاؾما٥ وؤلاوؿان لى  خكغاث وػواخ٠ َو

 ٞهي ال جدىاو٫ وظباث ا٢خطخى ألامغ , وجدب٘ الشٗابحن في حٛظًتها 
 
 مُٗىا

 
هٓاما

لت ٢ض جهل لؿىت  ًىمُت , ختى ؤن بٌٗ ألاهىإ ال جدىاو٫ وظباث لٟتراث ٍَى

ؤو ؤ٦ثر صون ؤن جخإزغ بظل٪ , وختى ًهل الشٗبان لٛظاثه ٞةهه ًدب٘ ٖضة 

  : زُىاث ًم٨ً بظمالها ُٞما ًلي

ًٖ َٞغؿت  البدض ًٖ الَٟغؿت : ٖىضما ٌكٗغ الشٗبان بالجٕى ٞةهه ًبدض -1

ها ؾىاء مً ال٣ىاعى ؤو الُُىع ؤو الؼواخ٠ ,  جىاؾب حجمه ؤي ٧ان هٖى

ت ٞاث٣ت بقاعة لىظىص شخيء ما ٢ض ٩ًىن  وهجض الشٗبان و٢ض جدغ٥ لؿاهه بؿٖغ

٣ترب منها ب٩ل هضوء وخظع  وظبت صؾمت , ٖىضها ًتربو الشٗبان بالَٟغؿت ٍو

 . ختى ًهل إلاؿاٞت حؿمذ له بااله٣ًاى ٖليها

 

ٌ ٖلى الَٟغؿت : ًخدحن الشٗبان الٟغنت اإلاالثمت لل٣بٌ ٖلى ال٣ب -2

ؿت بدُض ال جاطًه زم ًلخ٠ ٖليها والًِٛ ٖليها ختى جمىث بن ٧ان مً  الَٟغ

اٝ  الشٗابحن ٚحر الؿامت ؤو طو ؾمُت زُٟٟت , ؤما الشٗابحن طاث الؿم الٖؼ

 ٞةجها جد٣ً الَٟغؿت بالؿم في ملح البهغ زم جتر٦ها لخمىث 

  ابخإل -3
 
الَٟغؿت : ًبضؤ الشٗبان بابخإل الَٟغؿت التي ٢ض جٟى٢ه حجما

ٞللشٗابحن ٢ضعة ٖلى جىاو٫ ؤقُاء جٟى١ ؤحجامها مغاث ٖضًضة وطل٪ إلاغوهت 

ٖٓام الٟ٪ وال٣ضعة ٖلى قض الجلض اإلاُٛ  للجؿم , ومٗٓم الشٗابحن جبضؤ 

 بالتهام الَٟغؿت ابخضاء مً مى٣ُت الغؤؽ بال ؤن بًٗها ال حهخم بظل٪

ؿت نٛحرة الحجم باليؿبت للشٗبان  لى ٧اهذ الَٟغ
 
  . زهىنا

ؿت ًخدغ٥ -4 صٞ٘ الَٟغؿت للمٗضة وبضء ٖملُت الهًم : بٗض ابخإل الَٟغ

ىض اؾخ٣غاعها جبضؤ  ؿت إلاى٣ُت اإلاٗضة ٖو ؿغة لضٞ٘ الَٟغ الشٗبان ًمىت َو

 ٖملُت الهًم التي ٌؿاٖض ٞيها ؾم الشٗبان وؤلاٞغاػاث التي في اإلاٗضة , و٢ض
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  . حؿخٛغ١ ٖملُت الهًم هظه ؾاٖاث ؤو ؤًام

٣خان ًم٨ً للشٗبان بىاؾُتهما بزغاط  -5 بزغاط الًٟالث : هىا٥ ٍَغ

٤ الٟم  ٣ت الٗاصًت مً ٞخدت الكغط ؤو ًٖ ٍَغ الًٟالث مً ظؿمه الٍُغ

اٞغ التي ال حؿخُُ٘ مٗضة  وطل٪ باليؿبت لؤلظؿام ال٨بحرة ؤو ال٣كىع وألْا

 . الشٗبان هًمها
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 ــغ الشـــٗـابــحن جــ٨ــاز 

م٨ً  مىذ هللا ؾبداهه وحٗالى الشٗابحن ال٣ضعة ٖلى الخ٩ازغ بكتى الُغ١ , ٍو

  : ج٣ؿُم َغ١ ج٩ازغ الشٗابحن بلى ما ًلي

  Oviparousوي٘ البٌُ  -

  Ovoviviparousبب٣اء البٌُ صازل ظؿم ألام  -

  Viviparousببايت صازلُت وزاعظُت  -

   Real birthوالصة خ٣ُ٣ُت  -

ملُت الخ٩ازغ لضي الشٗابحن ٖملُت طاث ٣َىؽ ومغاؾُم مُٗىت ال ًم٨ً  ٖو

  : التزاوط بال بٗض بجهائها هظه ال٣ُىؽ هي

: ججخم٘ الشٗابحن ٖاصة في ؤخض الك٣ى١ ؤو اإلاٛاعاث لخ٣طخي  البُاث الكخىي  

 
 
ٞيها ٞترة الكخاء ؤو ما ٌؿمي بالبُاث الكخىي , هظه الٗملُت مهمت ظضا

  . ابحن ٞهي اإلاؿاولت ًٖ جيكُِ هغمىن الخ٩ازغ لضي الشٗابحنباليؿبت للشٗ

: بٌٗ اه٣ًاء الكخاء جسغط الشٗابحن مً  مغخلت الُلب واؾخٗغاى ال٣ىي 

جحىعها وؤو٫ ما جٟٗله هى حُٛحر زىبها زم جبضؤ بٗض طل٪ مغاؾُم التزاوط 

بٗغى الًٗالث باليؿبت للظ٧ىع خُض ًخ٣اجل الظ٧ىع م٘ بًٗهم في 

ت حؿب ه ع٢هت البالُه و٧ل منهم ًداو٫ ؤلا٣ًإ باألزغ ختى ًٟغ مهاٖع

ب٣  اإلاىخهغ لُخجه بلى ألاهثى التي ج٣بل التزاوط مٗه بٗض هظه  ؤخضهما ٍو

  . اإلاٗغ٦ت

 , و٢ض  :مغخلت التزاوط  
 
ًخم الاجها٫ بحن الظ٦غ وألاهثى التي ج٨بره حجما

وجبضؤ  حؿخٛغ١ هظه الٗملُت ٖضة ؾاٖاث لُىٟهل ٧ل منهم ًٖ ألازغ ,

ً البٌُ لضي ألاهثى   . مغخلت ج٩ٍى

: بٗض ٖضة ؤًام مً الخل٣ُذ جبضؤ ألاهثى بالبدض ًٖ ٖل جً٘  وي٘ البٌُ 

ىبت الالػمحن  غ ُٞه الحغاعة والَغ ُٞه بًُها , هظا الٗل ال بض وان جخٞى

ل٣ٟـ البٌُ , ختى ججض اإلا٩ان اإلاىاؾب ٞخبضؤ في وي٘ البٌُ الظي 

  . بًُت 25ل٨ىه ٢ض ًهل في اإلاخىؾِ بلى ًسخل٠ ٖضصه مً هٕى ألزغ و 
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: الشٗابحن خُىاهاث ٚحر اظخماُٖت ؤي ؤجها ال حِٗل في هٓام  خًً البٌُ

اًت منها , بال ؤن بٌٗ  ؤؾغي ٞٗىض وي٘ البٌُ جتر٦ه ل٣ُٟـ صون ؤي ٖع

سغط مىه الهٛاع زم جتر٦هم لُِٗكىا  ألاهىإ جدغؽ البٌُ ختى ٣ًٟـ ٍو

اًت مً ألا    . مخُاتهم صون ؤي ٖع

ؤؾابُ٘ ًبضؤ  6: ٖىض ٣ٞـ البٌُ الظي ٌؿخٛغ١ ٖاصة ٢غبت  ٣ٞـ البٌُ 

٩ىن الشٗابحن الهٛاع  الهٛاع بالخغوط بلى الحُاة مٗخمضًً ٖلى ؤهٟؿهم , ٍو

 ٞلى ٧ان الشٗبان ال٨بحر ؾام ٞةن الهٛاع ؾ٩ُىهىن مشله
 
  . مشل ال٨باع جماما

ة ومٗهم ال٨شحر مً اإلاخاٖب بضاًت الحُاة : ًسغط الشٗابحن الهٛاع بلى الحُا ¨

التي جىاظههم ٞهىا٥ ؤٖضاء ٦ثر للشٗابحن ٦ما ؤن البِئت ٢ض ج٩ىن ٢اؾُت ٖليهم 

بياٞت بلى ألامغاى التي ٢ض ًخٗغيىن لها ومكا٧ل الخغوط مً البٌُ ختى ال 

 ًب٣  منهم ؾىي ٖضص ٢لُل ٨ًمل صوعة الحُاة التي ويٗها هللا ؾبداهه وحٗالي

.  

 ٞــإ َــــغ١ الــض*   

ًضاٞ٘ الشٗبان ًٖ هٟؿه ؤؾىة بٛحره مً الحُىاهاث , ٩ٞل خُىان ٖىض 

حٗغيه للخُغ ًٓهغ قغاؾت لم حٗهض ُٞه ويغاوة لم حكاهض مً ٢بل , 

ت و٦شحرة جسخل٠ مً سٗبان لخغ , هظه  غ١ الضٞإ لضي الشٗابحن مخىٖى َو

الُغ١ ٢ض ٌؿخسضمها الشٗبان بدؿب ما سخغ له ٞمً الشٗابحن مً ًمل٪ 

٣خحن ٌؿخسضمها خؿب َ ٣ت ؤو ٍَغ غ١ ٖضًضة ومنها ما ال ًمل٪ ؾىي ٍَغ

خاظخه ٞةن لم جٟلح واخضة اؾخسضم ألازغي ؤو ٢ض ٌؿخسضم بًٗها مجخمٗت 

 : ل٩ُىن و٢ٗها ؤ٦بر وجإزحرها ؤقض وؤ٦ثر , مً هظه الُغ١ ما ًلي

   Biteالٌٗ  -

  Venom Injectionخ٣ً الؿم  -

  Malodourبنضاع عواثذ ٦غحهت  -

  Excretionالخبرػ والخبى٫ ٖلى الٗضو  -

 Spreading hoodٞغص مى٣ُت الغ٢بت  -
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٘ الظًل  -   Raising tailٞع

  Buryingالضًٞ  -

  ٢Spitting poisonظٝ الؿم  -

  : بنضاع ؤنىاث-

  Hissالٟدُذ -

  Rattleالحكغظت  -

  Rumblingال٣غ٢ٗت  -

  Support, Standالاعج٩اػ والى٢ٝى  -

  Traces, Marks,Signsاث ٖلى الجؿم وظىص عؾىم-

  Colouringالخلىن  -

  Head and tail resemblanceحكابه الظًل والغؤؽ -

  Coilingالخ٩ىع  -

  Disguiseالخسٟ   -

  Jumping and flyingال٣ٟؼ والُحران -

 Constrictionالٗهغ  -

  Body – swellingهٟش الجؿم  -

  Flattingالخٟلُذ -

  Boardingالخسكب  -

  .Spitting bloodبه٤ الضم  -

  Died-pretenceالخٓاهغ باإلاىث -

 Mouth openٞخذ الٟم  -
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  زـــىب الـشٗــبـان 

٣ًىم الشٗبان بخُٛحر زىبه بما ٌؿمي ٖملُت الاوؿالر , وهى ٣ًىم بظل٪ ٖضة 

دخاط الشٗبان ٖىض ال٣ُام بهظه  5مغاث في الٗام الىاخض ٢ض جهل بلى  مغاث , ٍو

  : لٗضة ؤمىع لٗل مً ؤهمهاالٗملُت 

  . الخٛظًت الجُضة -

  . البٗض ًٖ اإلاازغاث الخاعظُت التي جازغ في ؾلى٦ه -

  . جىاظضه في بِئت مىاؾبت-

  . زلىه مً ألامغاى -

وزىب الشٗبان اإلاجزٕو ٖباعة ًٖ زالًا مُخت مً مىاص صهىُت جٓهغ ُٞه ظمُ٘ 

ً ألاخُان الخٗٝغ ٖلى جٟانُل ظؿم الشٗبان ختى اهه ًم٨ً في ال٨شحر م

الشٗبان مً زىبه , هظه الٗملُت ًدخاظها الشٗبان لدؿاٖضه في جى٠ُٓ الجؿم 

٦ما بجها حؿاٖض الشٗبان ٖىض ٦بر حجمه ألهه لىال وظىص هظه الٗملُت ألزخى٤ 

 لتر٦ُبت الجؿم الحغقُٟــت , وبالُب٘ جدخاط هظه الٗملُت 
 
الشٗبان وماث هٓغا

 ألن هظه الٗملُت جدخاط بلى ٖضة مغاخل هيمً الشٗبان ال٨شحر مً الج
 
 هض هٓغا

:  

ً الشىب -   . الغ٧ىص وج٩ٍى

  . بضاًت زل٘ الشىب مً الغؤؽ -

-  
 
  . الؼخ٠ زاعط الشىب للخسلو مىه جهاثُا

  . بػالت الباقي مً الشىب ٖبر الاخخ٩ا٥ م٘ ؤي ظؿم زكً -
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  ؾــمـىم الـشـٗابـحن 

ىان غ مسخلٟت جخجم٘ في م٩ان زام ؾمىم الشٗابحن ٖباعة ًٖ مىاص ٖو

 بمى٣ُت الغؤؽ ٌٗٝغ بسؼان الؿم , وجخ٩ىن ؾمىم الشٗابحن مً ٖضة مىاص هي

:  

  . ؾمىم -

ت -   . مىاص ٚحر ؾامت طاث جإزحراث خٍُى

ماث م٘ ألامالح وألاخماى -   . ؤهٍؼ

وجسخل٠ الؿمىم مً هٕى ألزغ بدؿب هٕى الشٗبان وحجمه وم٩ان مِٗكخه , 

م٨ً ج٣ؿُم الؿ   : مىم بلى ؤعبٗت ؤهىإ هيٍو

ت 1- ُت الضمٍى   . ؾمىم طاث جإزحر ٖلى نٟاثذ الضم وظضعان ألاٖو

هاب 2-   . ؾمىم طاث جإزحر ٖلى ألٖا

  . ؾمىم طاث جإزحر ٖلى الًٗالث- 3

  . ؾمىم طاث جإزحراث زاعظُت- 4

وبالُب٘ ٞةن ل٩ل هٕى مً هظه الؿمىم صوع زام في جإزحره ٖلى اإلالضٙو , ولٗل 

  : هم جإزحراث هظه الؿمىم ما ًليمً ؤ

  . نضإ خاص -

  . صوزت -

  . الكٗىع بالٛشُان -

  . آلم قضًض بالبًُ-

كت وحٗغ١  -   . ٖع

غاى الضازلُت الىاججت ًٖ جإزحر هظه الؿمىم بالجؿم-   . ألٖا

 الخٗٝغ ٖلى الشٗبان الؿام 

الؿام  هىا٥ ؾاا٫ ًدحر ال٨شحرمً الىاؽ هى : هل ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى الشٗبان

 مً ٚحر الؿام ؟ 

 ً ت ال٨شحر مً الح٣اث٤ ًٖ الشٗابحن ٖو لئلظابت ٖلى هظا الؿاا٫ هدخاط إلاٗٞغ



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 217 

 ٖلى الصخو الٗاصي الخٗٝغ ٖلى 
 
جغ٦ُبتها وؤق٩الها , ومً الهٗب ظضا

الشٗبان الؿام مً ٚحره بال ؤن هىا٥ خ٣اث٤ بؿُُت ًم٨ً ؤن حؿهل هظه 

الشٗبان الؿام مً ٚحره , مً هظه  الٗملُت وجمىدىا ال٣ضعة ٖلى الخٗٝغ ٖلى

  : الح٣اث٤ ما ًلي

٣ت ظاهبُت ؾامت- ٣ت الؿحر ٩ٞل الشٗابحن التي حؿحر بٍُغ   . ٍَغ

اللىن ٞمٗٓم الشٗابحن طاث اللىن ألاؾىص زُغة وؾامت , و٦ظل٪ الشٗابحن  -

  . طاث ألالىان البرا٢ت

  . وؾامتالشٗابحن التي جٟغص مى٣ُت الغ٢بت مشل ال٩ىبغا حٗخبر زُغة  -

  . الشٗابحن طاث اإلالمـ الخكً زُغة وؾامت-

  . الشٗابحن طاث الغؤؽ الضاثغي ؾامت -

  . الشٗابحن طاث الُٝغ املجلجل ؾامت -

بت ج٩ىن في الٛالب ؾامت وزُغة -   . مٗٓم الشٗابحن طاث ألاق٩ا٫ الٍٛغ

٦ما ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى الشٗابحن الؿامت مً ٚحرها مً اإلاغاظ٘ اإلاخسههت 

 و٦
 
خب الشٗابحن التي حٗٝغ ال٣اعت بالشٗبان الؿام مً ٚحره , وهىا٥ ؤًًا

ألاهالي ٞهم اٖلم بالشٗابحن الخُغة التي حِٗل بجىاعهم مً ٚحرهم , لٗل هظه 

الى٣اٍ هي ؤهم الى٣اٍ التي ًم٨ً الخٗٝغ بها ٖلى الشٗبان الؿام مً ٚحره بال 

ىص ألاهُاب والك٩ل ؤن هىا٥ ه٣اٍ ؤزغي ا٦ثر ص٢ت هي ٖاثلت الشٗبان ووظ

 … الٗام والتر٦ُبت الحغقُٟت والتر٦ُبت اللىهُت
 

 الظم  إطخخساج*

٤ خلبها مً ألاهُاب , والشٗابحن  الشٗابحن الؿامت ًم٨ً اؾخسغاط الؿمىم منها ًٖ ٍَغ

اإلاؿخدلبت ٖاصة ما ج٩ىن مً الشٗابحن طاث ألاهُاب ألامامُت مشل ألاٞاعي وال٩ىبغا , 

٣ت الحلب ج٩ىن ًٖ ٍغ ٤ وي٘ ٧ىب ؤو ٢م٘ في ٞم الشٗبان بدُض جالمـ خاٞت  َو ٍَغ

ال٩ىب ؾ٠٣ الحل٤ زل٠ ألاهُاب مباقغة مما ًىحي للشٗبان بإهه ٌٌٗ ٖلى شخئ ما 

إؿساغ الظم اإلاىجىد  ومً زم الًِٛ ٖلى مى٣ُت مُٗىت بالغؤؽ لخدٟحز الشٗبان ٖلى
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  … بالخصان الخاص بالظم

 ؟  وكد ًدظاءل البعؼ : هل عىد حلب الظم ال 
ً
 ًطبح الثعبان خطسا

إن الثعابين عىد حلبها ؤو عىد إؿساشها للظم جبلي احخُاطي كاؾ لديها لدظخخدمه 

 . عىد الحاجت وهي ال جـسغ الظم اإلاىجىد لديها إال بيظب معُىت

 70 جلض30%مً الشٗابحن جً٘ بًُا و % 

 ٖض جمُل الشٗابحن التي جً٘ البٌُ بلى الِٗل في مىا٤َ ؤ٦ثر صٞئا, خُض ٌؿا

الضٝء ٖلى خًاهت بًُها. في خحن ؤن سٗابحن الىالصة ٖاصة ما ج٩ىن في اإلاىا٤َ 

ال .الباعصة, خُض بن ألاعى ج٩ىن باعصة للٛاًت بدُض ال حؿمذ بدًاهت للبٌُ

تها مشل الشضًُاث, ول٨ً بٌٗ ألاهىإ جدمي  اًت طٍع ح٠٨ٗ الشٗابحن ٖلى ٖع

ٗض بًُها واإلاىالُض الجضًضة لٟترة ٢هحرة بٗض ٣ٞـ ا
ُ
هي  ال٩ىبغالبٌُ. وح

الىٕى الىخُض اإلاٗغٝو ببىاء ؤٖكاف ٞٗلُت لبًُها, وجدمي ألامهاث جل٪ 

كاف بكغاؾت  .ألٖا

  جُحربٌٗ الشٗابحن ًم٨ً ؤن 

٢ض جبضو ٨ٞغة ؤن ًدل٤ سٗبان في الجى و٧إجها ظؼء مً ٧ابىؽ, ول٨ً هىا٥ ٢لت مً 

الشٗابحن في ؤصٚا٫ ظىىب وظىىب قغ١ آؾُا ًم٨نها ؤن جُحر. وهظه الشٗابحن الؿامت ال 

 .ًم٨ً ؤن جغجٟ٘ في َحراجها مبلٜ اعجٟإ الُُىع 

https://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=fa0483fa-7bb2-487e-91e8-ec62ea6aa4df&tagLabel=الكوبرا
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  ٣ت الؿحر  الالخىاء  هىا٥ خغ٧اث مسخلٟت للؿحر لضي الشٗابحن ٞهىا٥:ٍَغ
 
مشال

الجاهبي والالخٟاٝ الجاهبي والحغ٦ت الاه٣بايُت وهي خغ٧اث جمحز بٌٗ 

  .ألاهىإ ًٖ بًٗها 

  الؿمىم : جسخل٠ ؾمىم الشٗابحن بازخالٝ ألاهىإ وجخٟاوث وؿب الحىاصر

ضص ألانىاٝ ,   ٖلى ٖضة ٖىامل ٧التر٦ُب الجٛغافي , ٖو
 
مً ظهت ألزغي بىاءا

  .… الؿ٩ان وؤهىإ الشٗابحن والصحت الٗامت , و٦شاٞت

  الىضبت : لبٌٗ الشٗابحن ٞخداث ٞى١ مى٣ُت الٟم هظه الٟخداث والتي حؿمي

 ؤو في الٓالم 
 
ا لُال الىضبت ٖباعة ًٖ عاصاع خغاعي بدُض ٌؿمذ للشٗبان بالغٍئ

  . الضامـ

  ًل وه٩ُل ٖٓمي ممحز جتراوح ٣ٞغاجه م  – 200الٗٓام : للشٗابحن ظؿم ٍَى

ظه التر٦ُبت حؿاٖض الشٗبان في الخدغ٥ والٗهغ والؿباخت ٣ٞغة , ه 400

  . بك٩ل ٞٗا٫ صون الحاظت بلى وظىص ؤَغاٝ ٦باقي الحُىاهاث

 ؤَال١ لٟٔ ؤٞعى ٖلى الشٗابحن ٩ٞل ؤٞعي سٗبان ولِـ ٧ل  البٌٗ ًسُئ في

 سٗبان ؤٞعي

 جُل٤ بك٩ل ٖام ٖلى انىاٝ هظا الؼاخ٠ و ان ظمُ٘ الاٞاعي  ٧لمت سٗابحن

 ؾامت ؿذ ٧ل الشٗابحنؾامت ولِ

 ألاٞاعي زالزت آالٝ هٕى ؤ٢ل مً الغب٘ منها مً الىٕى الؿام 

 الؿام منها ال ٌٛحر مً ؾمُخه زل٘ ؤهُاب 

 وناع ؤلُٟا وهى مُٟض ظضا  الشٗبان الح٣لي ٚحر ؾام ان ؾاإلاخه ب٣  في الح٣ل

 للبُىث والحضاث٤

 الشٗابحن ٧لها ٚحر هجىمُت بل جضاٞ٘ ًٖ هٟؿها   

 ٖ ٤ الهًم هى ٣ِٞ بغوجحن ٧البًُت و٧ل عواًت ؤو زٝى ؾم ألاٞعى ً ٍَغ

 ضخ للؿم في الُٗام ؤو الكغاب هى ٦ظب ومٛالُت مً
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 مجغي الضم وفي هٕى وخُض ٖىضما  ًىدهغ ؤطي الؿم ٣ِٞ ٖىضما ًضزل

 ًضزل الٗحن
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 ًالاٞاعى بؿبب َبُٗت اإلاى٣ُت وبٌٗ  اإلاىا٤َ ال٣ُبُت هي ٣ِٞ الخالُت م

هُىػلىضا و٧ىبا وهاًتى  زالُت مً الاٞاعى الؿامت مشلاإلاىا٤َ الازغي حٗخبر 

٩ى واًغلىضا وبىلُىِؿُا  وهىاي. وظما٩ًا وبىعجىٍع

  خماص ٖليها في مً الهٗب جهي٠ُ الشٗابحن ألن هىا٥ ؤؾـ ٦شحرة ًم٨ً الٖا

م٨ً اٖخباع بٌٗ هظه ألاؾـ ع٦حزة للخهي٠ُ  الخ٣ؿُم ؤو الخهي٠ُ , ٍو

 هىا٥ جهي٠ُ بدؿب الؿمُت اإلا
 
  : ىظىصة لضي الشٗابحنٞمشال

  : بدُض جى٣ؿم الشٗابحن بلى ٢ؿمحن هما

  : سٗابحن ؾامت : جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن هما -1

 طاث ؾمُت قضًضة  –ؤ 

  . طاحؿمُت يُٟٗت -ب 

  : سٗابحن ٚحر ؾامت : جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن هما -2

 . سٗابحن ٖانغة –ؤ 

  . سٗابحن ٚحر ٖانغة -ب 

  ٦ما ًم٨ً اٖخباع م٩ان اإلاِٗكت
 
  : ع٦حزة في الخهي٠ُ ٞمشال

ت ¨   . سٗابحن صحغاٍو

  . سٗابحن الصخىع  ¨

  . سٗابحن ألاشجاع ¨

  . سٗابحن البر٥ واإلاؿدى٣ٗاث ¨

  . سٗابحن البداع واملحُُاث ¨

 ٖلى وظىص ألاهُاب لىهل لخهي٠ُ هى
 
م٨ً الخهي٠ُ بىاءا   : ٍو

  . سٗابحن ٖضًمت ألاهُاب ¨

  . دغ٦تسٗابحن طاث ؤهُاب ؤمامُت مخ ¨

  . سٗابحن طاث ؤهُاب ؤمامُت زابخت ¨

  . سٗابحن طاث ؤهُاب زلُٟت ¨
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٣ت مِٗكتها او وظىص اهُابها  ًم٨ً ج٣ؿُم الشٗابحن بىاءا ٖلي صعظت ؾمُتها او ٍَغ

ُما ًلي ؾٝى هظ٦غ ل٨م ؤهم ؤهىإ الشٗابحن في مهغ بىاءا ٖلي صعظت ؾمُتها:  ٞو

 

: ؤهم ؤهىاع الثعابين الظامت
ً

 ؤوال

 

ت -1  :ال٩ىبغا اإلاهٍغ

 .ؤٞعي ؾامت ٦بحرة الحجم ٢ض ًهل َىله بلى متًرً-

٘ الشلض الٗلىي ألامامى إلزاٞت زهىمه-  .لها ال٣ضعة ٖلى هٟش ع٢بخه وٞع

٨ًثر بال٣غب مً ألاعاضخى الؼعاُٖت, و٢ض ًغي ٖىض الخجمٗاث اإلااثُت بحن اإلاؼإع -

ٗض مً ؤزُغ وؤقغؽ الشٗابحن الؿام ت, ٦ما ؤهه ٌك٩ل ألهه ًدؿً الؿباخت َو

زُغا ٖلى الٟالخحن خُض ٨ًثر فى البِئاث الؼعاُٖت فى الضلخا وخى٫ خىى الىُل 

 .وفى ظمُ٘ ألاعاضخى الؼعاُٖت

 

 الاٞعي طاث ال٣غهحن ؤو ألاٞعي اإلا٣غهت )الَُغكت( – 2

 

 .ؤزُغ اهىإ ألاٞاعى, خُض ؤن ؾمها ٌؿخُُ٘ ٢خل ؤلاوؿان فى زىاوى-

صحغاء مهغ, ومنها الىٕى الُاثغ فى ؾِىاء ومغسخى جىظض ؤهىإ ٦شحرة منها فى -

 .ٖلم وخالًب وقالجحن

ىا٫ اللُل-  .جىام َى٫ النهاع وجبضؤ فى نُض ٞغاجؿها بٗض اإلاٛغب َو

 .جبخل٘ الٟئران الهٛحرة والٗهاٞحر والًٟاصٕ والبرم-

 

اء )اٞعي الغما٫( -3  الحُت ال٣ٖغ

لشٗابحن الؿامت ؾمها صمىي حِٗل فى ألاما٦ً الغملُت وجىدكغ فى ؾِىاء, مً ا- 

ولِـ ٖهبى جيكِ في الٛالب زال٫ الهباح وبٗض الٓهغ, في خحن زال٫ اله٠ُ 

اله٠ُ الحاع ٣ًخهغ وكاَها ٖلى ؾاٖاث اللُل ألاولى وجخٛظي ٖلى ال٣ىاعى 
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والسحالي والُُىع وجىهب ال٨ماثً النُُاص الٟغاجـ خُض جضًٞ هٟؿها بالغمل وجىم 

٪ طًلها ٧الضوصة لج ؿه وجيخٓغ ختى جاحى ومً زم جى٣ٌ ٖليها .بخدٍغ غاء الَٟغ  ظب إٚل

 

 اٞعي الغ٢ُاء -4

ت وفي ألاما٦ً الجبلُت جخىاظض فى - ؤٞعى ؾامت ظضا حِٗل فى البِئاث الصحغاٍو

 .قغ١ مهغ

 , جدخل اإلاغجبت  .مً ؤزُغ ألاٞاعى خُض ًم٨نها ًَٗ الؿم ٖضة مغاث مخخالُت-

ت -5  اٞعي الحغاق٠ُ اإلايكاٍع

 .بٗض ألاٞعى اإلا٣غهت الشاهُت

ىظض مىه ٖضة ؤهىإ  جىظض بمهغ بؿِىاء والصحغاء الكغ٢ُت ختى الجىىب, ٍو

مىدكغة في ٦شحر مً اإلاىا٤َ ٖلى مؿخىي الٗالم, وهي ؤٞعى ؾامت ظضا قبه  

ت ٦شحرا ما جسخبئ جدذ الصخىع  جخٛظي ٖلى ال٣ىاعى والسحالى والًٟاصٕ .صحغاٍو

 .وال٣ٗاعب

 

 ؾىصالشٗبان الخبِض الا  -6

هى مً ؤزُغ الشٗابحن فى الٗالم, وهى الشٗبان الىخُض الظي ال ًمؿ٪ بالُض -

ٗض  .ألن ؤهُابه زاعط ٞمه مه مٛل٤ وال ٌٗٝغ جغ٦ُب ؾمت وجإزحره َو ؿخُُ٘ الٌٗ ٞو َو

 طل٪ ؾببا في ٖضم وظىص مهل مًاص للؿم ختى آلان 

 .ؾم 60َىله الًخجاوػ -

اة فى -   .ص٢اث٤ 10زال٫ عؤؾه حكبه طًله, وجاصي لضٚخه للٞى

 خ٣اث٤ مشحرة لالهخمام خى٫ الشٗبان الاؾىص الخبِض :

 .مً الىٕى الؿام ظضا والىاصع ظضا ٌِٗل فى ظىىب ووؾِ ؾِىاء-

خٛظي ٖلى ال٣ىاعى والسحالي يكِ الاؾىص الخبِض زال٫ ؾاٖاث اللُل ٍو  ٍو
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حره مً الشٗا ىظض الٗضًض مً الشٗابحن الؿامت الازغي مشل سٗبان ؾِىاء ٚو  بحن. ٍو

 الحجم والىػن

 ؤ٢ضام(  3بىنت )هاصعا ما ًهل بلى  20الشٗبان الاؾىص الخبِض ًم٨ً ؤن ًهل َىله بلى 

 الىن٠*

الشٗبان الاؾىص الخبِض طو اللىن ألاؾىص ؤو اللىن الىعصي م٘ اللىن البجي . مى٣ُت 

 البًُ هي اإلاى٣ُت ألاز٠ وػها . الشٗبان الاؾىص الخبِض مُٛاة ٖلى هدى ؾلـ بجلض

الم٘ نٛحر . ظؿم الشٗبان الاؾىص الخبِض ًهبذ باللىن ألاػع١ م٘ اللىن البىٟؿجي 

 ٖىضما ٩ًىن الشٗبان ٖلى اؾخٗضاص لخ٣كحر ظلضه .

الشٗبان الاؾىص الخبِض لضًه ُٖىن نٛحرة مؿخضًغة . ًدك٩ل الجؿم ألاؾُىاو  

م٩ان نٛحر  الغ٤ُ٢ لُيخهي م٘ طًل ٢هحر . الشٗبان الاؾىص الخبِض ًم٨ىه الخسٟ  في

 . *مِٗكخه

خه ٖلى  ٌِٗل الشٗبان الاؾىص الخبِض في جحىع جدذ ألاعى , بِىما ٖاصة ما ًم٨ً عٍئ

ت  غة . لضي الشٗبان الاؾىص الخبِض ؤهُاب مجٞى ؤعى الىا٢٘ بٗض هُى٫ ألامُاع الٍٛؼ

 , 
 
ت ختى اإلاىث . ٖملُا مىدىُت , خُض اهه حهاظم الطحُت مً الجاهب بُٗىاث ٢ٍى

ؿخه . ٌؿخسضم ًٟخش الشٗب ان الاؾىص الخبِض ٞمه ألو٫ مغة ٖىضما ًدخاط بلى ابخإل َٞغ

لت للخالٖب م٘ َٞغؿت مُخت .  الشٗبان ؤًًا لؤلهُاب الٍُى

الشٗبان الاؾىص الخبِض مً الشٗابحن التي جً٘ زُت اؾتراجُجُت للهُض الٛحر ٖاصي , 

ةهه بداظت وطل٪ بؿبب مِٗكخه في مى٣ُت نٛحرة ومهٗب الخدغ٥ ٞيها , لظا ٞ

للخسُُِ اإلاؿب٤ للخىُٟظ مً زال٫ خغ٧اث الجؿم املحضوصة . ومً اإلاٗغٝو ؤًًا ؤن 

 الشٗبان الاؾىص الخبِض ًسخبئ في الخحجُم الهٛحر .

 الىٓام الٛظاج *

الىٓام الٛظاج  لـ الشٗبان الاؾىص الخبِض ٌٗخمض ٖلى ال٣ىاعى املخخبئت باإلياٞت بلى 

ىمل . ٣ٞض ؤْهغث الخجاعب ؤن الشٗبان الاؾىص الؼواخ٠ والًٟاصٕ والجغاص وال

الخبِض مً الحُىاهاث التي حِٗل في ألاؾغ , وصاثما ما ٣ًخل ٧ل ال٣ىاعى اإلاخىاظضة في 

 ال٣ٟو .
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 ؾم الشٗبان الاؾىص الخبِض *

ُل٤ الؿم الحلُبي , والظي ًخإل٠ مً  ًيخج الشٗبان الاؾىص الخبِض نىث ٢ىي , ٍو

ماث  التي ج٣خل َٞغؿت الشٗبان ب٨ٟاءة . ؾم الشٗبان الاؾىص زلُِ مً الؿمىم وؤلاهٍؼ

ٟا٫( . بهه ًدؿبب في التهُج , وألالم ,  الخبِض هاصعا ما ٣ًخل البكغ )باؾخصىاء ألَا

 والخىعم والخضع في اإلاى٣ُت بال٣غب مً الجغح .

 التزاوط*

 ما ٨ً
 
٪ التزاوط . ٚالبا خٟ  الشٗبان الاؾىص الخبِض ٌؿخسضم خاؾت الكم إلًجاص قٍغ

٪ واخض .  الظ٧ىع بؼوظت واخضة , في خحن ؤن ؤلاهار في بٌٗ ألاخُان ال ج٨خٟ  بكٍغ

بت ؤو جال٫ الىمل ألابٌُ اإلاهجىع زال٫  11-2جً٘ ألاهثى ما بحن  بًُاث في التربت الَغ

 ؤؾابُ٘ . 8-6بحن  ٞهل اله٠ُ . وحؿخمغ ٞترة الحًاهت ما

 اإلاىاثل والحٟٔ*

ت ٌؿ٨ً الشٗبان الاؾىص في مى٣ُت  الؿاٞاها والؿهى٫ الٗكبُت واإلاىاثل الكبه صحغاٍو

واإلاىا٤َ ال٨شُٟت . الشٗبان الاؾىص الخبِض ٌٗٝغ ؤًًا باؾم ؤٞعى الخلض ألهه ٌكبه 

ألاٞعى التي حِٗل في الجحىع جدذ ألاعى )وهى جماما مشل هُئت سٗبان الخلض( . ؤٖضاص 

ت  . هظه الشٗابحن لِؿذ ٖلى الشٗبان الاؾىص الخبِض ماػالذ ٦بحرة ومؿخ٣غة في البًر

 ٢اثمت الحُىاهاث اإلاهضصة بااله٣غاى .

 الٗمغ*

ت . 23الشٗبان الاؾىص الخبِض ًم٨ىه الب٣اء ٖلى ٢ُض الحُاة إلاضة جهل بلى   ؾىت في البًر

 

 ثاهُا: الثعابين ػير الظامت

 

 الشٗابحن الٗمُاء -

 .الشٗبان ألاع٢م: سٗبان ضخم ٚحر ؾام

٘ الحغ٦تالشٗبان الصخغي: سٗبان ٦بح-  .ر الحجم ٚحر ؾام ؾَغ
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سٗبان الح٣ل ألاؾىص: مً ألاٞاعي الٛحر ؾامت, وهى مُٟضة خُض ج٣ىم ب٣خل -

 .الشٗابحن الخُغة

 .الشٗبان ألاه٤ُ: هى سٗبان ٚحر ؾام نٛحر الحجم ًم٨ىه الِٗل فى اإلااء-

 

و ؿُما ًلي شسح ألهم ؤهىاع الاؿاعي الظامت التي كد ًمكً ؤحُاها ان حظبب 

 بالؼا لالوظان. غسزا 

 

 آؿعى الكىبسا-1

ت الشٗابحن الؿامت وهى مً طواث الضم الباعص ال٩ىبغا  هى آٞعى مً مجمٖى

ؼة الكم والبدض  والاٞاعي ب٩امل ؤهىاٖها ال جغي والحؿم٘ ول٨نها جخٗامل بٍٛغ

والخدؿـ.ألاٞاعي ٌُٛى ظؿمها الحغاق٠ُ التى حؿاٖضها ٖلى الحغ٦ت بؿهىلت و 

ؿاء.ألاٞاعي لِـ لها ظٟىن ٞلظل٪ ال ًم٨نها ٚل٤ ُٖىجها ؛ ل٨ً ٌؿغ و طل٪ ألجها مل

ت , حٗمل جل٪ الُب٣ت ٖلى الحٟاّ ٖلى الٗحن بمإمً ًٖ  حُٛ  ُٖىجها َب٣ت ٢كٍغ

ألاجغبت و الٛباع و الٗىامل املحُُت باألٞاعي , مً الخهاثو الهامت التي جخمحز بها 

ر ًٖ ظلضه ل٩  ًخسلو مً ألاٞاعي ًٖ ٚحرها مً الحُىاهاث ؤجها ج٣ىم باإلوؿال 

لؤلٞاعي لؿان مك٣ى١ ٌؿاٖضها في خاؾت الكم و  الحكغاث التي جخُٟل ٖلى ظلضه.

ت م٩اجها.   بظل٪ جخم٨ً مً جدضًض عاثدت الَٟغؿت و مٗٞغ

ا, وإطا اؾدشحرث خغ٦ذ يلٕى ع٢بتها ٞخبضو مؿُدت.  وؤٞعى ال٩ىبغا وكُُت ظض 

وفي مٗٓم الشٗابحن جبضو يلٕى الغ٢بت وهظه الحغ٦ت ججٗلها جبضو و٧إن لغؤؾها ُٚاء. 

. وهظه 
 
ؤ٢هغ مً يلٕى الٓهغ البُٗضة, ل٨ً ال٩ىبغا جبضو يلٕى ع٢بتها ؤ٦ثر َىال

, ولِؿذ مىدىُت ٦ًلٕى الجؿم
 
با  .الًلٕى مؿخ٣ُمت الك٩ل ج٣ٍغ

٣خان في اؾخسضام ؾمها ال٣اجل. البٌٗ منها ًنهل ضحاًاه بإهُابه  ولل٩ىبغا ٍَغ

م٣ضمت الٟ٪ الٗلىي. وبًٗها آلازغ ٣ًىم بىٟض الؿم في ٖحن الؿامت اإلاىظىصة في 

 ًدُذ لها هٟض الؿم لؤلمام ٖىضما حٗىص 
 
ضحُخه)في هظه ألاهىإ جخسظ ألاهُاب ق٨ال

حن مً ال٩ىبغا  ال٩ىبغا بغؤؾها للىعاء( ٣ت الٟٗالت ٖىض هٖى خم هٟض الؿم بهظه الٍُغ ٍو
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٣ُت, وهٕى آزغ في قغ١ الهىض والًهِب الؿم ا إلاىٟىر ؤلاوؿان باألطي بال في ؤلاٍٞغ

ٛؿل 
ُ
ا, و٢ض ًاصي بلى ٣ٞض ؤلابهاع, مالم ح ا قضًض  خالت صزىله الُٗىحن بط ٌؿبب تهُج 

ب النهل مىث ؤلاوؿان زال٫ ؾاٖاث ٢لُلت ؿِبّ ٌُ  .الُٗىان ٞىعا. و٢ض 

 
ت  اللؿان اإلاك٣ى١ الٞعي ال٨بري اإلاهٍغ

 

ا لل٩ىبغا.  ا زُحر  , حهاظم و ٌٗض خُىان الىمـ الهٛحر ٖضو 
 
٘ ظضا ٞهى ؾَغ

٣خلها ٖاصة. خُىان الىمـ مً اط٧  الحُىاهاث اإلاىظىصة فى الٗالم وهى مً  ألاٞعى ٍو

مُالصًا فى م٩اٞدت ال٣ىاعى  1800ٞهُلت الٗغؾُاث و٧ان ٌؿخسضم مىظ ٖام 

 والٟئران والىمـ خُىان مؿخإوـ ؾهل الخضٍعب

ىن ال٣ضماء ان الىمـ خُىان م٣ضؽ ختى اؾمى  ىن اٖخ٣ض اإلاهٍغ ه ٞإع ٖٞغ

وطل٪ إلب٣اثه ٖلى اٖضاص الخماؾُذ ٖىض خض مٗحن في جهغ الىُل, بط ٧ان ًخٛظي ٖلى 

خٗضي البلٗىم  بًُها. وهىا٥ ؤؾُىعة ج٣ى٫ ؤن الىمـ ٢ض ًدؿلل بلى ٞم الخمؿاح ٍو

إ٧له. هل بلى ال٣لب لُمؼ٢ه ٍو  والحىجغة لُمؼ١ ؤخكاءه ٍو

غظ٘ الؿبب في اقتهغ الىمـ ببراٖخه ومهاعجه في ال٣ًاء ٖلى ألا  ٞاعي الؿامت, ٍو

خه الٟاث٣ت وعقا٢خه, بط ٌٛغؽ ؤؾىاهه الحاصة التي حكبه عئوؽ ؤلابغ في  طل٪ بلى ؾٖغ

بضو  اث مٗها ًيخهب زاللها قٗغ الجؿم والظًل ظمُٗه ٍو ٖى٤ ألاٞعى بٗض مغاٚو

خدى٫ بلى ٞغقاه ٢اؾُت ًد٪ بها وظه  الىمـ ي٠ٗ حجمه. ٦ما ؤن الظهب ًيخهب ٍو

ظ٦غ اهه زهمه ختى ا ن هاب ألاٞعى ٌعجؼ ًٖ الخإزحر ٖلى هظه الحؼمت مً الكٗغ. ٍو

لِـ لضي الىمـ خهاهت يض ؾم ألاٞاعي, ل٨ىه ٚالبا الٌُٗيها الٟغنت للضٚه, 

 ولضًه بٌٗ اإلا٣اومت للؿم.
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ت     الىي٘ الخ٣ؿُمي ل  ل٩ىبغا اإلاهٍغ

Animalia :Kingdom 

Phylum : Chordata 

Class : Reptilia 

Order : Squamata 

Suborder : Serpentes 

Family: Elapidae 

Genus : Naja 

Species: N. haje 

 

ىمى َىلها بلى ما بحن  ًَ ت  متر. ؤ٦ثر زهاثو ال٩ىبغا  2.3و 1.6ال٩ىبغا اإلاهٍغ

 عؤؾها ال٨بحر وظؿمها ألاؾُىاو  وجمخل٪ ُٖىن واؾٗت وخض٢خان 
 
ت جمحزا اإلاهٍغ

ت او ال٩ىبغا الؿىصاء بةخضي  مؿخضًغجان ولىجها مخٛحر ٣ٞض ٩ًىن لىن  ال٩ىبغا اإلاهٍغ

البا ما جىظض ٖالمت جدذ ٖحن ال٩ىبغا  صعظاث اللىن البجي وطاث ب٣٘ ٚام٣ت او ٞاجدت ٚو

ت التى جخىاظض  ت وحؿمى هظه الٗالمت بٗالمت مؿُل الضمٕى , واما ال٩ىبغا اإلاهٍغ اإلاهٍغ

٣ُا ٞخ٩اص ج٩ىن ؾىصاء جماما.  فى قما٫ ٚغب اٍٞغ

 

 ىاظضؤما٦ً الخ*

بت والؿاٞاها واإلاىا٤َ قبه  ت ٖاصة في اإلاىا٤َ الجاٞت الَغ حِٗل ال٩ىبغا اإلاهٍغ

ىظض ٞيها ؾىي ال٣لُل مً اإلااء والُٛاء الىباح  و٦ظل٪ جخىاظض فى  ًُ ت التي ال  الصحغاٍو

 الىاخاث واإلاىا٤َ الؼعاُٖت واإلاغاعي وبحن ق٣ى١ الصخىعوالخال٫ وألاعاضخي الٗكبُت. 

 ما حِٗل في
 
ت وحِٗل ٞى١ الخال٫ في اإلاىا٤َ  وهاصعا اإلاىا٤َ الصحغاٍو

٤ اإلاُغ الحىلى ول٨ً  ت خُض ٌؿخدُل الحهى٫ ٖلى اإلااء الا ًٖ ٍَغ الصحغاٍو

حؿخٌُٗ ًٖ قغب اإلااء بدهىلها ٖلى اخخُاظاتها مىه مً زال٫ اٞتراؽ الخٟاِٞل 

غ  التى حؿ٨ً مٛاعاث الجبا٫ الٖى
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ت او ال٩ىبغا الؿىصاء  مً ازُغ الاٞاعي الؿامت فى الٗالم اٞعى ال٩ىبغا اإلاهٍغ

خُض وظض ان لضٚت واخضة مً ال٩ىبغا حؿخُُ٘ ان ج٣خل ُٞل ضخم الزغ هٟـ او ٢خل 

 ؾاٖاث  3اوؿاها فى ًٚىن  20

  

م مً اجها جمُل الى  ت هى مً هٕى الاٞاعي لُلُت اليكاٍ بالٚغ ال٩ىبغا اإلاهٍغ

ت اليكاٍ جهاعا اطا ٧اهذ وا٢ٗت فى الاؾغ وجضزل ال٩ىبغا  ت اًًا اإلاؿا٦ً البكٍغ اإلاهٍغ

النُُاص الضواظً وجلجإ للهغب اطا خاو٫ الاوؿان الا٢تراب منها ول٨ً ٖىض اخؿاؽ 

ت بالخُغ وان البكغ ا٢تربىا منها ٦شحرا ٞاجها ج٠٣ و٢ٟتها اإلاكهىعة  اٞعى ال٩ىبغا اإلاهٍغ

غجٟ٘ ههٟها الامام  وتهاظم الٗضو خٟلُذ الجؼء الٗلىي منها ٍو  ٍو

ت  ًىجظب ط٧ىع  تزاوظىن مً زال٫ الغواثذ ال٣ٍى اٞعي ال٩ىبغا بلى ؤلاهار ٍو

ً البٌُ في ظؿضها  )الٟغمىهاث ( ُٞما بُنهم , وبٗض ٖملُت التزاوط , جبضؤ الاهثي في ج٩ٍى

غ الحغاعة اإلاىاؾبت الخخًان  , وج٣طخي بٌٗ الى٢ذ في الٗشىع ٖلي اإلاى٢٘ الظي ًٞى

٩ًىن مسٟ  ظُضا ًٖ الحُىاهاث اإلاٟترؾت بًُها , ومً اهم ما ًلؼم هظا اإلاى٢٘ هى ان 

بًُت , وجٓل اهثي  40الي  20, وبٗض جإمحن اإلا٩ان ج٣ىم باًضإ البٌُ الظي ٩ًىن مً 

 اٞعي ال٩ىبغا جغا٢ب بًُها ًٖ ٦شب ختي ٣ًٟـ

ت ٖلى الُُىع و الشضًُاث الهٛحرة و الًٟاصٕ و  جخٛظي اٞعى ال٩ىبغا اإلاهٍغ

 بحن الازغي الؼواخ٠ الهٛحرة و ختى ٖلى الشٗا

لى عؤؾها  ت فى الٗضًض مً خضاث٤ خُىاهاث الٗالم ٖو جخىاظض اٞعى ال٩ىبغا اإلاهٍغ

خض٣ًت الحُىان بالجحزة زم خض٣ًت خُىان ؾان صًُٛى وخض٣ًت خُىان بغوه٨ـ 

ىع٥.  بيٍُى

ى٠٢ الاقاعاث  ت ًهِب الجهاػ الٗهبي مباقغة ٍو ؾم اٞعى ال٩ىبغا اإلاهٍغ

وفى مغخلت الخ٣ت جى٠٢ الاقاعاث التى جيخ٣ل الى  الٗهبُت التى جيخ٣ل الى الًٗالث

 ال٣لب والغثخحن وحكل الجهاػ الخىٟسخي بال٩امل مما ًاصي الى مىث مد٤٣.

هاخب طل٪  ت الم قضًض م٩ان اللضٚت ووعم ٍو وحؿبب لضٚت ال٩ىبغا اإلاهٍغ

ْهىع ازاع ازغي ٖلى الصخو اإلاهاب ٧الهضإ والٛشُان والخ٣ُا والام البًُ 
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ت والاؾها٫ وا لضواع والدكىجاث ومخىؾِ اهخاط لضٚت واخضة مً اٞعى ال٩ىبغا اإلاهٍغ

 مل . 300الى  175مً 

 

 الٗالط *

٤ اؾخسغاط  ا١ ؾم ألاٞاعي, ًخم بهخاظه مً ٍَغ ٗال  الؿم بـ"مًاص ", وهى جٍغ َو

ىام ؤو الخُى٫, بٗض طل٪ ٌؿخسغط مً صم  الُؿّم مً ألاٞاعي زم جسُٟٟه وخ٣ىه في ألٚا

 للؿم في الجؿم البكغي. الحُىان ل٩ُىن 
 
 مًاصا

 

 ؾم ال٩ىبغا*

في ال٣اعة الامحر٦ُت ٌٗاو  ؤ٦ثر مً ماثت ملُىن شخو مً مغى الغوماجحزم  

ه اؾمه جى٦ؿحن مؿخسغط مً  ض مً هٖى ٗال  ال٨شحر منهم بىاؾُت مهل ٞٗا٫ ٍٞغ َو

باء بجؼء مً اإلااثت مً اإلال ؿخٗحن ألَا ؿمى "ٖالط الؿم الى٣ " َو ٛغام ؾمىم ألاٞاعي َو

د٣ً به اإلا٩ان اإلاهاب ان ٧ان الغ٦بت او اإلاٟانل, ُٞسخٟ   مؼط بمٗال  آزغ ٍو مىه ٍو

التهاب اإلاٟانل مً جإزحر اؾترزاء الًٗالث ٦ما ج٣ىي ماصة اهخى٦ؿحن ظهاػ 

باء في اإلا٨ؿُ٪  اإلاىاٖت.وإلاٗالجت التهاب اإلاٟانل والغوماجحزم ًمؼط بٌٗ ألَا

 عى الجغؾُت وألاٞعى الغملُت والاعظىخحن ؾمىم ؤٞعى ال٩ىبغا وألاٞ

خُض هجض ان الؿم اإلاؿخسغط مً ؤٞعى ٧ىبغا اإلال٪ مشال ٌٗخبر مً ؤقض ؤهىإ 

حن بدىالي  اإلاؿ٨ىاث الخخىاثه ٖلى , ماصة الاوهاهحن و هي ماصة جخٗضي ٢ىتها ٢ىة اإلاىٞع

 مغة 20

والجضًغ بالظ٦غ ان ازخهانحن لحلب ؾم الاٞاعي ٌؿمذ لهم ٣ِٞ ال٣ُام بهظا 

ه الازخهاصخي زم الٗ مل لخُىعتها, في البضاًت ًمؿ٪ بغاؽ الاٞعى مً م٩ان ٌٗٞغ

اء ػظاجي ٧  ًسغط الؿم, بٗضها ًىي٘ ما جم  ًًِٛ ٖلى اهُابها التي ج٩ىن في ٖو

ت وهظا ٌؿمذ بىظىص  60وا٫ 40اؾخسغاظه في زالظت خغاعتها ما بحن ا٫ صعظت مئٍى

مً ؤظل ججُٟٟه مً ٧ل قىاثب  ؾاٖت في ظهاػ 24بلىعاث ه٣ُت ظضا, زم ًىي٘ إلاضة 
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مشل مً اإلااء. وللحهى٫ ٖلى ؾمىم ه٣ُت ًجب ٞهل ٖىانغ ومغ٦باث ؤزغي, وهي 

 ٖملُت م٣ٗضة ٣ًىم بها ازخهانُىن ؤو ؤَباء نُضلت.

 

شت(الحُت اإلالسهت )  -2  آؿعي الطَس

 
 الحُت اإلا٣غهت

 

م مً حجمها الهٛحر باليؿبت لب٣ُت الاٞاعي ألازغي الا ان اٞعي ال كت بالٚغ َُغ

حٗخبر مً ازُغ اهىإ الاٞاعي في ؾمها خُض ان ؾم اٞعي الَُغكت ٌؿخُ٘ ٢خل 

الاوؿان في زىاو  وال ًىظض مهل او ٖالط لؿمها ٞالٗالط الىخُض لخجىب اإلاىث مً 

 لضٚتها هى بتر الجؼء اإلالضٙو بكٍغ ان ٩ًىن في ص٢اث٤ مٗضوصه والا ٞاإلاىث هى اإلاهحر

ت ؤزُغها الىٕى  الحُت اإلا٣غهت ) الَُغكت ( هى سٗبان ٌِٗل فى الصحاعي اإلاهٍغ

الُاثغ اإلاىظىص في مىا٤َ ؾِىاء ومغسخي ٖلم وخالًب وقالجحن وهى هٕى ٢هحر ال 

ؾم في ظمُ٘ مغاخل خُاجه ولضًه ٢ضعة ٖالُت ٖلي يم ظؿضه مشل  25ًخجاوػ َىله 

به الؿىؾخت زم ٣ًٟؼ ٞجإة الي ٖضة ؤمخاع لضعظت ؤهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًهِب الجمل وعا٦

لظل٪ ًدغم ؤٞغاص وظىىص خغؽ الحضوص والهجاهت في هظه اإلاىا٤َ ٖلي اجساط 

اخخُاَاث ٦شحرة ؤزىاء ؾحرهم بالجما٫ ٞحرجضون ؤ٢ىٗت ٖلي الىظه وهٓاعاث ٖلي الٗحن 

ووا٢ُا ٖلي ألاعظل للى٢اًت مً ٢ٟؼاث الَُغكت ال٣اجلت ؤما الَُغكت اإلاىظىصة في 

 الي نُٗض مهغ ٞهي مسخلٟت وال ج٣ٟؼ وجخمح
 
هل َىلها ؤخُاها  95ز بالحجم ال٨بحر ٍو

٤ صًٞ ظؿضها  4, 3ؾم ووػجها ًتراوح بحن  ؿتها ًٖ ٍَغ ٦ُلى ظغاماث, وجهُض َٞغ



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 222 

بال٩امل صازل الغما٫ وال ًٓهغ منها ؾىي الُٗىحن ٣ِٞ وجىام َىا٫ النهاع وجبضؤ في 

ىا٫ اللُل وجبخل٘ الٟئران الهٛحرة والٗهاٞح ر والًٟاصٕ نُض ٞغاجؿها بٗض اإلاٛغب َو

  و٧اثىاث ازغي. والبرم

 

بلي ؤي مضي ٌؿخُُ٘ مً ٌٗملىن مً مجا٫ نُض الشٗابحن الخٗامل م٘ جل٪ 

 الحُت؟

الَُغكت ًم٨ً ونٟها بإجها ٚضاعة وال ٌؿخُُ٘ ؤي ؾاخغ ؤو خاو او ممً 

كت حٛضع  اُٖت اإلاكهىعة بهُض الشٗابحن مً ا٢خىانها ألن الَُغ ٣ت الٞغ ًيخمىن للٍُغ

ًخلىه الحاوي ٖلي الشٗبان ل٩  ًسغط مً مإمىه ول٣ض ٢ا٫ الامام ابً ٦شحر  بال٣ؿم الظي

فى ٦خابه البضاًت والنهاًت ان ابلِـ ًىم ٚىي ؾُضها اصم وازغظه مً الجىت صزل الُه 

كت وؾم هظه الحُه مجهى٫ ولِـ له مهل مدضص  و٢تها وهى بحن اؾىان سٗبان الَُغ

 لآلن.

 

 ؾلى٥ خُت الَُغكت*

ال٣غهاء مً الحُاث الؿامت التي ًجب ججىب ًٖتها, وهي ال تهاظم حٗخبر ألاٞعى 

م 
ُ
ؤلاوؿان وإن ٢غب منها هغبذ مىه جؼخ٠ مخشيُت, ؤي جؼخ٠ بةهداء لظل٪ حؿمى بإ

, وهي ٢هحرة الُى٫ ٍٖغًت الجؿم والغؤؽ, 
 
 ظاهبُا

 
ظىِب, وطل٪ ألجها جؼخ٠ ػخٟا

لى ظاهبي الغؤؽ الٍٗغٌ  جىظض ٚضص الؿم التي ٢هحرة الظًل, ص٣ُ٢ت الغ٢بت, ٖو

اصة حجم الغؤؽ. وإطا خىنغث ألاٞعى بلخٟذ خى٫ هٟؿها وخ٨ذ  ؾاهمذ في ٍػ

 ٌؿمى ال٨كِل, لخٟٕؼ ؤٖضائها. و ال ٨ًل مً الحُاث 
 
خغاقٟها ببٌٗ لخهضع نىجا

 بال ألاٞاعي, وإطا ؤزغظذ الهىث مً ٞمها ٞهى الٟدُذ.

عى جدٍغ٪ هظان الىابان لؤلٞعى ال٣غهاء هابان ؤمامُان مخدغ٧ان, وحؿخُُ٘ ألاٞ

بلى ألامام زاعط الٟم وإلى الضازل لخضزلهما في لشتها, وهظان الىابان ٌؿاٖضاجها ٖلى 

ت جىنُل الؿم للَٟغؿت  ؾٖغ
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٢غها ألاٞعى ظلضًحن هاٖمحن مغهحن, ًم٨ً بؿهىلت زىيهما, وال ٌٗخبران ؾالخا

لحماًت ُٖىيها  حؿخُُ٘ اؾخسضامه, بِىما حؿخُُ٘ به بٞؼإ ؤٖضائها, و٢ض ٩ًىهان

 ال٨بحرجحن مً الهضماث.

ولِـ لجمُ٘ هظا الىٕى مً ألاٞاعي ٢غون, وال٣غون لِؿذ مغجبُت بٗمغ 

ألاٞعى, ٞهىا٥ الهٛاع الحجم ب٣غون و٦ظل٪ هىا٥ ال٨باع ب٣غون. ومً املحخمل ؤن 

 ؤن طو ال٣غون ٩ًىن ؤ٦ثر قغاؾت 
 
ج٩ىن ال٣غون للظ٦غ ٣ِٞ, و٢ض الخٓذ شخهُا

 ًٖ الى
 
 ٟـ مً الظي لِـ به ٢غون.وصٞاٖا

ت التي حؿاٖضها في بًجاص مسبٍإ لها, وهي  جًٟل ألاٞاعي اإلاىا٤َ الغملُت والصخٍغ

ت حؿخُُ٘ صًٞ هٟؿها وجب٣  ُٖىيها زاعط التراب إلاغا٢بت ٞغاجؿها.  بدغ٧اث اهتزاٍػ

 للبدض ًٖ ٞغاجؿها مً الؼواخ٠ وال٣ىاعى
 
 وألاٞعى ال٣غهاء لُلُت الِٗل, جسغط لُال

كت  -ؤهىإ ٦شحرة مً الحُت اإلا٣غهت جىظض  في صحغاء مهغ ومنها الىٕى  -الَُغ

الُاثغ اإلاىظىص في مىا٤َ ؾِىاء ومغسخي ٖلم وخالًب وقالجحن وهى هٕى ٢هحر ال 

ؾم في ظمُ٘ مغاخل خُاجه ولضًه ٢ضعة ٖالُت ٖلي يم ظؿضه مشل  25ًخجاوػ َىله 

ُُ٘ ؤن ًهِب الجمل وعا٦به الؿىؾخت زم ٣ًٟؼ ٞجإة الي ٖضة ؤمخاع لضعظت ؤهه ٌؿخ

لظل٪ ًدغم ؤٞغاص وظىىص خغؽ الحضوص والهجاهت في هظه اإلاىا٤َ ٖلي اجساط 

اخخُاَاث ٦شحرة ؤزىاء ؾحرهم بالجما٫ ٞحرجضون ؤ٢ىٗت ٖلي الىظه وهٓاعاث ٖلي الٗحن 

ووا٢ُا ٖلي ألاعظل للى٢اًت مً ٢ٟؼاث الَُغكت ال٣اجلت ؤما الَُغكت اإلاىظىصة في 

 الي  نُٗض مهغ ٞهي
 
هل َىلها ؤخُاها  95مسخلٟت وال ج٣ٟؼ وجخمحز بالحجم ال٨بحر ٍو

٤ صًٞ ظؿضها  4, 3ؾم ووػجها ًتراوح بحن  ؿتها ًٖ ٍَغ ٦ُلى ظغاماث, وجهُض َٞغ

بال٩امل صازل الغما٫ وال ًٓهغ منها ؾىي الُٗىحن ٣ِٞ وجىام َىا٫ النهاع وجبضؤ في 

ىا٫ اللُل وجبخل٘ ال ٟئران الهٛحرة والٗهاٞحر والًٟاصٕ نُض ٞغاجؿها بٗض اإلاٛغب َو

 والبرم.
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كت*  ؾماث وزهاثو الَُغ

خجضص في الٟترة مً ًىم  مً ٧ل قهغ  25ختي ًىم  17ؾم الَُغكت مجهى٫ ٍو

 او  ٖغب  خُض
 
 او شجغا

 
ه الحُت في ؤي شخيء ؾىاء ٧ان حجغا ًسغط الؿم ال٣ضًم وجٟٚغ

في مىخه٠ الكهىع زالٞه ختي ًخجضص الؿم مغة ؤزغي لظل٪ ج٩ىن ٦مُت الؿم 

 ومً ؤزُغ ما ًم٨ً وحؿخُُ٘ ٢خل
 
ؤلاوؿان زال٫ زالزحن ص٣ُ٢ت  الٗغبُت ٦بحرة ظضا

ان الؿم صازل ظؿضه ٖلي ٨ٖـ ٣ِٞ. ؤما اإلاهاب بلضٚت الَُغكت ٞال ٌكٗغ بؿٍغ

ٌؿبب بيُغاباث قضًضة وتهُجا ٖىُٟا بجؿم ؤلاوؿان ٖىض بضاًت  ؾم ال٣ٗغب الظي

خٛحر ظؿم ؤلاوؿان ا إلالضٙو بؿم الَُغكت الي اللىن ألاؾىص في بضاًت ألامغ زم اللضٙ, ٍو

.
 
ٗا ل٣  ؤلاوؿان خخٟه بطا لم ًخم به٣اطه ؾَغ  ًدضر جىعم قضًض في الجؼء اإلالضٙو ٍو

 

 ه ًٖ الحُه اإلا٣غهت  ماالحٗٞغ

o  ا املحاٞٓاث طاث الَُغكت" مىدكغ في ظمُ٘ عبٕى مهغ؛ زهىن 

مت التي حٗخمض ٖلى الٓهحر الصحغاوي, و ؤجها مً ٖاثلت الحُت الؿا

مهاظمت ضحُتها مً زال٫ ٌٖ ؤ٢غب ظؼء منها, مؿخسضمت ؤهُابها 

 ."اإلاخدغ٦ت التي جمحزها ًٖ ٖاثلت "ال٩ىبغا

o   ًللبدض ًٖ ٞغاجؿها م 
 
ألاٞعى ال٣غهاء لُلُت الِٗل, جسغط لُال

 الؼواخ٠ وال٣ىاعى

o  م ظىِب
ُ
 جؼخ٠ بةهداء لظل٪ حؿمى بإ

o  ٖ ُىيها, ومً هىا ؾمُذ باألٞعى جخمحز ألاٞعى بىظىص ٢غهحن ٞى١

اإلا٣غهه, وجخمخ٘ بجلض ؤنٟغ اللىن لُم٨نها مً الخإ٢لم م٘ َبُٗت 

 البِئت 

o " ؾم85 - 30ًتراوح َىلها بحن " 

o  ٌٗبطا خىنغث ألاٞعى ؤلخٟذ خى٫ هٟؿها وخ٨ذ خغاقٟها بب

ا ٌؿمى ال٨كِل, لخٟٕؼ مً ٣ًترب منها
 
 لخهضع نىج



 افحتها                                                                        د عبدالعليم سعد سليمان دسوقي    وطرق مك  أهم اآلف ات الحيوانية في المنش             آت الغذائي              ة

 225 

o   لؤلٞعى ال٣غهاء هابان ؤمامُان مخدغ ٪ ٧ان, وحؿخُُ٘ ألاٞعى جدٍغ

هظان الىابان بلى ألامام زاعط الٟم وإلى الضازل لخضزلهما في لشتها, 

ت جىنُل الؿم للَٟغؿت  وهظان الىابان ٌؿاٖضاجها ٖلى ؾٖغ

o  ت التي حؿاٖضها في بًجاص جًٟل ألاٞعي اإلاىا٤َ الغملُت والصخٍغ

 مسبإ لها, والصحاعي هي بِئتها الُبُُٗت

o ت ٍٖغٌ وطًله ٢هحر وعؤؽ ٍٖغٌ, وجخىاظض ظؿم سٗبان الَُغك

ٚضص الؿم ٞى١ ظاهبي عؤؽ الشٗبان ولظل٪ ًبضو عؤؽ الشٗبان ؤ٦ثر 

 .ٖغيا

o  ,لضي سٗبان الَُغكت ٢ضعة ٖالُت ٖلي يم ظؿضه مشل الؿىؾخت

٘ خُض ًم٨ىه ال٣ٟؼ لٗضة ؤمخاع بالشاهُت  ًخم٨ً مً ال٣ٟؼ الؿَغ

غاب بالصحاعي ٢ٟ ُاء للىظه الىاخضة, لظا ًغجضي بٌٗ ألٖا اػاث ٚو

ؿت كت وبش ؾمها ال٣اجل في الَٟغ  لخٟاصي ٢ٟؼاث الَُغ

o   ٤ صًٞ ظؿضها بال٩امل ا ًم٨نها ؤن جهُض َٞغؿتها ًٖ ٍَغ
 
ؤخُاه

صازل الغما٫ وال ًٓهغ منها ؾىي الُٗىحن لخخم٨ً مً انُُاص 

ؿتها   .َٞغ

o   خجضص في الٟترة مً ًىم مً  25ختى ًىم  17ؾم الَُغكت مجهى٫ ٍو

ه الحُت في ؤي شخيء ٧ل قهغ ٖغ  ب  خُض ًسغط الؿم ال٣ضًم وجٟٚغ

ا ؤو ٚحره, ختى ًخجضص الؿم مغة ؤزغي  ا ؤو شجغ  ؾىاء ٧ان حجغ 

ا, وحؿخُُ٘ ٢خل ؤلاوؿان زال٫ زالزحن ص٣ُ٢ت  ٩ىن ؾمها زُحر ظض  ٍو

ِ٣ٞ. 

o   ,ان الؿم صازل ظؿضه اإلاهاب بلضٚت الَُغكت ال ٌكٗغ بؿٍغ

خٛحر لىن ظؿم ؤلاوؿان اإلالضٙو بؿم كت بلي اللىن ألاؾىص في  ٍو الَُغ

ل٣  ؤلاوؿان  بضاًت ألامغ زم ًدضر جىعم قضًض في الجؼء اإلالضٙو ٍو

 .خخٟه بطا لم ًخم به٣اطه في زال٫ ص٢اث٤ مً اللضٚت
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o  الَُغكت" جخمشل في ؤن ؾمها ًدخىي ٖلى ماصة خاع٢ت حكبه "زُىعة

ىدكغ زال٫  "مُاه هاع" ج٣خل ألاوسجت اإلاالمؿت إلا٩ان الًٗت, ٍو

اٖخحن في الجؿم ٧له مً م٩ان الًٗت, ما ًخُلب ٢ُ٘ الجؼء ؾ

اة  .اإلاهاب للحٟاّ ٖلى خُاة الطحُت مً الٞى

o  جغا٦م جغ٦حز ؾم الاٞعي صازل ظؿم الَٟغؿت 

o  ًآالٝ ًٖت ٧لب 5جإزحر ًٖتها ؤ٦ثر م 

o  ًجب جُهحر م٩ان الًٗت باإلااء والهابىن البِخاصًً, وإُٖاء اإلاهاب

ا إلاى٘ خضور جلى   .ر ب٨خحري ؤو ظغزىمى ومهل الخِخاهىؽمًاصا خٍُى

o   الجؼء اإلاهاب, زم ه٣ل ٪ ضم جدٍغ الظهاب بلى ؤ٢غب مغ٦ؼ ؾمىم ٖو

اإلاهاب أل٢غب مغ٦ؼ ٖالط ؾمىم ألزظ اإلاهل اإلاًاص لًٗاث 

 .الشٗابحن, والتي جخدضص خؿب خالت اإلاٍغٌ

o  = لضٚت ٣ٖغب ٠١١لضٚتها 

o   ٖلى جًا٠ٖ وجؼاًض الؿم صازل ظؿم الطحُت و ًدخىي ؾمها

ماصة خاع٢ت حكبه "مُاه هاع" ج٣خل ألاوسجت اإلاالمؿت إلا٩ان الًٗت, 

ىدكغ في ا٢ل مً ؾاٖخحن في الجؿم ٧له مً م٩ان الًٗت ًخُلب . ٍو

اة  اخُاها ٢ُ٘ الجؼء اإلاهاب للحٟاّ ٖلى خُاة الطحُت مً الٞى

o . ص٣ُ٢ت ٢30طخي ٖلى ؤلاوؿان في. 

 

يخ ٣ل ٖبر ٢ىاة بلى ألاهُاب ؾم ألاٞاعي مسؼن في ٚضص مىظىصة زل٠ الٗحن ٍو

بٟٗل اه٣باى الًٗالث خىلها وهى لؼط ال٣ىام طو لىن ؤبٌُ ماثل الى الهٟاع في 

خ٩ىن ؤؾاؾا مً  ان مً الؿمىم 90بًٗها ٍو ىظض هٖى  % مً البروجِىاث ٍو

 ؾمىم ٖهبُت  -1

كل في  تهاظم الجهاػ الٗهبي ما ًاصي بلى قلل الًٗالث ونٗىبت الخىٟـ ٞو

   سٗبان اإلاغظان(. -اإلامبا -) ال٩ىبغاًٖلتال٣لب ٦ؿمىم 

ت  -2  ؾمىم صمٍى
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اث الضم الحمغاء وجىسغ  ت وجدُم ٦ٍغ ُت الضمٍى  في ألاٖو
 
جازغ في الضم وحؿبب زلال

   الًٗالث ) ألاٞاعي طاث ألاظغاؽ(.

ماث اإلاؿخسلهت مً ؾم الشٗابحن لها بٌٗ  و٢ض وظض الٗلماء ؤن هىا٥ بٌٗ الاهٍؼ

   ط بٌٗ ألامغاى اإلاؿخٗهُت.الٟىاثض الُبُت مً خُض ٖال 

ت الاٞاعى الؿامت مً ٚحر الؿامت وللخٗٝغ ٖلى  ٣ت ص٣ُ٢ت وؾهلت إلاٗٞغ الًىظضٍَغ

 الاٞاعى ًجب مغا٢بتها وال٣بٌ ٖليها ختى جخإ٦ض مً ٧ىجها ؾامت او ٚحر ؾامت

 

 ٖالط لضٚه الَُغكت*

ًدغم البضو وعواص الصحغاء وزهىنا فى ؾِىاء والصحغاء الكغ٢ُت ٖلى 

ه ؤظؿامهم ظُضا ٞحرجضون ؤ٢ىٗه ٖلى الىظه وهٓاعاث للٗحن ووا٢ُا لؤلعظل حُُٛ

للى٢اًت مً لضٚاث الَُغكت ال٣اجلت خُض ؤجها حؿخُُ٘ ال٣ٟؼ لٗضة ؤمخاع وؤلانابت 

٘ الاهدكاع  30وؾمها ٢اجل وال مهل لها وحؿخُُ٘ ٢خل اوؿان ٢ىي فى ص٣ُ٢ه ؾمها ؾَغ

ؾم ال٣ٗغب الظي ٌؿبب فى الجؿم صون اخؿاؽ اإلاهاب بظل٪ ٖلى ٨ٖـ 

ايُغاباث وتهُجاث ولضٚتها ال حٌٗ وجمو ٖلى ٨ٖـ الاؾٗأٞاث  ألاولُت لباقى 

اٝ ِٞؿبب انابه الصخو اإلاؿ٠ٗ بالؿم ولم ٨ًً له ٖالط ٚحر بتر  الشٗابحن ألهه ٖػ

ه الاهدكاع وطل٪ بٗض م٩ان اللضٚت بٗضه ؾىدُمتراث ًخم  الجؼء اإلاهاب إل٣ًاٝ ؾٖغ

دمل البضو  ا وزىاظغ قضًضه لبتر الجؼء اإلالضٙو اله٣اط اإلاهاب و٧ى البتر ٍو ؾُٞى

الجغح بٗض طل٪ إل٣ًاٝ الجًز٠ ؤي ان اللضٙ فى مىا٤َ الجؿم لِـ له ؤي ٖالط الا ان 

البضو مً ؾىىاث ٢لُله ا٦دكٟىا ٖالط ظضًض وهى ال٩ى بالىاع هى حسخحن ؾ٨حن 

هم الن الٗالط ًجب ان لضعظه الاخمغاع فى هاع خامُه او باؾخسضام مكٗل الاؾٕغ ٞي

ًخم فى زال٫ ص٢اث٤ بؿُُت بٗض ؤلانابت وهظا الٗالط َبٗا اًٞل مً البتر ختى ٌكٟى 

ا فى هٟـ مُٗاص اللضٚت ببٌٗ  ىجى مً اإلاىث وان ٧ان ٌكٗغ بٗض طل٪ ؾىٍى اإلاهاب ٍو

ان ما  خىعم ٢لُال ول٨ً ؾٖغ الاٖغاى خُض ًهبذ الجؼء الظي انِب ُٞه ا٦ثر ؾىاص ٍو

ًخٛحر ظؿم الاوؿان اإلالضٙو الى اللىن الاؾىص فى  -اًام  4او  3ُٗخه بٗض ٌٗىص الى َب

ل٣ى اإلاهاب خخٟه اطا لم ًخم  بضاًه الامغ زم ًدضر جىعم قضًض فى الجؼء اإلالضٙو ٍو
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ٗا. ل٨ً البض مً ازظ الاخخُاَاث الالػمت ٖىض خضور ٖملُت  ٖالظه ٦ما ط٦غها ؾَغ

ٖلى اإلاكىعة اإلاخسههت,ال جداو٫  اللضٙ:ال جإ٧ل ؤو حكغب ؤي شخئ ٢بل الحهى٫ 

ال٣ُام بإًت ؤوكُت جخُلب ال٣ىة الجؿضًت,ال جدىاو٫ ال٨دىلُاث ؤو ؤًت ٣ٖا٢حر ؤزغي 

,ال جًُ٘ الى٢ذ ؤو جخدمل مساَغ ٢خل الحُىان ؤوالحكغة التي ؾببذ ؤلانابت بال 

ها ٖلي  للًغوعة ال٣هىي ,ال حؿخسضم ؤي هٕى مً الهضماث ال٨هغباثُت مهما ٧ان هٖى

٩ان اللضٚت,ال ج٣م بةػالت الغباٍ الًاِٚ ٢بل جل٣  الٗىاًت الُبُت ختى ال ًىدكغ م

ت  الؿم بباقي ؤًٖاء الجؿم ,ال جداو٫ اؾخسضام خؼام ؤو عابُت ٖى٤ , جسخل٠ الجٖغ

% مً اللضٚاث ج٩ىن لشٗابحن ٚحر ؾامت 70الؿامت  مً سٗبان آلزغ , ول٨ً ا٦ثر مً 

ت وال ًىظض بها اإلااصة الؿامت .ًجب جىدي الحظع % مً الؿامت ج٩ىن ظاٞ 50وؤ٦ثر مً 

في اإلا٣ام ألاو٫ ٖىض الخٗغى إلاشل هظه اإلاىا٠٢ ول٨ً بطا حٗغيذ له ؤو حٗغى شخو 

ه البض ؤن ج٩ىن ٖلي صعاًت بالخُىاث الؿاب٣ه, لخ٣لل مً مساَغ الؿم ختى جهل  حٗٞغ

اًت الُبُت اإلاخسههت.  الٖغ

 

 مىاطم ًخىاجد ؿيها الاؿاعى الاجساءاث الىكائُت ؤثىاء اإلاسوز فى*

           

 
 

ؤمل بدظع واهٓغظُضا إلا٩ان ٢ضمُ٪ و َإ الازكاب بضال مً جسُيها  - 1

ا ٧  جدؿبها ألاٞاعي ٞتهغب ٢بل ونىل٪  وصاثما اخضر ظلبت وضجُجا ٢ٍى
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 اهدبه ازىاء الخ٣اٍ الٟا٦هت والاقُاء والخدغ٥ خى٫ اإلااء  - 2

ٞعى وبما ان الاٞاعى الحؿخُُ٘ اٚال١ ؤُٖنها الجماػح او جاط او جخدغف با - 3

ٞال ًم٨ً ان حٗٝغ ان ٧اهذ هاثمت ؤو مؿد٣ُٓت وبٌٗ ؤهىإ الاٞاعى مشل ) 

٨ُت ؾامه ( وال٩ىبغا  ٣ُت الؿامت ( وؾُضة ألاصٚا٫ ) ؤٞعى ؤمٍغ اإلامباألاٍٞغ

تهاظم بكضة اطا جم الاخاَت بها ؤو اطا ٧اهذ بال٣غب مً بًُها وبًٗها 

البا هي جىظه وجهِب ٌؿخُُ٘ هٟض ا لؿم مً بٗض وإطا ؤناب الٗحن ٖمُذ ٚو

 هضٞها

 ال جمصخي في البراعي بضون ٖصخى وؤؾخسضمها الػاخت الازكاب والصخىع  – 4

ا بدُض ال  - 5 البـ خظاء بالؾد٨ُُا او ؤي هٕى ٣ِٞ ًجب ان ٩ًىن ؾم٩ُا ٢ٍى

جغي  جخم٨ً ألاٞعى مً بزترا٢ه بىابها زانت ازىاءاللُل ٞاألٞعى في اللُل

باألقٗت جدذ الحمغاء وجمحز ؤي ظؿم خغاعي بض٢ت ٖالُت خُض اه٪ ال 

ت  حؿخُُ٘ الغٍئ

اٞدو اإلاالبـ واما٦ً الىىم واإلاإوي ٢بل الىىم ظُضاوال جلبـ ؤبضا خظاءا  - 6

٣غب ؤو ٖى٨بىث والٗىا٦ب  ٦ىذ زلٗخه ٢بل الخإ٦ض مً زلىه مً ؤٞعى ؤٖو

بضعظت الؿمُت ومنها مً ال ؤزُغ مً ألاٞاعي وهي ٧لها ؾامت جخماًؼ ٣ِٞ 

اة ٢هحرة ظضا ال حؿمذ  ًم٨ً الىجاة مً ًٖخه ابضا ٞالٟترة بحن الًٗت والٞى

 باإلؾٗاٝ ولى ٦ىذ ظىاع اإلاؿدكٟى

خاٞٔ ٖلى الهضوء اطا واظهذ اٞعى ٞجإة و٠٢ ظامضا ٞهي يُٟٗت الىٓغ  - 7

 وال جالخٔ بال اإلاخدغ٥

عى وؤخُاها ٢ض جٟاجىء وهى "الاٞاعى الحؿم٘ بأطان بل بترصصاث مكُ٪ ٖلى ألا 

هاثمت وتهغب ٚالبا بطا حؿجى لها طل٪ وإال ٞؿتهاظم وجضاٞ٘ ًٖ هٟؿها وهى 

 خ٤ لها"

٦ً خظعا ظضا اطا ايُغعث ل٣خل ؤٞعى والحٗخمض ٖلى مىتها الٓاهغ ٞؿمها  - 8

 با١ إلائت ٖام ٢اصع ٖلى الٟخ٪ 

 ؤلازىان ولخسُ  هظه ال٣ضعةٖلُ٪ هغؽ عؤؾها لُسخلِ ؾمها بضمها ُٟٞؿض
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ًًٟل ٖضم ٢خل ألاٞاعي ؤوالحُاث بال صٞاٖا ًٖ الىٟـ ٞهي مُٟضة ظضا  – 9

 لؤلعى الؼعاُٖت ومً ٞىاثضها: 

البا  ال٣ًاءٖلى الجغطان والخلض والحُاث الازغي ٞاألٞاعي جخٛظي ببًٗها ٚو

 ٚحر الؿامت جبخل٘ الؿامت ٧ىجها ؤؾٕغ وؤعق٤ وؤَى٫ منها

 

 

 الظام ىد اللدغ  بالثعبانالاجساءاث التي ًجب اجخاذها ع

 
ت للمهاب ٧الىبٌ , يِٛ الضم ,صعظت الحغاعة , الحالت  مالخٓت الٗالماث الحٍُى

 الٗهبُت , و يُٗت الخىٟـ .

 

ضم الخٝى الكضًض ٦ما ط٦غها . - 1  الهضوء الخام ٖو

 وال ًدغ٥ الجؼء اإلالضٙو ٦ُال ًؼصاص اهدكاع الؿم صازل الجؿم  ًجب ان ًب٤
ّ
 هاصثا

جب خمله ٖلى خمالت . وان  في ومً لضٙ ٢ضمه ٞال ًجىػ ؤن ًمصخي و ال زُىة واخضة ٍو

لُه ان ًٟٗل ماًغاه مىاؾبا  ٧ان بمٟغصه ٞالخى٫ وال٢ىة الا باهلل ٖو

 

عبِ الًٗى اإلاهاب مً ٞى١ باججاه ال٣لب و ال ٌكض الغباٍ ٦شحرا و ٨ٞه لٟترة  -2

 ٢هحرة ٧ل هه٠ ؾاٖت ..

 

بالىاع م٩ان ٧ل هاب مً ألاهُاب الٓاهغ ؤزغها ٧ل  اظغح بؿ٨حن هُٟٓت و م٣ٗمت - 3

 ؾم و ٖم٤ هه٠ ؾم .1ظغح بُى٫ 

بن ٧ان مطخى ٖلى لضٚت ألاٞعى ؤ٦ثر مً هه٠ ؾاٖت ٞال ججغح م٩ان اللضٚت إلوٗضام 
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 ظضواه

اٚؿل الجغح بماء و نابىن ؤو هُضعوظحن بحرو٧اؾُض ) ؤو ماء ألاو٦سجحن ( او  - 4

 وطل٪ ألهه ًدخىي ٖلى (. ؤما Betadineبالبِخاصًً ) 
 
ً ٞال اهصح به ؤبضا بسهىم البجًز

 مىاص ٦ُمُاثُت مًغة بالضم .

م٨ً مو الضم وبه٣ه بن ٧ان الٟم زالُا مً الجغوح .  ٦ما ٍو

الًِٛ ٖلى الًٗى اإلاهاب مً ؤؾٟل وؤٖلى م٩ان الًٗت والاججاه بهما الى م٩ان  - 5

 الك٤ وطل٪ لٗهغ الؿم للخاعط.

ان الؿم في الضم .وي٘ زل  ان وظضم٩ا -6  ن اللضٚت وطل٪ لخُُٗل ؾٍغ

بطا ٧ان م٩ان اللضٚت في الُض ؤو ؤنابٗها, ؤو الغظل وؤنابٗها, ًل٠ الظعإ ؤو  - 7

٪ الغباٍ مً   ًٖ اإلاٟانل ألجها ؾخٗمل ٖلي جدٍغ
 
ت بغباٍ ياِٚ بُٗضا ال٣ضم بؿٖغ

 مٗاإلخؿاؽ بىظىص الىبٌ وإطا لم ٨ً
 
لُ٪ بخ٩ام الغباٍ ظُضا ً هىا٥ م٩اهه, ٖو

بخؿاؽ به ٖلُ٪ بخس٠ُٟ بخ٩ام الغباٍ. ًغبِ ؤٖلي م٩ان اللضٚت مباقغة وؤؾٟلها 

 بغباٍ ياِٚ ختى ال ًىدكغ الضم اإلالىر بالؿم بلي باقي ؤظؼاء الجؿم. 

غاٝ التي جىظض بها اللضٚت, وإن اؾخُٗذ اؾخسضام ظبحرة لها.  ٪ ألَا  ال ًىصخي بخدٍغ

غاٝ )التي بها الؿم(  ٖلي هٟـ مؿخىي ال٣لب ؤو في وي٘ الجاطبُت ًجب ؤن ج٩ىن ألَا

ٗها ؤو زًٟها ختى ال حؿمذ بخسلل الؿم لباقي ؤًٖاء الجؿم.   الُبُعي ,م٘ ٖضم ٞع

ؤنٗب اللضٚاث جل٪ التي جىظض في الىظه ؤو الجظٕ ؤو ألاعصاٝ,ل٨ً ًم٨ً الخٗامل  - 8

 ول٨ً بك٩ل مدضوص ًخم جى٠ُٓ م٩ان اللضٚت بالبِخاصًً ؤو ٚحر 
 
ه, ًدل٤ مٗها ؤًًا

م٨ً  الكٗغ م٩ان اللضٚت, ال ًم٨ى٪ اؾخسضام عباٍ ياِٚ في هظه ألاما٦ً ٍو

 مً طل٪ باؾخسضام قاف ياِٚ ٖلي م٩ان اللضٚت ومً خىلها إلزغاط 
 
الاؾخٗاهت بضال

الضم اإلالىر بالؿم وحؿخسضم هظه الخُىة في ألاما٦ً ألازغي مً الجؿم م٘ باقي 

 الخُىاث. 

 باث ٞاؾخٗمل البيؿلحن .بن ْهغث صالثل الالتها - 9

ًٟل انُداب ألاٞعى للمؿدكٟى وطل٪  -10 ه٣ل اإلاهاب بلى ا٢غب مؿدكٟى )ٍو

ت اإلاهل اإلاىاؾب بإؾٕغ و٢ذ(.  إلاٗٞغ
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ال ٌٗخمض الٗالط الُبي ٖلى بُٖاء اإلاهل اإلاًاص للملضٙو ٞدؿب بل هى ٖملُت م٣ٗضة 

ت هٕى ا ُاء اإلاهـل جدخاط لل٨شحر مً ؤلاظغاءاث التي مً ؤهمها يغوعة مٗٞغ لشٗبان إٖل

اإلاىاؾب لؿمُخه و٦ظل٪ ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت ونـدتهاوخالت الصخو اإلاهاب ٦ؿىه 

الط ألايغاع  و٢ىجه وم٩ان اللضٚت ومضي جمغؽ الُبِب اإلاٗال  في هظا املجا٫ ٖو

حر  ت ٚو ملُت ه٣ل الضم والهٟاثذ الضمٍى الجاهبُت للملضٙو ٦ٗالط الهضمت الٗهبُت ٖو

 Abcؤلاظغاءاث الٗاصًت التي حٗٝغ بلٛت الُب بـ  طلـ٪ مً ؤمىع جدب٘

 

ت وال ًخم  ؤهم زُىة في اإلاكدكٟى هي اؾخسضام مًاصاث للؿم ٖلي وظه الؿٖغ

ػظاظت  20جإظُل طل٪, و٢ض ًخُلب ألامغ جىاو٫ ٦مُت مً هظه اإلاًاصاث حٗاص٫ خىالي 

ٟا٫ بلي ٦مُاث ؤ٦ثر مً طل٪ أل  ن الُٟل إلبُا٫ مٟٗى٫ الؿم بالجؿم و٢ض ًدخاط ألَا

 ٖلى الخدضًض الؿلُم 
 
ًخإزغ بالؿم ؤ٦ثر مً الصخو ال٨بحر. ٌٗخمض الدصخُو اؾاؾا

لىٕى الشٗبان , خُض ال ًىظض ازخباع زام للدصخُو , م٘ بظغاء ٞدىناث مؿاٖضة 

ت ججلِ الضم  –٦هىعة ٧املت للضم   جدلُل بى٫ . –ؾٖغ

 اٖغاى الانابت

ًخإ٦ض ؤن الشٗبان الظي  خُىما ًخٗغى ؤلاوؿان الى ًٖت سٗبان ُٞجب ؤن -

غاى الخالُت:   ًٖه ؾام او ٚحر ؾام وطل٪ مً زال٫ ْهىع ؤي ألٖا

اٖغاى مىيُٗت جدضر ٖاصة في م٩ان اللضٚت , وهي ٖباعة ًٖ التهاباث  هىا٥

 و تهخ٩اث جدضر ُٞم٩ان اللضٚت ) اخمغاع و جىعم و هٍؼ٠ جدذ الجلض ( .

 واٖغاى جدضر في اما٦ً بُٗضةًٖ اللضٚت 

٘ لبٌٗ  ٦ٛشُان و قيء , ي٠ٗ ٖام , م٘ الاه٣باى اإلاٟاجئ و الؿَغ

ت  , و هبٍى في يِٛ الضم  Diplopiaالًٗالث, و زمى٫ و اػصواظُت في الغٍئ

 م٘ جى٠٢ مٟاجئ لل٣لب .

 حٛحر لىن الجلض الى اللىن ألاػع١ املحمغ زال٫ هه٠ الؿاٖت ألاولى . 
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 لؿام ًٖخه ج٩ىن مبضثُا ًم٨ً الخمُحز مً آزاع الًٗاث ٞالشٗبان ٚحر ا

 ؾُدُت به٠ او نٟحن مً ألاؾىان 

الي  ٦شحر مً ألاخُان للجغوح و ٢ض جاصي ؤخُاها ًاصي هى الًغع الظي  لضٚت الاٞعياما 

م مً ؤن الٛالبُت الٗٓمى مً ؤهىإ الشٗابحن ٚحر الؿامت  في الخإزغ بؿمها. ٖلى الٚغ

شٗابحن الؿامت ًم٨ً ؤن ج٣خل ٖاصة ٞغاجؿها م٘ اه٣بايها بضال مً الؿم, وظض ؤن ال

الشٗابحن في ٦شحر مً ألاخُان  ال٣اعة ال٣ُبُت الجىىبُت.جىظض في ٧ل ال٣اعاث باؾخصىاء 

غاى صٞاُٖت يض الحُىاهاث  جى٨ؼ ٞغاجؿها ٧ىؾُلت مً وؾاثل الهُض, ول٨ً ؤًًا أٚل

 اإلاٟترؾت. 

غاى الكاجٗت  للضٚاث ألاٞاعي هي الخٝى الكضًض والظٖغ و   وال٣ ء الٛشُانمً ألٖا

ضم اهخوالضواع وؤلاؾها٫ ماء, ٖو ت. , والٚا  ٓام ص٢اث ال٣لب, والبرص, والبكغة الٍُغ

ألاهىإ ٚحر الؿامت, ال جؼا٫ ًم٨ً ؤن  -لضٚاث ألاٞاعي الجاٞت, وجل٪ التي جغج٨بها 

: لضٚاث ؤهُاب الاٞعى ٢اصعة ٖلى  حؿبب انابت قضًضة للطحُت. لالؾباب الاجُت

تبلحا١ الجغوح الٗم٣ُت, واللضٚت ٢ض حؿبب  في بٌٗ الىاؽ,  الحؿاؾُت اإلاَٟغ

وواللٗاب ٖلى ؤهُاب الشٗبان ٢ض ج٩ىن مإوي للٗضًض مً اإلالىزاث الجغزىمُت الخُغة ٢ض 

دخمل ؤن ج٣خل الطحُت.جىدكغ الٗضو   ي ٍو

مٗٓم لضٚاث ألاٞاعي, ؾىاء مً ٢بل سٗبان ؾام ؤم ال, ؾٝى ج٩ىن هٕى مً جإزحر 

م  90اللضٚاث املحلُت. هىا٥ ؤلم واخمغاع ٠َُٟ في ؤ٦ثر مً  ٪ مً الحاالث, ٖلى الٚغ

ج٩ىن ماإلات  ال٩ىبغا ٢ضمً ؤن هظا ًسخل٠ جبٗا للمى٢٘. الًٗاث مً ألاٞاعي وبٌٗ 

ص٢اث٤ و ٢ض حؿبب هٍؼ٠ ومً  5قضًض في ًٚىن  جىعم للٛاًت, ٢ض حؿبب ؤخُاها

غاى الكاجٗت ألاولُت للضٚاث هي الخمى٫ وال٠ًٗ والٛشُان, والخ٣ُا. و حٗخبر  ألٖا

غاى التي تهضص الحُاة ٖ ٘ الىٟـ, ؤ٦ثر ألٖا لى مغ الؼمً في اهسٟاى يِٛ الضم, حؿَغ

كل الجهاػ الخىٟسخي.   ٖضم اهخٓام ص٢اث ال٣لب الحاصة  ٞو

 مكاؿحت الثعابين داخل اإلايشأث الؼرائُت -

 

mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A4
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%82
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B0%D9%85%D8%A9
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 ٞدو ظمُ٘ الاما ٦ً لخدضًض ؤما٦ً الازخباع والحجىع في البضاًت 

 زم بٗض طل٪ ًم٨ً اؾخسضام الٗضًض مً الُغ١ التي  جخمشل في 

ت مً الشٗابحن ؤمغ هام ٣ٞض ٢ُل صعهم و٢اًت زحر مً ٢ىُاع ٖالط , والى٢اًت لى٢اً

 :ؾهلت لى خغنىا ٖلى

٣ت البُىلىظُت  -1  الٍُغ

ًخم الخسلو مً مهاصع ٚظاء للشٗابحن و التي جخمشل في الٟئران و الحكغاث و 

ا ًٖ 
 
الهٟاصٕ و ٧ل ما ًم٨ً ؤن ٌؿخسضم ٦ٛظاء له مما ًضٞ٘ الشٗابحن للغخُل بدش

 الُٗام في م٩ان آزغ 

 

٣ت الؼعاُٖت  -2  الٍُغ

الخسلو مً ٧ل الاما٦ً التي ًم٨ً ؤن حؿخسضم ٦مسبإ للشٗابحن ٧الك٣ى١ و • 

 الحٟغ و ماقابهها 

الخسلو مً ٧اٞت الاقُاء ال٣ضًمت ٧إ٧ىام الخكب, وألاؾمضة, و ألاحجاع و • 

غ للشٗابحن م٩ان ٌؿهل ؤلازخباء جدتها و الخسٟ  بها .  التي جٞى

غ •  لت او ٦شُٟت و لؿىا بداظت اليها ختى ال جٞى الخسلو مً اي اٖكاب ٍَى

 مسبإ او و٦غ للشٗابحن .

 

٣ت اإلا٩ُاه٨ُُت  -3  الٍُغ

ال٣ُام بٗملُت ٞدو للخٗٝغ ٖلى اي ٞخداث او مىاٞظ جىظض باإلابجى او اإلاجز٫ • 

 و الٗمل ٖلى ؾضها .

 ؾض الٟخداث التي ًم٨ً ان جضزل منها لالبيُت 

ؾض مىاؾحر اإلااء و املجاعي و ٞخداث الكبابُ٪ التى ًم٨ً ان جىظض اٚال١ و •

 خىلها .

ججهحز اإلاهاًض ٖلى ج٩ىن مجهؼة بك٩ل ٖالي الجىصة و لها ال٣ضعة ٖلى ؤلامؿا٥ • 

ت لها  ُّ بالشٗابحن خُض ًخم وي٘ َٗم للشٗابحن في ٞسار ٖلى ق٩ل نىاص٤ً بالؾد٨ُ
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 لدؿمذ للشٗبان بالضزى 
 
ضم جم٨ُىه ؤبىاب ُمهّممت زهُها ٫ وحجؼه في الضازل ٖو

ٗبان ًم٨ً ه٣له بلى الٛابت ؤو ؤي م٩ان آمً آزغ
ّ
ىض ؤلامؿا٥ بالش  مً الخغوط, ٖو

ب  ٩ىن ٢ٍغ اي اؾخسضام مهاثض جدخىي ٖلى الن٤ طو ٢ضعة ٖالُه ٖلى اإلاؿ٪ ٍو

 مً مهاثض الٟئران

 

٣ت ال٨ُمُاثُت  -4  الٍُغ

٤ا•  ؾض الٟخداث فى ٢ُ٘ ؾض  ؾخسضام الىباث الُاعصه خى٫ اإلايكإه ًٖ ٍَغ

ٗها فى اما٦ً خى٫ اإلايكإه  الٟخداث وجىَػ

اؾخسضام بٌٗ اإلاغ٦باث و اإلاىاص الُبُُٗت و التي ال جمشل اي يغع  

ىث الُُاعة )مشل الكُذ ( و التي ال جضزل يمً جهي٠ُ اإلاىاص  ٖلى الصحت و منها الٍؼ

عة ٖلى َغص الؿامت و بظل٪ ج٩ىن نض٣ًت للبِئت و في هٟـ الى٢ذ جمخل٪ ال٣ض

 الشٗابحن.

اؾخسضام اإلاغ٦باث التي جخمخ٘ ببٌٗ اإلاىانٟاث او الخهاثو الؿمُت • 

ىث التي جهخ٠ ٦هض٣ًت للبِئت مما ٌؿمذ  ت بالٍؼ ب٨مُاث ٢لُلت و ج٩ىن مسلَى

 بةًجاص مىاص َاعصة للشٗابحن .

 اؾخسضام مبُضاث الخٟٗحر خى٫ اإلايكإه مً الخاعط 

 

اجل للشٗابحن و هىا٥ واخضة مً الُغ١ الضعاظت ٦غبىهاث ال٩الؿُىم )الجحر( ٢• 

إلؾخسضام جل٪ اإلاىاص خُض ًخم حٗبئت ؤمٗاء الٛىم ب ٦غبىهاث ال٩الؿُىم زم ال٣ُام 

بخ٣ُُٗها و عميها في الاما٦ً التي ًم٨ً ؤن جخىاظض بها الشٗابحن خُض ج٣ىم عاثدت 

 ألامٗاء بةظخظاب الشٗابحن لخإ٧له ٣ُٞىم الكُض بال٣ًاء ٖليها .

بٌُ الُُىع خُض ٌٗخبر البٌُ مً ألاقُاء التي ًخٛظي ٖليها الشٗبان , هإح   •

بالبٌُ زم ه٣ىم بد٣ىه بالؿم او اي مبُض خكغي زم هً٘ البٌُ في الاما٦ً التي 

 جخىاظض بها الشٗابحن و ٖىضما ج٣ىم بدىاولها ج٣طخي ٖليها .
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ن بالٛاػ الؿام ًم٨ً ان ه٣ىم بغف الك٣ى١ او الحٟغ التي جخىاظض بها الشٗابح• 

 و هىا حؿخسضم الٛاػاث الش٣ُلت و منها ٚاػ البرومُض او ؾُاهُض الهُضعوظحن .

 بت ام٩ان جىاظض الشٗابحن  ًم٨ً ٖمل َٗىم ؾامت وويٗها ٢ٍغ

الحكغاث جخجم٘ في اللُل خى٫ الًىء و الحكغاث ٚظاء للشٗابحن لظا ًم٨ً • 

٤ الًى  ء .ٖمل مهاًض او ٦ماثً إلنُُاص الشٗابحن ًٖ ٍَغ

 ٣ه الصحُده  . ًخم ظم٘ الشٗابحن وخغ٢ها زم صٞنها بالٍُغ

 8-     حسجُل الخىنُاث وحؿلُمها الى الجهه اإلاؿئىله الهساط الالػم . 

 

 البرص) الىشغ( ثاهُا:

 
 البرم اإلاجزلي 

 

ٗصخي  ,البرم اإلاجزلي  :بالالجُيُت)ألابغم , ؤم بٍغو ,الىٙػ ,الًاَىع ,البٌر

Hemidactylus ( ًتباإلهجلحز House geckos ٞهُلت , ًيخمي بلى: Gekkonidae)  هى)

ٗٝغ باؾم  هٕى مً الحُىاهاث الؼاخٟت الهٛحرة التي جيخمي لغجبت الحغقُٟاث َو

ىظض مىه ؤهىإ مسخلٟت ًىدكغ في اإلاىا٤َ الضاٞئت, هى الىػ  ٚت وؤبىبٍغو والبرم ٍو

خمخ٘ بجلض ع٤ُ٢ ومغ٢ِ جسخل٠ ؤلىاهه بحن الاخمغ  ًىظض في مٗٓم ٢اعاث الٗالم ٍو

وألازًغ والبجي الٟاجذ والضا٦ً, ٣ًىم البرم بةنُُاص خكغاث البٗىى والظباب 

 واَىاع مسخلٟت مً الحكغاث.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
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, ػ٢ؼ٢ت لالجها٫ بىاؾُتها باألباعم ألازغي  ًيكِ البرم لُال
 
هضع ؤخُاها ,ٍو

٣ الٗحن,ٖضا ًٖ ٚكاء ع٤ُ٢, ٌُٛ   ظًٟ,ال ًىظض للبرم   باللؿانىم بل٣ٗه ٍو

لخىُٟٓه ,وزمت ؤهىإ منها ج٣ىم بٟهل طًلها ًٖ بضجها خحن الاخؿاؽ بالخُغ في 

لخهي به باالوكُاع الظاح ٖملُت حؿمى  , ُٞب٣ى الظًل ًخلىي, ُٞىدبه بلُه اإلاُاعص ٍو

ٌ طًله ؤو ؤخض ؤَغاٞه, لظل٪  بِىما حهغب البرم ٦ما ؤن البرم لضًه ال٣ضعة ٖلى حٍٗى

ا مً ًجب ٖلى ؤلاوؿان ؤن ٣ًىم ب٣ُ٘ عؤؽ البرم ٖىض ٢خله, ختى ًخإ٦ض جما م 

, ٦ظل٪ بًٗها .الخسلو مىه, خُض ؤهه خُىان م٣ؼػ ًدؿبب في اقمئزاػ ؤٞغاص اإلاجز٫ 

حؿخُُ٘ عف ؾاثل ٧اوي مً َٝغ طًلها, وبٌٗ ألاهىإ حؿخُُ٘ الدؿل٤, ٖلى 

ألاظؿام اإلاه٣ىلت, وطل٪ بًٟل وؾاثض الن٣ت, جخىاظض ٖلى ٦ٟٝى اعظلها, وهظه 

 ن ,وهي جخىاظض في بغم اإلاىاػ٫.الخانُت لٟخذ لها ؤهٓاع الٗلماء والباخشح

ًخىاظض البرم في ألاما٦ً الحاعة, ًىدكغ في الصحاعي, الحضاث٤ الٗامت,  

 700والبُىث زانت في ٞهل اله٠ُ, ًىظض ؤهىإ ٦شحرة مً ألابغام, والتي جهل بلى 

ل ؤهه البرم ًىدكغ خى٫ الٗالم بدىالي  , ًسخل٠  1400هٕى مسخل٠, وهىا٥ ؤ٢اٍو هٕى

له وحجمه, خُض ًىظض مىه ؤلىان, مشل ألازًغ, ألاخمغ اإلاى٣ِ, البجي, البرم في ق٩

حرها, وهى نٛحر الحجم بال ؤن هىا٥ ؤهىإ ٦بحرة الحجم ًهل َىلها بلى  الغماصي, ٚو

 .ؾىدُمتر 15و  14

خىاظض ٞيها, بال ؤّن جىاظضها في اإلاجز٫ ٢ض جدب ؾ٨ً البُىث ؤو اإلايكأـذ والو هي 

ًجٗل ؾ٩اهه ٖغيت لئلنابت باألمغاى بؿبب الجغازُم واإلا٨ُغوباث التي جدملها مٗها, 

تها   لها بؿبب ويٗها لبٌُ في ؤما٦ً مسُٟت ًهٗب عٍئ
 
٦ما ٢ض ًهبذ البِذ و٦غا

ضم  تها, ٖو  بهما٫ طل٪والخ٩ازغ صازل البِذ, ٞمً اإلاهم ال٣ًاء ٖلى الابغام ٞىع عٍئ

بٗض الٟدو اإلا٨ُغوؾ٩ىب  الض٤ُ٢ وظض الٗلماء ان في ٧ل بنب٘ مً اناب٘ ا٢ضام 

ت الحجم وجيخهي ٧ل قٗحرة مً هظه الكٗحراث  ٢الىٙػ خىالي  ملُىن قٗحرة م٨ُغومتًر

 في خضوص 
 
ت الض٣ُ٢ت ظضا هاهىمتر. هظه  ٢١١-٠١١بمئاث مً الكٗحراث الىاهٍى

 ل
 
ت نٛحرة ظضا ئي الكٗحراث الىاهٍى ضعظت اجها ٢اصعة ٖلى ألاجها٫ م٘ التر٦ُب الجٍؼ

ت طاث اإلاؿاخت  , ٞخلخه٤ هظه الكٗحراث الىاهٍى لؤلؾُذ التي ًمصخي ٖليها الىٙػ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://www.m-insecticidal.com/abras/
http://www.m-insecticidal.com/abras/
http://www.m-insecticidal.com/abras/
http://www.m-insecticidal.com/abras/
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الؿُدُت ال٨بحرة بك٩ل مشالي م٘ ألاؾُذ ب٣ىة عبِ جضعى ٢ىة ٞان صًغ ٞالـ خُض 

ئاث الؿُذ ججظب بًٗها البٗ ٌ هىا٥ شحىاث مىظبت وؾالبت بحن الكٗحراث وظٍؼ

 بالجضعان والاؾُذ
 
 .ُٞخب٣  الىٙػ زابخا

و في كثير مً الاحُان ٌظبب البرص اغسازا بالؼت داخل اإلاىاشل واإلايشأث  -

 الؼرائُت مثل:

 ًدؿبب في اًظاء هٟسخي لئلوؿان بؿبب ق٩له اإلا٣ؼػ  -

ه ٞيها -  .ًدؿبب البرم في بٞؿاص الُٗام ؤو ألاواو  في خالت ؾ٣َى

 .ًدؿبب البرم في نىث مؼج  -

ً  حؿبب - ا في بقٗا٫ الىحران في اإلاىاػ٫ التي حؿخسضم الٛاػ لئلياءة, ٖو
 
ؤخُاه

ؿ٣ت عبما ظغث “ :ظابغ بً ٖبض هللا, ٢ا٫ ٢ا٫ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص: ؤَٟئىا اإلاهابُذ ٞةن الَٟى

 .”الٟخُلت ٞإخغ٢ذ ؤهل البِذ

هًدؿبب في عاثدت ٦غحهت بؿبب بًُه  -  ال٨ٍغ

ت, خُض ؤهه ًى٣ل الُُٟلُاث ًدؿبب البرم في بٌٗ ألامغاى اإلا - ٍٗى

ا  .والب٨خحًر

ٌؿبب البرم الٗضًض مً ألامغاى بطا مغ ٖلى ؤخض ؤهىإ الُٗام, زانت  -

 .اإلالح

ه او مغوعه ٖلُهٌ -  ؿبب في بٞؿاص ألاواو  والُٗام خا٫ ؾ٣َى

ٌؿبب البرم جلىر اإلاٟغوقاث مما ٌؿهل مٗه اهخ٣ا٫ ألامغاى اإلاٗضًت  -

ا  .والب٨خحًر

لمُت الحضًشت الًغع الظي ًلح٣ه الىٙػ باإلوؿان, ٞهى بُيذ الضعاؾاث الٗ -

ا والُُٟلُاث, منها:  ها٢ل ل٨شحر مً ؤهىإ الب٨تًر

ا الؿاإلاىهُال ) -1  (Salmonellaب٨خحًر

ٓهغ اإلاغى ٖلى ق٩ل  , ٍو ٤ بغاػ الىٙػ ا الؿاإلاىهُال لئلوؿان ًٖ ٍَغ جيخ٣ل ب٨تًر

ت الحاصة, والحمى الخُٟىصًت الحا  صة.ؤٖغاى الجزلت اإلاٍٗى
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ُٞٗاو  اإلاهاب مً نضإ قضًض, ًترا٤ٞ مٗه آالم بُىُت, وإؾها٫ خاص ًاصي بلى 

٣ضان الكهُت وخمى قضًضة جىظع  الجٟاٝ, باإلياٞت بلى الضواع والٛشُان وال٣ , ٞو

خدى٫ الالتهاب في مغخلت الخ٣ت بلى حؿمم الضم وألاوسجت؛ مما ًاصي  بىظىص التهاب, ٍو

 بلى اإلاىث.

ُ٨ ت جبحن ؤن ٖضص ألاشخام اإلاهابحن بالؿاإلاىهُال مً ألاوػاٙ وهىا٥ صعاؾت ؤمٍغ

٩ا ًهل بلى   ؤل٠ شخو ٧ل ٖام. 70والؼواخ٠ ألازغي في ؤمٍغ

ضًم ) -2 بخىؾبىٍع  (Cryptosporidiumَُٟل ال٨ٍغ

ًيخ٣ل هظا الُُٟل بلى ؤلاوؿان مً زال٫ بغاػ وقيء الىٙػ الحامل للبٌُ اإلاخدىنل 

(Oocystوجٓهغ الٗضوي ٖلى ق٩ل ,)  التهاب خاص باإلاٗضة وألامٗاء, و٢ض ًاصي ٖىض

ٟا٫ و٦باع الؿً بلى اإلاىث.  ألاشخام طوي اإلاىاٖت الًُٟٗت ٧اأَل

ت مً  حن ٖلى ؤعبٗحن وٚػ ٨ُت لؤلَباء البٍُُغ و٢ض ؤظٍغذ صعاؾت ٢امذ بها الغابُت ألامٍغ

ت منهم مهابت بالُُٟل. 37ؤوػاٙ اإلاجز٫ بُيذ ؤن   وٚػ

 (Pentastomidaَُٟل البيخاؾخىمُض )ا -3

ا, وحؿبب لئلوؿان   ً ٤ ألاوػاٙ ؤً حٗٝغ باؾم الضًضان اللؿاهُت, وجيخ٣ل ًٖ ٍَغ

 ألامغاى الخىٟؿُت.

 (Enterobias vermicularisالضًضان الضبـىؾـُت ) -4

, وحؿبب التهاب ؤمٗاء, وخ٨ت خى٫ مى٣ُت الكغط. ٤ الىٙػ  جيخ٣ل ًٖ ٍَغ

اجهبطا جىاو٫ الصخو َٗام ُٞه ؾم البرم, ٢ض ًاصي طل٪ بل -  .ى ٞو

 

 الادازة اإلاخكاملت إلاكاؿحت البرص )الىشغ(

 

 ؤوال : الُغ١ الى٢اثُت

 ؾض ٞخداث الىىاٞظ لخجىب صزى٫ البرم بلى اإلاجز٫  -

 جغ٦ُب ؾل٪ ٖلي ظمُ٘ الىىاٞظ -

 ٖضم جغ٥ الىىاٞظ ؤو الكبابُ٪ مٟخىخه لُال -
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ت والخسلو الضاثم واإلاؿخمغ مً الًٟالث - ٗمت م٨كٞى  ٖضم جغ٥ الَا

 لٜ بىٓاٞت اإلاجز٫ والخسلو باؾخمغاع مً ال٣مامتالاهخمام البا -

 

 زاهُا: بؾخسضام اإلاىاص الُاعصة

 الُغص اإلاباقغ والؿماح له بالغخُل -

ذ الؿُاعاث املحغو١  -  صهً هىاٞظ اإلاجز٫ بٍؼ

اؾخسضام الكُذ, خُض ًم٨ً وي٘ ٦مُت مىاؾبت مً الكُذ في ٢ُٗت مً  -

  .ال٣ماف وويٗها ٖلى الىىاٞظ, لُغص البرم

 خسضام قغاثذ البهل او عاثدت الشىم باإلاجز٫ لُغص البرمًم٨ً اؾ -

ٟغان - ٟغان في ؤع٧ان اإلاجز٫, خُض ؤن البرم ًىٟغ مً عاثدت الٖؼ   .عف الٖؼ

ا, خُض ؤن البرم ٨ًغه عاثدت  - جب ٚل٤ الىىاٞظ ظُض  جبسحر اإلاجز٫ باللبان, ٍو

  .اللبان وحهغب ؤو ًمىث في الحا٫

٨ًغه عاثدت اإلاؿخ٨ت, وحهغب ؤو ًمىث  جبسحر اإلاجز٫ باإلاؿخ٨ت, خُض ؤن البرم -

 ٖىض اؾخيكا٢ها

اؾخسضام الٟلٟل الحاع اإلاُدىن في جبسحر اإلاىاػ٫, خُض ؤن عاثدت الٟلٟل   -

 الحاع حٗمل ٖلى َغص البرم مً اإلاجز٫ 

ججهحز مدلى٫ اليكا و عقه ٖلى البرم ٞىع جىاظضه في اإلاجز٫, خُض ؤن اليكا  -

  .ؿهل َغصهٌٗمل ٖلى ز٣ل خغ٦ت البرم, وبالخالي ٌ

٘ ٢كغ البٌُ في ؤع٧ان اإلاجز٫, خُض ؤن البرم ًساٝ مً ٢كغ البٌُ,  - جىَػ

ٗخ٣ض ؤهه خُاث وسٗابحن, والشٗبان هى الٗضو اللضوص للبرم  .َو

ت, خُض ؤزبدذ  - اؾخسضام الُٗىع والغواثذ الىٟاطة طاث الغاثدت ال٣ٍى

ب باالزخىا١ الضعاؾاث ؤن الغواثذ الىٟاطة جُغص البرم مً اإلاجز٫, خُض ؤهه ًها

 .ونٗىبت الخىٟـ ٖىض اؾخيكا٢ها
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الحغم ٖلي اؾخسضام اإلاىٟٓاث واإلاُهغاث اإلاجزلُت مشل الُٟيُ٪ والىٟخالحن  -

حرها  ٚو

 ثالثا: اإلاكاؿحت اإلاُكاهُكُت

 ال٣خل بالُض -

ٗه في مسخل٠ ؤع٧ان البِذ,  - وي٘ الن٤ الٟئران ٖلى ٢ُ٘ مً ال٩اعجىن, وجىَػ

 .بهاختى ًلخه٤ بها البرم ٖىض اإلاغوع 

 

 اإلاكاؿحت الكمُائُت

عف اإلابُض الحكغي طاث الٟاٖلُت الٗالُت والامىت ٖلي البِئت في ألاما٦ً التي   -

 .ٌٗخ٣ض جىاظض البرم ؤو الىٙػ بها

ٖمل َٗىم مً الض٤ُ٢ او ٚحر طل٪ وزلُها باإلابُضاث مشُل مبُض الالهِذ مشال  -

و الٟاهُلُا او ٚحرها م٘ اياٞت بٌٗ اإلاىاص الجاطبت مشل الؿ٨غ او الٗؿل الاؾىص ا

وجهيُٗها في نىعة ٧ىع جىي٘ او جلو ٖلي الحىاثِ بال٣غب مً مؿاع ؾحر الابغام و 

 حٛحر باؾخمغاع خا٫ ظٟاٞها.

 

م مدّمض ملسو هيلع هللا ىلص ًىصخي ٞيها ب٣خل   ٟت ًٖ الغؾى٫ ال٨ٍغ ت قٍغ وعصث ؤخاصًض هبىٍّ

 
 
 بطا ٢خله هظا الىٕى مً الؼواخ٠, وإّن مً ًٟٗل طل٪ ؾ٨ُؿب ؤظغا

 
 وزاّنت

 
ُٖٓما

ض خغ١  تي ٧اهذ جٍغ
ّ
مً اإلاّغة ألاولى, والؿبب في طل٪ ؤّن الىٙػ ٧ان ًىٟش ٖلى الىاع ال

ضها ببغاهُم ٖلُه الؿالم ٧  حكخٗل, وبظل٪ ًدبّحن لىا ؤّن هظا الىٕى مً الؼواخ٠  ُّ ؾ

 .ًاطي ؤلاوؿان

 

 

 الحُىاهاث الػالت ) اللطط والكالب( -5
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 الايغاع -1

  حؿبب

 ألاوعام الخُحرة باالمغاى و  ؤلانابت ِ الًالت ل٣ُا

 جى٣ل 

ٟا٫  بٌٗ الب٨خحربا ال٣ُِ الًالت اة و مغاىمؿببه له ألا بلى ألَا  الٞى

  حٗخحر

ال٣ُِ الًالت ٖىاثل وؾُِ لبٌٗ الُُٟلُاث الخاعظُت التي جهِب 

 الاوؿان والحُىان مشل مغى الجغب الظي ًيخ٣ل ًٖ َغ١ الا٧اعوؾاث.

  ال٨الب

ا ؤجها طاث َبُٗت ٖضاثُت, خُض تهاظم مً ال الًالت زُ غة للٛاًت وزهىن 

ٟا٫ هم ألا٦ثر ٖغيت لهجماتها,  ا ؤن ألَا  ٟ حهاظمها وبضون ؤؾباب جظ٦غ, مًُ

ٞخدؿبب ال٨الب في ؤطي الُٟل ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخى هدُجت الخٝى 

 والجؿضي بطا ما ٣ٖغتهم

  ًىظض

الًالت لؤلشخام مشل "صاء الٗضًض مً ألامغاى الخُحرة التي جدملها ال٨الب 

ا في الضماٙ وفي خا٫ ٖضم جل٣ى الصخو  ا خاص  ال٩لب" وهى مغى ٌؿبب التهاب 

اجه, ٦ما ؤن زُىعة  ت ٞةن طل٪ ًدؿبب في ٞو اإلاهاب الٗالط ٖلى وظه الؿٖغ

غاى البضاثُت  اإلاغى ج٨مً في ؤهه ال ٖالط له بال زال٫ و٢ذ مٗحن وج٩ىن ألٖا

ٕ وجتزاًض لخخدى٫ بلى ؤلم ٢ىي بياٞت بلى خالت مً ال٤ًُ والخمى٫ والهضا

ا ؤهه ال ج٣خهغ ؤيغاع ال٨الب الًالت ٖىض طل٪   ٗ هىباث مً الجىىن, مخاب
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ض البِئت ٖبر ٞحروؾاث وؤوبئت جدملها ومً زال٫  الحض ٞهى حٗمل ٖلى جلٍى

 ال٣مامت التي جخٛظي ٖليها

  ال٨الب

ا في الًالت جدؿبب في ؤلايغاع با٢خهاصًاث اإلاى٣ُت التي جىظض  بها وزهىن 

ا  اإلاىا٤َ اإلاإهىلت ٖلى ؤَغاٝ اإلاضن, خُض ٨ًثر بها وظىص جل٪ ال٨الب, مكحر 

ت بلى  ا ال٨الب اإلاهاظغة مً اإلاىا٤َ الصحغاٍو  ً بلى ؤهه مً ألاهىإ الخُغة ؤً

اإلاضن ٣ٞض جازغ ٖلى ألاعاضخى الؼعاُٖت التي ًىظض بها زغوة خُىاهُت مشل 

٤ الٌٗالضواظً واإلااقُت, ٞةطا ؤنِبذ ب  .ضاء ال٩لب جى٣له لئلوؿان ًٖ ٍَغ

 :-م٩اٞده الحُىاهاث الًاله-2

ًخم ال٣ًاء ٖلى ال٨الب الًاعة اإلاىظىصة صازل خضوص اإلايكإة وطل٪ 

 .٧االحى

 هخاثج الٟدو ً  ٞدو ظمُ٘ الاما٦ً وجضٍو

  ُ٘اظؼاء اإلايكاة وخهغ  الخٟخِل الضوعي للخٗٝغ ٖلى اما٦ً الازخباء فى ظم

 .تٖضص ال٨الب الًال

  اباٙل اصاعة اإلايكاة ًٖ اي سٛىع او مضازل فى اؾىاع اإلايكاة إلاى٘ صزى٫ ٦الب

 .ظضًضة مً زاعط اإلايكاة

  صواظً " مدمل ٖليها مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ لجظ  –ٖمل َٗىم ظاطبت " لحىم

 .ال٨الب الًاعة وا٧ل هظة الُٗىم و٢خلها

  ُه ) عؾم ٦غو٧ى ( للمى  ٢ً٘خم جدضًض ؤما٦ً وي٘ الُٗىم ٖلى زٍغ
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  ٣ه  48ًخم مخابٗه الُٗىم بٗض ؾاٖه وظم٘ ال٨الب الىا٣ٞه وصٞنها بٍُغ

 . صحُه

  ؤًام 3فى خاله الانابه الٗالُه ًخم ٖمل صوعه ٧ل . 

  فى خاله الانابه اإلاخىؾُه والًُٟٗه ًخم ٖمل صوعه ٧ل اؾبٕى 

o  ًُـه / ا٦ثر م ٗــال  . ٦الب 3الانابه ال

o ِالانابه الًُٟٗه / ٧لب واخض ٣ٞ . 

 مل صًٞ نخى زاعط خضوص اإلايكاةًخم ج  جمُ٘ ال٨الب الىا٣ٞت فى اقىلت ٖو

  وظىص ٢اهىن ًىظب بٖضام الحُىاهاث التي جٓهغ ٖليها ؤٖغاى مغى ال٩لب

ت بدؿمُم ال٨الب الًالت  ت وؤ٢ؿام الكَغ ىظب ٢ُام ؤلاصاعاث البٍُُغ ٍو

اإلاخىاظضة بالُغ١ وألاما٦ً الٗامت وإٖضامها م٘ وظىب مالخٓت صًٞ الجشض 

تؤ ت ؤلاصاعة البٍُُغ  و خغ٢ها بمٗٞغ

  ٨ُت التي ٢امذ بدك٨ُل ظمُٗت الغؤٞت ًم٨ً الاؾخٟاصة مً الخجغبت ألامٍغ

بالحُىان والٗمل ٖلى ٖؼ٫ ال٨الب الًالت مً الخجم٘ الؿ٩اوى والٗمغان, 

ا بلى ؤن هىا٥ خاالث مُٗىت ًباح زاللها ٢خل ال٨الب الًالت في خا٫ بجها  مكحر 

ا مؿٗىعة تهاظم الىاؽ. جدمل ؤوبئت ؤو ٧ىجها  ٦الب 

 الخىنُاث وحسجُلها وحؿلمها الى الجهه املخخهه لخىُٟظها ت٦خاب . 

 

 Mites ألاكازوطاث -6

 
 

ت ٧اثىاث نٛحرة ظضا و ال جغي ٚالبا بالٗحن املجغصة حِٗل  هي ٖباعة ًٖ مجمٖى

الحُىان او في التربت او ٖلي الىباث او في اإلااء او ٖلي اإلاىاص الٛظاثُت او ٖلي عور 

با و  مخُٟلت ٖلي الحكغاث, الحُىاهذ,الُُىع. و جىظض الا٧اعوؾاث في ٧ل بِئت ج٣ٍغ
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با.  4مم الي  1ؤحجامها جتراوح بحن  و جضعؽ هظه ال٩اثىاث جدذ ٖلم ٌؿمي مم ج٣ٍغ

 الا٧اعولىجي.

 

 الىغع الخلظُمي لألكازوطاث

Phylum  : Arthropoda 

Subphylum : Chelicerata 

Class   : Arachnoidea 

Subclass   : Acari 

 

ت اولي -ًغ٢ت -الخُىع: بًُه - ت زاهُت  –خىٍع  خُىان ٧امل –خىٍع

 زا٢ب مام –اظؼاء الٟم : ٢اعى -

ادة وإهدشاز ألاكازوطاث:  *العىامل التي طاعدث على ٍش

لى مؿاخاث واؾٗت -  ج٨غاع ػعاٖت هٕى مً الىباجاث ٖو

ض مً ألا٧اعوؾاث وزانت اإلاؿبباث ػعاٖت ألانىاٝ الًُٟٗت اإلا٣اومت للٗضً -

 اإلاغيُت

 ؤ٦ثر مالثمت  -
 
ا بؾخسضام بٌٗ الٗملُاث الؼعاُٖت الخاَئت التي زل٣ذ ْغٞو

 لآلٞاث 

ت الضولُت -  بهخ٣ا٫ ألا٧اعوؾاث مً بلض آلزغ بٗض جؼاًض اإلاباصالث الخجاٍع

ت صون الىٓغ  - حر اإلاىخٓم للٗضًض مً اإلابُضاث ال٨ُماٍو ؤلاؾخسضام اإلاخ٨غع ٚو

ت. بلى  آزاعها الشاهٍى

  ألاهمُت الاكخطادًت

 منها العدًد مً ألاكازوطاث التي حظبب ؤغساز بالؼت للميشإث الؼرائُت مثل:

 "Glycyphagus domesticusاكازوض التراب  -1

تها بالٗحن املجغصة جىدكغ  ت ال ًم٨ً عٍئ ٖض الٛباع" ٖباعة ًٖ ا٧اعوؾاث مجهٍغ

ٟا٫ والىؾاثض ومالءاث في ظمُ٘ ؤعظاء اإلاجز٫ خُض جىظض ٖلى ألا زار اإلاجزلي وؤلٗاب ألَا
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٠ ٖض الٛباع 
ّ
م جىاهي نٛغ حجمه, ًسل حرها مً ألاما٦ً. ٚع ُُت ٚو غ وألٚا الؿٍغ

ال٨شحر مً الًٟالث التي ٢ض جشحر الحؿاؾُت والغبى. لِـ باإلم٩ان ال٣ًاء ٖلى ٖض 

ا, ل٨ً هىا٥ ٖضة زُىاث ًم٨ىِ٪ ال٣ُام بها لخ ٣لُل ٖضصه الٛباع مً مجزلِ٪ جمام 

غم خضور هىباث الغبى  .وؾٝى ٌؿاٖض طل٪ بضوعه في الحض مً ؤٖغاى الحؿاؾُت ٞو

 

 

 اػالت الٛباع باؾخسضام ٢ُٗت ٢ماف مبللت -

 الىٓاٞت الجُضة للمجز٫ او باإلايكإة -

ت الجُضة للمجز٫ او باإلايكإة -  التهٍى

ُُت باإلااء الؿازً -  ٚؿل اإلاالبـ والٚا

 هٓاٞت ؾخاثغ اإلاجز٫  -

 

 
 

 خلم التراب

 اهم ٖاثالث الا٧اعوؾاث التي جهِب املخاػن او اإلايكأث الٛظاثُت -2

Acaridae  ا٧اعوؽ الض٤ُ٢ 

Glycyphagidae خلم مٛؼلي 

 اهم الاهىاع التي جطِب املخاشن 

 Acarus siro ( Tyroglyphus farinae )ا٧اعوؽ الض٤ُ٢  -1

 –هه الحبىب الٛظاثُت املخؼو -الٗىاثل : ًخٛظي ٖلي ظمُ٘ مىخجاث الض٤ُ٢  

 –ظلض  –ظبن  –زًغواث  –ٞىا٦ه مجٟٟه  –ٖباص قمـ  –بظوع خكاجل 
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 ا٧اعوؽ الض٤ُ٢

 مظهس الاضابه بالدكُم 

 وظىص خبِباث ؾىصاء هاججت ًٖ ظلىص اوؿالزها -

 اعجٟإ صعظت خغاعة الحبىب -

ىبه - اصة وؿبت الَغ  ٍػ

ىب ُٞه هدُجت اإلاىاص ؤلازغاظُت التي جتر٦ها -  .عاثدت ٚحر مٚغ

 ًغع ال

 جل٠ الحبىب -

٤ ٢خل الجىحن -  ه٣و وؿبت الاهباث ًٖ ٍَغ

 ٣ًلل مً زىام الض٤ُ٢ -

 ايُغاباث هًمُت لالوؿان في خالت الخٛظًت ٖلي ٚظاء مهاب باال٧اعوؽ -

ً زاعط ؤظؿامها, وفي صازل ٢ىاتها الهًمُت و - اث الخسٍؼ  جدمل ظغازُم ٍُٞغ

 .ؿلُمت بجغازُم الُٟغجهِب الحبىب ال في بغاػها و هظه ألاهىإ مً الحلم ًم٨ً ؤن

 

اًام لخُٗ   4ج٣ٟـ البًُت بٗض  في اإلااصة الٛظاثُت , بًُت 200جً٘ الاهثى 

ت او٫ زم  ؤػواط مً ألاعظل ( جيؿلخ مغجحن ؤو 3الحر٢اث ., )طاث  زالزا لخُٗ  َىع الحىٍع
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بلى َىع الحُىان  ؤػواط مً ألاعظل ٢بل ؤن جهل 4زان زم زالض الظي ًخمحز بىظىص 

ىبت م 25اًٞل ْغٝو املخؼن لها ‘ حِٗل إلاضة قهٍغً م الحكغة ال٩املتال٩امل ز  وَع

ىبت في الحبىب ان ٢لذ ًٖ  (32-5) اإلاضي الحغاعي لها , 90% % ال ًدهل 13م , الَغ

ا  ؿخُُ٘ الحُىان ؤن ٨ًمل صوعة خُاجه زال٫  ٣ٞ1200ـ , حُٗ  الاهثى قهٍغ  9ٞغص َو

ىبت وؿبُت(90م ,  25ًىما جدذ الٓغٝو اإلاىاؾبت ) 11 -  % َع

 

2- Tyrophagus longior  

ىت  –الجبن  –ًهِب اإلاىاص الٛظاثُت املخؼوهت  ًهِب الظعه ٢بل  –ابها٫ الٍؼ

نها  جسٍؼ

3- Tyrophagus putrescentiae  

ًهِب اإلاىاص املخؼوهت طاث ال٣ُمت الٗالُت مً الضهىن والبروجِىاث ٧البٌُ 

الض٤ُ٢  –ال٣مذ  –ظل٪ الكٗحر اإلاىػ الج٠ٟ ٦ –الجبن  -الحبىب اإلاُدىهه -املج٠ٟ

 و٢ض ًاصي الي خضور امغاى ظلضًت لالوؿان ٖىض جىاو٫ اإلاىاص الٛظاثُت اإلاهاب٘

4- Rhizoglyphus echinopus خلم الابها٫ 

ىت  –ًىظض ٖلي ظمُ٘ الخًغواث   خبىب مخإ٧لت –ظظوع ال٣مذ  –ابها٫ الٍؼ

5- Glycyphagus destructor الحلم اإلاٛؼلي 

بظوع  –التي جهِب اإلاىاص املخؼوهت ُٞهِب الحبىب مً الاهىإ الكاجٗت 

دُت   .الجبن –الخبن  –الٟىا٦ه املجٟٟت  –املحانُل الٍؼ

 

 مكاؿحت الاكازوطاث

 ٚالبا هٟـ الُغ١ التي حؿخسضم في م٩اٞدت خكغاث املخاػن. -

ً والخطهير  معاًير الجىدة الالشم اجباعها فى عملُاث الخطيُع والخخٍص

 واإلاكاؿحت

 

  :لخطيُع الجُدةممازطت ا
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ظًت, ومغا٢بت الجىصة,  هي اإلاماعؾاث والىٓم اإلاُلىب ألازظ بها في جهيُ٘ ألٚا

ظًت بما في طل٪ اإلا٩ىهاث الضازلت فى  وهٓام الجىصة الظي ٌُٛ  جهيُ٘ وازخباع الٚا

ٖملُت الخهيُ٘, و٦ظل٪ بغامج ؾالمت الٛظاء اإلاخُىعة مشل جدلُل املخاَغ وه٣اٍ 

 الخد٨م الحغظت.

و٢ض  .اإلاىخج لتي جدضص ظىاهب ؤلاهخاط والازخباع التي ًم٨ً ؤن ًازغ ٖلى ظىصةهي ا

ذ ال٨شحر مً ٗاث جلؼم لبلضانا قٖغ بخدب٘ بظغاءاث مماعؾت الخهيُ٘  الكغ٧اث حكَغ

ٗاتها. اإلاٟاهُم  الجُض وزل٣ذ مباصئها الخىظيهُت الخانت التي جخىا٤ٞ م٘ حكَغ

ألاؾاؾُت لجمُ٘ هظه اإلاباصت الخىظيهُت ال جؼا٫ جسخل٠ بلى خض مٗحن ٖلى ٢غاع الٛاًاث 

ُت ظُضة مً الٛظاء الاوؿان صحت النهاثُت وهي ؤلحٟاّ ٖلى  .و٦ظل٪ بهخاط هٖى

 

طع وكىاعد معاًير الجىدة فى مطاوع الاػرًت وألالبان:
ُ
 ؤ

بك٩ل زام خى٫ مٗاًحر الجىصة الالػمت للىٓاٞت والظغاء جُهحر  وؾٝى هغ٦ؼ

ظًت والالبان:  وم٩اٞدت آلاٞاث  فى املخاػن ومهاو٘ الٚا

 

 اوال : الهُكل الخىظُمي والعاملين:

لُت ٞان مً  ٌٗخبر الٗىهغ البكغي ظؼءا مهما في ٖملُت جهيُ٘ الٛظاء, ٖو

ن هدضص الحض ألاصوى اإلا٣بى٫ لؿلى٥ مباصت اإلاماعؾت الجُضة للخهيُ٘ الجُض الٛظاج  ا

 :الٗاملحن بالخهيُ٘ الٛظاج  لظل٪

٧ل ٞغص مؿاو٫ ًٖ مى٘ ونى٫ اإلالىزاث بلى اإلاىخج الٛظاج  زال٫ ٖملُت  •

 .الخهيُ٘

 .مغاٖاة الحٟاّ ٖلى الىٓاٞت الصخهُت •

مغاٖاة الخ٣ُض بمالبـ خماًت الغؤؽ وال٨ٟٝى وال٨ماماث وما جخُلبت  •

 .الهىاٖت

 .اء زاعط الاما٦ً التي ًدٓغ الضزى٫ بليهاالب٣ •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
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بٖالم عثِؿه اإلاباقغ بإي مغى ًهاب به ؤو وظىص اي ظغح بجؿمه ٢ض  •

 .ًالمـ اإلاىخج ؤو ًازغ ٖلُت

 

 

 اؿمس ثاهُا: اإلاباوي واإلا

ًجب املحاٞٓت ٖلى نالخُت اإلاباو  وألاظهؼة واإلاٗضاث الخانت بالهىاٖت  •

 .لخسلو مً الًٟالث والىٟاًاثوهٓاٞتها و٦ظل٪ بجبإ هٓام مٗخمض ل

غ مٗلىماث ٖلمُت وم٨خىبت ًٖ الخى٠ُٓ والخُهحر لؤلبيُت  • ًجب ؤن جخٞى

 .واإلاٗضاث

 

 ثالثا: ألاجهصة واإلاعداث

غاى  • ًجب ؤن ج٩ىن اإلاٗضاث التي حؿخسضم في جهيُ٘ الٛظاء مالثمت أٚل

 زاعظُت.اؾخسضامها وؾهلت الخى٠ُٓ والهُاهت وال حؿمذ بخلىر اإلاىخج بإي ملىزاث 

ًجب جى٠ُٓ ونُاهت آلاالث  خؿب مٗلىماث م٨خىبت وخٟٔ الىزاث٤  •

 الخانت إلظغاء هظه الٗملُاث.

ًجب ال٣ُام بدى٠ُٓ آلاالث  اإلاؿخسضمت جىُٟٓا ٧امال مباقغة بٗض  •

الاهتهاء مً جهيُ٘ اإلاىخجاث لًمان هٓاٞت اإلاٗضاث ٢بل البضء بٗملُت جهيُُٗت 

 .ظضًضة

•  

 حعبئت وحؼلُف اإلاىادزابعا: الخحكم اإلابدئي و 

حر مٗلىماث م٨خىبت جىضح جٟهُلُا ٦ُُٟت اؾخالم اإلاىاص ألاولُت  • ًجب جٞى

نها وازظ الُٗىاث  ٟها وجسٍؼ ومىاص الخٗبئت والخٛل٠ُ الىاعصة وألاؾلىب اإلاخب٘ في حٍٗغ

 .واظغاء الازخباعاث واإلاىا٣ٞت ٖلى نالخُتها مً ٖضمت

 

 خامظا: ؤلاهخاج وغبط العملُت الخطيُعُت
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ًجب ٖىض اؾخالم اإلاىاص ألاولُت وختى جهاًت جهيُ٘ اإلاىخج لالؾتهال٥ البكغي  •

ُت وظىصة اإلاىخج  .ؤن ج٩ىن مهممت بدُض جًمً هٖى

٢بل البضء بالٗملُت ؤلاهخاظُت ًجب الخإ٦ض والخد٤٣ مً هٓاٞت اإلا٩ان الخام  •

غ هٓاٞت لالالث اإلاؿخسضمت ف ي الٗملُت بالٗملُت ؤلاهخاظُت, والخإ٦ض مً وظىص ج٣ٍغ

 .الخهيُُٗت الؿاب٣ت, وطل٪ لخالفي خضور جلىر للمىخج بإي ب٣اًا مً اإلاىخج الؿاب٤

 

 طادطا: غبط عملُاث الخعبئت ووغع اإلالطلاث

 .ًجب ؤن جسً٘ ٖملُت له٤ بُا٢ت البُان بلى هٓام ؾُُغة ويبِ ص٣ُ٢حن •

ًجب الخٟخِل والخد٤٣ مً هٓاٞت اإلا٩ان الخام بهظا الجؼء مً الٗملُت  •

غ هٓاٞت للٗملُت ؤلاهخاظُت الؿاب٣ت, ؤلا  هخاظُت ٢بل بضء الٗمل والخا٦ض مً وظىص ج٣ٍغ

 .وطل٪ إلاى٘ خضور جلىر مً ب٣اًا اإلاىخج الؿاب٤

ًجب اجبإ اؾالُب الخٟخِل اإلاىاؾبت وازخُاع ُٖىاث مً زال٫ الخٗبئت  •

 .للخد٤٣ مً اؾخسضام مخُلباث الخٗبئت الصحُدت والله٣اث اإلاٗخمضة

 

عطابعا: امل  خصون والخىَش

٘ باإلاهى٘ ؤو اإلاٗمل مؿالُت اؾخالم  ً والخىَػ ًخدمل ٢ؿم الاؾخالم والخسٍؼ

ه,  ً الجُض للمىاص الٛظاثُت ٧ل خؿب هٖى نها خؿب َغ١ الخسٍؼ اإلاىاص اإلاىخجت, وجسٍؼ

جب يبِ  وجىنُلها بلى الخجاع بىؾاثل مىاؾبت وصحُت لححن نىلت بلى اإلاؿتهل٪. ٍو

٘ والحٟاّ  ٖلى الىزاث٤ والحٟاّ ٖلى الىزاث٤ الالػمت لدؿهُل ٖملُت ٖملُاث الخىَػ

اؾترظإ اإلاىخج الٛظاج  خؿب الحاظت. ًجب ؤن ج٩ىن اإلاؿخىصٖاث مٗضة اٖضاصا 

ىبت والاياءة م٘ ما ًدىاؾب  مىاؾبا مً خُض اإلاؿاخت وصعظت الحغاعة والَغ

ً اإلاىاص الٛظاثُت للمىاص ألاولُت واإلاىخجت  .واخخُاظاث جسٍؼ

 جىدة الالشم اجباعها فى الخطهير واإلاكاؿحتمعاًير ال
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:عبازة عً مادة كُمُائُت حعمل على كخل ؤو  pesticides: ؿاثبُداث الا م

 . الاؿهجللل الخإثير الػاز الىاش ئ عً إضابت 

 

 ما هي مىاضـاث اإلابُد الجُد؟

٘ ٖلى  •  الاٞهؤن ٩ًىن طو جإزحر ؾَغ

 جدذ جإزحر ٖىامل الب •
 
 ٦ُمُاثُا

 
ىبت  –ِئت مً خغاعة ؤن ٩ًىن زابخا يىء  –َع

 ..الخ

 لالٞهؤن ٩ًىن طو عاثدت م٣بىلت  •

 ؤن ٩ًىن ؾهل الخدًحر و الى٣ل و عزُو الشمً •

٣ت ججٗله ؾهل الاهدكاع  •  بٍُغ
 
 ؤن ٩ًىن مجهؼا

 لئلوؿان ؤو الحُىان •
 
 ؾاما

 
 ؤال ًتر٥ ؤزغ با٢ُا

 ؤال ٩ًىن له جإزحر ؾام ؾىاء ٖلى ؤلاوؿان ؤو الحُىان ؤو الىباث •

 ب اهدشاز اإلابُداث:ؤطبا 

 لها جإزحر ٖالى الؿمُت ٖلى الاٞت اإلاؿتهضٞت. -ؤ

 ؾهىلت الحهى٫ ٖليها. -ب

٣ت الاؾخٗما٫ بؿُُت. -ث   ٍَغ

 ؾٗغها عزُو. -ر 

 ؤهىاع الخعسع للمبُداث: 

 ."الخٗغى اإلا٣هىص "الاهخداع ؤو ال٣خل -ؤ 

 ."الخٗغى لحاصر بالغف باإلابُضاث "ٚحر م٣هىص -ب 

 ي مً جهيُ٘ وحٗبئت اإلابُضاث ؤو ؤٖما٫ الغف.الخٗغى اإلانه -ث 

 الخٗغى إلاخب٣ُاث اإلابُضاث مً زال٫ الٛظاء واإلااء. - ث

 

 طسق دخىل اإلابُداث للجظم: 

 لضازل الجؿم -ؤ
 
ها ونىال  )الخٗغى باالؾخيكا١ )ؤزُغ الُغ١ وؤؾٖغ
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٤ اإلاالبـ ؤ٦ثر مً  -ب  ًٖ ٍَغ
 
٤ الجلض "الازترا١" وزهىنا الخٗغى ًٖ ٍَغ

باقغ ألن اإلاالبـ جدخٟٔ بجؼثُاث اإلابُض, وبُى٫ ٞترة اعجضاء اإلاالبـ الخٗغى اإلا

 اإلالىزت ًاصي بلى لخٗغى اإلاؿخمغ للمبُض ختى ًخم حُٛحرها

٤ الخىاو٫ م٘ البل٘ ؤو الهًم -ط  الخٗغى ًٖ ٍَغ

 .الخٗغى مً زال٫ الٗحن -ص

 

 معاًير الجىدة والظالمت مً مخاطس اإلابُداث ؤثىاء الخطبُم

اصة ؤو  عف اإلابُض -ؤ الحكغي في اإلاى٣ُت املحضصة وبال٨مُت املحضصة )بضون ؤي ٍػ

 ه٣هان ًٖ ال٨مُت اإلاىصخى بها(.

ٖىض صزى٫ اإلابُض ٞم ؤي شخو ازىاء الغف ُٞجب ؤن ٣ًىم بكغب اإلااء  -ب

 .لخس٠ُٟ جإزحر اإلااصة الؿامت, ؤو قغب الحلُب؛ ألهه ًمخو اإلاىاص الؿامت

 .للمبُض بماء ه٠ُٓٚؿل اإلاى٣ُت بالجؿم التي حٗغيذ  -ث

ٗمت واإلاكغوباث. -ر  ٖضم جغ٥ اإلابُضاث ٖلى ألاعى ؤو بال٣غب مً ألَا

ٗمت ؤو الكغاب. -ط  ًجب الحظع ٖىض عف اإلابُضاث بال٣غب مً الَا

الحٟاّ ٖلى هٓاٞت ألاعيُاث والحىاثِ وجغمُم الش٣ىب والك٣ى١ للحض مً  -ح

 جىاظض الحكغاث بها. 

 

 ث ؤثىاء عملُاث الخخٍصً ًجب مساعاة ماًلى:ولخالفي حدوث الدظمم باإلابُدا

ً, ومً طل٪ بجبإ آلاح : -1  مغاٖاة ؤنى٫ الخسٍؼ

ظًت ً ألٚا  ؤ(ٖضم اؾخٗما٫ الٗبىاث اإلاؿخسضمت للمبُضاث لخسٍؼ

 ًٖ اإلاىاص الٛظاثُت
 
ً اإلابُضاث بُٗضا  ب( جسٍؼ

ت ٖلى ٖبىاث اإلابُضاث , والؾُما جل٪ التي جدكابه م٘  ط( وي٘ ٖالماث جدظًٍغ

 بٌٗ ٖبىاث اإلاىاص الٛظاثُت ٧اليكا والؿ٨غ واإلالح ونىصا الخبحز

 للماء والٛظاء في خٟٔ 
 
ص( الخإ٦ُض ٖلى ٖضم اؾخٗما٫ ٖبىاث حؿخسضم ؤنال

 اإلابُضاث.
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 ما حشمل ماًلي -2
ً
 :مساعاة ؤلازشاداث اإلاكخىبت على العبىة والتي ػالبا

 .زغي ؤ( مضي زُىعة اإلابُض ٖلى ؤلاوؿان وال٩اثىاث الحُت ألا 

٣ت الاؾخٗما٫  .ب( ٍَغ

 . ط( الاخخُاَاث الىاظب بجباٖها ؤزىاء الاؾخٗما٫

 .ص( الخإزحر اإلاخب٣  للمبُض في البِئت

هـ( اإلاضة التي ًجب اه٣ًائها بٗض مٗاملت الٟىا٦ه والخًاع باإلابُضاث ٢بل 

 .ؤ٧لها
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 "وكل اعملىا ؿظيرا هللا عملكم وزطىله واإلاؤمىىن "

 ضدق هللا العظُم

 

, الح ٣ىا هللا بلى هظا اإلاىيٕى مض هلل له الك٨غ وله الحمض وله الؿىاء الحؿً, ل٣ض ٞو

٣جي هللا في هظا ألامغ, صاٖحن هللا ٖؼ  وإهجي ٢ض ٖغيذ عؤَ  ٣ِٞ, وؤعظىا ؤن ٩ًىن ٞو

ىا٫ عيا٦م بةطن هللا حٗالى, والؿالم ٖل٨ُم  وظل ؤن ٩ًىن اإلاال٠ ٖىض خؿً ْى٨م ٍو

 .وعخمت اله وبغ٧اجه

 
الع

د اوي  د عب  ش  م المن   لي 
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ــــع ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  اإلاساجـــ

: اإلاغاظ٘ الٗغبُت
ُ
 ؤوال

الٟئران و َغ١ م٣اومتها. وػعاعة الؼعاٖت واؾخهالح ( 1990الضًب, خؿً )

 .125الاعاضخى. مهغ, 

( 2019صؾىقي, ٖبضالٗلُم ؾٗض ؾلُمان & بٛضاصي, ؾٗىصي ٖبضالىهاب )

ى  –ال٣ىاعى )جهيُٟها  م٩اٞدتها( بمجلت الكب٨ت -ؾلى٦ُاتها-لىظُانٟاتها اإلاىٞع

 datepalms.net-https://www.iraqiالٗغا٢ُت لىسُل الخمغ 

مبُضاث وم٩اٞدت ( ال٣ىاعى خُاة وؾلى٥, 2001صقِل, دمحم ٖبضالٟخاح َه)

ت,  نٟدت.238وجإزحراتها ٖلي البِئت.ميكإة اإلاٗاٝع بالؿ٨ىضٍع

خهغ وجهي٠ُ ال٣ىاعى في ٍع٠ صمك٤, وصعاؾت (1996)قهاب, ٖضوان 

 , عؾالت  Microtus socilalisبُىلىظُا ٞإع الح٣ل الاظخماعي 
 
وم٩اٞدخه ٦ُمُاثُا

 ظامٗت صمك٤. –ماظؿخحر في و٢اًت الىباث ٧لُت الؼعاٖت 

ضان هىضي )ٖب (: اإلاغقض فى م٩اٞدت آٞاث  اإلاىاػ٫ والصحت 2007ض الحمُض, ٍػ

 الٗامت. الُبٗت الشاهُت, ٧اهؼا ظغوب.

ت فى مهغ والبلضان الٗغبُت 1993ٖبض الؿالم, ؤخمض لُٟى ) (: آلاٞاث  الحكٍغ

غ١ الؿُُغة ٖليها )الجؼء الاو٫(.   َو

ت مهغ الٗغبُت )لجىت مبُضاث آلاٞاث  الؼعاُٖت, وػاعة الؼعاٖت, ظمه ( 2017ىٍع

 الخىنُاث اإلاٗخمضة إلا٩اٞدت آلاٞاث  الؼعاُٖت.

مكغٕو  -ناصع ًٖ الاصاعة الٗامت إلا٩اٞدت ال٣ىاعى -م٩اٞدت الٟئران في مهغ

  1994ال٣اهغة ماًى  -م٩اٞدت ٞإع الح٣ل

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqi-datepalms.net%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%258A%2F%3Ffbclid%3DIwAR0G0T0WHkOoq5_1hXS-6nYGsBRaSepFBPamIwX_lICNb_SzxVjrcoO2f8k&h=AT31TjI0wnO9p0NwJLXC4F8jKK5_K7V9-yzeOfiQTVn61xFnKo0X8kuqfUwmckCWX_DSAeeot7YsTLJfuYY5YF7Pw5F-MHBWM9i7fW1HCmDHEqt16xOUdomwh6IVYVvBCEWl5Q
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: اإلاغاظ٘ الاظىبُت:
 
 زاهُا

 

Atallah, S.I. 1977 Mammals of the Eastern Mediterranean region, 

their Ecology. Systematic and Zoogeographical relationships- 

sangetierkundliche Mitteilungen 25(4): 241-320 Munchen. 

Buckle, A.P 1994. Rodent Control Methods, Chemical, pp 127-160 

[In:] Rodent pests and their control A.P. Buckle and R.H.Smith (Editors). 

Cab international, Cambridge. 405 pp. 

Desoky A. S. S. 2015. Management Strategies for Rodents within 

Different Ecosystems. PP. 87-167. In : NATURAL ECOSYSTEM AND 

CLIMATE CHANGE, Bharti, P.K. and K. Gajananda (eds.) Discovery 

Publishing House Pub., Ptv.Ltd.,New Delhi.(India). 

Desoky A. S. S. 2016. Rodents Of Economic Importance, ./ CHAPTER/ 

Free-Ebooks.net. 

Desoky A. S. S. 2016. Studies on Certain Ectoparasites Associated 

with Some Farm Animals and their Control, Discovery THESIS The 

International journal, Discovery, 2016, 52(249), 1727-1932 

http://discoveryjournals.com/discovery/current_issue/v52/n249/A6.pdf 

Hall D.W. 1979. Handling and storage of food grains in tropical and 

sub-tropical areas. FAO agric. Develop., paper No. 90, U.N., Rome. 

Subramanyam B. and Roesli R. 2000. Inert dusts in alternatives to 

pesticieds in stored-product IPM. Ed. Subramanyam, B. and Hagstrun, D.W. 

ed, Kluwer Academic Publishers, New York. 

www.thaqfya.com 
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www.wikipedia.org 

www.webteb.com 

https://kenanaonline.com 

 

ه: جم الاؾخٗاهت ببٌٗ الهىع الخىيُدُت ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ                *جىٍى

                                         

 

 

 الكاتب في سطور
                                                                               صؾىقي الٗلُم ؾٗض ؾلُمان: ٖبض الاطم

٧لُت  -اؾخاط مؿاٖض ٖلم الحُىان الؼعاعي ب٣ؿم و٢اًت الىباث الدزجت العلمُت:

 ظامٗت ؾىهاط   -الؼعاٖت 

 و٢اًت الىباث الخخطظ العام:

 اعيٖلم الحُىان الؼع  الخخطظ الدكُم:

abdelalem2011@yahoo.com 

 اإلاؤهالث العلمیت و الخدزج العلمي : ثاهُا:

ىؽ في الٗلىم الؼعاُٖت ب٣ؿم و٢اًت هباث  -1  2002ظامٗت اؾُىٍ     -٧لُت الؼعاٖت  -ب٩الىٍع

 2007ظامٗت اؾُىٍ      -لؼعاٖت ٧لُت ا -ماظؿخحر في الٗلىم الؼعاُٖت ب٣ؿم و٢اًت هباث  -2

 2011ظامٗت اؾُىٍ    -٧لُت الؼعاٖت  -ص٦خىعاه في الٗلىم الؼعاُٖت ب٣ؿم و٢اًت هباث  -3

 ثالثا: الخدزج الىظُـي :

 (2002 ظامٗت اؾُىٍ -٧لُت الؼعاٖت  -مُٗض ب٣ؿم و٢اًت هباث  -1

 (2007ظامٗت اؾُىٍ  ) -٧لُت الؼعاٖت  -مضعؽ مؿاٖض ب٣ؿم و٢اًت هباث  -2

 (28/12/2011ظامٗت اؾُىٍ  ) -٧لُت الؼعاٖت  -مضعؽ ب٣ؿم و٢اًت هباث  -3

                            (1/10/2012ظامٗت ؾىهاط  ) -٧لُت الؼعاٖت  -مضعؽ ب٣ؿم و٢اًت هباث  -4

ظامٗت ؾىهاط   -٧لُت الؼعاٖت  -اؾخاط ٖلم الحُىان الؼعاعي اإلاؿاٖض ب٣ؿم و٢اًت هباث  -5

23/1/2017 

 زابعا: عػى في الجمعُاث الاجُت:

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.webteb.com/
http://www.webteb.com/
https://kenanaonline.com/
https://kenanaonline.com/
mailto:abdelalem2011@yahoo.com
mailto:abdelalem2011@yahoo.com
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ت للحكغاث. -1  ًٖى في الجمُٗت اإلاهٍغ

ت الاإلااهُت لٗلم الحُىان. -2  ًٖى في الجمُٗت اإلاهٍغ

 ًٖى في الجمُٗت الٗغبُت لى٢اًت الىباث. -3

4- Member of "Asian Council of Science Editors 

ت للماجمغاث الضولُت بُىهُضلهي  -5  الهىض –ًٖى اللجىه الاؾدكاٍع

 (ISDSا في الجمُٗت الضولُت للخىمُت والاؾخضامت )ًٖى  -6

 مجلت صولُت 100مد٨م صولي أل٦ثر مً  -7

اؿُت  خامظا: الىظائف اللُادًت او ؤلاشس

 /11/ 7مضًغ ٕٞغ الاجداص الٗغب  للخىمُت اإلاؿخضامت والبِئت بمداٞٓت ؾىهاط بضاًت مً -1

 ؿخضامت والبِئتو ختي الان. و مضعب مٗخمض لضي الاجداص الٗغب  للخىمُت اإلا 2015

 اإلاكٝغ الٗلمي إلا٩اٞدت الاٞاث بجامٗت ؾىهاط . -2

 ظامٗت ؾىهاط -مضًغ وخضة م٩اٞدت آلاٞاث ب٩لُت الؼعاٖت -3

 طادطا: الجىائص

خانل ٖلي ظاثؼة الجامٗت الدصجُُٗت في الٗلىم الؼعاُٖت والُب البُُغي للٗام الجامعي 

2015/2016 

 ٗمل واإلااجمغاث ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىمى والضولىخايغ ؾُاصجه فى الٗضًض مً الىضواث ووعف ال

 ها٢ل ؾُاصجه الٗضًض مً عؾاثل اإلااظؿخحر والض٦خىعاه ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىمى 

غ ومد٨م فى الٗضًض مً املجالث الٗلمُت الضولُت  ؾُاصجه ًٖى جدٍغ

اث بدض صولي في مجا٫ الخسهو جم وكغها فى مجالث صولُت  و ٖاإلاُت , منها ط 80لؿُاصجه ؤ٦ثر مً 

 مٗامل جازحر ٖالى

فى الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت مشل اإلامل٨ت الٗغبُت  الٗلمُتلؿُاصجه الٗضًض مً اإلا٣االث و ال٨خب 

ا  -الؿىصان-٢ُغ -ال٩ىٍذ –الؿٗىصًت   ٞلؿُحن –الاعصن  –ؾىٍع

 

 

 


