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 علم احليوان و اآلفات احليوانية الزراعية

 

 

 جلذًم الىخاب

 

ي ًخخق بذساظت ول ؼحئ عً الخُىاهاث بمخخلف اهىاعها و ٌعذ الصخق الزي علم الخُىان هى رلً العلم الز

 . Zoologist"ًذسط هزا العلم و ًخخفق في مخخلف ؿشوعه ًىلم علُه " عالم الخُىان/ 

ل الي الىخائج  biologist Animal scientist or Animalو كذ ٌعشؾ ؤًما بإظم "  " وهى الصخق الزي ًخـى

ت  العلمُت التي ٌعخـاد . ومً هىا حاءث ؿىشة هزا الىخاب لُدُذ منها في ول ما ًخفل بالخُىاهاث و خذمت البؽٍش

الذًذان  -الذًذان اإلاـلىدت  -الخُىاهُت الضساعُت مثل ) الاولُاث آلاؿاثالخعشؾ علي للمخخففحن وػحر اإلاخخففحن 

اكع الاسلُت -الخؽشاث والاواسوظاث –الاظىىاهُت   واظتراجُجُاث الخعامل معها   اللىاسك(-الخـاؿِؾ -الىُىس  -اللى

لت مبعىت وو كذ خاولىا فى هزا الىخاب ؤن  وجلخُق   الخُىاهُت ول هىع مً آلاؿاث دساظت ظلىهُاثعشد بىٍش

عها الجؼشافي وعىائلها والمشس الزي حعببه وؤهمُتها الاكخفادًت هما ًدُذ هزا  ،ؤخذر اإلاعلىماث عً خُاتها وبِئتها وجىَص

ل الُه العلم في بشامج اإلاياؿدت اإلاخياملت لهزه آلاؿاث. ؤخذرالىخاب   ما جـى

 

واإلاهخمُحن بذساظت علم الخُىان ومياؿدت الاؿاث الخُىاهُت  ٌعذ هزا الىخاب مشحع ؤظاسخي لألشخاؿ اإلاعؤولحن

 في حمُع ؤهداء الىوً العشبى.  الضساعُت

 

مان   م سعد سلي  لي 
الع

د  ي   د عب 
 دسوق 
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  :مً خُض ٧ل مً الخُىان صعاؾتهى ٖلم ًدىاو٫   )دساظت logosو خُىان  zoo'nبالُىهاهُت (    ) Zoology)علم الخُىان 

 التر٦ُب 

 ُٟت  الْى

 َغ١ الخٗاٌل 

 اهخ٣ا٫ اإلااصة الىعازُت ٖلى مضي ألاظُا٫. 

و هى اخض ٞغٕو ٖلىم الخُاة و ٖلم الخُىان  . Animal Kingdomالٗلم الظي ًبدض في ٧ل ما ًخٗل٤ باإلامل٨ت الخُىاهُت  ؤي 

ت وجىالضه واهدكاعة و مضي مالءمخه ٖلم  اثٟت الخٍُى مدكٗب ًدىاو٫ البدض في ٧ل ما ًخٗل٤ بالخُىان مً خُض جغ٦ُبه وْو

  للبِئت املخُُت و اهم ٞغٕو هظا الٗلم :

 

كمل التر٦ُب الٗام مً ًبدض صعاؾت لا       Morphologyالك٩ل الٓاهغي                     -1 ظؼاء املخخلٟت للخُىان  َو

 الىاخُت الدكٍغدُت

ًاء                 -2 اث٠ لٖا ًاء املخخلٟت في ظؿم  Physiologyٖلم ْو ت التي جاصحها لٖا اث٠ الخٍُى  بكمل صعاؾت الْى

حرها  الخُىان مشل الخٛظًت و الخىٟـ و لازغاط  ٚو

ًت اإلال٣دت مً خُض  Embryologyٖلم جُىع لاظىت                    -3 ًضعؽ الخُىعاث املخخلٟت التي جدضر في البٍى

 لاه٣ؿاماث الٗضًضة و جُىعها ختي حُٗي الخُىان الىاٞ٘

 ًبدض في الهٟاث الىعازُت مً ظُل  الي ظُل ازغ في الخُىاهاث  Geneticsٖلم الىعازت                               -4

ًبدض ٖال٢ت  الخُىاهاث املخخلٟت في البِئت املخُُت بها و مضي مالثمتها لها .   Ecology              ٖلم البِئت                    -5

جض الٗضًض مً الٗلىم لازغي مشل  ٍو

وهى الٟٕغ املخخو بترجِب ألاهىإ املخخلٟت مً الخُىاهاث جدذ هٓام مٗحن،  Taxonomyٖلم الخهي٠ُ                          -6

٣ا ل٣اٖضة  .مُٗىت. ٖاصة ٌٗخمض الخهي٠ُ ٖلى ؤؾاؽ: الخُىع والغقى وٞو

اتها البا٢ُت ختى الُىم -7 اث: وهى ًضعؽ ال٩اثىاث اإلاى٣غيت مً زال٫ خٍٟغ  .ٖلم الخٍٟغ

 وهى ٖلم ًضعؽ ؾلى٦ُاث الخُىان : Ethology ٖلم ؾلى٥ الخُىان -8

هاب: وهى ٖلم ًضعؽ الترا٦ُب الٗهبُت وال٨ُمُاء الٗهبُت وألامغاى  -9 غ١ ٖالظها و٦ُُٟهٖلم ألٖا  ٖمل الٗهبُت َو

 مؼإع لالوسجه الٗهبُت

اث٠ ٖلم الضم: وهى ٖلم ًضعؽ -10  الضم وامغاى زالًاه ْو

ًسخو بضعاؾت الترا٦ُب اإلا٨ُغوؾ٩ىبُت لؤلوسجت ”. ٖلم صعاؾت ألاوسجت“        Histologyٖلم لاوسجت                           -11

                       .الخُىاهُت

ُٟت للخلُت )جإزغ هظا الٗلم ٦شحرا بازترإ  Cytology       ٖلم الخلُت                         -12 ًسخو بضعاؾت التر٦ُب والْى

 .اإلا٨ُغوؾ٩ىب ؤلال٨ُترووى

 ًسخو بضعاؾت الُُٟلُاث الضازلُت والخاعظُت ٖلي الخُىان Parasitologyٖلم الُُٟلُاث                       -13

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
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 Cytochemistryٖلم ٦ُمُاء الخلُت                 -14

 Histochemistryلم ٦ُمُاء لاوسجت            ٖ -15

16- .. etc 

 -علم الخُىان بالخُاة:  ؤهمُت *

 

: علم الخُىان والضساعت
ً
 اوال

 

 ) مىاؿع(**الاهمُت الاكخفادًت للخُىان مً الىاخُت الضساعُت

و  -ٖؿل الىدل ومىخجاجت –جت اللبن ومىخجا –لاؾما٥  –البٌُ  –لاهخاط الخُىاوى ٦مهضع للٛظاء )اهخاط اللخىم  الخمغاء  -

......) 

 اصاعة الؿىاقى(.  –الخمل  –الى٣ل  –الٗملُاث الؼعاُٖت )الخغر  -

 الهىاٖاث ال٣اثمت ٖلى اإلاىخجاث الؼعاُٖت .  -

 الهىاٖاث الجلضًت والٟغاء ولانىاٝ ولاوباع.  - 

 الخلى مً الٗاط وؾً الُٟل.  - 

 الضعٕو الىا٢ُت مً الغنام.  - 

ت الٗؿل -  . ومىخجاث الىدل فى لاصٍو

    
غ - غ وزٍُى الجغاخت مً صوصة وع١ الخٍغ  . اهخاط زٍُى الخٍغ

   
ت لالٞاثٞدا٩اإلا -  . ت الخٍُى
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 **الاهمُت الاكخفادًت للخُىان مً الىاخُت الضساعُت )المشس( :

 لالوؿان وممخل٩اجهوما جدضزت مً يغع ٢ىا٢٘(  -خلم  –ا٧اعوؾاث  –َُىع  –٢ىاعى  –لاٞاث الخُىاهُت )خكغاث  -

 

 الاؿاث الخُىاهُتؤلشاس 

       

        

    
 

: الىب البُىشي 
ً
 زاهُا

 

  اصة الضزل ٌٗخبر ٖلم الخُىان طو صوع عثِسخى فى جدؿحن الصخت الٗامت لالوؿان و الخُىان ولهظا ُٖٓم لازغ فى ٍػ

 . مشل ال٣ىمى وجدؿحن اخىا٫ اإلاِٗكت 

 ُا، الُاٖىن ، الخمى ٖلم الخ غ١ ٖالظها )الٟالٍع ىان ٌكمل صعاؾت لامغاى التى جهِب الخُىاهاث واهخ٣الها َو

 الهٟغاء ، الخُٟىص...
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http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3855556/2/istockphoto_3855556_culex_mosquito.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup/?id=3855556&refnum=1423598&h=254&w=380&sz=44&hl=ar&start=14&tbnid=N6Hd7cCIj2CktM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images?q=culex+&gbv=2&hl=ar&sa=G
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   ىاثلها الىؾُُت اإلاؿئىلت ًٖ ه٣ل الٗضًض مً هظه اإلاؿبباث اإلاغيُت والُغ١  بضعاؾت اإلاؿبباث اإلاغيُت ٖو
ً
حهخم اًًا

 ، ب٤ الٟغاف ، ال٣مل ، البٗىى ، بٌٗ اهىإ لا٧اعوؾاث....(الخانت بم٩اٞدتها )الظباب ، البراُٚض 

       
 

 3- اؾخسضام خُىاهاث الخجاعب فى ججٍغب بٌٗ ال٣ٗا٢حر التى جُٟض فى ٖالط الخُىاهاث 

 4-  الخهى٫ ٖلى لامها٫ والل٣اخاث ال٦ؿاب مىاٖت يض لامغاى 

 5- الالث للخُىاهاث )٧اإلااقُت والُُىع الضاظىت( و ٦ما اؾخسضام الخُىاهاث فى ججاعب جغبُت واهخاط وجدؿحن الؿ

ت(. اًت وخٟٔ لاهىإ وزُغ لاه٣غاى )الخُىاهاث البًر  ٌؿخسضم بًٗها لتربُت وٖع

 6- ......... 

ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ

: الىب البؽش 
ً
 ي زالثا

 

ت اوسجت  الخُىان ٧اثً حى و٦ظل٪ لاوؿان ًخ٩ىن ظؿمه مً وخضة بىاء وهى الخلُت التى جخجم٘ لخ٩ىن وؿُج و٧ل مجمٖى

ًاء،،  ج٩ىن ًٖى مً لٖا

 

 **الاهمُت الاكخفادًت مً الىاخُت الىبُت: 

 ججاعب الهىضؾت الىعازُت التى ٌؿخٛل ٞيها خُىاهاث ججاعب ) الىعجه صوللى ( -1

لٗب الخُىان الضوع لاؾاسخى ٞيها:الهىاٖاث  -2  الُبُت التى ج٣ىم ٖلى اؾاؽ ٖلم الخُىان ٍو

 اؾخسالم لاوؿىلحن الخُىاوى. - 

 اؾخسغاط بٌٗ اإلاىاص الٗالظُت مً مىخجاث الىدالت. - 

 اؾخسغاط لامها٫ والل٣اخاث مً ؾمىم بٌٗ الخُىاهاث مشل ال٣ٗاعب والشٗابحن. - 

 فى ٖالط بٌٗ لامغاى ) ؾم الىدل (.اؾخسضام ؾمىم بٌٗ الخُىاهاث - 

اًت خُىاهاث الخجاعب ) بُىث الخُىان (. -   اوكاء مٗامل جغبُت وٖع

                - ........... 

 Phenologyعلم الظىاهش البُئُت 
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ظ٘ خضوثها الى هى الٗلم الظي ًبدض فى مىاُٖض خضور الٓىاهغ اإلاخ٨غعة فى خُاة ال٩اثىاث الخُت مً هباث او خُىان والتى ًغ  -

 جإزحر ٖىامل البِئت والُبُٗت .

ش ٖىصة َُىع اإلاىا٤َ الكمالُت فى اوعوبا مً هجغتها مً الجىىب فى الى٢ذ الظي ًؼصاص ُٞه مجمٕى الخكغاث  ؤعجباٍ جىاٍع

 الهىاثُت الالػمت لٛظائها.

 ب لاو٢اث لهُض ؾم٪ الكاص.او شجحرة ؾم٪ الكاص الن اػهاعها ًىا٤ٞ اوؿ Shad Fishل٣ض ؾمُذ شجغة اوعوبُت باؾم 

 

 Animal Ecologyبِئت الخُىان 

 :  Ecology*حعٍشف علم البِئت

الٗلم الظي ًبدض في الخٟاٖالث وؤلاخضار التي جدضر بحن ال٩اثىاث الخُت ؾىاء خُىاهُت ؤو هباجُت وما ًدُِ بهظه ال٩اثىاث  -

 مً مازغاث.

 : Autecology*علم البِئت الزاحى 

 ؤو ؤ٦ثر ؾىاء َبُعي ؤو خُىي مً ٖىامل البِئت وجإزحرها ٖلى ٞغص واخض ؤو هٕى واخض مً ال٩اثىاث ٖلى خضه.وهى صعاؾت ٖامل 

    Synecology:*علم البِئت الجماعي  

ؤو ٖلى ال٩اثىاث اإلاكتر٦ت في بِئت واخضة  Communitiesوهى زام بضعاؾت ٖىامل البِئت وجإزحرها ٖلى الجماٖاث 

Associations . 

ــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 عالكت الخُىان بالىظي البُئى:

 : Natural Balance*الخىاصن الىبُعى 

اخض ال٩اثىاث ٖلى ٧اثً ازغ او ٖلى ٚحره مً ال٩اثىاث  ٢اهىن الخىاػن الُبُعى جسً٘ له ظمُ٘ ال٩اثىاث، الظي ًدخم لا ًُغى

ىٟغص باإلاِٗكت ٖلى ؾُذ لاعى .  ٍو

 

 *العىامل اإلاؤزشة على  الخُىاهاث:

ت:  عىامل الىـاءة الخٍُى

ها  لى ب٣ائها وخٟٔ هٖى اصة ٖضص الخُىاهاث ٖو  +( ) عىامل الاهخاجٖىامل حٗمل ٖلى ٍػ

ىامل زانت بالبِئت التي حِٗل ٞيها الخُىاهاث حٗمل ٖلى الخض مً ج٩ازغها : ٖعىامل اإلالاومت البُئُت )عىامل اإلاىث(

 .اجضان وبُعى =واهدكاعها او ٞىاء )الضًىانىعاث( 

 **العىامل اإلاؤزشة على خُاة الخُىان:

 

    Non Biotic Factorsاوال: عىامل اإلالاومت البُئُت  

ت                                -1  Climatic factorsٖىامل ظٍى

اح  -الًىء -) الخغاعة  الًِٛ الجىي (  –لامُاع  –الٍغ
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 Edaphic factorsٖىامل التربت                                -2

 Trophic factorsٖىامل ٚظاثُت                                -3

ت                                   -4  Biotic factorsٖىامل خٍُى

   Geographical factors              ٖىامل ظٛغاُٞت        -5

 

ت      Biotic Potentialزاهُا :عىامل خٍُى

  Reproductive Potentialityلا٢خضاع الخىاؾلى   -1

 Survival Potentialityلا٢خضاع الب٣اجى    -2

 و حكمل:

 Nutritive Potential                ا٢خضاع ٚظاجى         - 

 Protective Potential                        ا٢خضاع و٢اجى  -          

       

   

ت  (1)  . Factors of Biotic Potentialعىامل الىـاءة الخٍُى

 

ت الخ٩ازغ -  َغ١ الخ٩ازغ(  -ال٨ٟاءة الخىاؾلُت   )ؾٖغ

 ال٨ٟاءة الٛظاثُت(  -ال٨ٟاءة الب٣اثُت   )ال٨ٟاءة الى٢اثُت -

 

 الىـاءة الخىاظلُت: -1

ت مً الهٛاع هى ٢ضعة ال٩اثً الخ  ى ٖلى اهخاط طٍع

 جخى٠٢ ٖلى ٖضة ٖىامل:

 Fecundity. زهىبت لاهثى او ٖضص لاٞغاص التى جيخج مً اهثى واخضة 1

 . اليؿبت الجيؿُت: لاهار : الظ٧ىع 2

 .َى٫ مضة الجُل3

ىاع الٛحر ٧ام4 ٣ت الخ٩ازغ : مً ظيسخى الى ال ظيسخى ) والصة اخُاء ،جىالض ب٨غي ، جىالض لَا  لت (.. ٍَغ

 

 الىـاءة الؼزائُت(    -الىـاءة البلائُت : )الىـاءة الىكائُت -2

 الىـاءة الىكائُت -

 هى ٢ضعة ال٩اثً الخى ٖلى خماًت هٟؿه مً بإؽ ال٣ىي التى جىاهًه فى بُئخه        

  الخماًت بالتر٦ُب 

  الخماًت بالدجم 
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  الخماًت باإلآهغ الٗام 

 الخماًت باإلا٩ان الظي حِٗل ُٞه الخُىان 

  الخماًت بالخغ٦ت 

 6- الخماًت بةصٖاء اإلاىث 

 7- الى٢اجي ؤو املخا٧اة ً  الخماًت بالخلٍى

 8-  .الخماًت بالى٢ٝى مى٠٢ الٗضاء 

 

    
 

 الىـاءة الؼزائُت -

لها الى ٚظاء نالر له.            هى ٢ضعة ال٩اثً الخى ٖلى لاؾخٟاصة باإلاىاص اإلاىظىصة فى بُئخه مً خُض جدٍى

 :جخىكف على

 ٦ٟاءة ٚظاثُت بمؿاٖضة ٧اثىاث ازغي  -ال٨مُاث التى جدخاط اليها –ىٕى الٗىاثل )ج

 .(Termitesصازل الجهاػ الهًمى للىمل لابٌُ  Microorganismsالبروجىػوا 

 

 العالكت بحن اليائىاث الخُت:

 *اؿشاد الىىع الىاخذ:

 اإلاِٗكت لاهٟغاصًت او لاوٗؼالُت بالخ٩ازغ الالجؼاوجى.  - 1 

 تزاوط.ال-2

 اإلاِٗكت لاظخماُٖت( . -لاؾغة  )اإلاؿخٗمغة  -3

 

 *اؿشاد مً اهىاع مخخلـت:

 املجخم٘ الخُىاوى و الخجم٘ والشباث والخٗا٢ب. --1   

 لاٞاصة او لاؾخٟاصة او اإلاٗاقغة - 3مِٗكت خُىان ٖلى ازغ.             - 2

 الٗبىصًت -5اإلاباصلت او لاقترا٥                  -4

 لاٞتراؽ    - 7                             الخُٟل   -1
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 * بحن اؿشاد الىىع الىاخذ:1*

    Solitary Lifeاإلاعِؽت الاهـشادًت -ؤ

 

 الخ٩ازغ ًدضر بضون اعجباٍ بحن لاٞغاص                                                                               

 : لاولُاث جيازش باالهلعام

 : الهُضعا جيازش بالخبرعم

ان او صًضان لاعىجيازش بالخجذد  : هجم البدغ او الؿَغ

ً الابىاغ  :جىٍى

   : الضًضان الكٍغُُتالخشه

        

                 

      
                    

   Matingالتزاوج  -ب

 جالقى الظ٦غ ولاهثى للتزاوط والخىاؾل . 

ُُت  الخىار )ًدضر الخىاؾل      صازل الٟغص الىاخض ٦ما فى الضًضان الكٍغ

ت ٦ضًضان لاعى( .     او ًجخم٘ الؼوظان وجدضر جباص٫ الخُىاهاث اإلاىٍى
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 اإلاعِؽت الاحخماعُت –اإلاعخعمشة  –ج. الاظشة 

 

 الاظشة او العائلت: -

خماص   ٖلى هٟؿها ) الخمام والشضًُاث(مِٗكت لاباء م٘ لابىاء بهٟت ما٢خت ختى حؿخُُ٘ لٖا

 :اإلاعخعمشة -

ت خُض جترابِ م٘ بًٗها جغابِ جغ٦ُبُا ) الكٗب اإلاغظاهُت ( ال٢ت لابىاء م٘ لاباء و٦ظل٪ الظٍع  اؾخمغاٖع

 :اإلاعِؽت الاحخماعُت-

ها  ول٨ً ٌِٗل ٧ل ٞغص مىٟهال ًٖ لازغ فى ج تها م٘ بًٗها او لاٞغاص مً هٖى غ٦ُبت ول٨ً ًجخم٘ حؿخمغ ٖال٢ت لاباء وطٍع

اثضة املجمٕى )الىمل والىدل(.  لٟاثضة هٟؿه ٞو
ً
ً مخٗاوها  باالزٍغ

 

 

         
          

 * بحن اؿشاد مً اهىاع مخخلـت :2*               

 

 :اإلاعِؽت الاحخماعُت(. 1)

     Social Lifeاإلاعِؽت الاحخماعُت     -

 ججم٘ الخُىاهاث مً هٕى واخض م٘ بًٗها .  

  Gregarious Nessلخجمع ا -

ً مجخم٘ خُىاوى .     ججم٘ الخُىاهاث مً اهىإ مسخلٟت لخ٩ٍى

    Climax Communityالثباث  -

 ًدضر بخ٨غاع الٓغٝو الُبُُٗت اإلاخمازلت ؾىت بٗض ازغي مما ًاصي الى اؾخمغاع ج٩ىن هظا املجخم٘. 

   Successionالخعاكب  -
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ت ازغي وهظا ما ٌؿمى ) ًدضر فى خالت حُٛحر الٓغٝو الُبُُٗت وا  ت مً ال٩اثىاث ازغ مجمٖى إلاىازُت ُٞٓهغ مجمٖى

 بٓاهغة الخٗا٢ب (.

 

 : Commensalism( الاؿادة اوالاظخـادة  2.)

 خالت مِٗكت خُىان ٖلى ازغ ٌؿخُٟض اخضهما صون اخضار يغع لالزغ )٢ملت ال٣غف(. 

 
 : Mutualism(اإلابادلت او الاؼتران 3.)

حن مً ال  ت  ) الُاثغ ،الخمؿاح(.اظخمإ هٖى حن ول٨ً لِؿذ خٍُى  خُىاهاث  وكىء ٖال٢ت مُٟضة ل٨ال الُٞغ

 
 : Symbiosis( اإلاعاؼشة او الخياؿل  4)

ُاث التى  حن ٖلى اجم نىعها ) الىمل لابٌُ والؿَى ت ل٨ال الُٞغ حن مً الخُىاهاث  وكىء ٖال٢ت مُٟضة خٍُى اظخمإ هٖى

حن  الِٗل صون لازغ. فى امٗائها( وال ٌؿخُُ٘ اخض الُٞغ

 
  :Parasitism( الخىـل 5)     

خٛظي اخض لاٞغاص )الُُٟل  ( َىا٫ او ظؼء مً خُاجه Host( زاعط او صازل ظؿم ٧اثً ازغ )الٗاثل Parasiteُٞه ٌِٗل ٍو

ىبت ُٞت باليؿبت للٗاثل.     ٩ىن الُُٟل ٖاصة ٚحر مٚغ  مدضزا لت يغع. ٍو
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ُُت و  Endoparasitesوـُلُاث داخلُت  -1 ُٟلُاث ال٣ىاة الهًمُت ٧الضًضان الكٍغ ا َو : مشل َُٟلُاث الضم ٧اإلاالٍع

 البلهاعؾُا.

 
حره مً اإلاٟهلُاث اإلاخُٟلت. Ectoparasites. وـُلُاث خاسحُت  2       : مشل ال٣غاص ٚو

  
 -**اهىاع الىـُلُاث:

ت -1  ل.: هى التى ج٣طخى ٧ل خُاتها او ٞترة منها صازل الٗاث وـُلُاث احباٍس

ت: -2  هى التى ًم٨ً ان حِٗل خغة وفى هٟـ الى٢ذ ًم٨نها ان حِٗل مخُٟلت. وـُلُاث اخخُاٍس

 وهى التى حِٗل ٞترة مُٗىت ٖلى ٖاثلها وحِٗل خغة زال٫ ٞترة خُاتها البا٢ُت. وـُلُاث بالخىاوب: -3

 هى التى جىظض فى مى٣ُت مُٗىت زم ج٨ثر وجهبذ بضعظت وباثُت. وـُلُاث مخىوىت: -4

 وهى حِٗل ٦ُُٟلُاث زال٫ ظؼء مً صوعة خُاتها )البٗىى و البراُٚض(. خت:وـُلُاث مؤك -5

 حِٗل ٧ل صوعة خُاتها ٖلى الٗاثل )ال٣مل ولاؾ٩اعؽ(. وـُلُاث معخذًمت: -6
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 **اهىاع العائل :

 : هى الٗاثل الظي ًدضر ُٞت البلٙى الجيسخى للُُٟل. عائل اولى او جهائى -1

ًخم الُُٟل ُٞت ظمُ٘ اَىاعة ما ٖضا الُىع        الجيسخى )٢ى٢٘ بىلُيـ او :  هى الٗاثل الظي           عائل وظُي -2

ا( . الٍع  بُمٞى

لٗب صوع فى اهدكاع  عائل مخضن او خاصن: -3 اصة ال ًخازغ بها ٍو وهى الٗاثل الظي ٌٗمل ٦مسؼن للمؿبباث اإلاغيُت ٖو

 لامغاى )ال٣ىاعى(.

 

 **العالكت بحن اؿشاد مً اهىاع مخخلـت**

 

                              :Predation (الاؿتراط7)

ؿت او الطخُت Predatorُٞه حهاظم اخض لاٞغاص )مٟترؽ  ضة اٞغاص مً هٕى واخض اواهىإ مسخلٟت )الَٟغ  اٖو
ً
( ٞغصا

Prey .بٛغى الخٛظًت ) 

 

 
 خىاؿ الاؿتراط:

ؿخت لى٢تها وحٛظي ٖليها او ٖلى ظؼء منها    -  الخُىان اإلاٟترؽ حهل٪ َٞغ

ؿت .  اإلاٟترؽ  ٩ًىن ا٦بر وا٢ىي مً الَٟغ

 مً اهىاع الاؿتراط: 

ه ) ا٧ل ازُه ( ٦ما فى ال٣ٗغب وبٌٗ  Cannibalismالاؿتراط الزاحى   -1 ُل٤ خحن ًٟترؽ الخُىان اٞغاصا مً هٖى : ٍو

 اهىإ الخكغاث.
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ظي الخُىان ٖلى لخم اإلاىحى مً الخُىاهاث صون ان : هىا ًخScavengerٛالخُىاهاث اولت الجُف او اللمام  -2.                 

 حهل٨ها بىٟؿت )الًبإ واليؿىع(.

 

 

    
 

 Manifestations of Lifeالخُاة ومظاهشها 

 

٣ض واخضة او ا٦ثر مً هظه  خظاء والخىٟـ والخغ٦ت ..........الخ، ٞو الخُاة : هى ْاهغة جخمحز بسهاثو مُٗىت مشل ال٣ضعة ٖلى لٚا

 ال٩اثً ٚحر حى ...ؤي مُذ . الخىام ٌٗخبر

 زىام ؤو مٓاهغ الخُاة: 

   Protoplasm< البروجىبالصم 1>

ت مشل الهًم والخىٟـ و   هى اإلااصة التى جخ٩ىن منها ظمُ٘ ال٩اثىاث الخُت وهى لاؾاؽ للخُاة ، ظمُ٘ الٗملُاث الخٍُى

 لاٞغاػ ًدضر فى هظه اإلااصة.

 :  Organizationالخعن  -<2>

 . organs،،م٩ىهت اًٖاء الجؿم  tissues،،اوسجت cellsالخالًا  
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 : Metabolism” الاًن ” عملُاث الخدٌى الؼزائى -<3>

 Anabolismٖملُاث البىاء  - ؤ

 Catabolismٖملُاث الهضم  - ب

 

 :Anabolismعملُاث البىاء  - ؤ

 ؤي بىاء ماصة خُت ظضًضة مً اإلاىاص الٛظاثُت فى وظىص الُا٢ت . -

  حؿلؿل هظه الٗملُت ٧الخالى :

 .  Ingestionالاػخزاء  -1

ماث الهايمت  : Digestiveالهمم  -2 وهى جدى٫ اإلاىاص الٛظاثُت اإلا٣ٗضة التر٦ُب الى مىاص         بؿُُت طاثبت بىاؾُت  لاهٍؼ

Digestive enzymes . 

 .  Absorptionالامخفاؿ  -3

ماث الخسل٣ُُت  :Assimilationجمثُل  -4  . Synthesizing enzymesوجخم بمؿاٖضة لاهٍؼ

ت  Egestion:الخبرص  -2  .  Faecesوهى ٖملُت َغص اإلاىاص التى لم تهًم فى نىعة ًٞالث بغاٍػ

 

 :Catabolismعملُاث الهذم  - ب

حكمل ظمُ٘ ٖملُاث الخ٨ؿحر او الخٟخِذ التى جدضر فى اإلاىاص التى ًخم جسل٣ُها فى البروجىبالػم مً اظل اَال١ الُا٢ت  -

 َه الخُىي املخخل٠ .الالػمت للجؿم ٧ى ٣ًىم بيكا

ٗٝغ بالخىٟـ  -  . Respirationجخم ٖملُاث الهضم فى وظىص لا٦سجحن َو

 ًيخج ًٖ ٖملُاث الهضم بٌٗ اإلاىاص لاػوجُت او الىُتروظُيُت مشل البىلُىا . -

٤ بحن ٧ل مً ٖملُتى لازغاط والخبرػ!!  -  ًجب الخٍٟغ

ت ظضًضة .: هى الخسلو مً اإلاىاص التى لم تهًم  Egestionالخبرص  *   ولم ٌؿخسضمها الجؿم فى بىاء مىاص زلٍى

ت مُٗىت.  Excretion* الاخشاج   : هى الخسلو مً مىاص جالٟت ج٩ىهذ هدُجت ج٨ؿحر مىاص زلٍى

 

 :  Growth<الىمى 4>

 ٣ًهض بها اياٞت مىاص ظضًضة للماصة الخُت فى الجؿم ،،، -

اصة مٗض٫ البىاء ًٖ مٗض٫ الهضم -  ،،، جخم هظه الٗملُت فى خالت ٍػ

 اطا حٗاص٫ مٗضال البىاء والهضم ٞإهه ال ًدضر ...................  -

 

 “         Irritability “ Sensitivity” الاخعاط ” <الخعاظُت 5>

 –للخٛحراث التى جدضر فى الىؾِ املخُِ بها،،،،،،،،،،، ،،مازغاث زاعظُت  Responseهى ٢ضعة ال٩اثً ٖلى لاؾخجابت  

 مازغاث صازلُت.
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 : Reproductionالخيازش  -<6>

 ٢ضعة ال٩اثً ٖلى اهخاط اٞغاص ظضًضة قبيهت باالباء لانلُحن بٛغى خٟٔ الىٕى مً لاه٣غاى.

 

 The Cellالخلُت                       

 ”هى انٛغ وخضة بىاء فى ال٩اثً الخى 

 ن٢ض ٩ًىن الٟغص ٖباعة ًٖ زلُت واخضة او ٩ًىن الٟغص مً ٖضة زالًا جهل للمالًح

ُاوى  -   Robert Hooke 1665ًغظ٘ ا٦دكاٝ الخلُت وحؿمُتها الى الٗالم البًر

 م 1831ًغظ٘ ا٦دكاٝ الىىاة الى الٗالم بغاون ٖام   -

 “  الٗالم بغ٦ىجى”البروجىبالػم هى اؾاؽ اإلااصة الخُت ل٩ل ال٩اثىاث الخُت  -

 م 1864البروجىبالػم هى لاؾاؽ الُبُعى للخُاة الٗالم قىلخحز  -

ت  - ت )الىٍٓغ ظمُ٘ ال٩اثىاث الخُت جتر٦ب مً زالًا وهىاجج لهظه الخالًا وان الخلُت هى وخضة بىاء ” م( : 1864 -1839الخلٍى

ُٟت والتر٦ُب وؤجها جيخج مً زلُت ٧اهذ مىظىصة مً ٢بل  “.ال٩اثً الخى مً خُض الْى

 

 ؟ ما هى الـشق بحن الخلُت الخُىاهُت والخلُت الىباجُت

 



17 

 

 
 *ؼيل الخلُت   

اث٠ التى جاصحها:ًسخ  ل٠ ق٩لها بازخالٝ الْى

 الك٩ل اإلاٟلُذ : هى التى ج٣ىم بخُُٛت الؿُذ الخاعجى لل٩اثً الخى . -1

ً التى ٩ًىن لها ا٢ل ؾُذ وا٢صخى حجم.”        -2  ال٨غوي : فى زالًا الخسٍؼ

٘ مشل الخالًا الٗهبُت . -3  الخالًا اإلاؿخُُلت : وهى التى ج٣ىم بالخىنُل والخىَػ

 الًا لها ال٣ضعة ٖلى الُى٫ وال٣هغ : مشل زالًا الًٗالث .ز -4

 لِـ لها ق٩ل زابذ : مشل زالًا لامُبا و٦غاث الضم البًُاء .”      -5
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 Cell membrane. ػؽاء الخلُت او الؼؽاء البالصمى1               *جشهُب الخلُت

 ) العِخىبالصم + الىىاة(  Protoplasm. البروجىبالصم 2                                          

 

 

 
 : ػؽاء الخلُت او الؼؽاء البالصمى او الؼؽاء الخلىي - 1

% لُبُضاث 4 –% ٧ىلِؿترو٫ 13 –% ٞىؾٟىلبُضاث 25 –% بغوجِىاث 55ٚكاء ع٤ُ٢ قبه مىٟظ ومغن ًدُِ بالخلُت ) 

 % ٦غبىهُضعاث(3 –

خ٩ىن مً الؿُلُلىػ اما فى الخلُت الخُىاهُت ٖلى هُئت اٚكُت مُخه زاعط الخلُت جدضص  وهى ًىظض فى الخلُت الىباجُت ٍو

 ق٩لها .

 

 اهم وظائـه : 

اث الخلُت      * خٟٔ مدخٍى
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 * بُٖاء الخلُت ق٩لها الخام .   

 ( هـارًت الؼؽاء* جىُٓم مغوع اإلاىاص بحن الخلُت والىؾِ املخُِ بها )  

مُٗىت وبضعظاث مسخلٟت وال ٌؿمذ بمغوع مىاص ازغي خؿب          اخخُاظاث الخلُت  * الٛكاء ٌؿمذ بمغوع مىاص  

ت الؼؽاء)  (.اخخُاٍس

 

 
 

 

 :   جشهُب الؼؽاء الخلىي *  

ئاث مً البروجحن.  -  خسللها بٌٗ الجٍؼ  َب٣خحن مً اللُبُضاث       ٍو

ماث مغجبُت بالٛكاء. مىضمج ٩ًىن ٢ىىاث إلاغوع اإلاىاص الظاثبت فى اإلااء او ٦ىا٢ل بشوجحن -  للمىاص او ٧ةهٍؼ

( لها صوع فى عبِ الخالًا م٘ بٌٗ وبٌٗ -جىظض فى نىعة ظل٩ُىلبُضاث او ظل٩ُىبغوجِىاث  طاث شخىت ) الىشبىهُذساث -

ئاث جلٗب صوع فى الخٟاٖالث اإلاىاُٖت.  الجٍؼ
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 العِخىبالصم + الىىاة() :Protoplasmالبروجىبالصم -2

 :cytoblasmالعِخىبالصم -1

ًدخىي ٖلى اظؿام وخبِباث طاث احجام وؤق٩ا٫ مسخلٟت مٗل٣ت ُٞه ًُل٤  Cell Lymphؾاثل عاث٤ ٌؿمى لُم٠ الخلُت  -

 وهى : Organeidsٖلى هظه لاظؿام الًُٗاث 

 ) البالؾدُضاث ، لاظؿام الؿبدُت ، ؤظؿام ظىلجى ، اللُُٟاث ، لاؾىاٍ    وألاهضاب ، الجؿم اإلاغ٦ؼي ،...( . 

 

 : لُل الىُمُائى للمادة الخُت وؤظهشث اجها جخىىن مً*الخد

 % (90-60اإلااء )  - 

ت )  -   % ٦غبىهُضعاث  (1% لُبُضاث، 15-10% بغوجحن، 15مىاص ًٍٖى

ت ) -  {.Na, K, CL, Mg, SO4, Ca%( }5اًىهاث ٚحر ًٍٖى

 

A )ت )البروجِىاث  *الترهُب الىُمُائى للبروجىبالصم: مىاد عمٍى

 ث مً لاخماى لامُيُت وج٣ؿم الى:جتر٦ب البروجِىا

ت:*  وهى التى ًدخاظها الجؿم ب٨مُاث ٦بحرة فى الىمى وججضًض لاوسجت وال جهى٘ بالجؿم اهما  اخماك امُيُت لشوٍس

٤ الٛظاء.        ًدهل ٖليها ًٖ ٍَغ

ت:*       جهى٘ صازل الجؿم اخماك امُيُت ػحر لشوٍس

 اهمُتها:
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ت والخالًا و٧ل الترا٦ُب اإلاىظىصة صازل  ظؼء هام فى جغ٦ُب البروجىبالػم  - وجضزل فى جغ٦ُب ال٨غومىؾىماث وؤٚكُت لاهٍى

بىؾىماث و الخٍُى اإلاٛؼلُت ا  والٍغ  الؿِخىبالػم مشل اإلاُخى٧ىهضٍع

ماث( مشل اهخ٣ا٫ اإلاىاص زال٫ ٚكاء الخلُت و ه٣ل   - لها صوع هام ٦ٗىامل مؿاٖضة فى جيكُِ الخٟاٖالث ال٨ُمُاثُت )لاهٍؼ

 اعاث الٗهبُت واه٣باى الًٗالث والهًم والخمشُل الٛظاجى.لاق

 

ت: جلٗب صوع هام فى جسل٤ُ لاخماى لامُيُت اإلا٩ىن الغثِسخى للبروجِىاث و جدضًض وه٣ل الهٟاث  *الاخماك الىىٍو

 الىعازُت.

 

B*  :)ت )اللُبُذاث  الترهُب الىُمُائى للبروجىبالصم: مىاد عمٍى

ت وؤًًا اٚكُت اإلاُلحن فى حٗخبر اإلاهضع الغثِ اهمُتها: سخى للُا٢ت فى الجؿم ، اخض اإلا٩ىهاث الغثِؿُت لالٚكُت الخلٍى

 لالُاٝ الٗهبُت

 ا٢ؿامها: 

ضاث زالزُت(.   3:  اللُبُذاث البعُىت - ئاث اخماى صهىُت + ظؼت ظلؿحرو٫ )ظلؿٍغ  ظٍؼ

 مشل الٟىؾٟىلُبُضاث ، الجل٩ُىلُبُضاث  اللُبُذاث اإلاشهبت : -     

 الهغمىهاث الجيؿُت و ال٩ىلؿخحرو٫. العخحروداث      : -     

 

C :)ت )الىشبىهُذساث  *الترهُب الىُمُائى للبروجىبالصم: مىاد عمٍى

 حٗخبر اهم مهاصع الُا٢ت فى الجؿم اهمُتها:

 وهى جسل٤ فى الىباث بىاؾُت ٖملُت البىاء الًىجى

 اكعامها: 

اث اخادًت*  اث زالزُت ، عباُٖت ، ز ظىٍش  ماؾُت ، ؾضاؾُت )الجل٩ىػ(: ؾ٨ٍغ

اث زىائُت* ئحن مً اخاصًت الدؿ٨غ )ظل٩ىػ + ظل٩ىػ  ظىٍش  مالخىػ( ---: اجداص ظٍؼ

اث عذًذة: ئاث م٣ٗضة اليكا الخُىاوى )ظل٩ُىظحن( =  *ظىٍش وخضة ظل٩ىػ وهى ًسؼن فى ال٨بض والًٗالث اما  30-28ظٍؼ

 وخضة. 300اليكا الىباحى = 

ـــ                              ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

 

 جشهُب الخلُت: البروجىبالصم )العِخىبالصم (:

هى ؾاثل عاث٤ ٌؿمى لُم٠ الخلُت الظي ٣ً٘ زاعط الىىاة وهى مداٍ بٛكاء الخلُت ًدخىي ٖلى الٗضًض مً الترا٦ُب املخخلٟت   

 ُه.فى الك٩ل والدجم مٗل٣ت ٞ
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ت  -           اظؿام خُه                                            -   Metplasmاظؿام ٚحر خُت حٗٞغ

ً   -      صاثمت الىظىص فى الؿِخىبالػم                         -  خبِباث الخسٍؼ

ت -مداَت بإٚكُت حكبه ٚكاء الخلُت                    -  خبِباث اٞغاٍػ

ماث                     جدخىي ظمُ -  اظؿام وؿل -          ٗها ٖلى اهٍؼ

هالث -         لها صوع فى اليكاٍ لاًطخى للخلُت                    خٍى

 اللُٟاث -                          :                                                  مثاٌ

 البالؾدُضاث -                                الجؿم اإلاغ٦ؼي                         -

ا                                        -  الىىاه -                        اإلاُخى٧ىهضٍع

 ظهاػ ظىلجى -

  اللِؿىؾىماث -

 

 
 

 

 

  احعام خُه

 : الجعم اإلاشهضي  -1
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لها ال٣ضعة ٖلى لاه٣ؿام وال ًىظض فى الخالًا الٗهبُت وهى ظؿم بًُاوي ٣ً٘ ٢ٍغب مً الىىاة ٣ِٞ فى ظمُ٘ الخالًا التى 

 وزالًا الضم.                     

 وظُـخه: ًلعب دوس هام فى عملُت اهلعام الخلُت خُث ًىىن خُىه اإلاؼٌض ازىاء اهلعام.

 

ا: -2  الاحعام العبدُت او اإلاُخىهىهذٍس

ت. - ت او ٦غٍو ُٗت بًُاٍو  وهى ٖلى ق٩ل ٖلى زٍُى ٞع

 ٖضصها فى الخلُت ٚحر زابذ )مئاث / زالًا ظؿم( -       

 هى او٫ ما ًسخٟى مً الخلُت ٖىض مىتها. -       

ًاء الجؿم ٩٦ل( بالُا٢ت التى وظُـتها  : ًُل٤ ٖليها بُىث الُا٢ت الخانت بالخلُت خُض جؼوص الخالًا )وبالخالى لاوسجت وألٖا

اثٟها. جدخىي ٖلى ا٦ثر مً  ماث الخىٟؿُت وطل٪ للمؿاٖضة فى ا 70جدخاط اليها لخ٣ىم بْى م وزانت لاهٍؼ م ومؿاٖض اهٍؼ هٍؼ

اث٠ التى ج٣ىم بها. ت للْى  ٖملُاث لا٦ؿضة واهُال١ الُا٢ت صازل الخالًا و٦ما جدىي ٖلى ُٞخامُىاث ومٗاصن يغوٍع

ت.        - ً ٚمض الظًل فى   الخُىاهاث اإلاىٍى  مؿئىلت ًٖ ج٩ٍى

        
 

 

 

 : Golgi bodiesاحعام حىلجى  -3

هالث   -  ٠ مؿخضًغة مخهل بها الٗضًض مً الخٍى  اٚكُت ملؿاء لاؾُذ ج٩ىن اهابِب او ججاٍو

لٗب صو هام فى اًٌ الخلُت -   جىظض فى مٗٓم زالًا الجؿم ٍو

ت ف -  ً الىىاجج لاٞغاٍػ ت خُض ٣ًىم بخجمُ٘ وحٛل٠ُ وجسٍؼ ُٟت اٞغاٍػ ى ق٩ل الضوع الغثِسخى له ًٓهغ فى الخالًا التى لها ْو

هالث لخحن اهُال٢ها.   خٍى

ت. ----ظهاػ ظىلجى  ------بغوجحن ------الكب٨ت لاهضوبالػمُت الخكىت - هالث اٞغاٍػ ً خٍى  ججم٘ وحٛل٠ صازل ٚكاء لخ٩ٍى

 

 :Lysosomesاللِعىظىماث -4

ماث مدللت )هايمت( -  ت مٛلٟت بٛكاء وجدخىي ٖلى اهٍؼ  جغا٦ُب صاثٍغ
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اثٟها:  -    ْو

 م صازل الخلُت * الهً        

 * ٖملُاث اًٌ اإلاىاص ال٨غبىهُضعاجُت        

اث الخالًا ولاوسجت فى ْغٝو مُٗىت. مشا٫ ما ًدضر ازىاء ٖملُت الخدى٫ فى       * جلٗب صوع هام فى الخسلو مً بٌٗ مدخٍى

 البرماثُاث خُض جخل٠ الٗضًض مً الخالًا وتهضمها ازىاء جدلل وازخٟاء الظًل.

ماث التى جخل٠ لاوسجت اَال١ بٌٗ لا  -  هٍؼ

 (Metaplasmاحعام ػحر خُت)حعشؾ  

  -              ً ت         -خبِباث الخسٍؼ  اظؿام وؿل                    -خبِباث اٞغاٍػ

هالث     -    الىىاه   -البالؾدُضاث            -اللُٟاث        -خٍى

   

 : Plastidsالبالظدُذاث  -1

 ما جىظض ف 
ً
 جسخل٠ فى الك٩ل والدجم واللىن  –ى الخلُت الخُىاهُت هاصعا

 اقهغها هى البالؾدُضاث الخًغاء  – 

 وظُـتها:

 لها ال٣ضعة ٖلى لاه٣ؿام صازل الخلُت . -جضزل فى ٖملُاث لاًٌ الٛظاجى .  -

  

 : Fibrilsاللُُـاث  -

 ا الًٗلُت .ٖباعة ًٖ الُاٝ نٛحرة وهى للخضُٖم ؤو لاه٣باى ولاهبؿاٍ  فى الخالً 

 : Flagella & Ciliaالاظىاه وألاهذاب  -

 بغوػاث هدُلت جسغط مً الؿِخىبالػم وجمخض ٖلى الؿُذ الخاعجى للخلُت

 : حؿخسضم للخغ٦ت ؤو إلخضار جُاع مً الؿاثل ٖلى الؿُذ .وظُـتها 

 

 :الىىاة-2

اإلاٗغٝو بالؿاثل الىىوي ) الٗهاعة  ًٟهل ؾاثل الخلُت ًٖ ؾاثل الىىاة“ الٛكاء الىىوي ” وظىص ٚكاء ٌٗٝغ بـ ..  -

ت( .  ًىظض صازل الىىاة لاحى : الىىٍو

اث : -1 ت . الىٍى  ظؿم ٦غوي او بًُاوي و٢ض جىظض فى الىىاة ا٦ثر مً هٍى

وؿُج قب٩ى ًخ٩ىن مً خبِباث مخهلت بسٍُى مً اللُشحن وجغي ٖىض جشبُذ الخلُت بىاؾُت :  Chromatinالىشوماجحن  -2

اث مُٗىت ا  زىاء ٖملُت لاه٣ؿام .٦ُماٍو

 

 **ؤهمُت الىىاة :

 والتى بضون هىاة جمىث. :الخلُت التى جدخىي الىىاة فى لاه٣ؿام حؿخمغ وحِٗل  فى الامُبا -
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تها فى لاظُا٫ لازحرة مً ال٩اثىاث وبظل٪ جمىث هظه ال٨غاث.هشاث الذم الخمشاء -  : جسخٟى ؤهٍى

ً ظضاع  فى الخالًا الىباجُت -   الخالًا واإلاىاص الٛظاثُت ٞيها ٖلى الىىاة:ٌٗخمض ج٩ٍى

 

 :The nucleusالىىاة  -ؤ

ت. -  اث الضم الخمغاء فى الشضًُاث و الهٟاثذ الضمٍى  جىظض فى ٧ل زالًا الجؿم ماٖضا ٦ٍغ

 : جلٗب صوع هام فى خُاة الخلُتاهمُتها 

 ؟ -الىعازُت مً ظُلمؿئىلت ًٖ اوكُت ٖضًضة بالخلُت مشل الخمشُل الٛظاجى والخ٩ازغ وه٣ل الهٟاث 

ت  –)الٛكاء الىىوي  الترهُب:  الؿاثل الىىوي( –الكب٨ت ال٨غوماجُيُت  –الىٍى

ىٓم جباص٫ اإلاىاص بحن الىىاة و  الؼؽاء او الؼالؾ الىىوي:-1 اث الىىاة الضازلُت ٍو  ؟-ًدمى مدخٍى

ت:-2  . Rrnaوج٣ىم باهخاط  RNAجدخىي ٖلى  الىٍى

 : الؽبىت الىشوماجُيُت-3

ت. ئل الىىوي:العا-4  ماصة جمال اإلاؿاٞت بحن ال٨غوماجحن والىٍى

 

 Cell Divisionاهلعام الخلُه 

 

ًخ٩ىن ظؿم ال٩اثً الخي الغاقي مً ٖضص مً الخالًا و طل٪ بؿبب همى ال٩اثىاث بٗملُت جًا٠ٖ هظه الخالًا خُض ًيكإ  -

جىث الظي ًى٣ ًه املخهبه او الٍؼ ً هظا ال٩اثً انال مً زلُه واخضه هي البٍى ؿم ٖضة اه٣ؿاماث مخخالُه ازىاء ج٩ٍى

ىاْغ طل٪ ما ًدضر في الخُىاهاث لاولُه وخُضة الخلُه الظي ُٞه ًخًا٠ٖ ٖضص الخُىاهاث هٟؿها  ظؿم ال٩اثً الخي ٍو

 باه٣ؿامها

٣خان اؾاؾِخان في اه٣ؿام الخالًا في ال٩اثىاث املخخلٟه بما في طل٪ الخُىاهاث لاولُه. -  ولهظا ٞان هىا٥ ٍَغ

 

 

  :Amitosisاو    Division directالاهلعام اإلاباؼش -1

للهضبُاث و ٢ض ًدضر  اخُاها بهٟه   Macronucleusًدضر في الخُىاهاث لاولُه ٣ِٞ و زانه في الىىاه ال٨بحره  -

ان(  اؾخصىاثُت في بٌٗ الخُىاهاث اإلاخ٣ضمه ٦ٓاهغه مً الٓىاهغ اإلاغيُت ) الؿَغ

ُُه و ال ًغاعي ُٞه اي هٓام اله٣ؿام ال٨غومىؾىماث ول٨ً ًدضر ان حؿخُُل ًخم هظا لاه٣ؿام بهٟه ٖكىاثُت وبؿ -

جُا في الؿِخىبالػم اًًا و ٌؿخمغ طل٪ ختي جى٣ؿم الخلُه جماما الي ٢ؿمحن  الىىاه و ًٓهغوؾُها ازخىا١ ًؼصاص جضٍع

ي الخُىاهاث لاولُه او ًٓال ٌؿخ٣ل ٧ل ظؼء منها باخض ههٟي الىىاه و جىٟهل الخلُخان اإلا٩ىهخان في اٚلب الخاالث ٦ما ف

 ملخه٣خان ببًٗهما البٌٗ ٦ما في لامُبُا.

  الثىائى البعُي -1مثاٌ :

 ُٞه جى٣ؿم الىىاة الى ههٟحن زم ًى٣ؿم الؿِخىبالػم  –* ًدضر فى لاولُاث 
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 مً الخلُت لانلُت .    
ً
 * ًيخج ٖىه زلُخحن مدكابهخحن انٛغ حجما

 

 :ect DivisionIndirالاهلعام ػحر اإلاباؼش  -2

هظا لاه٣ؿام قاج٘ في زالًا اظؿام الخُىاهاث الغا٢ُه و ًدضر ان جمغ الخلُه بُىع مٗحن ٌؿمي َىع الؿ٩ىن  -

interphase  ٢بل الضزى٫ في ٖملُه لاه٣ؿام و ال ًخمحز في هظه اإلاغخله ق٩ل ال٨غومىؾىماث و ًدضر هظا لاه٣ؿام

لاه٣ؿام في الخالًا الجؿمُه ازىاء همى ال٩اثً الخي او ججضًض الخالًا  بىٓامحن خؿب اليؿُج الظي ًدضر ُٞه ٞاطا ٧ان

ً    Mitosisالخالٟه ٞاهه ٌؿمي بااله٣ؿام اإلاُخىػي  ًاء الخىاؾلُه بٛغى ج٩ٍى اما اطا خضر هظا لاه٣ؿام في زالًا لٖا

 . Meiosisالجامُُاث ٞاهه ٌؿمي خُيئظ بااله٣ؿام لازتزالي او اإلاُىػي 

   Meiosisلاه٣ؿام اإلاُىػي   -.               ب Mitosisؿام اإلاُخىػي لاه٣ -ؤ   

     

 :Mitosisالاهلعام اإلاُخىصي -ؤ 

ًاء الخىاؾلُه و ُٞه جى٣ؿم الخلُه  - ًدضر هظا لاه٣ؿام في ظمُ٘ لاوسجه الجؿمُه للخُىاهاث الغا٢ُه ٖضا اوسجت لٖا

ُه الي ازىحن بدُض ًب٣ي ٖضص ال٨غومىؾىماث زابخا في  الخلُه الىاججه مشله في طل٪ لازالًا لانلُه ٢بل لاه٣ؿام ٞو

ؼصاص مٗض٫ خضوزه ازىاء  جخًا٠ٖ لازالًا زال٫ ٖملُت م٣ٗضه الي خض ما ًيخج ٖنها اه٣ؿام ال٨غوماجحن الىىوي بالدؿاوي ٍو

ً الجىُجي زم الىمى و في خاالث الخئام الجغوح و في اؾدبضا٫ ظلىص الخُىاهاث ٖىض لا وؿالر و هي اًًا هٟـ الٗملُه الخ٩ٍى

ان( و في خالت الخُىاهاث التي جماعؽ ٖملُت الخجضص   .Regenerationالتي جدضر ٖىض خضور لاوعام الخبِشه ) الؿَغ

 ًدضر فى ظمُ٘ الخالًا الجؿضًت فى الخُىاهاث الغا٢ُت ما ٖضا الخالًا الجيؿُت  -  ارن

ٌ ؤوس -   جتها الخالٟت،ٌؿاهم في همى ال٩اثىاث الخُت وحٍٗى

 ٦ما ٌؿاهم في ه٣ل الجُىاث اإلاىظىصة ٖلى ال٨غومىؾىماث مً الخلُت ألانلُت بلى    الخلُخحن الجضًضجحن. - 

 :Mitosisمشاخل الاهلعام اإلاُخىصي 

 :Prophaseاإلاشخلت الخمهُذًت  -1

    الىىاة:      -

ً الكب٨ت ال٨غوماجُيُت    * ج٩ٍى

 بٌٗ م٩ىهت ال٨غومىؾىماث * جخًا٠ٖ اإلااصة الىعازُت )ٖملُت الخىاسخ(* جدىلها الى زٍُى  زم جىٟهل ًٖ 

 :                              العِخىبالصم -

 * الجؿم اإلاغ٦ؼي ًى٣ؿم الى ازىحن ًخجت ٧ل هه٠ لُٝغ الخلُت

 جخ٩ىن زٍُى اإلاٛؼ٫ وجخجت إلاىخه٠ الخلُت م٩ىهت جغ٦ُب ٌكبت الىجمت )لاؾتر(.

ت- جُا و : جبضؤ فى لا الىٍى  ًبضؤ فى الخدلل ولازخٟاء. الؼالؾ الىىويزخٟاء جضٍع
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 :Metaphaseاإلاشخلت الاظخىائُت  -2

 * جخدغ٥ ال٨غومىؾىماث الى مىخه٠ الخلُت وجه٠ُ ٖلى الخِ اإلاىه٠ للخلُت واإلاٗغٝو باؾم ال٣غم لاؾخىاجى

دؿ٘ اإلاٛؼ٫ لُدخل الجؼء لا٦بر مً الخلُت   * ٍو

 ماث مغجبُت بالؿىترومحراث الى الخٍُى اإلاٛؼلُت* ال٨غومىؾى 

 الٟترة الؼمىُت للمغخلت ٢هحرة.

 

 

 

 :Anaphaseاإلاشخلت الاهـفالُت -3

   خحن مً ال٨غوماجُضاث  وجخ٩ىن مجمٖى

ت(  .      جيك٤ ال٨غومىؾىماث الى ٦غوماجُضًً )٦غومىؾىماث بىٍى

 .ت الى اخض َغفى الخلُت  جخدغ٥ ٧ل مجمٖى
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 :Telophaseهائُت اإلاشخلت الن -3

 .ُٗت لت وٞع  جسخٟى زٍُى اإلاٛؼ٫ وال٨غومىؾىماث جهبذ ٍَى

   .ت مً ال٨غومىؾىماث  ْهىع الٛكاء الىىوي خى٫ ٧ل مجمٖى

 .ت صازل ٧ل هىاة ظضًضة  ٌٗاص بىاء الىٍى

  ٓهغ جسهغ بحن الىىاجحن فى الخلُت لام ً ٍو  الؿِخىبالػم ًى٣ؿم الى ظؼثحن مدؿاٍو

 زلُخحن ًىٟهالن بٗض طل٪.  جى٣ؿم الخلُت لام الى  

 

 
 

 :Mitosisمشاخل الاهلعام اإلاُخىصي 
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 :Meiosisالاهلعام اإلاُىصي -ب

 

ت (.  ًاث وخُىاهاث مىٍى  *ًدضر ٣ِٞ فى  الخالًا الجيؿُت) بٍى

 * ًدضر ُٞه ازتزا٫ ال٨غمىؾىماث الى الىه٠.

ً الخالًا الخ - ً ًدضر هظا الىٕى مً لاه٣ؿام في الخُىاهاث ٖىض ج٩ٍى ت ٞهى ًدضر ٖىض ج٩ٍى ت ام اهشٍى ىاؾلُت ط٦ٍغ

ًاث في الخُىاهاث الغا٢ُه و ًخًمً  ت و البٍى ً الخُىاهاث اإلاىٍى الجامُُاث اإلاظ٦غه و اإلااهض في الخُىاهاث الضهِئه و في ج٩ٍى

زلُه هاججه ٖىه اه٣ؿام  ال٨غومىؾىماث مغه واخضه بِىما جى٣ؿم الىىاه مغجحن و هى ًسخل٠ ًٖ لاه٣ؿام اإلاُخىػي في ان ٧ل 

 Reduction Divisionجدخىي ٖلي هه٠ الٗضص اإلاؼصوط لل٨غومىؾىماث وطل٪ ٌؿمي بااله٣ؿام لازتزالي 

ض صاثما مً   وله ٞاثضه ازغي هامه ظضا لاله٣ؿام لازتزالي هى الخباص٫ الجُجي الظي ًدضر زال٫ ٖملُت الٗبىع و التي جٍؼ

جه خُض ان هظه الٗملُت حؿمذ للٟغص الىاجج ان ًمخل٪ ٖىامال وعازُت اجُه مً ٞغصًً الترا٦ُب الىعازُت املخخلٟه لالظُا٫ الىاج

.ً  مسخلٟحن هما لابٍى

 

 *مشاخل الاهلعام اإلاُىصي :
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 اإلاملىت الخُىاهُت

ُٞما بُنها في جغ٦ُبها وق٩لها وحجمها.  ًحن ال٩اثىاث، التي حِٗل ٖلى ال٨غة ألاعيُت، وجسخل٠ جخ٩ىن اإلامل٨ت الخُىاهُت مً مال 

 مً زال٫ املجهغ، ؤو ٦بحرة الدجم. و٢ض ال جخجاوػ ؤَىالها بً٘ مللُمتراث، ؤو 
ّ
غي بال

ُ
٣ٞض ج٩ىن نٛحرة الدجم لضعظت ؤجها ال ج

. ومنها ما ٌِٗل في
ً
ض ٖلى زالزحن مترا ؤٖلى ٢مم الجبا٫، ؤو في ؤٖما١ البدغ، ؾىاء في مىا٤َ قضًضة البروصة،  جهل بلى ما ًٍؼ

٧ال٣ُبحن الكمالي والجىىبي، ؤو قضًضة الخغاعة، ٦مى٣ُت الصخاعي وزِ لاؾخىاء. وحِٗل الخُىاهاث ب٩اٞت ؤق٩الها 

 .اء ؤو ما ٌؿبذ في اإلااءوؤحجامها، في مسخل٠ ؤهداء الٗالم. منها ما ًمصخي ؤو ًؼخ٠ ٖلى ألاعى، ومنها ما ًُحر في الهى 

ُـى )  ، ؤو٫ مً ظم٘ اإلاٗلىماث الخانت بدُىاهاث ٖهغه وق٩لها،  (Aristotle ١.م 322 – 384و٧ان الُٟلؿٝى الُىهاوي ؤعؾ

 لهظا 
ً
 للخُىاهاث ؤ٦ثر مً ج٣ؿُمه لها بلى خُىاهاث طاث صماء، وؤزغي صون صماء. ول٨ىه وي٘ ؤؾؿا

ً
 عؾمُا

ً
ولم ٣ًترح ج٣ؿُما

اصاتها وجغ٦ُب ؤظؼاء ظؿمها“٣ٞغة ٢ا٫ ٞيها:  الخ٣ؿُم في ٣ت خُاتها وؤٞٗالها ٖو  لٍُغ
ً
وجلذ ”. ًم٨ً جمُحز الخُىاهاث َب٣ا

ضي ألانل، ٧اعولُىؽ لُيُىؽ ) ٗـي، الؿـٍى ش الُبُ  ) م1778ـ 1707مداولت ؤعؾُى مداوالث ٖضًضة، ختى ظاء ٖالم الخاٍع

Carolus Linnaeus ُل٤ ٖلُه بد٤ الىٓام  ” وله مال٠ مهم في هظا الخهىم، ٖىىاهه”. ٠ُ الخضًضبمام ٖلم الخهي“، ٍو

ٗخبر ؤؾاؽ ٖلم الخهي٠ُ الخضًض. ٌٗخمض الخهي٠ُ الخضًض ٖلى التر٦ُب  Systema Naturae  )م1758” )الُبُعي  ٌُ  ،

اث٠ الضازلي والخاعجي لل٩اثً، بياٞت بلى خ٣اث٤ ٖلم لم ألاظىت  ْو لم الىعازت، ٖو لم البِئت، ٖو ًاء، ٖو  .ألٖا

د٨ُغؤّما الٗالم  ٩ي عوبغث هٍى ، ٣ٞض نى٠ في الخمؿُيُاث، ألاخُاء في زمـ ممال٪ )مجامُ٘ عثِؿُت( R.H. Whittaker ألامٍغ

 :هي

 

https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
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  اإلامل٨ت 

وخُضة الخلُت وجخ٩ىن مً زالًا ؤولُت، الىىاة بال ٚكاء  Monera ) الىىاة )اإلاىهحرا    ممل٨ت ؤولُاث 

اث ٖلى ن مجمٖى ٩ىَّ
ُ
 ج
ً
ؾالؾل ؤو  ق٩ل )بضاثُت(، ؤخُاها

 .ي جغا٦ُب ؤزغ 

ِؿُاث )البروحؿخا ممل٨ت  وخُضة الخلُت وجخ٩ىن مً زالًا خ٣ُ٣ُت الىىاة، ٦بحرة  Protista ) ال٣َغ

اث ٖلى ّىِن مجمٖى
َ
٩
ُ
 ؾالؾل ؤو مؿخٗمغاث ق٩ل الدجم، ج

اث ٖضًضاث الخالًا، وزُُُت الك٩ل، وطاث زالًا مخسههت  Fungi ممل٨ت الٍُٟغ

 م٣ٗضة التر٦ُب

 الًا م٣ٗضة التر٦ُبٖضًضاث الخالًا وطاث ز Plantae ممل٨ت الىباث

 ٖضًضاث الخالًا وطاث زالًا م٣ٗضة التر٦ُب Animalia ممل٨ت الخُىان

ؿمى ٖلم الخهي٠ُ ُـت، م٩ىٌن مً ٧لمخحنTaxonomy َو وحٗجي جغجِب،   Taxis:، وهى لٟٔ مكخ٤ مً الُىهاه

ت ؤو ؤ٦ثر مً وهى ٖلٌم حهخم بترجِب ال٩اثىاث املخخلٟت ٖلى ؤؾاؽ َب٣ي. ٞخىض .وحٗجي ٢اهىن    Nomosو مج ٧ل مجمٖى

٣ت هٟؿها في اإلاؿخىي الظي   بالٍُغ
ً
اجه ؤًًا لى، الظي جىضمج مجمٖى ت واخضة مً اإلاؿخىي ألٖا اث الضهُا، في مجمٖى املجمٖى

 
ً
بضؤ هظا الدؿلؿل الُب٣ي مً الىخضاث الخهيُُٟت ألاؾاؾُت اإلاىظىصة ٖىض ال٣اٖضة ـ وهي ألاهىإ ـ ناٖضا ٌٗلىه وه٨ظا. ٍو

ٗبر ٖنها باؾم الٗالم ؤو اإلامل٨ت هدى ال٣مت، ٌُ  لهظا الدؿلؿل، ٞهىا٥ ؾب٘ َب٣اث ؤو مغجباث ؤؾاؾُت، . Kingdomالتي 
ً
وجبٗا

 ، اإلامل٨تPhylum ، الكٗبتClass ، الُاثٟتOrder الغجبت ، Family (، الٟهُلت )الٗاثلتGenus ، الجيـSpecies هي: الىٕى

kingdom.  دضص اإلاىي٘ اليؿبي ل٩ل ًُ م٨ً ؤن   مٗخض٫ الض٢ت ٍو
ً
 لهظا الىٓام الُب٣ي، جدضًضا

ً
٣ا  .خُىان في اإلامل٨ت ٞو

 اإلاغاجب الخ٣ؿُمت

 : ت مً الىٕى  زهب وؿلوإهخاط  بُنهاال٣اصعة ٖلى التزاوط ُٞما  ال٩اثىاث الخُتمجمٖى

ت مً لاهىإ اإلادكابهت طاث الهلتالجيـ: م  الىز٣ُت م٘ بًٗها              جمٖى

ت مً لاظىاؽ اإلادكابهت طاث الهلت Familyالعائلت او الـفُلت -    الىز٣ُت م٘ بًٗها             .  : مجمٖى

          البٌٗ 

ت مً الٗاثالث اإلادكابهت.                  Orderالشجبت -  : مجمٖى

ت مً الغجب طاث الهٟاث اإلاكتر٦ت . :                Class الىائـت -  مجمٖى

ت مً الُىاث٠ طاث الهٟاث اإلاكتر٦ت والتر٦ُب الٗام.  Phylumاللبُلت او الؽعبت -  :مجمٖى

ت مً ال٣باثل الخُىاهُت . او الكٗب طاث الهٟاث اإلاكتر٦ت والتر٦ُب الٗام. :          Kingdomاإلاملىت   مجمٖى

الٗلمي ولا٦دكاٞاث الخضًشت في ٖلم الىعازت، ْهغث الخاظت بلى جىُٓماث ؤ٦ثر ص٢ت. و٢ض ؤم٨ً جد٤ُ٣ طل٪ ًٖ  وم٘ الخ٣ضم

٤ بصزا٫ مغجباث بياُٞت، بحن اإلاغجباث ألاؾاؾُت الؿب٘  ٞى١ “الؿاب٤ ؤلاقاعة بليها. وبظل٪ ٩ًىن هىا٥  ٍَغ

بـاث” ؤو ” جدذ عجب ” و   Superorder”عجب ِْ ئُٟاث” ؤو ” جدذ َىاث٠ ” و Superclass ” ٞى١ َىاث٠” و   Suborder“ ُعج  ” َىٍْ

https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84
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Subclass. ٟٔ٢بُلت ” ٦ما اؾُخسضم ل “Tribe   ت  .بحن الجيـ والٟهُلت وم٘ الخ٣ضم اإلاظهل في ٖلىم ال٨ُمُاء الخٍُى

ُت ض مً الخ٣ؿُماث الٟٖغ ئُت ْهغث الخاظت اإلالخت بلى مٍؼ  ٞاإلاغجباث اإلاٗ .والبُىلىظُا الجٍؼ
ً
مىما ، هيٖو

ً
 :تٝر بها خالُا

ئٟت، ُٞل٤، ٞى١ عجبت، عجبت، عجِبت، ٞى١ ٞهُلت، ٞهُلت، جدذ  ٟت، َىٍْ
َ
ٟت، َاث

َ
بت، ٞى١ َاث ُْ ٗ

ُ
ٗبت، ق

ُ
لم، ق ٖالم، ٖىٍْ

٘ ىَْ
ُ
، ه ، هٕى ـ، ٞى١ هٕى ِْ هُلت، ٢بُلت، ظيـ، ُظى

ُ
 .ٞهُلت ؤو ٞ

ٓام الدؿمُت طاث لاؾمحن، للمغة ألاولى، ب٨ُُٟت ، َّب٤ الٗالم لُيُىؽ ه“الىٓام الُبُعي ” وفي الُبٗت الٗاقغة مً ٦خاب 

 لهظا الىٓام ؤنبذ الخُىان ٌٗٝغ باؾم 
ً
ب٣ا ، ألاؾض Species ، واؾم الىٕىGenus الجيـ زابخت ٖلى الخُىاهاث. َو

ً
، ٞمشال

، ول٨ً ألاؾض Panthera ، وظيـ واخض ًُل٤ ٖلُه ظيـFamily Felidae والىمغ وهما مً ٞهُلت واخضة

 .Panthera tigris  ، بِىما ٌؿمى الىمغPanthera  leo ٌؿمى

 :و٢ض ٢ؿم ٖلماء الخهي٠ُ اإلامل٨ت الخُىاهُت بلى ٢ؿمحن عثِؿُحن، هما

لم بغوجىػوا ؤو ألاولُاث .1 ًم الخُىاهاث طاث الخلُت الىاخضةSubkingdom Protozoa ٍٖى  .، ٍو

لم مُخاػوا ؤو الخُىاهاث مخٗضصة الخالًا .2 لم ًًم ٖضة قٗب، ؤهمها: قٗبت وهظ  .Subkingdom Metazoaٍٖى ا الٍٗى

 : وجمخاػ الخبلُاث بشالر زهاثو مكتر٦ت هي،Phylum Chordata الخبلُاث

 .امخال٦ها لخبل ْهغي، وخبل ٖهبي ، و ق٣ى١ بلٗىمُت جٓهغ في مغاخل همىها -

ت في زهاثو مُٗى 42500ونى٠ الٗلماء  - اث انٛغ حكتر٥ خُىاهاث ٧ل مجمٖى ت حكحر الي هٕى مً الخبلُاث في مجمٖى

اث  اتها ٦ما  –ومنها ؤلاوؿان -اجها جىدضع مً انل واخض، وحٗض ال٣ٟاٍع اث الخبلُاث وجدىٕى اق٩ا٫ مجمٖى ؤ٦بر مجمٖى

له  : جدىٕى بِئاتها وفي طل٪ ٢ا٫ ٖؼ وظل في مد٨م ججًز

لي ؤعب٘ ًسل٤ هللا ماٌكاء وهللا زل٤ ٧ل صآبت مً ماء ٞمنهم مً ًمصخي ٖلي بُىه ومنهم مً ًمصخي ٖلي عظلحن ومنهم مً ًمصخي ٖ -"

 "ان هللا ٖلى ٧ل شخيء ٢ضًغ

اث   Subphylum وهي مً ؤ٦بر قٗب اإلامل٨ت الخُىاهُت وؤهمها، وحكمل بضوعها ؤعب٘ قُٗباث، ؤهمها قُٗبت ال٣ٟاٍع

Vertebrata .ِالتي جخمحز ؤظؿاصها بىظىص خبل قى٧ي، ًمخض لؤلمام ختى مىخه٠ املخ ٣ٞ ، 

اث   :تها ؿشعان ؤظاظُان، هماجد ؿُىذسج ؤّما الـلاٍس

اث ٖضًمت ال٩ٟى٥، وهي التي لِـ لها ؤَغاٝ مؼصوظت، ٦ما ؤّن لها ًٖى قم واخض  .Olfactory Organ ؤ. ال٣ٟاٍع

ت ألازحرة جًم زمـ َىاث٠ هي ًى قٍم، وؤَغاٞها مؼصوظت. واملجمٖى ٩ان وكُان، ٖو
َ
اث التي لها ٞ  :ب. ال٣ٟاٍع

 .Class  Pisces         ألاؾما٥ .1
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حٗجي مؼصوط،   Amphi باللٛت الُىهاهُت الخُاة اإلاؼصوظت، ألن  Amphibia وحٗجي ٧لمت :  Class  Amphibia  ماثُاثالبر  .2

غظ٘ ؤنل هظه الدؿمُت بلى ؤن ظمُ٘ ؤًٖاء هظه الُاثٟت ومً ؤمشلتها الًٟضٕ، جبضؤ خُاتها  biosو حٗجي خُاة. ٍو

٤ الخُاقُم، زم جخ دى٫ م٘ الى٢ذ بلي خُىاهاث حِٗل ٖلى ألاعى وجدىٟـ ًٖ ًغ٢اث حِٗل في اإلااء وجدىٟـ ًٖ ٍَغ

٤ الغثت  .ٍَغ

 Class Reptilia          الؼواخ٠ .3

 .Class Aves          الُُىع  .4

 .Class Mammalia          الشضًُاث .5

 ٌُ ؿمى والشالر َىاث٠ ألازحرة، م٘ ازخالٞها ووظىص ممحزاث زانت ل٩ل منها، ًجم٘ بُنها ؤن ؤظىتها جداٍ بٛكاء زام 

ؿمى Amnion ”الٛكاء ألامىُىسخي“ ٌُ لخماًت الجىحن، مً    Amniotic Fluid”الؿاثل ألامىُىسخي“، ًمخلئ بؿاثل زام 

ً ت جداٍ بٛكاء زاعجي آزغ،  .الهضماث التي ٢ض ًخٗغى لها ؤزىاء ٞترة الخ٩ٍى وإياٞت بلى هظا الٛكاء، ٞةن ؤظىت هظه املجمٖى

ؿمى  سخي“ٌُ سخي  ،Allantois ”الٛكاء ألالىخَى ًخ٩ىن مً الجضاع الخلٟي لل٣ىاة الهًمُت للجىحن. والجؼء مً الٛكاء ألالىخَى

الظي ٣ً٘ زاعط ظؿم الجىحن، ًل٣ى ؤزىاء الىالصة بط ال خاظت له، بِىما جخ٩ىن اإلاشاهت البىلُت مً الجؼء آلازغ مً هظا الٛكاء، 

 .الظي ٣ً٘ صازل ظؿم الجىحن

ت بغ٢بت، ال -  مً ال٣ٟغاث  وجخمحز خُىاهاث هظه املجمٖى
ً
جىظض في َاثٟت ألاؾما٥ ؤو البرماثُاث. وجًم هظه الغ٢بت ٖضصا

ّؿم الٟم 
َ
٣ هاب الضماُٚت، بِىما لؤلؾما٥ والبرماثُاث ٖكغة ؤػواط ٣ِٞ. وٍُ  مً ألٖا

ً
الٗى٣ُت، ٦ما ؤن لها ؤزجي ٖكغ ػوظا

، بلى ممغ ٖلىي للهىاء، وآزغ ؾ
ً
 ؤو ظؼثُا

ً
ت بّما ج٣ؿُما ٧امال  .ٟلي للُٗامفي هظه املجمٖى

 الُُىع والشضًُاث -

 :َاثٟت الُیىع  -

حٗیل الُیىع في ظمی٘ اإلاىا٤َ البیئیت ٖلى ؾُذ ألاعى وج٨ثر في اإلاىا٤َ لاؾخىاثیت وج٣ل ؤٖضاصها وؤهىاٖها ٧لما ؤججهىا  -

٦ٜ  180لى م ووػجها ب 2.5بلى ال٣ُبحن. وجسخل٠ الُیىع في ؤق٩الها وؤحجامه امً ٦بحر مشل الىٗامت والتي ًهل َىلها بلى 

ٚغام ج٣غیبا. ومً ألامشلت ٖليها ٦ظل٪ اله٣غ  2.8ؾم ووػهه بلى 5ج٣غیبا بلى نٛحر مشل َاثغ الُىان والظي یهل َىله بلى 

 والخمام وال٣ٗاب والبُغی٤ وه٣اع الخكب والهضهض والخباعي 

 : زهاثهها -

٤ الیؿخُی٘ الُ - حران بیىما الجغاص والٟغاقاث و٦شحر مً لِؿذ ٧ل الُُىع جُحر ولِـ ٧ل ما َاع مً الُُىع ُٞاثغ البٍُغ

 : الخكغاث والخٟاٞیل جُحر والجهى٠ مً الُیىع ول٨ً الُیىعهي التي جىُب٤ ٖليها اإلامحزاث الخالیت

 .الجؿم یتر٦ب مً ؤعب٘ مىا٤َ هي الغؤؽ والٗى٤ والجظٕ والظیل -

 .الجؿم مُٛى بالغیل -

غاٝ ألامامیت منها حك٩ل ألا  - غاٝ ،ألَا اث٠ مسخلٟت لها ػوظان مً ألَا غاٝ الخلٟیت ٞهي ألاعظل وجاصي ْو ظىدت ؤما ألَا

 )الخٟغ، اإلاصخي ،الؿباخت، الجلىؽ، الخ٣اٍ الٛظاء(

 .للٟم مى٣اع باعػ ٢غوي الیىظض صازله ؤؾىان، یسخل٠ ق٩له ٖلى خؿب َبیٗت الخٛظیت.4 -
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ذ لٟىاهحن الخُىاهاث  - خي مً ٦خِب الدكٍغ  .ه٣ل الخُىان الدكٍغ

 :َاثٟت الشضییاث -

غ الشضییاث في ظمی٘ ؤهداء ال٨غة ألاعيیت. الباعصة والخاعة واإلایاه الٗظبت واإلاالخت ٞمنها مایٗیل ٖلى الیابؿت في جىدك -

اإلاىا٤َ الصخغاویت الخاعة ظضا مشل الجمل ،ؤو في اإلاىا٤َ الباعصة ظضا مشل الضب ال٣ُبي ومىه ا ما یُحر مشل الخٟاف 

ن وب٣غ البدغ ) ٖغوؽ البدغ( وال٣ٟمت ومنها مایٗیل في اإلایاه الٗظ بت مشل ومنها مایٗیل في البداع مشل الخىث والضلٟح

م( والٟیل  30ال٣ىضؽ وال٣ًاٖت وظغط اإلاؿ٪ وجسخل٠ الشضییاث في ؤق٩الها وؤحجامها ٞبٌٗ ها ٦بى ع ٥ الخىث ألاػع١

 .وبًٗها نٛحر ٧الٟإع والخٟاف

 :زهاثهها -

 .یُٛي ظؿمها قٗغ.1

غ٢یت والٛضص الٗغ٢یت ٚحر مىظىصة في الخىث وال٩لب ٢ا٫  یدخىي ظلضها ٖلى ٚضص ٦شحرة.2 ت صهىیت ولبيیت وللغاثدت ٖو مخىٖى

ٞمشله ٦مشل ال٩لب بن جدمل ٖلیه یلهض ؤو جتر٦ه یلهض طل٪ مشل ال٣ىم الظیً ٦ظبىا بأیاجىا ٞا٢هو ال٣هو لٗلهم ” حٗالى

 .“ یخ٨ٟغون

 .جمل٪ بهاثها ألازضاء إلعيإ نٛاعها.3

 .٣اعیاث زابخت صعظت الخغاعةالشضییاث مً الٟ.4

 .”جٟهل ججىی٠ الهضع ًٖ ججىی٠ البًُ“جمخل٪ ًٖلت الدجاب الخاظؼ .5

 :جهى٠ َاثٟت الشضییاث بلى زالر َىیئٟاث )جدذ َاثٟت( هي -

 (َىیئٟت الشضییاث البیًیت )ألاولیت.1

 .َىیئٟت الشضییاث ال٨یؿیت.2

 .َىیئٟت الشضییاث الخ٣ی٣یت.3

-  

ُما ًسو َاثٟت الُُىع  - اث مً طاث الضم الخاع، ٞةن مٗٓمها ًخ٠ُ٨ للِٗل في Class Avesٞو ،ٞهي جخمحز بإجها ٣ٞاٍع

ان ألامامُان بلى ظىاخحن ٌؿاٖضان في الُحران،  .الهىاء ي ؤظؿامها َعل، ًسخل٠ في ٦شاٞخه ولىهه. و٢ض جدىع الُٞغ
ّ
ُٛ وَُ

 .ول٩ل منها ٖاصة زالزت ؤناب٘
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خدغ٥ الجىاخان بمؿاٖضة ٖضص مً الًٗالث - ان الخلُٟان، اللظان ًخدغ٥ بهما الُاثغ ٖلى  ٍو ت. ؤّما الُٞغ ت ال٣ٍى الهضٍع

، م٣اعهت بالخُىاهاث ألازغي، ختى ٌؿاٖضا ٖلى خٟٔ جىاػن الُاثغ ؤزىاء 
ً
ألاعى، ٞمخهالن بالجؿم في مى٣ُت ؤمامُت وؿبُا

 .ؾحره ٖلى ألاعى

، ؤن في و٢ض ظٗل هللا ؾبداهه وحٗالى لهظه الُُىع محزاث زانت، حؿاٖضها ٖل -
ً
ى الُحران بسٟت وعقا٢ت. ٣ٞض جبحن، مشال

 ٢ىاهحن الجاطبُت ألاعيُت. ٦ما ؤن لها 
ً
ٖٓامها ٞغاٚاث هىاثُت، ختى ج٣لل مً وػن الُاثغ الظي ًدل٤ في الهىاء مخدضًا

 هىاثُت مخهلت بالجهاػ الخىٟسخي، جمخلئ بالهىاء ؤزىاء الُحران لدؿاٖض الُاثغ ٖلى الخدل٤ُ. وللُُىع 
ً
٣ٞغة  14ؤ٦ُاؾا

، و 5ٖى٣ُت، و
ً
ا ت، الخدمذ الشالر ألامامُت منها ؾٍى ٣ٞغاث ٢ُىُت جلخدم في الجؼء ألامامي م٘ ال٣ٟغة  ٣ٞ6غاث نضٍع

خحن ألامامُخحن، والخمـ ٣ٞغاث الظًلُت ألاولى ت ألازحرة، وفي الجؼء الخلٟي م٘ ال٣ٟغجحن العجٍؼ  .الهضٍع

ُىع ٖاإلاىا الُىم لِـ لها ؤؾىان، و٢ض جدىع ال - جؼء ألامامي مً ظمجمتها الٗٓمُت بلى مى٣اع ٖٓمي، حُُٛه مً الخاعط َو

 بسُا٠َُ 
ً
ئٟخحن، جىضعط جدذ بخضي عجبها الُُىع التي ٩ًىن َعكها مؼوصا ٢غهُت نلبت. وجى٣ؿم َاثٟت الُُىع بلى ٍَى

حرها  .ص٣ُ٢ت، مشل اله٣ىع والضظاط والخمام والببٛاء والبىم ٚو

. و٧لمت Class Mammalia  ؤّما َاثٟت الشضًُاث -
ً
مكخ٣ت مً  Mammalia ٞدكخمل ٖلى الخُىاهاث الغا٢ُت، ؤي ألا٦ثر جُىعا

ولظا جخمحز هظه الُاثٟت بإجها جغي٘ نٛاعها. وللشضًُاث زانُت ؤزغي وهي ”. زضي“، التي حٗجى Mammae ال٩لمت الالجُيُت

محز بها وخضها صون ؤي هٕى آزغ 
ُ
اث. وختى الخُخان والضالٞحن، ؤن ؤظؿاصها مُٛاة بالكٗغ، وهظه الخانُت ج مً ال٣ٟاٍع

ُٛي مى٣ُت 
ُ
 وظىص قٗغ ٖلى ؤظؿاصها، هجض ٖىضها بٌٗ الكٗحراث التي ح

ً
با وهي مً الشضًُاث اإلااثُت، التي ًىٗضم ج٣ٍغ

 .املخُم

 مً خغاعة -
ً
اث مً طواث الضم الخاع ـ مشلها في طل٪ مشل الُُىع ـ وخغاعة ؤظؿاصها ؤٖلى ٢لُال  البِئت والشضًُاث ٣ٞاٍع

، املخُُت. و 
ً
غاٝ، ما ٖضا بٌٗ الشضًُاث اإلااثُت التي ازخٟذ ؤَغاٞها الخلُٟت جماما لهظه الخُىاهاث ظمُٗها ػوظان مً ألَا

غاٝ ألامامُت ٖلى  غي زاعط الجؿم. وفي بٌٗ الشضًُاث ٧الخٟاِٞل، جدىعث ألَا
ُ
 َُٟٟت لىظىصها ال ج٩اص ج

ً
ؤو جغ٦ذ ؤزاعا

 في جغ٦ُبها ا
ً
خي ًٖ ؤظىدت الُُىع هُئت ؤظىدت، ول٨نها جسخل٠ جماما  .لدكٍغ

ئـاث، هي  -  :وجىذسج جدذ هزه الىائـت مً الخُىاهاث زالر وٍى

غي٘ نٛاعها ولها  ، Monotremata الشضًُاث البُىيت ؤو وخُضة اإلاؿل٪ (1)
ُ
٤ وي٘ البٌُ، ول٨نها ج وهي جخ٩ازغ ًٖ ٍَغ

ل ٦ما في آ٧ل الى ٍى مل الكى٧ي. وط٧ىع هظه الخُىاهاث لها ٚضص ؾامت مى٣اع ٌكبه مى٣اع البِ ٦ما في زلض اإلااء، ؤو مضبب َو

 .ٖىض ٞسظها الخلٟي وجسغط ًٞالتها مً زال٫ قى٦ت

، وجدميها ؤمها  : Marsupialiaال٨ِؿُاث ؤو الشضًُاث البٗضًت  (2)
ً
ا ت جىلض الهٛاع في مغخلت ظىُيُت مب٨غة هٖى في هظه املجمٖى

ت مً الخلماث لخ  وخُضة اإلاؿل٪، ومنها ال٩اهجاعو صازل ٦ِـ في مى٣ُت البًُ حٗلىه مجمٖى
ً
ٛظًت الهٛاع. وال٨ِؿُاث ؤًًا

بىؾىم
َ
 .وألا

٣ها ألاظىت صازل  : Eutheria اإلاكُمُاث ؤو الشضًُاث ألانُلت (3) ت وظىص مكُمت جخٛظي ًٖ ٍَغ وؤهم نٟاث هظه املجمٖى

ئٟت   :عجب، هي 9ٖلى  الغخم، ختى جىلض جامت الىمى. وحكخمل هظه الٍُى

https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
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ل، وؤؾىان ٦بحرة خاصة  : Order Insectivora خكغاثعجبت آ٦الث ال زضًُاث بضاثُت، ؤَغاٞها طاث مسالب ولها مسُم ٍَى

 .لخالثم َبُٗتها في الخٛظي ٖلى الخكغاث، ٧ال٣ىٟظ والخلض

 

وهى ،   ، والخٟاف آ٧ل الخكغاث  وحكمل الشضًُاث الُاثغة، مشل الخٟاف آ٧ل الٟا٦هت : Order Chiroptera عجبت الخٟاقُاث

ؿت  ٌكبه الغاصاع ٌؿاٖضه ٖلى جدضًض مى٢٘ الَٟغ
ً
 .ًسخل٠ ًٖ الىٕى ألاو٫ بإن له ظهاػا

 

خي، ولها ؤًاٍص ٢ابًت في  : Order Primates عجبت الغثِؿُاث وجخمحز خُىاهاث هظه الغجبت ب٨بر حجم املخ وح٣ُٗض جغ٦ُبه الدكٍغ

والبابىن، واإلاُمىن،   إلاخدغ٦ت. وحكمل هظه الغجبت ال٣غوصؤَغاٞها ألامامُت، م٘ وظىص ببهام في اججاه ٨ٖسخي لؤلناب٘ ا

ت الكمباهؼي، وألاوعاهج ًىجان بوؿان الٛاب: يغب مً ال٣غصة الٗلُا الكبيهت باإلوؿان  ، Orangutanواليؿىاؽ، ومجمٖى

ال  .والٛىٍع

 

ت جمؼ١ بها الٟغاجـ، وهي زضًُاث جخٛظي ٖلى اللخىم، ولها م : Order Carnivora عجبت اللىاخم ؤو آ٦الث اللخىم سالب ٢ٍى

غاٝ ألامامُت والخلُٟت مؼوصة بما ال ٣ًل ًٖ ؤعبٗت ؤناب٘، ولها مسالب  .وؤؾىان خاصة ولها مً ال٣ىاَ٘ زالزت في ٧ل ٞ٪. وألَا

 .بّما مخدغ٦ت ٢ابلت لاله٨ماف، ؤو ٚحر مخدغ٦ت

٩ي، والىمغ، والٟهض،  خُىاهاث هظه الغجبت ٖلى الخماث ؤعيُت، مشل: ٖاثلت ال٣ُِ ألاؾض ، وحكخمل  والببر، والؿب٘ ألامٍغ

اثلت الضببت وهي خُىاهاث طاث ٞغاء ؾمُ٪ وطًل ٢هحر وجمصخي ٖلى بًُ ال٣ضم وجخٛظي ٖلى اللخىم، ومنها ؤهىإ ٖضة،  ٖو

اثلت ال٨الب التي لها مسالب زابخت، مشل ال٨الب، والظثاب، والشٗالب  . ٖو

 

لِـ لها ؤَغاٝ زلُٟت، و٢ض جُىعث ؤَغاٞها ألامامُت بلى ما ٌكبه  : Order Cetacea عجبت ال٣ُُؿُاث ؤو الشضًُاث اإلااثُت

ىٟت طًلُه مخٗامضة ٖليها. وال٣ٟغاث الٗى٣ُت في هظه الخُىاهاث ملخدمت ظمُٗها. وهي  ت، وٖػ ىٟت ْهٍغ املجاص٠ً. ٦ما ؤن لها ٖػ

 .والضالٞحن  لخُخانلِـ لها ؤْاٞغ، ؤو ٚضص ظلضًت، ؤو آطان زاعظُت. وجىضعط جدذ هظه الغجبت ا

 

ت الؿاب٣ت بٗضم الخدام ٣ٞغاتها الٗى٣ُت  : Order Sirenia عجبت الخُالهُاث ، ول٨نها جسخل٠ ًٖ املجمٖى
ً
وهي زضًُاث ماثُت ؤًًا

 . مشل ٖغاجـ البدغ

 

ة، ولِـ لها وهي زضًُاث نٛحرة، لها ؤؾىان ٢اعيت ؤػمُلُت الك٩ل جىمى َىا٫ ٞترة الخُا : Order Rodentia عجبت ال٣ىاعى

ىضعط جدذ هظه الغجبت: ألاعاهب ، وألاعاهب الجبلُت، والٟئران،   ؤهُاب، وجىظض مؿاٞت زالُت بحن ال٣ىاَ٘ والًغوؽ. ٍو

 .والجغابُ٘

 
ل لؼط حؿخسضمه في  : Order Edentata عجبت ٖضًمت ألاؾىان جٟخ٣غ خُىاهاث هظه الغجبت بلى ألاؾىان، م٘ وظىص لؿان ٍَى



37 

 

لت خاصة طاث ؤَغاٝ م٣ىؾت. ومً ؤٞغاص هظه الغجبت: آ٧ل الىمل ال٨ؿالن ، اإلاضٕع طو الخ٣اٍ الخكغاث،  ت ٍَى ولها مسالب ٢ٍى

 . Armadillo الخغاق٠ُ ألاعماصًللى

 
كاب : Order Ungulata عجبت طواث الخاٞغ ُبخحن ؤؾاؾِخحنHerbivores ؤٞغاص هظه الغجبت مً آ٦لي ألٖا

ْ
 :، وجى٣ؿم بلى ُعج

** Suborder Ungulata Veraض ؤنابٗها ًٖ ؤعبٗت، وحكمل  :، وهي التي ال جٍؼ

، وهي خُىاهاث ٩ًىن ؤلانب٘ الشالض في ؤَغاٞها ألامامُت والخلُٟت ؤ٦بر مً باقي ألاناب٘، التي Perissodactyla ـ ٞغصًت ألاناب٘

. وجيخهي ؤَغاٞها بُٛاء ٢غوي نلب، ٌٗٝغ بالخاٞغ. ولهظه الخُىاهاث مٗضة
ً
بؿُُت التر٦ُب. وجمشل هظه  ٢ل حجمها ٦شحرا

اثلت الخغجِذ ؤو وخُض ال٣غن  ت زالر ٖاثالث: ٖاثلت الخُى٫ ؤو الخهان، ٖو ، الظي ًخمحز بجلض ؾمُ٪ و٢غن ؤو ٢غهحن   املجمٖى

 
ً
ُُا ْٗ اثلت الخابحر، التي ٌؿخُُل ٞيها املخُم ُم ىم ق٩لمً ماصة ٢غهُت ؤٖلى اإلاىساع، ٖو  .الخَغ

يها ًخماArtiodactyla ـ مؼصوظت ألاناب٘ غاٝ ألامامُت والخلُٟت، بِىما جسخٟي باقي ، ٞو زل ؤلانبٗان الشالض والغاب٘ في ٧ل مً ألَا

ت الخُىاهاث مك٣ى٢ت الخاٞغ، ومنها  َبت. وحكمل هظه املجمٖى
َّ
ضة هظه الخُىاهاث ُمَغ٦ ٍٗ . َوَم

ً
ألاناب٘ ؤو ٣ًل حجمها ٦شحرا

ت، التي الخُىاهاث املجترة مً ٖاثلت الجمل والآلما، التي جخمحز بىظىص ؤؾى اثلت ألاًاثل، والٗاثلت الب٣ٍغ ان في ٨ٞها الٗلىي، ٖو

بضلذ ٞيها ألاؾىان ألامامُت في الٟ٪ الٗلىي بىؾاصة لخمُت، والخُىاهاث ٚحر املجترة مك٣ى٢ت الخاٞغ، مشل ٖاثالث 
ُ
اؾد

غ وؤٞغاؽ النهغ  .الخىاٍػ

** Suborder Subungulata اث وهي التي ٢ض ٩ًىن لها زمـ ؤناب٘، ومنها عجبت ، وعجبت Hyracoidea الىبٍغ

ىمُاث  . مشل الُٟل   Proboscideaالخَغ

       ....................................................................................................................................................................................................... 

اث  الالؿلاٍس

 :وجى٣ؿم الي زماهُت ؤهىإ هي

 لاؾٟىجُاث

اث مٍٗى  الجٞى

 الضًضان الخل٣ُت

 الضًضان لاؾُىاهُت

https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
https://biologyinth3.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%85%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9-2/
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 الضًضان اإلاٟلُدت

اث  الغزٍى

 اإلاٟهلُاث

 قى٦ُاث الجلض

 :ؤلاؾٟىجُاث

 .ٗظبتحِٗل مٗٓم لاؾٟىجُاث في اإلاُاه الطخلت مً املخُُاث ، وال٣لُل منها ٌِٗل في اإلاُاه ال -

وحِٗل الخُىاهاث البالٛت منها زابخت في ؤما٦ً مدضوصة خُض ج٩ىن ملخه٣ت ٖلى الصخىع ؤو الىخل ؤو ٖلى ؤظؿام نلبت  -

مىظىصة في اإلااء. وم٘ ؤن لاؾٟىجُاث خُىاهاث ٖضًضة الخالًا ، بال ؤن زالًاها لِؿذ ٖلى صعظت ٖالُت مً الخسهو. وال 

 .٧التي وكاهضها في الخُىاهاث الغا٢ُتجدخىي هظه ال٩اثىاث ٖلى ؤًٖاء خ٣ُ٣ُت 

 :الالؾٗاث

 مً الالؾٗاث مشل  -
ً
حِٗل الالؾٗاث في اإلاُاه الٗظبت واإلاالخت، ٞةطا ٢ضع ل٪ ؤن جؼوع ؾاخل البدغ ، ٣ٞض حكاهض بًٗا

ت، ٢ىضًل البدغ ، الظي ٌؿخُُ٘ الخدغ٥ في اإلااء ولاهخ٣ا٫ مً م٩ان آلزغ، ومغوخت البدغ واإلاغظان وق٣اث٤ الىٗمان ا لبدٍغ

 .وحِٗل هظه الخُىاهاث مشبخه في ٢إ البدغ

ىضما جمىث هظه  - ىت هى جغؾباث ٧لؿُت ؤٞغػتها مؿخٗمغة الخُىاهاث في اإلاغظان ، ٖو ان اإلاغظان الظي ٌؿخٗمل للٍؼ

 .الخُىاهاث ًب٣ى منها اله٩ُل ال٩لسخي اإلاليء بالش٣ىب

 _____الضًضان اإلاٟلُدت _____

 بالضًضان اإلاىبؿُت  -
ً
ذ ؤًًا ُُتٖٞغ  .وج٩ىن ؤظؿامها قٍغ

 .ٌِٗل ٢ؿم منها مِٗكت خغة في اإلااء الٗظبت في البر٥ وألاجهاع، ؤو ٖلى الجاهب الؿٟلي ألوعا١ ألاشجاع اإلاُخت والصخىع  -

ا، الظي ًبلٜ َىله خىالي  ِٗل مٗٓمها مخُٟال 1,5ومً ؤمشلتها البالهاٍع ؾم. ٦ما ٌِٗل البٌٗ آلازغ منها في اإلاُاه اإلاالخت، َو

ت. صازل ؤ ُُت. ًتر٦ب الجؿم في الضًضان اإلاٟلُدت مً زالر َب٣اث زلٍى ظؿام بٌٗ الخُىاهاث وؤلاوؿان، مشل الضوصة الكٍغ

ج٩ىن الُب٣ت الخاعظُت مً ظؿم الضًضان اإلاٟلُدت الجلض والجهاػ الٗهبي وج٩ىن الُب٣ت الضازلُت الجهاػ الهًمي ؤما 

 .الُب٣ت الىؾُى ٞخ٩ىن باقي ؤظهؼة الجؿم
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............................................................................................................................... 

 

 الخفيُف الاًىىلىجي للخُىاهاث                  

 لٓغٝو البِئت التى حِٗل ٞيها ال٩اثىاث .
ً
 * ٧ان اؾاؽ الخهي٠ُ جبٗا

دُت  ال ٣ًىم ٖلى اؾاؽ ٖال٢ت -   ٢غابت او نٟاث جغ٦ُبُت او حكٍغ

 - .
ً
 ٌؿخٟاص مىه فى الضعاؾاث الخُب٣ُُت وجهي٠ُ الخُىاهاث بُئُا

 

 الخفيُف الاًىىلىجي للخُىاهاث                                                                                                

 

   

 خعب وبُعت الؼزاء -2                                        خعب ميان اإلاعِؽت                                            -1                                                   

                                                                                                                                                                    Herbivorous- 

                                                                                             خُىاهاث جخٛظي ٖلي مىاص هباجُت  امشله                                      -خغة          مخُٟلت                                                                                       

 الٗهاٞحر. )خكغاث(بٌٗ                                                                                                                                                     

 -                                             Omnivorousاعيُت    ماثُت                                                                                                     

 خُىاهاث جخٛظي ٖلي مىاص مسخلُه امشله                                                                                                                                                          

ع الجؼشافى                            -3                                  ال٣ىاعى(  - )الٛغاب                                                                                 خعب الخىَص

 ) مىا٤َ باعصة ، خاعة ، مٗخضلت                                                            

                                                           Carnivorous                                                                                                                 -  

    خُىاهاث جخٛظي ٖلى مىاص خُىاهُت مشا٫                                                                                                                                   

                                 

 (اله٣غ)مٟترؾاث                                                                                                                                                             

 

 : كذًما اظغ جلعُم اإلاملىت الخُىاهُت

ت  ــ   وظىص وؿُج باإلاٗجي الصخُذ                                         ت او ال زلٍى  ٧اثىاث زلٍى

ــ                                        طاث ؾلُىم او ٖضًمت الؿُلى    وظىص َب٣ت اإلاحزوصًغم    ـ
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 Kingdom: Animaliaاإلاملىت: الخُىاهُت 

 

                                                                                                                             

                          

 ؼعبت الاولُاث                                                        ؼعبت وائىاث عذًذة الخالًا                                                                                       

Sub kingdom: protozoa                                                                                                   Sub kingdom: Metazoa                               

                                                                                      

 

 

                

       -البرامؿُىم -الُىظلُِىا–) الامُبُا             وظىص وؿُج خ٣ُ٣ي          وظىص وؿُج ٚحر خ٣ُ٣ي                  -                         

ا  (                                                                                                                                                                                      بالطمىصًىم اإلاالٍع

 

 

                                         Parazoa                                          ٧اثىاث زىاثُت الُب٣اث    ٧اثىاث زالزُت الُب٣اث 

         لاؾٟىج                                          

 عا                                                            الهُض                                                                                                                                                                 

 

 عذًمت العُلىم                                                        راث العُلىم                                                                                                      

 ؼعبت الذًذان اإلاـلىدت                                                   Phylum: Chordataبلُاث ؼعبت الخ

  Phylum Platyhelminthes                                      عجبت الخٟاِٞل( –اث )عجبت ال٣ىاعى َُاثٟت الشضً

  َاثٟت الُُىع  -   

ُُت والبلهاعؾُا -                                                                                                                   الضوصة ال٨بضًت والكٍغ

اث    ؼعبت الذًذان الاظىىاهُت                                              Phylum: Molluscaؼعبت الشخٍى

    )٢ىا٢٘ وبؼا٢اث( -       

 Phylum Nematyhelmenthes ماجىدااظياسط وهُ 

                                                                           Phylum: Arthropoda                                                                                           

 ؼعبتمـفلُاث الاسحل

 ؾاث(ا٧اعو  –) خكغاث   -    

     Phylum: Annelidaؼعبت الذًذان الخللُت 

 ) صوصة لاعى( -    
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 ولُاث) مملىت البروحعخا(***الا لعُم ج*** 

 
 

      Kingdom: Protistaمملىت البروحعخا    

ت بما ٞيها بٌٗ اهىإ الُدالب    البروحؿخا: وهى حكمل ٧ل ال٩اثىاث الالزلٍى

 Protozoaالاولُاث 

 
اث٠ الخُاة هى ابؿِ اهىا  .   جخمحز بـ :ٕ الخُىاهاث مً خُض التر٦ُب خُض ًتر٦ب الجؿم مً زلُت واخضة ج٣ىم ب٩ل ْو

 . ه وخُضة الخلُت  خُىاهاث مجهٍغ

 .وال٣لُل ٌِٗل فى مؿخٗمغاث او ججمٗاث حكبت اإلاؿخٗمغة 
ً
 ٦شحر منها ٌِٗل مىٟغصا

 جىظض فى مٗٓم الخاالث هىاة واخضة وال٣لُل ًدخىي ا٦ثر مً هىاة  

 .) ب٣ت صازلُت ) اهضوبالػم  ًخمحز الؿِخىبالػم الى َب٣ت زاعظُت ) ا٦خى بالػم ( َو

  لاهضاب  –لاؾىاٍ  -لاه٣باى  –باأل٢ضام ال٩اطبت ” جخدغ٥ لاولُاث الخغة” 

  اإلاالخت لاولُاث التى حِٗل فى اإلاُاه الٗظبت جدخىي ٖلى ٞجىاث مى٣بًت لخىُٓم الًِٛ لاؾمىػي صازل اظؿامها او اإلاُاة

 او مخُٟلت مدضزت ال٨شحر مً لامغاى.

 

ا     ٤ البالؾدُضاث الخًغاء مشل الُىظلُىا( او حٛظًت خُىاهُت )خُض جخٛظي بابخإل الب٨تًر لخٛظًت اما جخٛظي طاجُا )ًٖ ٍَغ

ت زال٫ والخمحرة والُدالب وبٌٗ لاولُاث او بٌٗ لاظؼاء الهلبت( او حٛظًت عمُت )ًخم الخٛظًت باهدكاع اإلاىاص  الًٍٗى

 الجؿم بٗملُت لاهدكاع(.

  جدىٟـ جىٟـ هىاجى او ال هىاجى 

  لامكاط ً  بخ٩ٍى
ً
ا ” الخ٩ازغ بىاؾُت لاه٣ؿام الشىاجى البؿُِ بًٗها ًخ٩ازغ ظيؿُا ” او لا٢تران ” بالػمىصًم اإلاالٍع

 “ .البرامِؿُىم

 لٛحر اإلاىاؾبت. الخ٨ِـ او الخدىنل : ْاهغة ممحزة لضوعة خُاة لاولُاث فى الٓغٝو ا 
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 الاهمُت الاكخفادًت الاولُاث: 

 

 اهمُت الاولُاث فى الذساظاث البُىلىخُت والخىبُلُت:. 

 

لم لامها٫.   -1  ت و الخاظاث الٛظاثُت واإلاىاٖت ٖو  ؾاهمذ لاولُاث فى جٟهم ال٨شحر مً الٗملُاث الخٍُى

ت الخ٩ازغ لخيخج اٖضاص هاثلت مً لاظُ -2  ا٫ فى ٞترة ٢هحرة مما ًجٗلها اصاة    مهمت فى البدىر البُىلىظُت.هدُجت جمحزها بؿٖغ

 

 الاولُاث وعالكتها بالتربت:

ً الُب٣اث لاعيُت. -1  حؿاهم لاولُاث فى بىاء التربت وج٩ٍى

ً ظؼء ٦بحر مً ال٣كغة لاعيُت زال٫ الٗهىع ال٣ضًمت.  -2 باث لاولُاث فى ج٩ٍى  ؾاهمذ عؾٍى

ا اإلاشبخت للىُتروظحن وبظل٪ جازغ وظىص لاولُاث ٖلى التربت  -3 وزهىبتها، خُض ان بٌٗ اهىإ مً لاولُاث ج٣لل اٖضاص الب٨تًر

 جدضص اهخاط الىتراث الالػمت لخهىبت التربت. 

جُٟض الىباجاث خُض جخٛظي ٖلى املخلٟاث الىباجُت والخُىاهُت وجدللها إلاىاص بؿُُت ٢ابلت  Arecellaبٌٗ لاولُاث مشل ظيـ  -4

ؿخُٟض منها الىباث خُض ان بٌٗ الخجاعب جُٟض بان للظوبان ٌؿخُٟض ا  1لىباث بها. ٦ما ان لاولُاث التى جمىث جخدلل بالتربت َو

 مً لاولُاث 10000ظم مً التربت الخهبت جدخىي ٖلى 

ض مً ٦مُت لاػوث التى جصبتها -5 ض مً وكاَها ٞتًز ٍؼ ا الخإػث ًىبها ٍو  . بٌٗ لاعاء جُٟض بان حٛظًت لاولُاث ٖلى ب٨تًر

 

 الاولُاث وعالكتها باإلاُاة:

ج٩ىن لاولُاث ظؼء اؾاؾُا مً الٗىال٤ فى مىاثل اإلاُاة الٗظبت والبداع. وج٩ىن هظه الٗىال٤ ٚظاء ل٨شحر مً لاؾما٥ طاث  -1

 ال٣ُمت لا٢خهاصًت. 

ً الٗىال٤ اإلاؿئىلت ًٖ جلىر اإلاُاة. مشل ْاهغ اإلاض لاخمغ فى -2 البداع خُض جهبٜ اإلاُاة  حؿاهم بٌٗ اهىإ مً لاولُاث فى ج٩ٍى

ُاث والتى جٟغػ ؾمىما وحٗمل ٖلى هًب لا٦سجحن  باللىن لاخمغ او البرج٣الى زم ًبضو لؼط وؾام هدُجت وظىص بٌٗ الؿَى

 .مما ًاصي لخ٣خل لاؾما٥ وظمُ٘ ال٩اثىاث الخُت

 جخلىر مُاة الكغب ببٌٗ لاولُاث مما ًجٗلها ٚحر مؿدؿاٚت الُٗم .  -3

ٗم وعاثدت اإلاُاة مشل هظة الخٛحراث التى جدضر للمُاة بىاؾُت بٌٗ وظىص بٌٗ لاولُا -4 ث باإلاُاة حٗمل ٖلى حٛحر لىن َو

ُاث ٧الٟىل٨ٟـ   .Uroglenopisاو ًىعوظلُىىبـ    volvoxالؿَى

  

 الاولُاث وعالكتها باإلوعان والخُىاهاث:

 

حرها  .1 مً الخُىاهاث لازغي، خُض حؿبب هظه لاولُاث ٖضص ٦بحر مً لاولُاث ًخُٟل ٖلى لاوؿان وخُىاهاجت اإلاؿخاوؿت ٚو

باهىؾىما اإلاؿببت إلاغى  ا لامُبُت  والتًر امغاى زُحرة لئلوؿان والخُىان مشل: اهخامُبا هؿخىلُد٩ُا اإلاؿببت إلاغى الضوؾيخاٍع
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ا. جاصي ال٩ى٦ؿُضًا الى  الىىم ، ٧االػاعا ،مغى قاظاؽ او مغى هاظاها فى الخُىاهاث، ٦ما ٌؿبب البالػمىصًىم مغى اإلاالٍع

 مغى ال٩ى٦ؿُضي فى لاعاهب والضواظً.

 

ُاث التى حِٗل فى   .2 حِٗل بٌٗ لاولُاث مِٗكت ج٩اٞلُت فى الخُىاهاث لازغي خُض ٌؿخُٟض ٧ل مً لاولى والٗاثل مشل الؿَى

 ال٣ىاة الهًمُت لخكغة الىمل لابٌُ.

 

 

 الاولُاث وعالكتها بالىباجاث:

 

الىباجاث مدضزت لها ايغاع ظمت. مشا٫ حؿبب بٌٗ لاولُاث لامُبُت مغى الخضعن لجظوع جخُٟل بٌٗ مً لاولُاث ٖلى  -1

ٓهغ لىجها قاخب وجخطخم  ٤ُٗ همىها ٍو ال٨غهب والهىإ ازغي مً الىباجاث مً هٟـ الٗاثلت.  ٦ما ًهِب الباصعاث الهٛحرة َو

 ظظوعها و٢ض ج٣خل الباصعاث.  

 ى البُاَـ.بٌٗ لاولُاث حؿبب مغى الجغب اإلاسخىقى ف -2

 

 

 Protozoaالاولُاث 

 SARCOMASTIGOPHORAؼعبت اللخمُاث العىوُت: 

 

 Class : Sarcodina(وائـت العشهىدًىا 1) 

 

 ”الخُىاهاث لامُبُت او الكٗاُٖاث او اللخمُاث او الجظع ٢ضمُاث ” 

 زاعظُت نلبت !!. لِـ لها ق٩ل مدضص ولها ا٢ضام ٧اطبت للخغ٦ت والخٛظًت !!وهظا ًغظ٘ الى ٖضم وظىص بكغة -

 منها ما هى  ما ٌِٗل اللخمُاث   -

 .لامُبا اإلاخُٟلت )لاهخامُبا(2.  لامُبا الخغة        1 -

 

 اللخمُاث

 الامُبا الخشة

 . الىلع الخفيُـى:1

  Protozoaجدذ ممل٨ت: لاولُاث 

ُت        قٗبت      : اللخمُاث الؿَى

 قُٗبت     : اللخمُاث
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 ظع ٢ضمُاث* ٞى١ َاثٟت :  الج    

 Amoeba proteus* َاثٟت:   الٟهُاث                          مشا٫:                 

 

خٛحر ق٩لها باؾخمغاع الؽيل والترهُب: -  ٚحر مىخٓمت الك٩ل ٍو

 

 
 

 

 جخدغ٥ بىاؾُت لا٢ضام ال٩اطبت. الخشهت: -

 حِٗل فى اإلاُاة الغا٦ضة والبر٥     الؼزاء: -

٤ خُىاهُت جخٛظي ٖل الخٛظًت - حرها مً  لاولُاث وجبخل٘ َٞغؿتها ًٖ ٍَغ ا والُدالب ٚو  الاكذام الياربتى الب٨تًر

 

 

 لاوكُاع الشىاجى البؿُِ ،  الخدىنل  فى الٓغٝو الٛحر َبُُٗت. الخيازش: -
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 :الخعاظُت والعلىن -

 الٟجىاث اإلاخ٣بًت الخىظُم الاظمىصي: -

 

 

 (      .الامُبا اإلاخىـلت )الاهخامُبا2

         

 
 . الىلع الخفيُـى:1   

 ممل٨ت     : البروحؿخا    

  Protozoaجدذ ممل٨ت: لاولُاث    

ُت           قٗبت      : اللخمُاث الؿَى

 قُٗبت     : اللخمُاث   

 * ٞى١ َاثٟت :الجظع ٢ضمُاث           

 * َاثٟت:الٟهُاث                

         Entamoeba histoliticaمشا٫:             

Entamoeba gingivalis                         

Entamoeba coli                                  

 

 جخُٟل صازل ظؿم لاوؿان والخُىاهاث لازغي زانت باألمٗاء مدضزت امغاى زُحرة. -

      

  Entamoeba histolitica(الاهخامُبا هعخىلُخيا 1) 

الُىع  –اؾٗا فى اإلاىا٤َ الخاعه وهى حِٗل فى لامٗاء الٛلُٓت لالوؿان اإلاهاب ولها َىعان ًىدكغ هظا الُُٟل اهدكاعا و  -

ذ( وحجمه مً  ىٍػ دخىي ٖلى هىاه واخضه و٦غاث  25-15الخًغي )الترٞو خدغ٥ باال٢ضام ال٩اطبه ٍو م٨ُغون فى اإلاخىؾِ ٍو

 صم خمغاء       



46 

 

دخىي ٖلى  15-10ك٩ل ًبلٜ حجمه مً اما الُىع الشاوى ٞهى ال٨ِـ وهى ظؿم هالمى مؿخضًغ ال - م٨ُغون فى اإلاخىؾِ ٍو

ه واظؿام ٦غوماجُيُه.   اعبٗت اهٍى

 :وشق العذوي جخم بىشق مخخلـه اهمها

  لٗب خاملىا الُُٟل والظًً ال جٓهغ ٖليهم اٖغاى اإلاغى صوعا هاما فى ه٣ل الٗضوي جىاو٫ الُٗام والكغاب اإلالىر ٍو

ظ حرهم ٦ما ج٣ىم الخكغاث وزانت اإلاكخٛلىن منهم بخدًحر ألٚا ًه او جضاولها ٧الُهاه والباجٗحن الجاثلحن والب٣الحن ٚو

ه.. ظًه اإلا٨كٞى  ٧الظباب والهغانحر بى٣ل ا٦ُاؽ مً بغاػ اإلاغضخى الى ألٚا

  ىضما ًبل٘ لاوؿان َٗام او قغاب ملىر بإَىاع لامُبا ٞان الٗهاعة اإلاٗضًت ج٣خل الُىع الخًغي وتهًمها اما ٖو

تها لاعبٗه الى ازىحن ًليها لا٦ُاؽ ٞاج ها ج٣اوم جل٪ الٗهاعه زم جهل الى لامٗاء الض٣ُ٢ه خُض جى٣ؿم ٧ل هىاة مً اهٍى

ه.  اه٣ؿام الؿِخىبالػم وفى النهاًت جدهل ٖلى زماهُت امُباث زًٍغ

 يخج ًٖ طل٪ ج٣غخاث طاث ق٩ل زام ٌكبه ال٣ىِىاث وجخ٩ازغ لاهخامُبا فى  زم ج٣ىم هظه بازترا١ ظضاع لامٗاء الٛلُٓه ٍو

ىاع اإلاخ٨ِؿه وجسغط لا٦ُاؽ  ه الى لَا ىاع الخًٍغ ألامٗاء الٛلُٓه بىاؾُت لاه٣ؿام الشىاجى البؿُِ وجخدى٫ بٌٗ لَا

 ازغ ٖىضما ًبخلٗها م٘ الُٗام والكغاب اإلالىر بها لخُٗض صوعة الخُاه.
ً
 م٘ البراػ خُض ًهِب شخها

 

 
 

 

 ألاعشاك اإلاشلُه :

ه لؤلمٗاء الٛلُٓه والىنى٫ الى  مخاه اظهاٌ مصخىب بذم او  - ُه الضمٍى ه ازترا١ ألاٖو ىاع الخًٍغ وحؿخُُ٘ بٌٗ لَا

 الشئخحن او املخ وحعبب هـغ الاـابه.٦ما ٢ض جهل الى  التهاب او خشاج هبذي امُبىال٨بض ُٞدضر به 

 ًزغاط لاهخامُبا ال٨بضي بالٟو لاًم 

 2 واخخ٣ان و٢غح بال٣ىلىن ال حكمل ٧ل ال٣ىلىن. .٢غح لاهخامُبا اإلاؼمً بال٣ىلىن مؿببا جىعم 

 ٢غح لاهخامُبا بال٣ىلىن مىضخت باإلاىٓاع 

 ٣ُإ ٖغضخي باالمٗاء الُىع الخًغي لالهخامُبا وبها ٦غاث الضم الخمغاءًٓهغ ب 

 ا باإلااظىِخا  لُبحن اللِؿىؾىم اإلاىظىص ب٨غاث الضم البًُاء ًٓهغ ب ٣ُإ بال٣ىلىن ًبحن الُىع الخًغي مهبٚى

ت  م٘ ٖامل مخ  PASٗضصة لاهٍى

 ُٖىت بمىٓاع اإلاؿخ٣ُم ووظىص ال٣غح اإلاىظىصة وبها ٦شحر مً الُىع الخًغي لالهخامُبا 

 ٦مُت البراػ ٢لُلت وبها مساٍ وصم ٦شحر في خالت لاهخامُب 
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    ض قبه اؾُجاع ت وال٨غوماجٍى  ٦ِـ امُبي مؿخضًغ ًىضر لاعبٗت اهٍى

 

 ا لامُبُتمىٓاع اإلاؿخ٣ُم جىضر اخخ٣ان اإلاؿخ  ٣ُم في خالت الضوؾيخاٍع

 مىٓاع اإلاؿخ٣ُم ب٣غح ٖم٣ُت ونضًض 

  ت  بمىٓاع اإلاؿخ٣ُم –٢غح صًا٥ الكٍٗغ

 :  Entamoeba histoliticaؤهم اعشاك الاـابت  

 تهاظم لاهخامُبا الٛكاء املخاَى لالمٗاء الٛلُٓت وجش٣ب لاوسجت لخهل الى اليؿُج  - 1

ٟا      االًام وحؿبب ٢غوخا وهٍؼ  صمٍى

ا لامُبُت ومً اٖغايها لام في ال٣ىلىن  -2  ٌؿبب هظا الُُٟل مغى الضوؾيخاٍع

 واؾها٫ قضًض ًهاخبه اٞغاػ مساٍ وصم    

 اطا ونلذ لانابت الى املخ حؿبب اٖغايا ٖهبُت -3

 اطا ونلذ لانابت الى الغثخحن حؿبب ٦دت وي٤ُ في الخىٟـ -4

 عظت الخغاعة وجطخم بال٨بض وآالم بال٨خ٠.اطا ونلذ لانابت الى ال٨بض حؿبب اعجٟإ في ص -5

 

 الاهمُت الاكخفادًت:

ا لامُبُت   -1  له مغى الضوؾيخاٍع
ً
 ًخُٟل فى لامٗاء الٛلُٓت لالوؿان مؿببا

كُت املخاَُت اإلابُىت لؤلمٗاء. -2  جخٛظي ٖلى لٚا

 اخضار ج٣غخاث وتهخ٩اث ًيخج ٖىه بغاػ مسخلِ بالضم واملخاٍ . -3

ج(. ٢ض جيخ٣ل م٘ جُاع الضم الى -4  ال٨بض وحؿبب له ج٣غخاث ؤمُبُت )زغاٍع

 

 دوسة الخُاة
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 Entamoeba gingivalis(اهخامُبا حىُجُـالغ 2)

 الاهمُت الاكخفادًت:

٠ الٟم ٖلى ؾُذ لاؾىان واللشت واخُاها فى زباًا اللىػجحن.   ٌِٗل صازل ججٍى

ا و٦غاث الضم البًُاء  .* ًخٛظي ٖلى الب٨تًر

دضر ج٣ُذ فى اللشت.  * ًهِب لاؾىان ٍو

 فى اخضار الٗضوي.
ً
 * ا٦ثر وكاَا
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3. Entamoeba coli 

 الاهمُت الاكخفادًت؟:

اصة ٩ًىن مهاخب لالهخامُبا هؿخىلُد٩ُا و  - ِٗل فى لامٗاء الٛلُٓت لالوؿان ٖو َُٟلى ٚحر ياع ال ٌؿبب امغاى َو

حرها مً ب٣اًا الُٗام ا ا ٚو اث لامٗاء.ًخٛظي ٖلى الب٨تًر  لتى جىظض يمً مدخٍى

ت -  ٌؿبب بٌٗ  لايُغاباث اإلاٍٗى

 

 الىكاًت والعالج:

 

 وائـت اللخمُاث )العشهىدًىا(

 ججىب قغب اإلاُاه اإلالىزت او اإلاٗغيت للخلىر. -

 ججىب اإلاىاص الٛظاثُت اإلاٗغيت للظباب. -

ٗمت الخًغاء والٟا٦هت  ٢بل جىاولها. -  الٛؿُل الجُض لالًضي وألَا

 لظباب.م٩اٞدت ا -

ت الخانت واإلاىاؾبت خؿب اعقاصاث الُبِب. -  فى خا٫ لانابت ًخم الٗالط باألصٍو

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ  ــ

  SARCOMASTIGOPHORAؼعبت اللخمُاث العىوُت 

 Mastigophoraؼعُبت: العىوُاث (2)

  Protozoaجدذ ممل٨ت: لاولُاث 

ُت    SARCOMASTIGOPHORAقٗبت اللخمُاث الؿَى

ُاث           قُٗبت: الؿَى

ُاث الىباجُت             * َاثٟت : الؿَى

 عجبت: الُىظلُىضا )مشا٫ : الُىظلُىا(                

 : ٞىل٨ٟـ(عجبت: الٟىلٟىؾُضا )مشا٫                 

ُاث الخُىاهُت            * َاثٟت :الؿَى

باهىؾىما                   اللِكماهُا( –عجبت: ٦ُيخىبالؾدُضا )التًر
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 التى ًسخل٠ ٖضصها مً واخض الى ا٦ثر  بإظىاوهاجخمحز هظه الخُىاهاث  -

- . 
ً
 مدضصا

ً
 لها بكغة مغهت حُٗى الجؿم ق٨ال

 . بالظدُذاث خمشاءجدخىي بًٗها ٖلي  -

 مىٟغصة او فى مؿخٗمغاث.“ ، فى اإلاُاه الٗظبت واإلاالخت والتربت” خشة  حِٗل -

 ”.ممغيت لالوؿان والخُىان والىباث ”   مخخىـلتحِٗل  -

 

.......................................................................................................................................................................................................  

 

 العىوُاث الىباجُت

 الُىحلُىا

 

 

 

 

 

 

 

 :. الىلع الخفيُـى1

  Protozoaجدذ ممل٨ت: لاولُاث 

ُت    SARCOMASTIGOPHORAقٗبت اللخمُاث الؿَى

ُاث          قُٗبت: الؿَى

ُاث الىباجُت             * َاثٟت : الؿَى

 عجبت:الُىظلُىضاث )الُىظلُىا(                

 : . الؽيل والترهُب2

٤ البالؾدُضاث الخًغاء او مترممت او خُىاهُت بامخهام اإلاىاص اإلاىظىصة خىلها.. الؼزاء: 3  طاجُت ًٖ ٍَغ

 . الخغ٦ت الُىظلُيُت او باالؾىاٍ الخشهت : 4
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 لٓغٝو البُئُت الٛحر مىاؾبتلاوكُاع الشىاجى الُىلى  او الخدىنل فى ا . الخيازش:5

      
 

 :امثلت للعىوُاث الىباجُت   

 : Uroglenaحيغ  -1

 للمُاه 
ً
شا  مً اقض لاهىإ جلٍى

ذ الؿم٪   ًدضر عاثدت ٦غحهت حكبه عاثدت ٍػ

ُاث  بماصة  خاث الىداؽ” ًهبذ َٗم اإلاُاه ٚحر مؿدؿاٙ بال ب٣خل هظه الؿَى  “٦بًر

 

 ٟىلٟىؾُضا: ٌُٗى اإلااء لىن ازًغ ومنها ما ٨ًؿب اإلااء لىن اخمغ .  الخاب٘ لغجبت ال  Volvoxحيغ -2
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 العىوُاث الخُىاهُت

باهىظىما  .1  Trypanosomaالتًر

 

 :الىلع الخفيُـى. 1

  Protozoaجدذ ممل٨ت: لاولُاث   

ُت     قٗبت اللخمُاث الؿَى

ُاث الخُىاهُت         * َاثٟت :الؿَى

باهىؾىما(عجبت: ٦ُيخ                  ىبالؾدُضا )التًر

      

اث بما ٞيها ؤلاوؿان. - ُاث خُىاهُت َُٟلُت في صم ؤو ؤوسجت ٦شحر مً ال٣ٟاٍع باهىؾىما ؾَى  التًر

ت اإلاانت للضم )خكغة   وصوعة خُاة هظا الُُٟل حكخمل باالياٞت بلى الخُىان ال٣ٟاعي ٖلى ٖاثل آزغ مً الخُىاهاث الال٣ٞاٍع

 ؤو البراُٚض ؤو الب٤(. مً ؤهىإ مُٗىت مً الظباب

باهىؾىما الكاجٗت التي جهِب ؤلاوؿان:   ومً ؤهىإ التًر

باهىؾىما ظامبُيـ    جٍغ

 

Trypanosoma gambiense  باهىؾىما عوصٌؿُيـ  . Trypanosoma rodesienseوجٍغ

 

 الؽيل الخاسجى والترهُب:
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حن وزابذ بًٟل وظىص ٢كحرة باهىؾىما ظؿم مٛؼلى الك٩ل مضبب الُٞغ  حُُٛه مً الخاعط. للتًر

ًم الؿِخىبالػم وبضازله هىاة ٦بحرة بًُُت الك٩ل ، الؿٍى ، الٛكاء اإلاخمىط وهى  التر٦ُب الضازلى ٦ما مىضر في الغؾم ٍو

ظؼء الؿٍى اإلاخهل بالجؿم ، الخبِبت ال٣اٖضًت وجىظض ٖىض ٢اٖضة الؿٍى وإلى الخل٠ منها ًىظض الجؿم الخغ٧ى 

 )٦ُىِخىبالؾذ(.

 

 
 

 

 الخشهت:

ؿاٖض في الخغ٦ت  باهىؾىما في بالػما صم الخُىان ال٣ٟاعي بىاؾُت الخغ٦ت الخمىظُت للؿٍى والٛكاء اإلاخمىط َو حؿبذ التًر

 اه٣باى واهبؿاٍ ؤظؼاء الجؿم بالخخاب٘.
ً
 اًًا

 

 

 

 الخؼزًت:

باهىؾىما ؤن جلتهم ٢ُغاث ص٣ُ٢ت مً بالػما الضم ٖىض ؾُذ ظؿمها وحٗٝغ هظه الٗملُت ب   .pinocytosisالغق٠ حؿخُُ٘ التًر

 الخيازش:

 باالوكُاع الشىاجى الُىلى
ً
 الظيؿُا

ً
باهىؾىما ج٩ازغا  جخ٩ازغ التًر

 

 :دوسة الخُاة

يها جخ٩ازغ  tse tse flyٖىضما جلضٙ طبابت حسخى حسخى   - باهىؾىماث جمغ م٘ الضم بلى مٗضة الخكغة ٞو  ٞان التًر
ً
 مهابا

ً
اوؿاها

 
ً
ه ألاٞغاص الجضًضة الجؼء ألامامى مً ال٣ىاة الهًمُت وجهل بلى ٚضصها اللٗابُت ظضًضة وبٗض طل٪ حٛؼو هظ  لخ٩ىن ؤٞغاصا

صُضي وحؿخمغ ٖملُت الخ٩ازغ ختى ًٓهغ َىع ؤزحر هى الُىع   ٌٗٝغ بالُىع ال٨ٍغ
ً
 مسخلٟا

ً
خُض جىانل ج٩ازغها لخ٩ىن َىعا

  infective stageاإلاٗضي 
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ت وجخم الٗضوي ؤلاوؿان ٖىضما جلضٙ الظبابت اإلاهاب  -.  ًيخ٣ل بلى صمه الُىع اإلاٗضي وهىا٥ ًخ٩ازغ بؿٖغ
ً
 ؾلُما

ً
ت شخها

يخ٣ل بلى املخ ؿبب اإلاغى اإلاٗغٝو بمغى الىىم   باالوكُاع الشىاجى الُىلى ٍو  .  Sleeping sicknessَو

 

باهىؾىما ٦مُاث هاثلت مً الجلى٧ىػ مً صم اإلاهاب ٦ما وإلاىاصها لازغاظُت جإزحر - ؾام ٖلى  وإلى ظاهب طل٪ حؿتهل٪ التًر

 اإلاهاب. وما لم ٌٗالج اإلاٍغٌ ٞان الُُٟل ٢ض ًدؿبب في اجالٝ زالًا املخ.

 

ت مً الضم . الخؼزًت: 3  امخهام اإلاىاص الًٍٗى

 : لاوكُاع الشىاجى الُىلى. الخيازش4

 

باهىظىم:5  . الاهمُت الاكخفادًت للتًر

 a- . اث ُاث الخُىاهُت اإلامغيت ل٨شحر مً ال٣ٟاٍع  مً اهم الؿَى

 b-  اصة الًدضر يغع لٗاثلت الُبُعى ول٨ً ٖىضما اث ٖو باهىؾىما حِٗل مخُٟل ٖلى صماء وبٌٗ اوسجت ال٣ٟاٍع التًر

ىام والخُى٫  ( حؿبب لها امغاى زُحرة مشل مغى الىىم وال٩االػاع   وجاصي ---جيخ٣ل لالوؿان او الخُىاهاث )لاب٣اع ولٚا

 ٤ باهىؾىما لالوؿان ًٖ ٍَغ ٖاثل ازغ مشل الخكغاث اإلاانت للضماء )الظباب الىازظ و الب٤( وفى اإلااء إلاىتها.  وجى٣ل التًر

٤ خُىاهاث الٗل٤.  ًٖ ٍَغ

باهىؾىما بغوسخى ظامبِىِـ   - يخ٣ل بىاؾُت    T.b. gambiensمً اهم لاهىإ جٍغ حؿبب مغى الىىم الخاص فى لاوؿان ٍو

 .Testes flyطبابت حسخى حسخى  

 

باهىظىما   Trypanosomaوـُل التًر

 :  بزه عً اإلاشكه

٣ُت .  ً بالٗضًض مً الضو٫ لاٍٞغ  ٣ًىم هظا الُُٟل بى٣ل مغى ٌؿمي ) مغى الىىم ( ، و هى مغى مؿخَى

٤ طبابت حؿمى الدسخي حسخي   Glossinaًى٣ل هظا اإلاغى ًٖ ٍَغ

 

ت ،  ٌِٗل هظا الُُٟل في الخُىاهاث الشضًُت و البرماثُاث و لاؾما٥ و حؿبب لهم امغاى في ال٨بض و الُدا٫ و ال٣ٗض اللمٟاٍو

و ل٨نها ال حؿبب ؤي ٖضوي لٗاثلها الُبُعي طبابت الدسخي حسخي ، و ل٨ً اطا اهخ٣لذ لئلوؿان بٗض طل٪ ٞةجها حؿبب امغاى زُحرة 

. 

 اإلاغى : 

 Sleeping sicknessمشك الىىم 

 َغ١ الٗضوي : 

 ز٣ب الجلض بىاؾُت طبابت مانت للضم و هي طبابت الدسخي حسخي . 
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 : اعشاك اإلاشك

 اعجٟإ في صعظت الخغاعة بك٩ل ٚحر مىخٓم .  -1

 نضإ و ؤلم قضًض في الًٗالث و اإلاٟانل . -2

اث الضوم البًُاء  -3  اهُمُا و اػصًاص في ٖضص ٦ٍغ

ت . -4  َٟذ ظلضي وعصي اللىن و جطخم في ال٣ٗض اللمٟاٍو

 ي٠ٗ ٖام و ايُغاب ٖهبي ًاصي الى اعججاٝ في اللؿان و الُض . -5

بت ق -6 اة .ٚع  ضًضة في الىىم و هىباث نضإ ًضزل بٗضها اإلاٍغٌ في هىم ٖم٤ُ و ُٚبىبت ًيخهى بالٞى

 

باهىظىما هشوصي اما  يخ٣ل بىاؾُت خكغة زا٢بت  Chaga„s Diseaseِٞؿبب مغى قاظاؽ   T.cruziهىع جٍش فى لاوؿان ٍو

اة.مانت مً ههُٟت لاظىدت الب٤ الالزم . ومً اٖغايت اعجٟإ صعظت الخغاعة وهب  ٍى فى ال٣لب واهُمُا جاصي للٞى

ى٣له طبابت الخباها مً ظيـ  Surraٌؿبب مغى الؿغة   evansi. T  وهٕى  فى الخُى٫ والخمحر ومغى الضباب فى الجما٫ ٍو

Tabanus   وهٕى .T. equiperdum   .ٕ٤ الجما  ٌؿبب مغى ػهغي الخُى٫ والخمحروجيخ٣ل لانابت ًٖ    ٍَغ

 

 باهىظىما:وشق الىكاًت  مً التًر

 م٩اٞدت الظباب باإلابُضاث .• 

 البدض ًٖ اإلاغضخى و ٖالظهم .• 

 وكغ الىعى الهخى .• 

 صٖم مىٓماث الصخت الٗاإلاُت لخمالث م٣اومت اإلاغى .• 

 

 

 العىوُاث الخُىاهُت          

 اللِؽماهُا  Leishmaniaحيغ  .2

 

  Protozoaجدذ ممل٨ت: لاولُاث الىلع الخفيُـى:

ُتقٗبت اللخمُاث ا  لؿَى

ُاث الخُىاهُت         * َاثٟت :الؿَى

 عجبت: ٦ُيخىبالؾدُضا )مشا٫: اللِكماهُا(                

  

اث بما ٞيها لاوؿان و الؼواخ٠ والشضًُاث. الخىاظض  - جخُٟل اللِكماهُا ٖلى الخالًا للجهاػ اللُمٟاوي للٗضًض مً ال٣ٟاٍع

ت والُد ُت الضمٍى ت خُض جاصي لانابت الى جمؼ١ هظه الخالًا .ٖاصة فى الخالًا اإلابُىت لؤلٖو  ا٫ وال٣ٗض اللمٟاٍو
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٤ بٌٗ الظباب ٥ طبابت الغمل.وهي خكغة نٛحرة ظضا ال ًخجاوػ  - حٗخبر اللكماهُا مغيا َُٟلي اإلايكإ ًيخ٣ل ًٖ ٍَغ

ؼصاصا وكاَها لُال وال جهضع نىجا لظا ٢ض جلؿ٘ الصخو  حجمها زلض حجم البٗىيت الٗاصًت لىجها ؤنٟغ وجخيخ٣ل ٢ٟؼا ٍو

٤ مهه مً صم اإلاهاب )بوؿان ؤو خُىان ٧ال٨الب و  صون ان ٌكٗغ بها . وجى٣ل طبابت الغمل َُٟلي اللكماهُا ًٖ ٍَغ

ُٟت . ؼصاص اهدكاعها في اإلاىا٤َ الؼعاُٖت و الٍغ  ال٣ىاعى(زم جى٣له بلى صم الصخو الخالي ُٞيخ٣ل له اإلاغى ٍو

مً لؿٗت طبابت الغمل ٖلى ق٩ل خبىب خمغاء نٛحرة ؤو ٦بحرة زم جٓهغ ٖليها . جٓهغ اللكماهُا الجلضًت بٗض ٖضة ؤؾابُ٘  -

ج وزانت في خالت  ت ، ج٨بر ال٣غخت بالخضٍع لخه٤ ٖلى ؾُدها بٞغاػاث مخُبؿت وال جلخئم هظه ال٣غوح بؿٖغ ج٣غخاث ٍو

ت مً الجؿم . جت راوح مضة الكٟاء مً ؾخت ي٠ٗ ظهاػ اإلاىاٖت ٖىض ؤلاوؿان وجٓهغ ٖاصة هظه اآلاٞاث في اإلاىا٤َ اإلا٨كٞى

 ؤقهغ لؿىت .

ان عثِؿُان مً اللِكماهُا جخُٟل ٖلى لاوؿان وجيخ٣ل الٗضوي ًٖ ٍَغ٤ خكغة طبابت الغمل التى جدمل الُىع  - ًىظض هٖى

 اإلاٗضي.

 

 

 

 

 

 

  اهىاع اللِؽماهُا : 

 

وهى ٌٛؼو زالًا ال٨بض والُدا٫  لِكماهُا صوهاٞاوى حؿبب مغى لِكماهُا لاخكاء او ال٨الػاع L. donvaniاهم لاهىإ  .1

 والٛضص اللمُٟت وهسإ الٗٓام وحٗخبر ال٨الب وابً اوي مً الٗىاثل الخاػن والتى حٗضي لاوؿان. وهى ٚحر قاج٘ بمهغ.

ت التى حؿمى ٢غخت الكغ١  L. Tropicaوهٕى  .2 ٌؿبب   Oriental Soreلِكماهُا جغوب٩ُا ٌؿبب مغى اللِكماهُا الخلٍى

 بالجلض وه
ً
 ى قاج٘ فى ٦شحر مً اهداء الٗالم و مهغ و املخؼن الُبُعى ة هى ال٣ىاعى.ج٣غخا

 

 

  

 

 

 

 هُـُت الىكاًت مً اللؽماهُا؟

 

 ال ًىظض ختى آلان ل٣اح ٌُٗى لُمى٘ خضور اللكماهُا . ول٨ً ًم٨ً جس٠ُٟ ، بك٩ل ٦بحر
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 جم اجبإ ؤلاعقاصاث الخالُت: بطا

 و٢ذ وكاٍ طبابت الغمل وهى مً الٛغوب بلى الكغو١ لظل٪ ًيبغي  ٖلُ٪ بخىدي الخظع في اإلاىا٤َ اإلاىبىءة زهىنا

لت واؾخسضام الىامىؾت ٖىض الىىم   اعجضاء مالبـ طاث ؤ٦مام ٍَى

  وهي مبُض خكغي ٞٗا٫ مخىاظض في اإلاغا٦ؼ الؼعاُٖت و هى ٢لُل الؿمُت ً ًم٨ً عف الىامىؾُت ؤًًا بماصة بحرمثًر

 لئلوؿان .

 3-لل٣ًاء ٖلى الخكغاث.ببٗاص الؼعاثب واإلاضاظً و مس ً  لٟاتها ًٖ ألاما٦ً الؿ٨ىُت وعقها بماصة ال٩لـ زم البحرمثًر

 . ًم٨ً وي٘ بٌٗ الشلج الٟدمي ؤو آلاػوث الؿاثل ٖلى م٩ان اللضٚت 

  بن وظض في الٗاثلت شخو مهاب بلضٚت هظه الخكغة ًجب ٖلُه وي٘ ُٚاء ع٤ُ٢ ٖلى 

 ل الٗضوي منها بلى شخو آزغ .م٩ان اللضٚت الجها ججظب الخكغاث ألازغي زم جيخ٣ 

  ت بلى َبِب ألامغاى الجلضًت ؤو اإلاؿخىن٠ ٖىض ْهىع ؤًت بنابت بطا اؾخمغث أل٦ثر مً زالر ًيبغي الخىظه بؿٖغ

ضم الٗالط ٌؿاهم بى٣ل  ؤؾابُ٘ صون قٟاء، خُض ج٩ىن هي بضاًت اللكماهُا ، وإطا ٖىلجذ با٦غا ال جتر٥ ؤزغا ٦بحرا ، ٖو

.ً  الٗضوي لآلزٍغ

 

باهىظىمُت واللِؽماهُا:ميا  ؿدت الامشاك التًر

 

 ٧ان او خُىان . -1
ً
 الخُلىلت صون ونى٫ الىا٢ل للٗاثل اوؿاها

ت . -2  م٩اٞدت هظا الىا٢ل فى اَىاعه املخخلٟت باإلابُضاث الخكٍغ

 الخسلو مً مهاصع جىالضه . -3

ت . -4  لابخٗاص بن ام٨ً ًٖ مساػن الٗضوي مً الخُىاهاث البًر

 ال٣ٗا٢حر للخسلو مً الُُٟل  فى مغاخل اإلاغى لاولى صون جإزحر جدذ اقغاٝ الُبِب .اؾخٗما٫  -5

 

 

 CILIOPHORAؼعبت الهذبُاث   

 

  جدىٟـ جىٟـ هىاجى 

  البرامِؿُىم” الخ٩ازغ بىاؾُت لاه٣ؿام الشىاجى البؿُِ بًٗها او لا٢تران. “ 

 إلاىاؾبتالخ٨ِـ : ْاهغة ممحزة لضوعة خُاة لاولُاث فى الٓغٝو ٚحر ا 
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 MICROSPRAؼعبت الجشزىمُاث الذكُلت    

 

 :Babesiaحيغ  -1

                           Babesia bigemina.           Babesia bovis 

 “.اإلاىاشخى” والظي ٌؿبب مغى خمى البى٫ الضمىي او خمى ج٨ؿاؽ فى  -

 phalus microplusRhipice. او  Boophilus annulatusًى٣له ٢غاص لاب٣اع           

ؿببها َُٟل وخُض الخلُت ؤو ؤ٦ثر  - ا في اإلااقُت اخض ؤهم ألامغاى التي ًى٣لها ال٣غاص والتي جخمحز بالخمى َو حٗخبر ٖضوي البابحًز

امً   .حيغ بابحًز

 " Babesiosisبابحز ًىصط الك٩ل الخاص لها ًُل٤ ٖلُه  -

 

 

٘ للُُٟل في صم الٗاثل مم  - ا ٌؿبب ج٨ؿحر ٦غاث الضم الخمغاء ٖلى هُا١ واؾ٘ مما ًاصي بلى ًخمحز بالىمى والخ٩ازغ الؿَغ

البا ما ًٟطخى بلى اإلاىث.  هىع الهُمىظلىبحن في البى٫ وجطخم الُدا٫ ٚو  ٣ٞغ الضم والحر٢ان ْو

ا وج٩ىن الخؿاثغ ألا٦ثر خضة في ألاب٣اع م٨خملت الخؿاؾُت لئلنابت ٖىض -  بٗضوي البابحًز
ً
 ألاب٣اع هي ؤ٦ثر الخُىاهاث جإزغا

غ ؾالالث  ا حٗخبر مً ال٣ٗباث اإلاهمت التي ج٠٣ خاثال صون بغامج جٍُى صزىلها اإلاىا٤َ اإلاىبىءة، ولظل٪ ٞٗضوي البابحًز

 ألاب٣اع في اإلاىا٤َ اإلاىبىءة، 

ان اإلاغصوصاث الؿلبُت للىباء حكمل بظهاى ألاب٣اع الٗكاع واهسٟاى زهىبت الشحران واهسٟاى بهخاط اللبن بلى ظاهب   -

 الط وبغامج م٣اومت اإلاغى زانت م٩اٞدت ال٣غاص.ج٩ال٠ُ الٗ

 مفادس ووشق هلل العذوي: 

٤  Family Ixodidaeال٣غاص الهلب مً ٖاثلت  - ا بك٩ل ؤؾاسخي ًٖ ٍَغ هى الىا٢ل الُبُعي للمغى خُض جيخ٣ل البابحًز

 ٢ض ًدضر ؤًًا. Transstadiallyبِىما ه٣ل الٗضوي مً َىع آلزغ مً هٟـ الجُل  Transovoriallyاإلاباًٌ مً ظُل آلزغ 
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واإلاىدكغ ٖاإلاُا ٖلى هُا١ واؾ٘ هى اإلاؿئى٫ بهٟت عثِؿُت ًٖ ه٣ل  Boophilusبىؿُلغ ال٣غاص ؤخاصي الٗاثل مً ظيـ  -

ا مدل لاهخمام هىا وهما  حن مً ؤهىإ البابحًز ، خُض ؤن الحر٢اث Babesia bigeminaو Babesia bovisؤهم هٖى

ىاع البالٛت جخٛظي ٖ اث وألَا  لى هٟـ الٗاثل ختى ججز٫ ألاهثى التي جم جل٣ُدها بلى ألاعى لىي٘ البٌُ.والخىٍع

  Babesiaو Babesia bovisًم٨ىه ه٣ل ٧ل مً هىعى  .Boophilus microplus ، annulatus  B ال٣غاص  -

bigemina ال٣غاص مً هٕىB. decoloratus  ٣ُا ًم٨ىه ه٣ل  Babesia ال٣غاص اإلاىدكغ ؤؾٟل الصخغاء ال٨بري بإٍٞغ

bigemina.ِ٣ٞ 

  Ixodes ricinusُٞى٣لها  Babesia divergensؤما   -

 . Haemaphysalis ،Rhipicephalus spp جىظض اهىإ ألازغي مً ال٣غاص التي ٢ض ج٩ىن يالٗت في ه٣ل الٗضوي هي ؤهىإ   -

 

٤ ٢غاص لاب٣اع  -   Boophilus annulatusًخم ه٣له ًٖ ٍَغ

                                                                                    

 

    
 

 

 

 دوسة خُاة: 

ا لها مشخلخان، -  ال ظيؿُا بااله٣ؿام الشىاجي البؿُِ في ٦غاث الضم الخمغاء في  دوسة خُاة البابحًز
ً
في ألاولى جخ٩ازغ ج٩ازغا

الخ٩ازغ الخجغزمي" خُض ًخم - Sporogenyظىوى "الٗاثل ال٣ٟاعي وفي اإلاغخلت الشاهُت جخ٩ازغ في بهار ال٣غاص بىاؾُت لاؾبرو 

ً الُىع اإلاٗضي "ألاؾبىعوٍػذ Gametesاجداص الجامُخاث  ً الٍؼجىث فى ٖملُت جيخهى بخ٩ٍى  “اإلاظ٦غة و اإلااهشت لخ٩ٍى

 

اث   - ذ ٢ض ًخُىع في الٛضص اللٗابُت في الحر٢اث والخىٍع مً والُىع البالٜ ؤو ٢ض ٣ًخهغ طل٪ ٖلى ٦ال  Nymphsألاؾبىعوٍػ

ا، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ في خالت  اث والُىع البالٜ ٣ِٞ اٖخماصا ٖلى هٕى ال٣غاص وهٕى البابحًز ٞان  Babesia bigeminaالخىٍع

اث والُىع البالٜ ٣ِٞ ًم٨نها ه٣ل الٗضوي.   الخىٍع
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 العىائل 

 ا باإلااقُت ول٨ً الجامىؽ اإلااجي والجا ٣ي، ومشل هظه الٗىاثل ٢ض ج٩ىن ألاب٣اع هي الٗاثل الغثِسخي لٗضوي البابحًز مىؽ ألاٍٞغ

 زاػهت للٗضوي بك٩ل ٚحر مازغ.

  ماع ٩ىن ؤٖلى مٗض٫ لئلنابت في الخُىاهاث طاث ألٖا قهغا، وجهبذ الٗضوي ٚحر قاجٗت الخضور في الخُىاهاث التي  12-6ٍو

 جؼصاص ؤٖماعها ٖلى زمـ ؾىىاث.

بِىما الخُىاهاث ألا٦بر مً ٖامُحن جهاب  besia bigeminaBaالخُىاهاث ألا٢ل مً الٗام في الٗمغ جهاب بيؿبت ؤ٦بر 

 .Babesia bovisبيؿبت ا٦بر 

لت والخُىاهاث التي حٗاوى مً يٍٛى هي ألا٦ثر خؿاؾُت لئلنابت.       الخُىاهاث الٗكاع والهٍؼ

 ؿبت ؤلانابت مىؾمُا في مهغ، الؿالالث ألاوعبُت والخلُِ هي ألا٦ثر خؿاؾُت لئلنابت ًٖ الؿالالث املخلُت ٦ما جؼصاص و

 في ٞهل اله٠ُ الظي ٌكهض وكاٍ ال٣غاص الىا٢ل للمغى.

 

 ؤعشاك اإلاشك 

غاى باعجٟإ في صعظت الخغاعة ختى في الخاالث الخادة - غاى ألازغي مشل ° 41.5: جبضؤ ألٖا م إلاضة ٖضة ؤًام ٢بل ؤن جٓهغ ألٖا

اؿم رلً هُمىحلىبُيُت الذم  ولعف خشهت الىشػ واصدًاد معذٌ الخىـغ وعذم الشػبت في٣ٞض الكهُت  اإلاشخي زم ًش

كُت املخاَُت ج٩ىن مدخ٣ىت وطاث لىن اخمغ في البضاًت  والبٌى الذمىي املخخىي على الهُمىحلىبحن. ملخدمت الٗحن وألٚا

٫ ول٨ً م٘ ج٨ؿحر ٦غاث الضم ًخٛحر اللىن بلى الكاخب اإلامحز ل٣ٟغ الضم. في اإلاغاخل ألازحرة ٩ًىن هىا٥ ًغ٢ان قضًض والبى 

ىة جضوم لٟترة. ٢ض ٩ًىن هىا٥ بمؿا٧ا ؤو بؾها٫.  ؿبب ٚع  لىهه اخمغ صا٦ً بلى بجى َو

 

ا  ألاعشاك العفبُت - ت للمش ٦شحرة الخضور في خالت بابحًز هدُجت ع٧ىص ٦غاث الضم الخمغاء اإلاهابت في الكٗحراث الضمٍى

ِـ وجخمحز ب٧لُي٨ُُا بٗضم لاجؼان الظي  زم ؼلل خلـي وإػماء Convulsionsوحؽىجاث Maniaًدبعه هىط  ؤٞو

غاى الٗهبُت جيخهي بالىٟى١ صاثما.  والخاالث التي جٓهغ ٖليها ألٖا

 

غاى ول٨ً الىٟى١ ٢ض ًدضر في زال٫  في الخاالث الخادة اإلامُخت - ؾاٖت  24ًى٤ٟ الخُىان بٗض ٖضة ؤًام مً ْهىع ألٖا

% ؤو ؤ٦ثر ول٨ً مٗٓم الخُىاهاث ؾٝى حكٟى ٣ٞ50ِ في الخاالث الخاصة الكضًضة. جخٟاوث وؿب الىٟى١ و٢ض جهل بلى 

 م٘ ُٚاب الًٍٛى الكضًضة.
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البا ما ٩ًىن هىا٥ اهسٟاى ٦بحر في وػن  في الخُىاهاث التي حؽـى - حٗىص صعظت الخغاعة بلى َبُٗتها بٗض خىالي ؤؾبٕى ٚو

دخاط الخُىان بلى ٞترة ه٣اهت لت ل٩ي ٌٗىص لخالخه  الخُىان وإهخاط اللبن ٦ما ٢ض ًدضر بظهاى للخُىاهاث الٗكاع ٍو ٍَى

 والشحران جٓل مىسًٟت الخهىبت لٗضة ؤؾابُ٘.

غاى ٞيها ا٢ل ويىخا خُض ج٩ىن الخمى مٗخضلت والبى٫ اإلاضمم  ؤلاـاباث جدذ الخادة واإلاعخذلت - جدضر ؤًًا وج٩ىن ألٖا

 ٚالبا ال ًٓهغ وؤخُاها ًهٗب ؤلاخؿاؽ بإي ؤٖغاى

 

 

 . ال٣ًاء ٖلى ال٣غاص باإلابُضاث - اإلاياؿدت :

ًت.                                -               مٗالجت الخُىاهاث اإلاٍغ

............................................................................................................................................................................................ 

 Neosemaحيغ:  -2

 

 ممل٨ت      : البروحؿخا          الخفيُف العلمى: 

 جدذ ممل٨ت : لاولُاث                              

 قٗبت         : الجغزىمُاث الض٣ُ٢ت                               

ما                                       Neosemaمثاٌ:  هُىٍص

 

 

       
 

 خُض ان هظه الُُٟلُاث جخُٟل ٖلى مٟهلُاث لاعظل “ الىدل”*ٌؿبب مغى لاؾها٫ فى 

٤ البراػ   * جهِب ال٣ىاة الهًمُت فى الىدل  مؿببت لاؾها٫ ًيخ٣ل ًٖ ٍَغ

٤ البٌُ  يخ٣ل ًٖ ٍَغ  لها مغى لاعجساء زم اإلاىث ٍو
ً
  .اإلالىر مً ٞغاقاث مهابت * ٦ما ًهِب ًغ٢اث صًضان ال٣ؼ مؿببا

 

 Neosema : اعشاك الاـابت بىـُل

ُاء خُض ٌكاهض الىدل وهى فى خالت اعججاٝ والُاثٟت فى خالت ٢ل٤، ٦ما  -1 . الُىاث٠ اإلاهابت بكضة جبضو ٖليها مٓاهغ ؤلٖا

 ؤعظله مكابها فى طل٪ ؤٖغاى 
ً
لى ألاعى ؤمام الخلُت مجغظغا ؤهه ٌكاهض الىدل وهى ًؼخ٠ ٖلى ٢اٖضة الخلُت و٢غب اإلاضزل ٖو
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 الكلل.

 اهخٟار بًُ الىدلت. -2

 ٣ٞض الخكغة م٣ضعتها ٖلى الُحران ؤو ٢ض جُحر إلاؿاٞت ٢هحرة. -3

ج٩ىن ؤظىدت الكٛاالث ٚحر مغجبُت م٘ بًٗها بألت قب٪ ألاظىدت ؤزىاء الُحران مخسظة ػواًا مسخلٟت باليؿبت للجؿم وال  -4

 جيشجي فى ويٗها الُبُعي ٞى١ البًُ.

5-  
ً
 مً قٗغاجه.٢ض ٣ًٟض الىدل بًٗا

لى ٢اٖضة الخلُت و٦ظل٪ ٖلى الجضعان  -6 ا خُض ٌكاهض البراػ ٖلى ألا٢غام، ٖو ٢ض جىظض ٖالماث لئلنابت بالضوؾيخاٍع

الخاعظُت للخلُت ) ٦ما ٌكاهض فى الهىعة الخالُت( ، ؤما جدذ الٓغٝو الٗاصًت ٞةن هدل الٗؿل ٢ض ال ًخبرػ صازل الخلُت ؤو 

 ٖىض مضزلها.

 

  Neosemaل وشق مياؿدت وـُ

 

ما: - 1  عالج مشك الىىٍص

 

:
ً
ت ٞمشال ما حكمل ٖضة اٖخباعاث ٚحر اإلاٗالجت ال٨ُماٍو  اإلاٗالجت الىاجخت إلاغى الىىٍػ

ما. -1  يض الىىٍػ
ً
 الدكدُت الجُضة للُىاث٠ حٗخبر ٖامل مهم ظضا

ت. -2  م٣ضعة الىدل ٖلى ظٗل مى٣ُت الخًىت ظاٞت وطل٪ بىي٘ الىدل فى مى٣ُت ظُضة التهٍى

 فى الغبُ٘ ؤو جبضًل وي٘ ال٣اٖضة وظٗل الؿُذ اإلابلل  -3
ً
حُٛحر ؤو جبضًل ٢ىاٖض الخالًا اإلابخلت ب٣ىاٖض هُٟٓت ظاٞت وزهىنا

 للخاعط والجاٝ للضازل.

 

ت بمُل بدُض جىاظه مضازلها ؤقٗت الكمـ. -4  ًجب ؤن ج٩ىن الخالًا مىيٖى

حر مهضع للمُاة الىُٟٓت باؾخمغاع لخجىب جلىثها با -5  لجغازُم.جٞى

 جبسحر ؤصواث الىدالت املخؼهت ٌؿاٖض فى الؿُُغة ٖلى اإلاغى. -6

 الخٛظًت الجُضة للُىاث٠. -7

ت.            -8  ًجب ؤن ج٩ىن ٖلى عؤؽ الُاثٟت مل٨ت ظُضة ٢ٍى

 

ت: - 2  العالج الىُماوي واإلاعاملت الخشاٍس

 

1- :
ً
ا  جبخحر ؤدواث الىدالت هُماٍو

 ٣ِٞ وال ًجب اؾخسضامها فى وظىص هدل حي(.)هظه اإلاٗاملت زانت باألصواث 

 وجخم هظه اإلاٗاملت بإخض الُغ١ الخالُت: 
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 * اؾخسضام ؤبسغة خامٌ الخلُ٪

 ملجم ؤ٦ؿُض اًصُلحن إلاضة ًىم. 100*اؾخسضام ؤبسغة ؤ٦ؿُض ؤلاًصُلحن: وطل٪ بمٗض٫ 

 

ت. - 2  العالج الىُماوي باإلاماداث الخٍُى

........................................................................................................................................................................ 

 APICOMPLEXAؼعبت              

 Class: Sporozoaؼعبتوائـت:  الجشزىمُاث او البىػُاث 

 

 ان ألزغ بىاؾُت الجغازُم .     َُٟلُاث صازلُت وجيخ٣ل الٗضوي مً خُى  -1 

 2- .
ً
ا  الخلُت التى ًخ٩ىن منها الٟغص  مؿخضًغة او مؿخُُلت هٖى

ال جدخىي اَىاعها الُاٞٗت ٖلى اًٖاء زانت بالخغ٦ت اطا اجها جخدغ٥ بخ٣لهاث الجؿم او لاهؼال١ ٖلى ؾُذ الجؿم فى  -3

ىاع اإلاب٨غة ٢ض ٩ًىن لها ا  ؾىاٍ او ا٢ضام ٧اطبت للخغ٦ت.الؿاثل الظي حِٗل ُٞه. ول٨ً لَا

دضر امخهام مباقغ للٛظاء زال٫ ؾُذ الجؿم -4  الخٛظًت عمُت ٍو

 الخ٩ازغ ظيسخى او ال ظيسخى. -5

 

ا  حيغ: البالصمىدًىم ، الاًمحًر

 ممل٨ت: البروحؿخاالخفيُف العلمى:   

 جدذ ممل٨ت: لاولُاث                      

 ال٦ؿاقٗبت: اب٩ُىمب                      

 َاثٟت: الجغزىمُاث                      

ئٟت: ال٩ى٦ؿُضًا                                Plasmodiumمثاٌ: بالصمىدًىم ٍَى

ا                                                                                   Eimeriaالاًمحًر

              .................................................................................................................. 

 

  Plasmodiumظيـ -1

ا          والظي ٌؿبب مغى اإلاالٍع

 (Anopheles)بٗىيت                                                       

 دوسة الخُاة

 ٖلى لاوؿان وفى مٗ -
ً
  Anophelesضة اهثى البٗىى مً ظيـ ٌِٗل َُٟلُا

ذ  ىػٍو ًخٛظي ٖلى هُمىظلىبحن  Trophozoidفى لاوؿان :  ٌِٗل فى ٦غاث الضم الخمغاء ٖلى ق٩ل خُىان امُبى ٌؿمى بالترٞو

 وخضاث الـ 
ً
ىضها ًى٣ؿم مُُٗا ىمى ختى ٌكٛل حجم ٦غة الضم بال٩امل ٖو   merozoideالضم ٍو
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  ُلُاث م٘ بٌٗ الؿمىم الى الضم مدضزت ً:زم جىٟجغ ال٨غاث وجسغط منها الُٟ

                   

 
 

 

اث فى اهثى البعىك ًاث ولازغ الى مىٍى لِـ ًخدى٫ بًٗها الى بٍى : ٖىض ونى٫ هظه الجامُُاث الى مٗضة اهثى بٗىى لاهٞى

 ٖضًض مً 
ً
ى٣ؿم مُُٗا خدىنل ٍو ً الٍؼجىث الظي ًستر١ ظضاع اإلاٗضة  ٍو الجغزىمُاث الخُُُت خُض ًخم لازهاب وج٩ٍى

ىض حٛظًت البٗىيت ٖلى صم اوؿان ؾلُم  جد٣ً لٗابها فى  هالث وجيخ٣ل الى الٛضص اللٗابُت .ٖو التى بضوعها جسغط مً الخٍى

 ظؿضه ٞخدضر لانابت.!!.

 

ا:  ؤعشاك الاـابت  باإلاالٍس

  خاث  ٦غاث الضم وجخ٩از –اعجٟإ فى صعظت الخغاعة لالوؿان اإلاهاب  مهاظمت اإلاحروػٍو
ً
 وعابٗا

ً
 زالشا
ً
غ مغة ازغي  مُُٗت ظُال

.... 

  خاث ًٖ الخ٩ازغ م٩ىهت  ما ٌٗٝغ بالجامُُاث والتى جب٣ى فى صم اإلاٍغٌ ختى تهاظمه اهثى بٗىى فى النهاًت جخى٠٢ اإلاحروػٍو

لِـ  لاهٞى

 

غ١ ٚظًغ ونضإ -1  كت ٖو  اعجٟإ صعظت الخغاعة زم خمى قضًضة ًهاخبها ٖع

 والًٗالث  ؤلم بالٓهغ واإلاٟانل  -2

 ٣ٞضان الكهُت م٘ خضور ال٣ئ الكضًض ولاؾها٫ وي٠ٗ ٖام للجؿم  -3

 ٣ٞغ الضم )الىاجج ًٖ اهدال٫ الضم وج٨ؿحر ٦غاث الضم الخمغاء(  -4

 جل٠ قب٨ُت الٗحن -5

٣ضان الىعى هدُجت انابت املخ. -6  حكىجاث ٖهبُت ٞو

اث٠ ال٩لُخحن -7  ٢هىع في ْو

ً  مىث الجىحن صازل عخم لام وو  -8  الصة اَٟا٫ مبدؿٍغ
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ا   وشق الىكاًت مً مشك اإلاالٍس

 م٩اٞدت البٗىى بغصم البر٥ واإلاؿدى٣ٗاث ؤو عف ؾُدها باإلابُضاث. -1

 وي٘ الكب٪ طو لاؾال٥ الض٣ُ٢ت ٖلي ظمُ٘ الىىاٞظ ولابىاب إلاى٘ صزى٫ البٗىى الي اإلاجز٫  -2

 الىىم جدذ هامىؾُت. -3

 ٤ الخكغاث لُغص البٗىى.اؾخسضام اإلابُضاث الىباجُت ونىاٖ -4

 اؾخسضام بٌٗ اإلاغ٦باث الُاعصة  للبٗىى. -5

 جىاو٫ ال٣ٗا٢حر الى٢اثُت. -6

ا. -7  ازترإ ؾاٖت لل٨ك٠ ًٖ  ؤلانابت بمغى اإلاالٍع

ا ملخاعبت واخض مً ؤ٦ثر ألامغاى ٞخ٩ا في ال٣اعة  ححرؿان لىبازتٕر  ٣ُا ؾاٖت ًض جغنض ؤلانابت بمغى اإلاالٍع مً ظىىب اٍٞغ

ا( صماء مً ًغجضحها وجهضع ظغؽ بهظاع ٞىع ا٦دكاٝ الُُٟل الؿى  صاء، وجغا٢ب الؿاٖت التي ؤَل٤ ٖليها اؾم )عانض اإلاالٍع

 اإلاؿبب للمغى .

                     

ا:  وشق الىكاًت مً مشك اإلاالٍس

 مٗالجت اإلاغضخى باؾخسضام ال٣ٗا٢حر الخضًشت                                        -1

ت مً الجؿم بىاؾُت خم-2 اًت لاوؿان مً الٗضوي باؾخسضام ؾخاثغ او قبابُ٪ جمى٘ صزى٫ البٗىى او صهً لاظؼاء الٗاٍع

 َاعص للبٗىى او اؾخسضام ال٣ٗا٢حر للى٢اًت مً الٗضوي. 

 ٖمل زُت ٢ىمُت لل٣ًاء ٖلى الٗاثل النهاجي )البٗىى(:--3

ت ل٣خل البٗىى فى اما٦ً جى  -  الضة.اؾخسضام اإلابُضاث الخكٍغ

 م٣اومت جىالض البٗىى وطل٪ بغصم البر٥ واإلاؿدى٣ٗاث وجهٍغ٠ اإلاُاة الغا٦ضة. -

ىاع اإلاب٨غة للبٗىى. -  عف ؾُذ جل٪ لاما٦ً بماصة ج٣خل لَا

ا -  .اإلا٣اومت البُىلىظُت للبٗىى باؾخسضام ؾم٪ الجامبىٍػ

                                                    ....................................................................................... 

 Eimeriaحيغ  -2

E. Subspherica       ،E.bovis     ،     E.canadensis،E.alabamensis 

 

   Coccidiasis مشك الىىهعُذًاوالظي ٌؿبب  -

 ومم٨ً لالوؿان” اإلاىاشخى الهٛحرة الؿً  -الُُىع  -لاعاهب ” فى     

ا  جهِب - ت بال٨بض خُض جدضر قبه ٣ٖض بًُاء مملاة بالهضًض والب٨تًر الُُٟلُاث الخالًا اإلابُىت لؤلمٗاء وال٣ىىاث اإلاغاٍع

. 

ت . -  حؿبب ٣ٞض فى الكهُت وؤلاؾها٫ الكضًض اإلاصخىب بةٞغاػاث صمٍى
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هىع اٖغاى الخمى الكضًضة وجاصي الى اإلاىث فى النهاًت.  -    مما ٌؿبب هؼا٫ الجؿم ْو

 

 :  العالج مً امشاك الىىهعُذًاالىكاًت و 

ؼ٫ الخُىاهاث اإلاهابت م٘ جضزحن الخٓاثغ اإلالىزت بـ  -1 هالث الُُٟل .” بغومُض اإلاُصُل ” هٓاٞت الخٓاثغ ٖو  ل٣خل خٍى

ً ” اؾخٗما٫  -3  لٗالط الخُىاهاث اإلاهابت . ” الؿلٟاصٍػ

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 Metazoaالبعذًاث 

 

ت الخ ت املخخلٟت  ٣ُ٣ُت وج٣ؿمجًم ظمُ٘ َىاث٠ الخُىاهاث الخلٍى اث٠ الخٍُى  لضعظت  جمحز وجسهو زالًاها ألصاء الْى
ً
جبٗا

. 

 

 الفـاث العامت للبعذًاث الخُىاهُت :

اث٠   مدكابهت وجخجم٘ م٘ بًٗها م٩ىهت اًٖاء واظهؼة. * ْهىع لاوسجت  والتى حٗٝغ ٖلى اجها زالًا مدكابهت التر٦ُب جاصي ْو

٠ هًمى وظهاػ هًمى   مخسهو .* ْهىع ججٍى

 الجؿم . * ْهىع ظهاػ صوعي مخسهو ٣ًىم بى٣ل اإلاىاص الٛظاثُت اإلاهًىمت الى اظهؼة

 

 

 Metazoaالبعذًاث 
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   Phylum: Platyhelminthesقٗبت الضًضان اإلاٟلُدت  -1

        Phylum: Nematodaقٗبت الضًضان لاؾُىاهُت  -2

 Phylum: Arthropoda قٗبت مٟهلُاث لاعظل    -3

اث قٗ -4         Phylum: Molluscaبت الغزٍى

       Phylum: Chordataقٗبت الخبلُاث  -5

 

   Phylum: Platyhelminthes ؼعبت الذًذان اإلاـلىدت(1)

 

 الفـاث العامت للمـلىداث

ُى  -  الجؿم مٟلُذ مً البًُ والٓهغ ًإزظ الك٩ل الىعقى او الكٍغ

 ومنها وخُض الجيـ.” زىثى ” زىاثُت الجيـ  -2

 منها ما هى  خغة اإلاِٗكت ومنها مخُٟلت  . -3

ت  جخ٩ىن منها اًٖاء الخ٩ازغ ولازغاط -4  َب٣ت اإلاحزوصًغم ٖباعة ًٖ بغاوكُما خكٍى

 (. عذًمت العُلىمالًىظض ٞغاٙ ؾُلىمى )  -5

 فى اظؼاء الجؿم  لخمض -6
ً
ال جىحذ ه بالٛظاء ) ال٣ىاة الهًمُت جخمحز بٟخدت ٞم ًاصي الى بلٗىم ًٖلى زم مغت ًخٟٕغ مىدكغا

 ( . ؿخدت اخشاج

ٌ ما ٣ًٟض مً الجؿم مً اظؼاء -7  الخجضص :هى حٍٗى

شبذ هٟؿه فى الٗاثل بممهاث -8  الخغ٦ت : منها ما ًخدغ٥ باالهضاب ومنها ماهى ٖضًم الخغ٦ت ٍو

 ٞخدت ازغاظُت. جىظض فى جهاًت الجؿم خالًا لهبُتالجهاػ لازغاجى بؿُِ ًخ٩ىن مً ٢ىىاث ازغاظُت فى جهاًتها  -9

لت )  -10 خ٩ىن مً ٣ٖضة مسُت فى اإلا٣ضمه ًسغط منها اخبا٫ ٖهبُت ٍَى لِغ لها الجهاػ الٗهبى ًىظض فى مى٣ُت جدذ الجلض ٍو

 ( . اعماء خغ

 لِـ لها ظهاػ صوعي او جىٟسخى . -11
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 قٗبت الضًضان اإلاٟلُدت

 

 

ماجىدا                                                        الت - 1                                             العِعخىدا    -2                                                           ًر

                                 Class:Trematoda                                                                                                               Class:Cestoda  

ىُت                                                                                                                   الذًذان الىسكُت                                    الذًذان الؽٍش

 

 

ماجىدا الذً  ذان الىسكُتالتًر

ماجىصا ظمُٗها ٦ُُٟلُاث صازل ظؿم لاوؿان او الخُىان ) الضوصة ال٨بضًت وصًضان البلهاعؾُا و صًضان  حِٗل اهىإ التًر

ـ  (   الهُخحرٞو

 Fasciola  giganticaالذودة الىبذًت   -1
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Phylum : Platyhelmenthis 

         Class      :  Trematoda 

               Subclass: Digenea 

                     Order    : Echinostomida 

                             Family   : Fasciolidae  

ىام و٢ض جهِب لاوؿان.الٗاثل الىؾُِ لها ٢ى٢٘  - صون    Limnaea cailliaudiحِٗل الضوصة ال٨بضًت فى ٦بض اإلااقُت ولٚا

 ة الخُاة .هظا ال٣ى٢٘ بالخدضًض ال جخم صوع 

اهى  الىىس اإلاعذي -  .     وجب٣ى ٢اصعة للٗضوي إلاضة ٖام  اإلاُخا ظشواٍس

 

   

 ؟دوسة الخُاة للذودة الىبذًتجيلم عً *
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 كىكع لُمُىا :العائل الىظُي*

 

  **اعشاك اإلاشك والالشاس التى حعببها 

 

 ”فى اإلااؼُت 

 اإلااقُت  فى   Liver rotحؿبب لاهدال٫ ال٨بضي او حًٟٗ ال٨بض  -1

 مً اهم لاٖغاى ؾ٣ٍى الهٝى او الكٗغ الظي ٌُٛى الجلض -2

 ٣ٞض الكهُت وه٣و فى وػن الخُىان . -3

 جيكإ مً ججم٘ اإلااء بحن اوسجت الجؿم .” خضور اوعام اؾدؿ٣اثُت   -4

 

 ”فى الاوعان ” 

 فى لاوؿان حؿبب لانابت مٛو ٦بضي قضًض ًهاخبه ؾٗا٫ . -1

 مؿخمغ مما ًاصي الى اهُمُا .خمى مخ٣ُٗت واؾها٫  -2

ت الى ال٣لب او الغثت او املخ مؿببت ايغاع بالٛت وقضًضة للمهاب .  -3 ا  مً زال٫ الضوعة الضمٍى  ٢ض جهل اإلاُخا ؾغ٧اٍع

 

 

 

 : *وشق الىكاًت

 ٖؼ٫ اإلااقُت اإلاهابت . -2     م٩اٞدت  ال٣ىا٢٘ في التٕر              -1

بهالخسلو مً عور جل٪ اإلاىاشخى  -3 ضم ال٣اثه فى اما٦ً َع  اإلاهابت ٖو

 َهى ال٨بض ظُضا ٢بل ا٧له . -5    ٚلي ماء التٕر ٢بل قغبها             -4

ض   -7   الٛؿُل والُهى الجُض للخًغواث.    -6  ٖالط اإلااقُت بال٨غبىن زالسي ال٩لىٍع

ُىى٫  -8                                الٗالط بمغ٦ب الض٩ًلىعٞو

 .Schistosoma sppهاسظُا دًذان البل -2

 

 

Phylum : Platyhelmenthis                                                                                    Class      :Trematoda                                                                                                    

Subclass: Digenea 

Order    :Strigeiformes 
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Family   :Schistosomidae 

    

   S. haematobiumبلهاسظُا املجاسي البىلُت   

 S. mansoniبلهاسظُا اإلاعخلُم                    

  ضًت للمشاهت البىلُت و اإلاؿخ٣ُم ت اإلا٩ىهت للكب٨ت الىٍع  وهى صًضان حِٗل صازل الكٗحراث الضمٍى

                          . ت البابُت ُت الضمٍى  جخٛظي ٖلى الضم   -٦ما جىظض فى لاٖو

 . جسخل٠ ًٖ الضوصة ال٨بضًت فى اجها جخمحز الى ط٦غ واهثى 

  .ُت  اما بلهاعؾُا اإلاؿخ٣ُم ٞله قى٦ت ظاهبُت  بٌُ البلهاعؾُا البىلُت  طو قى٦ت َٞغ

 

 

 

 الؽيل العام لزهش واهثى البلهاسظُا:

ًاث فى بٌُ - ض ًٖ  البلهاعؾُا البض له مً ماء ٖظب ل٣ُٟـ ُٞه ٞال ج٣ٟـ البٍى % 0.04مُاه صعظت جغ٦حز لامالح بها جٍؼ

ًاث فى البى٫ او اإلاُاه اإلاالخت .،،،،، وطل٪ الن ولهظا الؿبب ال ًاث ج٣ٟـ بالًِٛ لاؾمىػي !! ج٣ٟـ البٍى  البٍى

 

ا  واإلاحراؾُضًم الىا ا250خض ٌُٗى * الُىع اإلاٗضي هى الؿغ٧اٍع  الف ظشواٍس

ذًا*    الظي ًخ٩ىن فى الضوصة ال٨بضًت لِـ له وظىص فى صًضان البلهاعؾُا وىس الٍش

م الجلذ * ا  بخٗغى اي ظؼء مً الجؿم الى مُاه ملىزت  العذوي جدذر عً وٍش   او  بالؿغ٧اٍع

ا اٚكُت الٟم وحؿحر م٘ جُاع الضم .  بكغب اإلاُاه  ٞخستر١ الؿغ٧اٍع

ا الى اإلاٗضة ٞإجها جمىث الجها فى خا٫ ون *    . ال جخدمل خمىلت العفاسة اإلاعذًتى٫ الؿغ٧اٍع

 

 *الىىس اإلاعذي لبلهاسظُا:

ا  ) املجاعي البىلُت واإلاؿخ٣ُم )الؿغ٧اٍع

 دوسة خُاة البلهاسظُا 
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 خلُم؟بحن بلهاسظُا املجاسي البىلُت و بلهاسظُا اإلاع تاسهمل 

 

 : اعشاك الاـابت               *                              

 زغوط صم م٘ البى٫ فى خا٫ البلهاعؾُا البىلُت وم٘ البراػ فى خالت بلهاعؾُا اإلاؿخ٣ُم -1

 ًهاخب زغوط الضم لام قضًضة -2

ٟا٫  -3  ي٠ٗ الىمى الجؿمى زانت لَا

 ه٣و ٢ضعة اإلاٍغٌ ٖلى الٗمل  -4

ان  –ج٩ىن الخهىاث ” إلاًاٖٟاث زُغة : مشل الخٗغى  -5  جطخم الُدا٫   –جل٠ُ ال٨بض –الؿَغ

 

 مياؿدت اإلاشك :

ت مؿخمغة حكمل ظمُ٘ اهداء البالص  -1  ٖالط اإلاغضخى بدمالث صوٍع

ُت الصخُت بٗضم الخبى٫ والخبرػ فى مُاه التٕر  -2  الخٖى

 ججىب لاؾخدمام فى البر٥ والتٕر  -3

نها إلاضة ٚلى اإلاُاه ٢بل قغ  -4  ؾاٖت وهى ا٢صخى مضة ال ًم٨ً ان  48بها او اؾخٗمالها  او جسٍؼ

ا   .حِٗكها الؿغ٧اٍع

 .م٩اٞدت الٗاثل الىؾُِ )ال٣ىا٢٘( -5

ــ                                                                                                  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ  ــ
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 Class: Cestodaوائـت العِعخىدا 

 

 الذًذان الؽٍشىُت

 

                                                Phylum  : Platyhelmenthis 

                                                                                  Class     :    Cestoda 

                                                                   Subclass:     Eucestoda            

                                                                         Order :     Cyclophyllidae 

                                                                              Family:       Taeniidae                    

    

 

     
 

 

 

 

 .  Taenia spp*اهم اهىاعها 

ان مً الخُيُا:   ٌِٗل ٖلى لاوؿان هٖى

ٗٝغ بـ    -  فى مهغ َو
ً
ىُت    T. saginataاخضهما ا٦ثر اهدكاعا                               دودة البلش الؽٍش

 فى اوعوبا  وحٗٝغ بـ  -
ً
ىُت  T. soliumولازغي ا٦ثر اهدكاعا ش الؽٍش  دودة الخجًز

    

ُ٘ جخمحز الضً  - ى٤ ٞع ُُت بغؤؽ نٛحر فى الدجم ٦غؤؽ الضبىؽ ٖو ضص مً ال٣ُ٘ ” ضان الكٍغ هى مى٣ُت الىمى للضوصة ٖو

 متر 18حعمى اظالث كذ جفل الى اإلاٟلُدت التى 

٤  لِعذ لها ؿخدت ؿم او كىاة هممُت  - ٞهى حِٗل صازل لامٗاء وؾِ الٛظاء اإلاهًىم الظي جمخهه ًٖ ٍَغ

 ظضاعالجؿم 
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الاوعان هعائل لها ظهاػ جىاؾلى زىثى لهظه الضًضان ٖاثالن  هما :  – خحن اؿشعهما جيخهى بخالًا لهبُتلها كىاجحن اخشاحُ  -

غ هى الٗاثل الىؾُِ فى الخُيُا ؾىلُم .  اظاسخى ىام ٦ٗاثل مخىؾِ  للخُيُا ؾاظُىاجا بِىما ٩ًىن الخجًز  ولاب٣اع او لٚا

جىث صازل خىنلت وهى ٖباعة ًٖ ال الذودة اإلاثاهُتهى  الىىس اإلاعذي -  .ٍؼ

 

   

ىُت واهذ مىحىدة   هل حعلم ان اوٌى دودة ؼٍش

 متر؟ 33فى حعم اوعان وان وىلها 

 

 

 

  
 

 

 

 دوسة الخُاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

ىُت  دوسة  خُاة دودة البلش الؽٍش

 

 

 

 

 
 

 

 

ىُت ش الؽٍش  دوسة خُاة الخجًز
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 اعشاك الاـابت والمشس:

 لب الضوصة لٛظاء ٖاثلها الكٗىع بالجٕى الضاثم بؿبب ؾ -1

ضم اإلا٣ضعة ٖلى الٗمل  -2  ال٠ًٗ والهؼا٫ ٖو

 ا٧ل ٦مُاث ٦بحرة مً الٛظاء صون قب٘  -3

 جٟغػ الضوصة فى ظؿم ٖاثلها مىاص ؾامت جًٟٗه -4

 

 

ىُت:  وشق الىكاًت مً الذًذان الؽٍش

1-  
ً
 .ًجب ججىب ا٧ل اللخىم الٛحر مُهىة ظُضا

 .اإلاظابذ الخ٩ىمُت ٖضم قغاء لخىم ٚحر مسخىمت فى  -2

 .اٖضام اللخىم اإلاهابت  -3

 .ٖالط اإلاغضخى م٘ ٖضم جبرػهم فى اما٦ً جغبُت اإلاىاشخى -3

 

............................................................................ 

 Phylum:Nematyhelminthesؼعبت الذًذان الاظىىاهُت (2)

 

ىاهُت منها ما ٌِٗل مِٗكت خغه و منها ما ٌِٗل مِٗكه مخُٟلت ٖلي حؿمي بالضًضان لاؾُىاهُت  او ال - ضًضان اإلاؿخضًغه او لَا

ت و صساعُت و ًىلم عليها علم الىُماجىدا الخُىان و الىباث و لهظا  ؿان الؿشاد هزه اللبُلت راث اهمُت وبُت وبُىٍش

Nematology . 

 اث اؾُىاهُت وهى خُىاه –حٗخبر مً ا٦بر الكٗب فى اإلامل٨ت الخُىاهُت  -

ت وجمخاػ بالهٟاث لاجُت :   جمخاػ بظاث ؤهمُت َبُت وبٍُُغ

 

 الفـاث العامت للىُماجىدا )الذًذان الخُىُت (:

 الجؿم اؾُىاوى الك٩ل ٚحر م٣ؿم الى خل٣اث . -1

 .بالدؽيل الجيسخىوخُضة الجيـ والظ٦غ ًسخل٠ ًٖ لاهثى وهى ما ٌٗٝغ  -2

 ا اإلاخُٟلت ٞهى ج٩ىن ا٦بر .  الخُُُاث الخغة نٛحرة الدجم ام -3
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 الجؿم ًخ٩ىن مً اؾُىاهخحن مخضازلخحن خُض جمشل ال٣ىاة الهًمُت لاؾُىاهت الضازلُت  -4

 ؿشاغ ظُلىمى وارب.الًىظض ٞغاٙ ؾُلىمى والٟغاٙ بحن الجؿم وال٣ىاة الهًمُت  -5

ىن مً معى امامى ومعى وؾُى ومعى زلٟى جخ٩ –ب٨ٗـ الضًضان اإلاٟلُدت  جخمحز بـخدت ؿم و ؿخدت اظذال٣ىاة الهًمُت  -6

. 

البكغة لخ٣ٍغب َغفى الضوصة مما ًاصي الى  الخغ٦ت فى الخُُُاث ج٩ىن مً زال٫ اه٣باى واهبؿاٍ ًٖالث جدذ  -7 

 الخغ٦ت.

 ال جىحذ خالًا لهبُت.الجهاػ لازغاجى بؿُِ ًخ٩ىن مً ٢ىىاث ازغاظُت و  -8

خ٩ىن مً خل٣ت ٖهبُت فى م٣ضمت ال٣ىاة الهًمُت  ًسغط مها ؾخت اخبا٫ الجهاػ الٗهبى ًىظض فى مى٣ُت جدذ الجل -9 ض ٍو

لت .  ٖهبُت ٍَى

 لِـ لها ظهاػ صوعي او جىٟسخى . -10

 

 

   Animal nematodesاوال : الضًضان لاؾُىاهُت اإلاخُٟلت ٖلي الخُىان     

  Plant nematodesزاهُا:  لاؾُىاهُت اإلاخُٟلت ٖلي الىباث               

 

   Animal nematodesاوال : الذًذان الاظىىاهُت اإلاخىـلت علي الخُىان 

 

ا - 3                 الاهيلِعخىما                -2                              الاظياسط                    -1                              ا ) ؿُالٍس ٍش  ؿُىؼحًر

 Ascaris                                                   Ankylostoma                                                            (Wuchereria ( Filaria    ) 

  

 

 

 

 

     Ascaris lumbricoidesظياسط الا  "1"

Phylum : Nemathelmenthis 

 Class      :Nematoda 

  Order    : Ascaridida 

  Family  : Ascarididae 

 لاؾ٩اعؽ صوصة َُٟلُت حِٗل فى لامٗاء الض٣ُ٢ت لئلوؿان . -

 مم. 5-3ؾم (ال٣ُغ 25-15ؾم ( الظ٦غ )40-20َى٫ لاهثى )  -
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ه قى٦تى الؿٟاص . الىشؾ الخلـى للزهش ؼذًذ الالخىاء  -  مما ًمحزه ًٖ لاهثى ًدمل فى َٞغ

ل  :ًتر٦ب مً زهُت واخضة لها الجهاص الخىاظلى الزهشي   -  ق٩ل زُُى  ٍَى

 هى الغخم . الجهاص الخىاظلى الاهثىي :  -
ُ
 ًتر٦ب مً مبًُحن زُُى الك٩ل مشل الخهُت جاصي الى ٢ىاة ا٦ثر احؿاٖا

    

 

 

 

   
 :   *دوسة الخُاة

مت هى الىىس اإلاعذي -1  ج٣ٟـ ٖىض ونىلها لالمٗاء  البٍى

ًت ان حِٗل ٖضة ؾىحن مدخٟٓت بم٣ضعتها ٖلى اخ -2  ضار الٗضوي لالوؿان ًم٨ً للبٍى

ًاث.-3  او ماء به بٍى
ً
 جدضر الٗضوي بدىاو٫ َٗاما

 دوسة خُاة الاظياسط؟ 
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 الشاس الاظياسط  : 

 فى لامٗاء ًهاخبه -1
ً
  اؾها٫ جخٛظي ٖلى الٛظاء هه٠ اإلاهًىم فى لامٗاء ووظىصها ٌؿبب التهابا

 اٞغاػ مىاص ؾامت حؿبب ايُغاباث ٖهبُت ) ٖضم التر٦حز ( -2

م التربؿحن الظي ًترجب ٖلُه ٖضم هًم البروجحن فى امٗاء  -3    جٟغػ مىاص جاصي الى جيكُِ اهٍؼ
ً
 ٖاما
ً
اإلاهاب مما ًاصي الى يٟٗا

٣غ صم .   ٞو

 .التهاب عثىي وخؿاؾُت ًهاخبها ٦دت -4

اة . -5 اصة اٖضاص الضًضان ٢ض ٌؿبب اوؿضاص لامٗاء زم الٞى  ٖىض ٍػ

 مٗاء وتهاظغ :٢ض الجب٣ى الضًضان فى لا  -6

اؽ .         فى البى٨ٍغ
ً
ت  وحؿضها او حؿبب اهٟجاعها او حؿبب التهابا  حؿحر مً لامٗاء الى ال٣ىاة اإلاغاٍع

ً
 * اخُاها

ت الى      * او عبما حؿحر الى اإلاٗضة وحؿبب قئ  وجسغط الضًضان الى البلٗىم وحؿحر مىه الى ال٣هباث الهىاثُت ومنها الى الضوعة الضمٍى

  املخ .

 

 

 : وشق الىكاًت

ٗمت والخًغاواث واإلاُاه الٛحر هُٟٓت -1  ججىب لَا

 ٚؿل لاًضي ٢بل لا٧ل  -2

 ججىب اإلاغضخى ٢ًاء الخاظت فى الٗغاء -3

ت ٞخ٣ل بظل٪ مهاصع الٗضوي       -4  مٗالجت اإلاغضخى باؾخسضام لاصٍو

 

 

ـــ                                                                                                                ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ــ

 Ancylostoma duodenale"الاهيلِعخىما 2"
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Phylum : Nemathelmenthis 

         Class      :Nematoda          

              Order    : Strongylida 

Family  : Ancylostomidae         

  

 حِٗل فى لامٗاء الض٣ُ٢ت لالوؿان  -

 مم( .11-8مم( والظ٦غ ) 18-10َى٫ لاهثى )  -

 بكغة الجلض فى الظ٦غ جمخض بك٩ل بغوػ ها٢ىسخى ًدُِ بالُٝغ الخلٟى  -

ذ الضازلى ٌكبه لاؾ٩اعؽ .  -                 الدكٍغ

    

 دوسة الخُاة :

ًاث فى صعظت خغاعة  -1  م ٦ما ؤجها ال جىمى فى الجى الباعص ولظل٪ ال جىظض اه٩لِؿخىما فى لا٢الُم الباعصة .40جمىث البٍى

 ان جستر١ ٧ل شخئ جالمؿه وبهاجحن  -5
ً
 هدى الخغاعة وجداو٫ صاثما

ً
الُىع اإلاٗضي الحر٢اث فى الٗمغ الشالض جىجظب صاثما

 ما بحن اناب٘ ال٣ضم الهٟ
ً
لظل٪ ٞان الُحن الٗال٤ ب٣ضم الٟالخحن ” خحن حٗثر ٖلى لاوؿان وجستر١ ظلضه وزهىنا

 ٌُٗى للحر٢ت ٞغنت ازترا١ ظلض ال٣ضم ٢بل ان جج٠ الحر٢ت.
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 الشاس الاهيلِعخىما :

 ُٞه  -1
ً
 ازترا١ الحر٢اث للجلض ٌؿبب التهابا

 اء وجمخو صم لاوؿان .الضًضان الُاٞٗت جلخه٤ بجضاع لامٗ -2

 حؿبب ٣ٞغ الضم الكضًض ٦ما ج٠ًٗ ال٣ضعة الجؿماهُت وال٣ٗلُت للمهابحن. -3

جٟغػ الضوصة ٖلى الجغح الظي جدضزه فى ظضاع لامٗاء ماصة جمى٘ الخجلِ ولظل٪ ٖىضما جيخ٣ل مً م٩ان الى ازغ ٌؿخمغ  -4

 م٩اجها لاو٫ فى هٝؼ الضم لٟترة

ت ًصخبه ؾ -5  اؾها٫ ٣ٌٗبه امؿا٥.   -6ٗا٫.       التهاباث عثٍى

 

 وشق الىكاًت  :

بت او ٖلى قىاَئ التٕر مما ٌُٗى ٞغنت لىمى البٌُ  -1 ضم ٢ًائها فى لاعاضخى الَغ ًجب ٢ًاء الخاظت فى اإلاغاخٌُ ٖو

ً الحر٢اث اإلاٗضًت .   وج٩ٍى

 ًجب ٖالط اإلاغضخى ٞخ٣ل مهاصع الٗضوي.  -2

 عا٦ضة .ججىب لاؾخدمام او الكغب مً مُاه  -3

 بمدلى٫ مُهغ ز٠ُٟ ل٣خل ما ٩ًىن ٖال٤ بها مً ًغ٢اث . -4
ً
 ٚؿل الخًغاواث ظُضا

 

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــــــ

ا 3"  Filaria bancrofti"الـُالٍس

Phylum : Nemathelmenthis 

                Class      :Nematoda 

                 Order     : Spirurida 

               Family    : Filariidae    

 

ا داء الـُل -  هى الظي حؿببه الُٟالٍع

 

 

 

 

ت والٛضص الل - ُت اللُمٟاٍو  فى لاٖو
ً
غاٝ واؾٟل حِٗل الضًضان الُاٞٗت فى الجهاػ اللُمٟاوي لالوؿان زهىنا ت فى لَا ُمٟاٍو

 البًُ .

 ” الـُىم  ”وما خىلها و ”  سؼُذ” ًىظض هظا الُُٟل فى مهغ  -
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 Culex pipensًىللها بعىك الىُىلىغ  -

ا  -   الىىس اإلاعذي مُىشوؿالٍس

 الحر٢اث اإلاٗضًت لها ال٣ضعة ٖلى ازترا١ الجلض الؿلُم لالوؿان                  -

 

 بالحر٢اث اإلاٗضًت:”  البٗىى” ٖال٢ت الٗاثل الىؾُِ   -

 

ت الؿُدُت ؤزىاء اللُل ٣ِٞ ، ما بحن  - ُت الضمٍى إلاا ٧اهذ البٗىيت جخٛظي ازىاء اللُل ٞان الحر٢اث اإلاٗضًت جٓهغ فى لاٖو

 10الؿاٖت 
ً
ُت الضازلُت ازىاء النهاع 2-مؿاءا  وتهاظغ الى لاٖو

ً
 نباخا

 

 ؟دوسة الخُاة *

  

 
 *الالشاس :

ت ُٞيكإ ًٖ طل٪ ٣ٖض حؿبب ازخال٫ للجهاػ ال -1 ُت اللُمٟاٍو  لُمٟاوي وحؿض لاٖو

2-  
ً
ت فى ظؼء مً الجؿم ٧الؿ٣ُان وألاطٕع  مما ًاصي الى جطخم ٦بحر ظضا ُت اللُمٟاٍو  مً لاٖو

ً
 ٦بحرا
ً
فى خا٫ اوؿضاص ٖضصا

 Elephantiasisللجلض وألاوسجت جدذ الجلض وهى ماٌٗٝغ بمغى الُٟل 

 

   
 

 ل :*اعشاك الاـابت بذاء الـُ
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كت. -2اعجٟإ صعظت الخغاعة.          -1  وظىص ٖع

 نضإ و٢حئ و آالم. -4وظىص ٖغ١.                     -3

ت.         -5  جىعم باإلاى٣ُت اإلاهابت. -6جطخم بالٛضص اللُمٟاٍو

 ؤلم بالٗٓام واإلاٟانل. -٢8غح بالجلض.                       -7

 قٗىع بالخٗب. -9

 خمغاء ٖلى الظعإ ؤو الؿا١. ٢ض جدضر زٍُى -10

ج ٢ض جٓهغ  -11 ت.    Abscessesخشاٍس  ٖلى الجلض ؤو بالٛضص اللُمٟاٍو

 

 *وشق الىكاًت والعالج بذاء الـُل

 جىدهغ فى م٩اٞدت البٗىى فى اإلاىا٤َ اإلاىبىءة. -1

ت،واإلابُضاث الخكinsect repellentsججىب لضٚاث البٗىى باؾخسضام اإلاىاص الُاعصة للخكغاث -2  ٍغ

 اعجضاء مالبـ وا٢ُت، و اؾخسضام هامىؾُت. -4

 

                                                                                          ................................................... 

 

 Plant nematodesزاهُا : الذًذان الاظىىاهُت اإلاخىـلت علي الىباث 

 

       

 

 Phylum: Nematyhelminthesؼعبت الذًذان الاظىىاهُت 

Class :   Nematoda                                                  

Order :  Tylenchida                                                 

Family :  Heteroderidae                                        

 

 -عشاك ؤلاـابت:*ا
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 ؤعشاك على املجمىع الجزسي  -1

    .٣ٖMeloidogyne sppض ٖلى املجمٕى الجظعي        وحؿببها  -1

 

     
ج٣غخاث ٖلى املجمٕى الجظعي ٢ض ج٩ىن مصخىبت بخلىن لخٟاٖل بٞغاػاث الىُماجىصا م٘    اإلاغ٦باث الُٟىىلُت الخانت بالىباث  -2

 Pratylenchus spوحؿببها     . 

اث  وحؿببها     ًٖٟ -3 الجظوع    زام باألظؼاء اللخمُت الضعهُت ٧البىجغ والبُاَـ وهظا الًٟٗ ًاصي لئلنابت بالٍُٟغ

Ditylenchus sp 

لُٓت   -4 ت  ؤو ٢هحرة ٚو بيغاع ال٣مم الىامُت للجظوع ) ج٣ه٠ الجظوع ( خُض جخل٠ ؤو ح٤ُٗ همىها مما ًيخج ٖىت ٢مم ملخٍى

 Trichodorus  sppوحؿببها 

ت ٦شُٟت ٦ما في خالت قٗحرا -5  spp Meloidogyneهُماجىدا ث ظظٍع

 

 ؤعشاك على املجمىع الخمشي  -2

 ٖضم الىمى الؿلُم للىباث . -1

 .Ditylenchus spبيُماجىدا العاق الخىاء والخٟاٝ ألاوعا١ بؿبب ؤلانابت  -2

ً جبر٢ل  -3  حؿببها هُماجىصا الؿى١ وألاوعا١          .   necrosesج٩ٍى

ً زإلل ٖلى ا -4  . Anguina triticiهُماجىدا لؿا١ وألاوعا١ والؼهىع ٦ما في ج٩ٍى

 

 *ألالشاس التي حعببها الىُماجىدا للىباجاث:

 مىث الىباجاث الخىلُت . -

 ج٣لُ٘ ؤو بػالت الىباجاث اإلاٗمغة في و٢ذ مب٨غ . -

 ه٣و املخهى٫ وزٌٟ الىٕى والغجبت . -

 مخباٖضة . ايُغاع اإلاؼإع بلى ػعاٖت بٌٗ املخانُل ٖلى ٞتراث -

اصة ج٩ال٠ُ ه٣ٟاث الٗملُاث الؼعاُٖت . -  ٍػ

 اهدكاع بٌٗ ألامغاى ألازغي وإخضار ؤمغاى مغ٦بت . -

ت . - اصة ج٩ال٠ُ اإلا٣اومت ال٨ُماٍو  ٍػ
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 زٌٟ ال٣ُمت الكغاثُت لؤلعاضخي اإلالىزت بالىُماجىصا ألن ج٨غاع ػعاٖتها بمدانُل ٢ابلت لئلنابت ًجٗلها يُٟٗت ؤلاهخاط. -

 

خباع ج٩ال٠ُ م٣اومت الخكاجل التي حٗمل ٦ٗىاثل للىُماجىصا ج٨مل ٖليها صوعاث خُاتها في خا٫ ُٚاب زؿاثغ  - جضزل في لٖا

 الٗاثل الىباحي ألانلي.

 

ت مهاصع الٗضوي مما ًاصي الهدكاع هظه آلاٞاث ٧اؾخسضام قخالث ملىزت بالىُماجىصا ؤو  - زؿاثغ مترجبت ًٖ الجهل بمٗٞغ

 ٞالخؿاثغ التي  ه٣ل جغبت ؤو ؤؾمضة بلضًت
ً
ؤو ؤصواث ػعاُٖت ملىزت، ؤو الؿ٣اًت بمُاه مً مهاصع مىا٣َها ملىزت. ٖمىما

 ؤن جٟكل بال٩امل ػعاٖت بٌٗ املخانُل 
ً
حؿببها الىُماجىصا للمدانُل الؼعاُٖت هي ٦بحرة بلى صعظت ٢ض ًهضٝ مٗها ؤخُاها

 مالم ًجغ م٣اومت جل٪ آلاٞاث بالُغ١ املجضًت.

 

 

ت لؤلمغاى الىباجُت املخخلٟت التي جىجر في صزى٫ ٖضم مٗالجت ألاع  - اضخي اإلالىزت بالىُماجىصا، وهظا ٌٗغى الىباجاث اإلاؼعٖو

 ٖلُىا الخؿاثغ الجؿمُت التي حؿببها ألامغاى 
ً
٤ الجغوح والشٛغاث التي حؿببها الىُماجىصا، ولِـ بساُٞا الٗاثل ًٖ ٍَغ

 الىباجُت.

 

 

 ى املخاـُل  :* ؤهم آلاؿاث الىُماجىدًت التي جؤزش عل

جهِب  –مً ؤزُغ آلاٞاث زانت في ألاعاضخي الغملُت والخُٟٟت   javanica Meloidogyneهُماجىصا ح٣ٗض الجظوع   -1

ض ًٖ   ٖاثل. 1500مدانُل ٦شحرة ولها ما ًٍؼ

                                         Pratylenchus spهُماجىصا ج٣غح الجظوع  -2

 Tylenchulus semipenetransالبُئ في اإلاىالر  هُماجىصا الخضهىع  -3

٘ ألشجاع الٟا٦هت. -4  هُماجىصا الخضهىع الؿَغ

 هُماجىصا ج٣ه٠ الجظوع  -6                               هُماجىصا الؿا١ وألابها٫. -5

 عػ هُماجىصا ال٣مت البًُاء في ألا   -8   آٞت الًمىع البر ٖمى في الكلُ٪.                   -7

 الىُماجىصا اإلاخدىنلت - 10                    هُماجىصا زإلل خبىب ال٣مذ          -9

 الىُماجىصا الغمدُت - 12                              الىُماجىصا الخل٣ُت        -11

ت - 14ؤلابغ ًت                                    الىُماجىصا  -13  الىُماجىصا ال٩لٍى

ت.   -15                               الىُماجىصا الخىجٍغ
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 *اإلاياؿدت:

       Resistant Varietiesالىباجاث اإلا٣اومت  -             Crop Rotationالضوعة الؼعاُٖت -

       Quarantinesالدجغ الهخي الؼعاعي     Heat Treatment            -اإلاٗالجت بالخغاعة -

 جب٨حر في الؼعاٖت/هٓاٞت الخ٣ل/الٛمغوالخج٠ُٟ.-      Cultaral Methodesاُٖت الٗملُاث الؼع -

ت    Chemical Control:*اإلاياؿدت الىُماٍو

     Emulsifiable Concentrationاملخالُل اإلاغ٦ؼة ال٣ابلت لالؾخدالب   -            (.   Fumigantsمىاص الخبسحر ) -

 .Granulesاإلاىاص الخبُبُت  -.          Wettable Powderالبىصعة ال٣ابلت للبلل  

 

 *مبُذاث الىُماجىدا:

 

 العذًذ مً مبُذاث الىُماجىدا الخذًثت هزهش مً مىاد جبخحر التربت ما ًلي
ً
 ًىحذ ؤًما

  Nemexؤو هُم٨ـ  Teloneالخُلىن   -1     

ل بغوم  EDBا. ص. ب   -1  ؤوؾٍى

  Dorloneصوعلىن   -2

 

 جؤزش باإلاالمعت آلاحي:هما هزهش مً اإلابُذاث التي 

ىؽ   -1  Prophosؤ بغٞو

 Fenamiphosؤو ُٞىامُٟىؽ  Nemacurهُما٧ىع   -2

 Fensulfothionؤو ُٞيؿلٟشُىن   Dazanitصاػاهِذ   -3

 Vydateؤو ٞاًضث   Oxamylؤو٦ؿامُل   -4

ىؽ    -5 ىٞى ت.  Cynemؤو ؾاًىم  Nematosؤو هُماجىؽ   Zinophosٍػ  باإلياٞت الى ٖضص مً اإلاغ٦باث الٟؿٟىٍع

 

...................................................................................................................................................................... 

 

 Phylum: Arthropodaؼعبت مـفلُاث الاسحل    (3)                                            

 

 -:الفـاث العامت إلاـفلُاث الاسحل

 الجؿم م٣ؿم الى خل٣اث ، اله٩ُل الخاعجى نلب. -1

 الجؿم م٩ىن مً ٢ؿمحن او زالزت . -2

 لؿ٘.  الت، ٢غون اؾدكٗاع ، الت وي٘ بٌُ ،الت ؾٟاص” وظىص ػواثض ػوظُت الٗضص وم٩ىهت مً ٣ٖل  -3

 بٓاهغة اوؿالر الٛالٝ الخاعجى.جخمحز  -5                      طاث جمازل ظاهبى . -4
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ت. -6  الخىٟـ : بىاؾُت الخُاقُم، ال٣هباث الهىاثُت ، ظضاع الجؿم ، ال٨خب الغثٍى

ت . -7 ٤ اهابِب ملبُجى. -8    الجهاػ الضوعي مٟخىح وال٣لب فى الجهت الٓهٍغ  لازغاط ًٖ ٍَغ

 الخبل الٗهبى فى الجهت البُىُت .    -9

 

 Phylum: Arthropodaؼعبت مـفلُاث الاسحل 

 جخىىن مً وىائف: 

 )اواسوظاث، عىاهب، علاسب( Class:Arachnoidaeوائـت العىىبىجُاث  -1

اث  -2  )الجمبري،...(  Class: Crustaceaوائـت اللؽٍش

 ،....(44) ؤم Class: Myriapoda وائـت عذًذاث الاسحل- -3

  -الزباب -)البعىك Class: Insecta (Hexapodaوائـت الخؽشاث  -4

 اللمل،....،البراػُث

 "ظىؾ ًخم الترهحز في هزا الىخاب علي العىاهب والاواسوظاث وهبزه مخخفشة عً وائـت الخؽشاث"

                ______________________________________ 

 )عىاهب، اواسوظاث( Class:Arachnoidaeوائـت العىىبىجُاث  -1

 

    

 Order: Aranaid سجبت العىاهب (1           )

    
 خُىان له زماهُت ؤعظل وؾخت بلي زماهُت ؤٖحن -

ه حٗخبر مً ؤ٢ىي ألالُاٝ الُبُُٗت.   -  ًيسج قب٨ت مً الخٍُى لل٣بٌ ٖل ٞغاجؿه وزَُى

 ولِؿذ له ؤظىدت.  -

لى مؿخىي ٧ل لاعجٟاٖاث - ت، حِٗل في ظمُ٘ البِئاث، ٖو هُلت الٗىا٦ب مىدكغة ومخىٖى  ٞو

 الوؿانمنها ما هى مٟترؽ للخكغاث ومنها ؾام ل 

 Order: Acarina(سجبت الاواسوظاث 2)
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ه ٧اثىاث نٛحره ظضا وال جغي ٚالبا بالٗحن املجغصة ،حِٗل في التربت ؤو مخُٟلت ٖلى الىباث ؤو  - ألا٧اعوؾاث هي ٖباعة ًٖ مجمٖى

 لا٧اعولىجي. الخُىاهاث  و جضعؽ هظه ال٩اثىاث جدذ ٖلم ٌؿمي

 الىلع الخلعُمي لألواسوظاث

Phylum        : Arthropoda 

Subphylum : Chelicerata 

Class             : Arachnoidea 

Subclass         : Acari 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاسهت بحن الخؽشاث وألاواسوظاث
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 ألاواسوط الخؽشه وحه اإلالاسهت

 اهضماط خل٣اث الجؿم ٢ض ٩ًىن ٧لُا م٣ؿم لخل٣اث الجؿم

ؤعظل زلُٟه  –ؤعظل امامُه  – ظؿم ٩ٞي بًُ –نضع  –عؤؽ  مىا٤َ الجؿم

 مازغ ظؿم –

 ال جىظض جىظض ٢غون لاؾدكٗاع

 ؤػواط مً ألاعظل 4 اػواط في الخكغاث3 ألاعظل

 ال ًىظض ػوظحن مً لاظىده ألاظىدت

 ال ًىظض ًىظض في الخُىع ال٩امل َىع الٗظعاء

لخكغاث جدمل ػواثض مشل الت وي٘  جهاًت الجؿم

لؿٟاص في البٌُ في ألاهثى ..وآلت ا

 الظ٦غ ..آلت اللؿ٘ في الىدل ..وه٨ظا

 ال جدمل اي ػواثض

ال جىظض في لا٧اعوؽ ل٨ً ؤخُاها ٢ض جىظض  جىظض في الخكغاث الُٗىن اإلاغ٦به

 ؤٖحن بؿُُت

 

 Acariممحزاث جدذ ن٠ ا٫ 

 ٖضم وظىص ٢غون اؾدكٗاع -1

ت -2  ٖضم وظىص ٩ٞى٥ ٖلٍى
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٩ى٥    Pedipalpsؤظؼاء الٟم جتر٦ب مً اإلاالمـ  -3  Gnathosomaؾٟلُت وجىظض ٖلي الجؿم ال٩ٟي ٞو

٩ىهان ما ٌؿمي بالجؿم ألامامي  -4  Prosomaمى٣ُت الغؤؽ والهضع مىضمجت م٘ بًٗها ٍو

 ج٣ؿُم الجؿم بلي خل٣اث ٩ًىن ٚحر واضر ؤو مستز٫  -4

ت و الخُىان ال٩امل  -5  ؤػواط مً ألاعظل. 4ًىظض للحر٢ت زالر ؤػواط مً ألاعظل بِىما للخىٍع

للشاد و الخلمملاسهت بحن ا  

 الخلم  اللشاد وحه اإلالاسهت

 نٛحر الدجم ) م٨ُحروؾ٩ىبي( ٦بحر الدجم الدجم

ُٛي بكٗغ ٢هحر اله٩ُل الخاعجي ل ظلضي َو  ٚكاجي و ٌُٛي بكٗغ ٍَى

ً اظؼاء الٟم  ٚحر ٧امله ٧املت الخ٩ٍى

لُه ؤؾىان   ٚحر واضر ولِـ به ؤؾىان جدذ الٟم واضر ٖو

 مستزله وؾم٨ُتاإلاالمـ ال٨ُٟه ٦ُخيُت 

 قٟاٝ  ٚحر قٟاٝ الجؿم 

 ال ًخدمل ًخدمل الٓغٝو الٛحر مالثمت ًخدمل 

حر م٣ؿمه ٦بحرة و م٣ؿمه ل٣ٗل اإلاالمـ ال٣ضمُه  نٛحره ٚو

 Boophilus, Argas Sarcoptes, Tetranychus لاظىاؽ

 

 ألاهمُت الاكخفادًت لألواسوظاث
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 مً الىاخُت الؼعاُٖت

 
ً
ت منها وجهِب مً الٟا٦هت الخحن  للىباجاث والخُىان وؤلاوؿان بط جمخو الٗهاعة مً مٗٓمها حؿبب لا٧اعوؾاث ؤيغاعا ختى البًر

ُــاث واإلاـىالر واإلاــاهجى والخٟــاح ب الخًــغاواث وال٣ٖغ ٍـان وجهـِـ لــى ألازــو  وال٨مثــري والخــىر واإلاكــمل والٗىــب والغ بإهىاٖهــا ٖو

ب الب٣ىلُـاث ُـُش ألاخمـغ وألانــٟغ وال٩ىؾـا ٦مــا جهِـ ب ٧ا الب ُـا وجهـِـ ب الباطهجــان والبام ا وجهِـ ــى٫ الهـٍى للىبُــا والٟانـىلُا ٞو

ظظوع الىباجاث والضعهاث وألابها٫ ٖلى  املخانُل الٟى٫ الؿىصاوي ، الؿمؿم، وال٣ًُ ، والبهل والبُاَا. وجهِب بًٗها مً

ٖـً  .بغ وال٣مغ الـضًًاملخؼوهت واإلاىاص املخؼوهت ٧الجبن والخحن والبلر والهىى  ازخالٝ ؤهىاٖها ٦ما جهِب الخبىب ًـغع  وحؿـبب ال

٤؛  ٍَغ

 :  حعبب لشس مباؼش للىباث1-

  خُض جخٛظي ٖلى ؤوعا١ الىباث او جمخو ٖهاعجه مما ٌؿبب ال٠ًٗ ولانٟغاع والظبى٫ 

 : حعبب لشس ػحر مباؼش2-

٦مت ٖلى ؾُذ الىع٢ت وهدُجت لخل٪ الخٍُى اإلاترا بةٞغاػها زٍُى / ٚؼ٫ ٖى٨بىحي ٖلى ألاوعا١ لدؿخٗمله في الخغ٦ت والخى٣ل

 جترا٦م ألاجغبت وحؿض الشٛىع الخىٟؿُت ُٞهٗب جىٟـ الىع٢ت

 وؤ٧اعوؽ اإلاىالر البجي –مشل الٗى٨بىث ألاخمغ الٗاصي 

  وـُلُاث على الخُىان -2

ُـــا خُــض ج٣ـــىم بالخٛظًــت ٖليهــا ممـــا ٌؿــبب يــٟٗها وفـــى ؤلانــاباث الكـــضًضة  جخُٟــل لا٧اعوؾــاث ٖلـــى الخُىاهــاث زاعظُــا ؤو صازل

 مشال جاصي بلى اإلاىث

ى٣ل بٌٗ ؤهىإ ال٣غاص ألامغاى جخٛظي بًٗها ٖلى صم - ؿبب مغى الجغب اإلاٗغٝو ٍو ا ٦ما  الخُىان وؤلاوؿان َو اإلاٗضًت ٧اإلاالٍع

ٗـٌ ؤهـىإ ألا٧ـاعوؽ ًـها آلازـغ وب  فـي الهىـض والكـغ١ ألا٢صـخى ًى٣ـل بٗ
ً
ٟـىؽ بلـى ؤلاوؿـان وزهىنـا  مـً خمـى الخُ

ً
ٖـا واؾـترالُا  ؤهىا

 .الىباجاث ٣ِٞ في هظا الجؼء بةُٖاء ٨ٞغة مىظؼة ًٖ ألاهىإ التي تهاظموؾى٨خٟي 
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التي ًى٣لها ال٣غاص   Babesiaاإلادؿببت ًٖ الخُىاهاث لاولُه   Texas cattle feverخمي البى٫ الضمىي في اإلااقُت و خمي ج٨ؿاؽ  -

Boophilus annulatus 

 

 

 Boophilus annulatusال٣غاص 

  خُٟل ٖلى هدل الٗؿلَُٟل الٟاعوا اإلا -

  

Varroa destructor 

ت-  .)الخلم اإلاخُٟل ٖلى الُُىع) ٞاف الُُىع  ال٣غاص اإلاخُٟل ٖلى خُىاهاث اإلاؼٖع
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dermanyssus galline 

 :ؤواسوظاث جفِب الخبىب واإلاىاد املخضوهت -3

 وهظه ألا٧اعوؾاث حؿبب ؤيغاع ٦بحره للمىاص املخؼوهت

  إلاياؿدت البُىلىحُتالاواسوظاث وعالكتها با -4

ًـاعة  ؾـىاء  ٍـت فـي م٩اٞدـت ألاهـىإ ال ٗـٌ ألاهـىإ التـي حؿـخسضم فـي اإلا٩اٞدـت الخُى م مً ؤيغاع لا٧اعوؾاث بال ؤجها جىظض ب بالٚغ

 :ا٧اعوؾاث ؤو خكغاث ياعه: مشل 

غ٢اث خكغاث املخاػن وصًضان اللىػ. Pyemotidaeٖاثلت ا٫  -1  جخُٟل ٖلي بٌُ ٍو

ت و٦ــظل٪ بــٌُ و ظمُــ٘  Cheyletidae – Phytoseiidae- Stigmaeidaeٖــاثالث  -2 ٍــاث الخكــغاث ال٣كــٍغ جٟتــرؽ بــٌُ وخىع

 ؤَىاع لا٧اعوؾاث الًاعة بالىباث مشل الٗى٨بىث ألاخمغ. 

اث -3   جٟترؽ الخكغاث الهٛحرة الًاعة اإلاىظىصة بالتربت و٦ظل٪ لا٧اعوؾاث ألازغي والىُماجىصا و الٍُٟغ

في التربت ٞبٌٗ ألاهىإ جضزل ٦ٗامل مهم ًضٖم صوعة لاػوث في الُبُٗت مً خُض اهه ٌؿاٖض ٖلي لال٧اعوؾاث صوع مهم  -4

اث التي جخدلل ببُيء قضًض هظا باالياٞه بلي جدلُله ؤًًا ؤوعا١ ألاشجاع اإلادؿا٢ُت ٖلي التربت  هًم ؤهىإ مسخلٟت مً الٍُٟغ

ه ؤًٞل للتربت ض مً زهىبت التربت وبالخالي ٌؿمذ بدباص٫ ؤؾٕغ للٛاػاث و تهٍى ت   وبالخالي جٍؼ و٢ض ٌكبه البٌٗ جل٪ املجمٖى

ُٟت صًضان ألاعى.  بىٟـ ْو

 ألاهىإ اإلاخُٟلت ٖلى بٌٗ الخكغاث مشل الخلم اإلاخُٟل ٖلى صًضان اللىػ. -6

ادة واهدؽاس هزه ألاواسوظاث وهي العىامل التي    :ظاعذث على ٍص

لى مؿاخاث .1    واؾٗت ج٨غاع ػعاٖت هٕى مً الىباجاث ٖو

  ألا٧اعوؾاث وزانت اإلاؿبباث اإلاغيُت ػعاٖت ألانىاٝ الًُٟٗت اإلا٣اومت للٗضًض مً  .2

 ؤ٦ثر مالثمت لآلٞاث اؾخسضام بٌٗ الٗملُاث الؼعاُٖت الخاَئت التي  .3
ً
ا   زل٣ذ ْغٞو
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ت الضولُت اهخ٣ا٫ ألا٧اعوؾاث مً بلض آلزغ بٗض جؼاًض  .4   اإلاباصالث الخجاٍع

حر اإلاىخٓم   .5 ت للٗضًض مًؤلاؾخسضام اإلاخ٨غع ٚو ت صون الىٓغ بلى آزاعها الشاهٍى   اإلابُضاث ال٨ُماٍو

 جشهُب حعم الاواسوط

 

 ظؿم لا٧اعوؽ بلي:  ٢Vitzthum  1940ؿم الٗالم 

 مى٣ُه الجؿم ال٩ٟي / الٟمى ) ؤخُاها ٌؿمي الغاؽ ال٩اطب( Gnathosomaمى٣ُت ؤ٫  -1

 .ٌكبه الغؤؽ في الخكغة مً خُض ؤن ؤظؼاء الٟم ملخ٣ه به ٣ِٞ • 

ٟٞي الخ٣ُ٣ت الجؿم ال٩ٟي  ، ؤما باقي ما ًمحز الغؤؽ في ال٩اثىاث ) ٧الُٗىن ومغا٦ؼ الخـ ( ج٣٘ زل٠ الجؿم ال٩ٟي ولِـ ُٞه •

 . الٛظاء بىاؾُخه بلى اإلاغت  لِـ ؤ٦ثر مً ؤهبىب ًيخ٣ل

 عظلًدمل الؼوط ألاو٫ والشاوي ) الؼوط لامامى ( مً ألا  Propodosomaمى٣ُت ألاعظل لامامُه وحؿمي  -2

 الؼوط الشاوي والشالض ) الؼوط الخلٟي ( مً ألاعظل ًدملMetapodosoma مى٣ُت ألاعظل الخلُٟت و حؿمي  -3

 Opisthosomaمازغة الجؿم وحؿمي  -4

 و ًُل٤ ٖلي 

-1-   Gnathosoma+ Propodosoma =Proterosoma 

Propodosoma 2-  + Metapodosoma =Podosomaالجؿم ال٣ضمى 

Metapodosoma -3- + Opisthosoma =Hysterosoma 

Gnathosoma  -4-+ Propodosoma+Metapodosoma  =Prosoma 

Opisthosoma  -5-+ Metapodosoma+ Propodosoma  =Idisoma  الجؿم الخ٣ُ٣ي 
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Metapodosoma 
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ت اولي -ًغ٢ت -بًُه  الخىىس:- ت زاهُت  –خىٍع  خُىان ٧امل –خىٍع

 ب مامزا٢ –: ٢اعى  احضاء الـم-

 

 

ادة واهدؽاس ألاواسوظاث: *العىامل التي ظاعذث  على ٍص

لى مؿاخاث واؾٗت -  ج٨غاع ػعاٖت هٕى مً الىباجاث ٖو

 ػعاٖت ألانىاٝ الًُٟٗت اإلا٣اومت للٗضًض مً ألا٧اعوؾاث وزانت اإلاؿبباث اإلاغيُت  -

 ؤ٦ثر مالثمت لآل  -
ً
ا  ٞاثاؾخسضام بٌٗ الٗملُاث الؼعاُٖت الخاَئت التي زل٣ذ ْغٞو

ت الضولُت -  اهخ٣ا٫ ألا٧اعوؾاث مً بلض آلزغ بٗض جؼاًض اإلاباصالث الخجاٍع

ت. - ت صون الىٓغ بلى آزاعها الشاهٍى حر اإلاىخٓم للٗضًض مً اإلابُضاث ال٨ُماٍو  ؤلاؾخسضام اإلاخ٨غع ٚو

-  

 اوال:  ؤهم لا٧اعوؾاث التي جهِب الخُىان -

 

 )لا٧اعوؾاث الخُىاهُت( Argasidaeو ال٣غاص اللحن  Ixodidaeٖاثلت ال٣غاص الجامض 

 الىي٘ الخ٣ؿُمي

Subclass: Acari 

Order: parasitiformes 

Suborder: Metastigmata 

Superfamily: Ixodoidea 

F: Axodidae 

F: Argasidae 
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دبــــ٘ هــــظه الخدــــذ عجبــــت ٞــــى١ ٖاثلــــت   ـــغاص الجامــــض  Ixodoideaٍو دبــــ٘ ه Argasidaeوال٣ــــغاص اللــــحن  Ixodidaeوجًــــم ٖاثلــــت ال٣ـ ـــان ٍو اجـ

ـًـ ؤهــــىإ ال٣ــــغاص  ٗــــاثلخحن الٗضًــــض مــ ــا وجى٣ــــل ؤمــــغاى زُحــــرة  Ticksال والتــــي حٗخبــــر َُٟلُــــاث زاعظُــــت مانــــت للــــضم فــــي ظمُــــ٘ ؤَىاعهــ

لئلوؿان والخُىان. وفي خالت الخُىاهاث جمخو ٦مُاث ٦بحرة مً الضم والجغوح التي جيخج هدُجت الخٛظًت ال حؿبب تهُجاث للجلض 

ت والٟحروؾُت والجؿم و الغؤؽ والهضع والبًُ مىضمجت وجتر٦ب ؤظؼاء الٟم مً ٣ِٞ بل حؿاٖض ٖلي ؤلانابت ب األمغاى الب٨خحًر

وال٩ٟــى٥ حكــبه اإلا٣هــاث وهــي اإلاؿــئىلت ٖـًـ بخــضار الجــغح فــي ظؿــم الٗاثــل  hypostomeػوط مــً ال٩ٟــى٥ وػوط مــً اإلاالمـــ والـــ 

٤ ألاؾىان اإلاىظىصة ٖليها مً الضازل لهظا هجض ؤن ال٣غاص ٖلي جشبُذ ال٣غاص بالٗاثل ؤزىاء الخٛظًت ًٖ  hypostomaوحٗمل الـ  ٍَغ

ٓـم الخـاالث وال٣ـغاص البـالٜ لـه  ؿـبب لـضٙ ال٣ـغاص ؤلـم قـضًض فـي مٗ ًـلي َو ؤعظـل  8ًخٛظي ٖضة ؤًام بلي ٖضة ؤؾابُ٘ بـضون مجهـىص ٖ

 الغاب٘ مً ألاعظل. مهُإة للمصخي وله ػوط مً الٟخداث الخىٟؿُت جىظض ٖلي الىاخُت البُىُت للجؿم خى٫ ٢اٖضة الؼوط

 

 

 Fam: Ixodidaeعائلت اللشاد الجامذ 

 ومً ؤهم ممحزاتها:
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ان ٖلي جغ٦ُب ٦ُدُجي ٖلي  الٓهغ ٌؿمي  -1 ًم٨ً الخمُحز بحن الظ٦غ وألاهثي في ؤٞغاص هظه الٗاثلت بؿهىلت ٞالجيؿحن ًدخٍى

ٞــةن الــضٕع ٌُٛــي الٓهــغ ٧لــه بِىمـــا فــي خالــت الحر٢ــت Scutumالــضٕع  ٍــت وألاهثــي ٞةهــه ٌُٛــي الجــؼء ألامـــامي  وفــي خالــت الــظ٦غ  ؤو الخىع

 ٣ِٞ ؤما باقي الجؿم ٩ُٞىن مغن وله ٢ابلُت للخمضص هدُجت الخٛظًت وهمى اإلاباًٌ بِىما في الظ٦غ ٞةن الجؿم ال ًخمضص.

ُـــت -2 ــحن ٖىـــض وظىصهــا جىظــض ٖلــي الخاٞــت الجاهب ٍــت وألٖا  ؤظــؼاء الٟــم فــي ال٣ــغاص الجامــض ؤمامُـــت واضــخت مـًـ الىاخُــت الٓهغ

.  للضٕع

 ًىظض في ال٣غاص الجامض ػوط مً الٟخداث الخىٟؿُت ٖلي ظاهبي خغ٢ٟت الؼوط الغاب٘ مً ألاعظل. -3

 دوسة الخُاة:

ٟـــت هـــي البًُـــت  4لل٣ـــغاص الجامـــض  َـــىاع مسخل ــاة فـــي ؤن ألاهثـــي والــــظ٦غ  –الحر٢ـــت  –ؤ ُـ ُـــىان البـــالٜ وجـــخلخو صوعة الخ ـــت زـــم الخ الخىٍع

ًـ٘ مـً ًتزاوظان ٖلي الٗاثل و٢ض ًتزاوط الظ ٗـض ؤلازهـاب حؿـ٣ِ ألاهثـى مـً ٖلـي الٗاثـل بلـي التربـت وج ٦غ م٘ ٖضة بهار ٢بل مىجه وب

ــــضي  5000بلـــــي  3000 ــــي مـ ـــت ٖلـ ــاثغ  3بًُــ ــ ٓـ ــــي خ ــــ٣ى١ وألاعـ٧ــــان فـ ــــل الكـ ُـــــت مشـ ــــا٦ً املخم ــــي ألامـ ــــ٘ البـــــٌُ فـ ىيـ ــابُ٘ زـــــم جمـــــىث ٍو ــ ؤؾـ

داٍ البٌُ بماصة ظُالجُيُت جمى٘ ظٟاٞه .  الخُىاهاث ؤو جدذ ألاوعا١ ٍو

كــاب والىباجــاث فــي  6ؤؾــابُ٘ بلــي ًغ٢ــاث لهــا  4-2البــٌُ فــي مــضة مــً  ٣ًٟـــ خٗلــ٤ باأٖل ؤعظــل ولهــا ؤظــؼاء ٞــم مشــل الخُــىان البــالٜ ٍو

ُـض  14-2اهخٓاع الٗاثل اإلاىاؾب خُض جخٛظي الحر٢ه بامخهام صم الٗاثل إلاـضة  ًـت ٖلـي ألاعى خ ٗـضها حؿـ٣ِ الحر٢ـت اإلاخٛظ ًـىم ب

ٍـت والخ ــت لهـا جيؿـلخ وجخدــى٫ بلـي َــىع الخىع ٖـضم وظــىص ٞخدـت جىاؾــلُت وجخٛــظي  8ىٍع ؤعظــل مشـل الخُــىان ال٩امـل وجسخلــ٠ ٖىـه فــي 

 ٖلـي الٗاثـل 
ً
دـضر التـزاوط ٚالبـا ُـىان بـالٜ ٍو ٗـضها حؿـ٣ِ ٖلـي ألاعى وجيؿـلخ بلـي خ ٗـضة ؤؾـابُ٘ ب  بامخهـام الـضم ل

ً
ًـا ٍـت ؤً الخىع

ها ٖلـي  4ألاهثي ٖلي الٗاثل إلاضة  بٗضها ًمىث الظ٦غ وحؿ٣ِ ألاهثي ٖلي لاعى وجً٘ البٌُ زم جمىث وجم٨ض ؤؾابُ٘ ٢بل ؾـ٣َى

 ألاعى.

 

 لٗضص الٗىاثل التي ًدخاظها ال٣غاص إلاغخلت صوعة خُاجه ًم٨ً ج٣ؿُم ال٣غاص الجامض بلي 
ً
ب٣ا  مجامُ٘: 3َو
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ىاع ٖلي ٖاثل واخض مشل الجيـ  One host ticks[ اللشاد راث العائل الىاخذ 1]  .Boophilusخُض جخٛظي ظمُ٘ ألَا

ٍـت ٖلـي ألاعى واوؿـالزها بلـي  Two host ticks[ اللشاد رو العائلحن 2] ٗـض ؾـ٣ٍى الخىع ٛـظي الحر٢ـت وجيؿـلخ ٖلـي ٖاثـل وب ُـض جخ خ

 .Rhipicephalusخُىان ٧امل ٞةهه ًبدض ًٖ ٖاثل آزغ مشل ؤٞغاص الجيـ 

ٖاثــل مسخلــ٠ فــي ٧ــل َــىع مــً ؤَــىاع  مٗٓــم ؤهــىإ ال٣ــغاص الجامــض جدخــاط بلــي Three host ticks[ اللــشاد رو الــثالر عىائــل 3]

 .Dermacentor  ،Ixodesخُاجه للخٛظًت ومً ؤمشلت طل٪ ؤظىاؽ 

 

 اهدؽاس اللشاد الجامذ في معظم ؤهداء العالم.

 عىائل اللشاد الجامذ:
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ــــيـ  ــ ــ ــــل الجـــ ــ ــ ــــم ٖىاثــ ــ ــ ـًـ ؤهـــ ــ ــ ــ ــــيـ  Dermacentorمــ ــ ــ ـــغاص الجـــ ــ ــ ــ ــــظي ؤٞــ ــ ــ ـــان. وجخٛــ ــ ــ ــ ــــظل٪ ؤلاوؿــ ــ ــ ـــت و٦ــ ــ ــ ــ ــ ـــاث البًر ــ ــ ــ ــــُت والخُىاهـ ــ ــ ــــالب واإلااقـــ ــ ــ ال٨ــ

Rhipicephalus  ــــالب ــ ــــي ال٨ــ ــ ـــان  –ٖلــ ــ ــ ــــيـ  –ؤلاوؿـ ــ ـــت الجــ ــ ــ ــــي خالـ ــ ــــُت وفــ ــ ــــان  Amblyommaاإلااقــ ــ ــــاظم ؤلاوؿــ ــ ــــىاعه تهــ ــ ــــ٘ ؤَــ ــ ــــةن ظمُــ ــ ٞــ

ىام  –والخُىاهاث ألازغي مشل اإلااقُت  غ  –الخُى٫  –ألٚا  الٛؼا٫ و٦ظل٪ الُُىع . –ال٨الب  –الخىاٍػ

 Fam: Argasidaeعائلت اللشاد اللحن 

 ومً ؤهم ممحزاتها:

.ال ًم٨ً الخمحز  -1  بحن الجيؿحن في ؤٞغاص هظه الٗاثلت بؿهىلت خُض ؤن الجؿم في الظ٦غ وألاهثى ٦بحر وال ًىظض صٕع

 ؤظؼاء الٟم ال جغي بىيىح مً ألامام ٦ما في ال٣غاص الجامض. -2

 ؤلم قضًض لئلوؿان والخُىان بطا ما ٢ىعن بال٣غاص الجامض. Soft ticksٌؿبب لضٙ ال٣غاص اللحن  -3

 دوسة خُاة اللشاد اللحن:

 حكبه ال٣غاص الجامض بال ؤجها جسخل٠ ٖىه في الى٣اٍ الخالُت:

ٗت الخٛظًــت خُــض ؤجهــا جخٛــظي ٧ــل قــهغ وجمخلــئ بالــضم إلاــضة ؾــاٖت ٣ٞــِ وجتــر٥ الٗاثــل خُــض ًــخم  (1 الخُىاهـاث البالٛــت ؾــَغ

٣ت ٞةن ال٣غاص ًهِب ؤ٦ثر مً خُىان.  هًم الضم وبهظه الٍُغ

ت بٌُ ٖلي ٞتر  (2  اث .ًً٘ ال٣غاص اللحن ؤ٦ثر مً مجمٖى

ــت ؤو ؤ٦ثــر ومــً  (3 ً للخىٍع  َــىٍع
ً
ــاث وهىــا٥ ٚالبــا هىــا٥ َــىع ًغقــي واخــض ٢ــض ال جىظــض الحر٢ــت خُــض ٣ًٟـــ البــٌُ بلــي خىٍع

 ومً ؤهم ؤهىإ الخابٗت له: Argasؤهم ألاظىاؽ الخابٗت لهظه الٗاثلت ظيـ 

 

 . Argas persicusكشاد الذحاج اللحن  –ؤ 
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ــت وجًــ٘  هــظا الىــٕى واؾــ٘ لاهدكــاع، اللــىن بجــي مدمــغ ؤو بجــي صا٦ــً، الكــ٩ل بًُــاوي وؤظــؼاء الٟــم ٚحــر ْــاهغة مــً الىاخُــت الٓهٍغ

ٖـــضة مئــاث مــًـ البــٌُ فـــي مجــامُ٘ مـــً  ٗـــض  100-70ألاهثــى  ٣ٟــــ البــٌُ ب ًــت فـــي ٧ــل مـــغة ٌؿــب٣ها ؤزـــظ وظبــت صم ٍو ًـــىم  30-10بُ

 ومضة ال
ً
 وجهاعا

ً
ٗـضها الحر٢ـت بلـي  5ُىع الحرقي خؿب صعظت الخغاعة بلي ًغ٢اث وكُت في امخهام الضم وهي جخٛظي لُال ًـام جيؿـلخ ب ؤ

 ٖــً الٗاثــل 
ً
مخلــئ بالــضم فــي خــضوص ؾــاٖت وزــال٫ النهــاع جسخبــإ فــي الكــ٣ى١ بُٗــضا  ٍو

ً
ــت والخُــىان البــالٜ ًخٛــظًان لــُال ــت، والخىٍع خىٍع

ًٟل ال٣غاص صم الُُىع و٢ض حهاظم الخُىاهاث و٦ظل٪   ؤلاوؿان.والخُىان البالٜ له ال٣ضعة ٖلي الخُاة لٗضة ؤٖىام ٍو

 Argas reflexesكشاد الخمام ألاوسوبي  -ب 

سخل٠ ٖىه في ؤن خاٞت الجؿم مسُُه بسٍُى ص٣ُ٢ت.  ٍو
ً
٣ُا وهى ٌكبه الىٕى الؿاب٤ جماما  ًىدكغ في ؤوعبا وظىىب ؤٍٞغ

 لٗاثلت ال٣غاص اللحن الجيـ 
ً
سخل٠ ًٖ الجيـ  Ornithodorusومً ألاظىاؽ الخابٗت ؤًًا ٚحـر ممحـزة  بان خاٞت الجؿم  Argasٍو

ٖـحن ٚاثبـت ومـً ألاهـىإ الخابٗـت لـه  ٖـحن وحهـاظم  O. mobuataوم٣ضمـت الجؿـم مضببـت وألا ـ لـه ؤ ُـا ولِـ ٣ وهـظا الىـٕى ًىدكـغ فـي ؤٍٞغ

ٍـــت ٧لهـــا جمــخو الـــضم وهـــى لُلـــي  َـــىاع بٗــض الخىع ٖـــضة ؤ ؤهــىإ ٦شحـــرة مـــً الخُىاهــاث باإليـــاٞت بلـــي اوؿــالر الحر٢ـــت صازـــل البـــٌُ ولــه 

 الخٛظًت .

 ـشق بحن اللشاد الجامذ واللشاد اللحن.ملخق لل

 Soft ticksاللشاد اللحن  Hard ticksاللشاد الجامذ  وحه اإلالاسهت

  الخمحز بالجيغ
ً
  ؾهل ظضا

ً
 نٗب ظضا

ت ؤحضاء الـم  بُىُت وال جغي بىيىح مً الٓهغ ؤمامُت جغي بىيىح مً الىاخُت الٓهٍغ

 ٚاثب مىظىص الذسع

الـخداث 

 الخىـعُت

 ؤمام خغ٢ٟت الؼوط الغاب٘ مً ألاعظل لؼوط الغاب٘ مً ألاعظلزل٠ خغ٢ٟت ا
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ت ٖلي ظاهبي الضٕع ألاعحن  ظاهبُت ْهٍغ

 ما ج٩ىن مؿلخت بإقىا٥ ؤو مهامحز الخشكـت
ً
 ٚحر مؿلخت ٚالبا

ً  الشظؽ  بمهماػ ؤو مهماٍػ
ً
 ما ٩ًىن مؿلخا

ً
ٚالبا

 مً الىاخُت البُىُت

 ال جىظض مهامحز

 مىظىصة الىظادة
ً
 ثبتٚا ٚالبا

 

ُــاث ؤلــشاس اللــشاد:  باإليــاٞت بلــي مــا ٌؿــبب ال٣ــغاص مــً مًــا٣ًاث وآالم قــضًضة للخُىاهــاث ٖىــض امخهانــه للــضم ٞــةن هــظه الُُٟل

 ج٣ىم بى٣ل ٦شحر مً ألامغاى بلي الخُىاهاث.

 ؤولها: ألامشاك التي ًىللها اللشاد الجامذ:

ؿــببه هـظا اإلاــغى بغوجـىػوا  Texas fever)خمـي الخ٨ؿـاؽ( خمـي البــٌى الـذمىي فــي اإلاىا ــخي  -1 وجيخ٣ــل  Babesia bigmmenaَو

ٓهــغ اإلاــغى فــي نــىعة خــاصة ؤو مؼمىــت خُــض حهــضم ٦شحــر مــً ٦ــغاث الــضم الخمــغاء ممــا   Boophilus annulatusبىاؾــُت ال٣ــغاص  ٍو

ُـت وؤظـؼاء ٦بحـرة مـً ؤ ٩ـا الىؾـُي والجىىب ىدكغ اإلاغى فـي ظىـىب ؤوعوبـا وؤمٍغ ُـا واإلا٨ؿـُ٪ ٌؿبب وظىص لىن ؤخمغ في البى٫ ٍو ٣ ٍٞغ

اث مٗضًت. يخ٣ل اإلاغى مً ال٣غاص ألام زال٫ بًُها خُض جيخج بٗض طل٪ ًغ٢اث وخىٍع  وظىىب قغ١ آؾُا ٍو

ُـا و٢ـض جهـل   East coast feverخمـي العـاخل الؽـشقي – 2 ٣ َـى٫ الؿـاخل الكـغقي ألٍٞغ ب اإلااقـُت ٖلـي  وهـى مـغى زُحـر ًهِـ

ؿبب اإلاغى بغوجىػ 90وؿبت هٟى١ الخُىان بلي  وال ًيخ٣ـل اإلاـغى بد٣ًـ الـضم ولـظل٪ ال ًٓهـغ صم  Theileria parvaوا مً هـٕى % َو

ٍـت واإلاـغى ال ًيخ٣ـل مـً ال٣ـغاص ألام مـً زـال٫ البـٌُ بلـي الحر٢ـاث  ٛـضص اللُمٟاو ٟـار ال ٖـغاى اإلامحـزة لـه هـى بهخ في البى٫ ومً ؤهم ألا

ــت ؤو  َـــىع الخىٍع ٗـــضي فــي  ــت والتــي ج٩ـــىن مٗضًــت فـــي َــىع الحر٢ـــت ول٨ىــه ًيخ٣ــل بىاؾـــُت ال٣ــغاص البـــالٜ والــظي ٩ًــىن م بىاؾـــُت الخىٍع

يخ٣ل اإلاغى بىاؾُت ال٣غاص مً ظيـ   .Rhipicephalusٍو
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3 – Equine piroplasmosis  بان الخُــى٫ والبٛــا٫ والخُىاهــاث الكــبيهه بــالىٕى ألاو٫ ٌؿــمي ــان مــً هــظا اإلاــغى ًهـِـ وهىــا٥ هٖى

True eguine piro  ؿــبب هــظا اإلاــغى بغوجــىػوا حؿــمي ٣ُــا وعوؾــُا . والىــٕى الشــاوي مــً  Babesia cabaliَو ىدكــغ اإلاــغى فــي ؤٍٞغ ٍو

ــٕى مــــً البروجــــىػوا ٌؿــــمي  يخ٣ــــل اإلاــــغى  Nattalia equiاإلاــــغى ٌؿــــببه هــ ُــــت ٍو ٩ــــا الجىىب ــا والهىــــض وؤمٍغ ٣ُــ ــا وؤٍٞغ ىدكــــغ فــــي بًُالُــ ٍو

 .Rhipicephalusوالشاوي ًيخ٣ل بىاؾُت ال٣غاص مً ظيـ  Dermacentorبىاؾُت ال٣غاص مً ظيـ 

4 – Canine babesiosis  ؿـببه بغوجـىػوا ُـا َو ٣ ٩ـا وؤٍٞغ ىدكـغ فـي ؤوعبـا وآؾـُا وؤمٍغ ب ال٨ـالب ٍو   Babesia canisهـظا اإلاـغى ًهِـ

يخ٣ل اإلاغى بىاؾُت ال٣غاص مً ؤظىاؽ   .Ixodes  ،Dermacetor  ،Rhipicephalusٍو

٨دؿُا  Hear waterمشك ماء الللب  – 5 ىدكغ في  Rickettsiaٌؿبب هظا اإلاغى هٕى مً الٍغ ىام واإلااٖؼ واإلااقُت ٍو هِب ألٚا ٍو

يخ٣ل بىاؾُت ؤهىإ ال٣غاص مً ظيـ  ٣ُا ٍو  .Amblyommaقما٫ ؤٍٞغ

6 – Bovine anaplasmosis  ؿــببه هــٕى مــً َُٟلُــاث الــضم حؿــمي وهــى مــً ألامــغاى الخُحــرة الىاؾــٗت لاهدكــاع بــحن اإلاىاشــخي َو

Anaplasina marginle يخ٣ل اإلاغى بىاؾُت ال٣غاص  .Rhipicephalus  ،Boophilus  ،Dermacetorمً ؤظىاؽ  ٍو

مـا  – 7 يخ٣ـل بىاؾـُت ال٣ـغاص مـً  Tulerimaالخىلىٍس ُـا ٍو ُـا وجغ٦ ٣ ٩ـا وؤٍٞغ ب ألاعاهـب والخُىاهـاث ألازـغي فـي ٦ىـضا وؤمٍغ مـغى ًهِـ

 . Ixodes  ،Boophilus  ،Dermacentor  ،Rhipicephalus  ،Amblyommaؤظىاؽ 

ٟـغػ بىاؾـُت ال٣ـغاص مـً  Tick paralysisمشك ؼلل اللشاد  – 8 ىام وال٨الب واإلااقُت هدُجت الؿمىم التـي ج ًدضر اإلاغى في ألٚا

 .Rhipicephalus  ،Dermacentor  ،Ixodesؤظىاؽ ال٣غاص التي جدضر الدؿمم 

ُـىعة ٖلـي الٟـغار وهـى مـغى قـضًض ال Avian spirochetosisللخُىاهـاث مـغى  soft ticksومً ألامغاى التي ًى٣لهـا ال٣ـغاص اللـحن  خ

ؿــبب اإلاـــغى َُٟــل  ىدكــغ اإلاـــغى فــي الهىـــض  Boorelia gallinarumوالــبِ والغومـــي والُُــىع ألازـــغي َو ٍـــل  –اؾــترالُا  –ٍو  –البراػ

 مهغ.

 مياؿدت اللشاد:

اصاث ؤهىإ ال٣غاص املخخلٟت . وؤهم َغ١ اإلا  ت صوعة الخُاة ٖو  ٩اٞدت ما ًلي:٢بل بظغاء  م٩اٞدت ألهىإ ال٣غاص املخخلٟت ًجب مٗٞغ
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ٛـاَـ  (1 خم طل٪ باؾخسضام اإلابُضاث بما بالٛؿُل ؤو الخٟٗحر ؤو ٖمـل م ج٣لُل ؤٖضاص ال٣غاص ٖلي الخُىاهاث اإلاؿخإوؿت ٍو

ٛـغى الؿـبحرجحرن =  اصي طل٪ الي ٢خل ال٣غاص ال٩امل زانت ألاظىاؽ التي جً٘ البٌُ ومً ؤهم اإلابُضاث التـي حؿـخسضم لهـظا ال ٍو

 و٢ض جغف اإلابُضاث ٖلي ألاعى اإلاىبىءة بال٣غاص. –الى٩ُىجحن  –هُش مغ٦باث الؼع  –الغوجِىىن 

 ًجب م٩اٞدت ال٣ىاعى والتي ج٩ىن ٖاثل لؤلَىاع ألاولي مً ال٣غاص. (2

لـت ٢ـض جتـر٥ فـي  (3 ٞـم ٍَى جب ٖمل طل٪ بٗىاًت خُض ؤن بٌٗ ألاهىإ لها ؤظـؼاء  بػالت ال٣غاص باألًضي مً ظؿم الخُىان ٍو

غاعي ٖضم ج٨ؿحر ظؿم ال٣غاص وبٗض ظمـ٘ ظؿم الخُىان ٖىض بػالت ال٣غا ًٟل اؾخسضام مل٣ِ ٍو ص ٞدؿبب ج٣غخاث والتهاباث ٍو

 ال٣غاص ًىي٘ في ماء مٛلي ؤو مدلى٫ مبُض.

م٨ـً  56في خالت ال٨الب ًخم حُِٛـ الخُىاهاث فـي مؿـخدلب م٩ـىن مـً  (4 ٗـاص٫ + ظـالىن مـاء ٍو ً فـي نـابىن مخ ظـم ؤلـضٍع

م٨ً عف الخٓاثغ  ٍو
ً
ُـ٘ ؤهـىإ ال٣ـغاص مـً  اؾخسضام اإلابُض عقا ُـض ؤن عقـه واخـضة ج٣خـل ظم ٟـ٠ خ ٍـؼو٫ الٛحـر مس ٍـذ ال٨غ بض٢ـت بؼ

 ٖلي ظؿم الخُىان.

ــت ٖلــي  (5 فــي خالــت الخُــى٫ جــغف ظمُــ٘ ظىاهــب الكــبابُ٪ وألابــىاب وؤعـ٧ـان الخــىاثِ باؾــخسضام مؿــاخ٤ُ اإلابُــضاث املخخٍى

 البحرزحرم واإلاغ٦باث الكبيهه.

جب ج٨غاع في خالت ال٣غاص اإلاىظىص ٖلي الخُىاها (6  ؤو بٗمل مٛاَـ ٍو
ً
ىام( حؿخسضم اإلابُضاث عقا ث ال٨بحرة )اإلااقُت وألٚا

ؿخسضم مسلٍى مً   ظم نابىن في ظالىن ماء و٢ض ٌؿخسضم مٛاَـ مً الؼعهُش. 30ظغام صعؽ +  200اإلاٗاملت ٖلي ٞتراث َو

كل الضواظً باآلحي: Argasفي خالت ال٣غاص اللحن  (7  ًخم م٩اٞدخه في خٓاثغ ٖو

 ن الخىاثِ بمبُض مىاؾب.صها –ؤ 

ؼوي  -ب ذ ال٨ٍغ  .Cresowayؾض الك٣ى١ وصهان ؤع٧ان الخىاثِ باؾخسضام ٍػ

 بػالت الٗكل ال٣ضًمت واملخلٟاث وخغ٢ها. –ط 

٨غع طل٪ ٧ل  –ص   ؤؾابُ٘. 6-5عف الك٣ى١ وألاع٧ان باؾخسضام ال٨حروؾحن واإلااء اإلاٛلي ٍو

غ لل٣غاص ؤما٦ً جىالض جدذ ؤوعا١ ألاشجاع.ًجب ٖضم جغ٥ الٟغار ٖلي ألاشجاع خُض ؤجها ج -هـ  ٞى
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ذ بمٗض٫  (8   ٢3ضم 100ظم /  250ًم٨ً جبسحر خٓاثغ الضواظً بال٨بًر

 

 

 زاهُاؤهم الاواسوظاث الىباجُت

 

 *الاهمُت الاكخفادًت الهم عائالث الاواسوظاث:

 

 

و الخلم الٗى٨بىحي  Spinning mitesؤو الخلم الٛاػ٫  Red Spiderؤٞغاص هظه الٗاثلت ًُل٤ ٖليها اؾم الٗىا٦ب الخمغاء  -

Spider mites   الن مٗٓم ؤٞغاصها لها ال٣ضعة ٖلي ٚؼ٫ وؿُج ٖى٨بىحي ٦ما ؤجها ؤًًا جإزظ لىن اخمغ ػاهي ؤو باهذ ؤو

ىاع الٛحر ٧املت وحٗخبر الٗىا٦ب الخمغاء مً ؤهم الُُٟلُاث الىباجُت  وحِٗل ؤٞغاصها ٖلي  بغج٣الي ؤو مسًغ و زانت في ألَا

ه و جمخو الٗهاعة و ٚالبا ما ًٓهغ لىن مهٟغ ألا  وعا١ و البراٖم و ألإٞغ خُض جش٣ب البكغة بىاؾُت ٩ٞى٦ها لابٍغ

ىض اقخضاص لانابه جظبل ألاوعا١ و جج٠ و جدؿا٢ِ و٦ظل٪  ُل زم ال ًلبض ؤن ًهحر بيُا.ٖو ز٠ُٟ هدُجت لهضم ال٩لىعٞو

ُت للىباث و  جخل٠ البراٖم و الشماع و في خاالث لانابه الكضًضة ٌُٛي اليؿُج الٗى٨بىحي ال٣مم الىامُت و ألاظؼاء الُٞغ

٦ظل٪ ؾُذ ألاوعا١ مما ًاصي بلي ججم٘ التراب و ٖغ٢لت الخىٟـ ٦ما حٗخبر هظه الخٍُى الٗى٨بىجُه وؾُله لى٣ل ألاٞغاص.  

وؤهىإ لها ال٣ضعة  Tetranychus وج٣ؿم ؤٞغاصها خؿب ٢ضعتها ٖلي الٛؼ٫ بلي ؤهىإ لها ال٣ضعة ٖلي الٛؼ٫ ب٨ثرة ٧إٞغاص ظيـ

 .Bryobiaوؤهىإ ٚحر ٚاػله مشل ظيـ  Panonychusٖلي الٛؼ٫ بضعظه مخىؾُه مشل ظيـ 

 

 *الالشاس التي ٌعببها الاواسوط على الىباث:

ون ،ظٟاٝ اليؿُج الىباحي ٖىض لانابت الكضًضةزم ؾ٣ٍى لاوعا١ . - ُُ  امخهام الٗهاعة الىباجُت مما ًاصي الى جٌل

 ه٣ل اإلاؿبباث اإلاغيُت زانت الٟاًغوؾاث زانت الخلم لاًغوفي -

٤ ٖمل بثراث ،اهخٟازاث، اوعام،جل٠ للبراٖم. -  حكىه اوسجت الىباث ًٖ ٍَغ

 اٞغاػ ؾمىم للىباث. -

ىٟـ اٞغاػ اليؿُج الٗى٨بىحي ال٨ش٠ُ ٖلى الىباث الظي ٌؿبب ججم٘ لاجغبت والٛباع ٞخ٣ل الٟٗالُاث الٟؿلجُت للىع٢ت هخذ،ج -

 ،جغ٦ُب يىجي. 

 

Eutetranychus orientalis (1)   اواسوط اإلاىالح البجي  

 

 Oriental read spider miteؤو الٗى٨بىث ألاخمغ الكغقي  Citrus brown miteٌؿمي هظا لا٧اعوؽ باؾم ا٧اعوؽ اإلاىالر البجي 

ت لا اهه ًىظض بإٖضاص متزاًضة في ٌؿبب زؿاعة في مٗٓم  ؤهداء الٗالم وزانه مهغ خُض ًىدكغ في مٗٓم ؤهداء الج مهىٍع

الىظه ال٣بلي وهى ًهِب اشجاع اإلاىالر الٗامه زانه اللُمىن البلضي ًلُه الُىؾٟي  والبرج٣ا٫ و اللُمىن الخلى ٦ما ًهِب 

1-Family:Teranychidae 
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ؤشجاع ال٣ًُ زهىنا في الىظه ال٣بلي وانبذ مىاٞؿا للٗى٨بىث  –ٞانىلُا ٢ٕغ  -بُاَا –زىر  –م٨ثري  –اشجاع الىسُل 

.  لاخمغ الٗاصي وحكخض به لانابه  مً مىخه٠ ًىلُى الي مىخه٠ اٚؿُـ  ٦ما اهه ًىظض ٖلي الخغٕو

 لىن لا٧اعوؽ بً مدمغ ، لاهثي مؿخضًغة و الظ٦غ مشلض وانٛغ حجما و ٌِٗل ٖلي الؿُذ الٗلىي لؤلوعا١ 

 

 :ؤعشاك الاـابه 

هحر لى  ن الب٣ٗت باهذ )ازًغ مهٟغ(، ٦ما ؤن اليؿُج الٗى٨بىحي ًمخو لا٧اعوؽ ٖهاعة الىباث و بظل٪ جدب٣٘ الىع٢ت ٍو

الظي ًٟغػه ًدخٟٔ باالجغبه ُٞبضو ؾُذ الىع٢ت متربا في خحن ًبضو الؿُذ الؿٟلي ٖاصًا و هُٟٓا ٦ما في ال٣ًُ وفي بنابت 

 الشماع جبضو طاث لىن بجي باهخا في زماع الخحن ج٩ىن ب٣٘ بيُه م٘ ظٟاٝ ؾُذ الشمغة. 

       

(2) ychus ulmiPanon  العىىبىث ألاخمش ألاوسبيEuropean Red Mite  

     
ٗخ٣ض اهه صزل هدُجه اؾخحراص بٌٗ ؤنىاٝ الٟا٦هت اإلاهابه و ًم٨ً جمحز هظا  - ا٦دك٠ هظا لا٧اعوؽ في مهغ خضًشا َو

 لا٧اعوؽ في الخ٣ل خُض ؤن ٢ىاٖض الىخىاءاث التي ٖلي الٓهغ ج٩ىن مكىبه باللىن ألابٌُ .

هِب ال٨مثري و  –ألاػهاع  –البراٖم  –ًهِب لا٧اعوؽ ألاوعا١   - اث  و الصجحراث الخابٗه لها ٍو الشماع  إلاٗٓم ؤشجاع الخلٍى

 ظُل في الؿىت 17لخىر والخىث في مى٣ُت الضلخا لا اهه لم ٨ًدك٠ في الىظه ال٣بلي ، ًىظض له 

 

 *ؤعشاك الاـابه :

 قخضاص لانابه حؿ٣ِ ألاوعا١ ٦ما ًخل٠ ؤًًا البراٖم و الشماعجٓهغ ب٣٘ بيُه ٖلي ألاوعا١ و في خالت ا

 

 

 

Oligomychus mangiferus )(3) اواسوط اإلااهجى ) خلم اإلااهجى ألاخمش 
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ف الخُىان:   ـو

٩ىن لىهه ؤ٦ثر قٟاُٞت في م٣ضمت ظؿمه.  -  ؤ٧اعوؽ بًُاوي الك٩ل ولىهه ؤخمغ صا٦ً ٍو

اث، جً٘ لاهثي البٌُ ٖلي او عا١ ًهِب هظا لا٧اعوؽ اشجاع اإلااهجى و التر - هالُا و الغمان و الٗىب و بٌٗ اشجاع الخلٍى

اث زم الخُىان ال٩امل ، لال٧اعوؽ خىالي   20-10ظُل في الؿىه و مضة الجُل جتراوح بحن  21الصجغ و جسغط الحر٢اث زم الخىٍع

 ًىم

 

 

 مظهش ؤلاـابت والمشس: 

خمغ الٗاصي، خُض جمخو الٗهاعة مً ألاوعا١، ألامغ الظي ًاصي لجٟاٝ مٓهغ ؤلانابت مكابهت بلى خض ما بالٗى٨بىث ألا  -

ها، مما ًاصي في النهاًت بلى ي٠ٗ ٖام لؤلشجاع.   ألاوعا١ وؾ٣َى

 ٦ما ؤهه حهاظم ؤًًا ؤشجاع اإلااهجى و الغمان.  -

 

 

        
 

 

Oligonychus afrasiaticus (4)عىىبىث الؼباس 

 

ػعاٖت الىسُل في الٗالم خُض ٌٗض مك٩لت في الٗغا١ ولُبُا والجؼاثغ واإلاٛغب وجىوـ  ًىدكغ هظا الخلم في ظمُ٘ مىا٤َ -

لؿُحن واؾغاثُل والىالًاث اإلاخدضة  خاهُا وؤلاماعاث ٞو ً والؿىصان والُمً وؾلُىت ٖمان وحكاص ومىٍع والؿٗىصًت والبدٍغ

حرها. ٨ُت واًغان ٚو  ألامٍغ

غوة )قما٫  جسخل٠ حؿمُت هظه آلاٞت مً مى٣ُت ألزغي ٞدؿمى - ٖى٨بىث الٛباع وخلم الٛباع وا٧اعوؽ الٛباع وبٞى

٣ُا( اْػَم )الؿىصان(.  اٍٞغ

 تهاظم ٖىاثل ٖضًضة منها هسُل الخمغ،  35الظي ٌٗىص له ٖى٨بىث الٛباع ؤ٦ثر مً  Oligonychusًًم ظيـ  -
ً
ا هٖى

، اإلااه٩ى، الكاي، ال٣هىة، ال٣ًُ، الظعة، الهىىبغ، الغمان، الٗىب، ال٨  مثري، ألاٞى٧اصو.البلٍى
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 ما هى المشس الزي ًدذزه عىىبىث الؼباس؟

ت ألاولى والشاهُت والبالٛت ٖلى ٖهاعة لاوعا١  - ىاع اليكُت اإلاخدغ٦ت للخلم وهي الحر٢ت والخىٍع ًيكإ الًغع هدُجت لخٛظًت ألَا

ت ) ٢كغة الشمغة ِٞؿبب جلىجها ( ٌٛغػها في Cheliceraeوالشماع في مغخلتي الجمغي والخال٫ خُض ًمخل٪ الخلم ٩ٞى٥ ابٍغ

 ٖلى الشماع هى ؤن 
ً
وجب٣ٗها ٞخٓهغ الشمغة ٚام٣ت اللىن مكىبت بالخمغة زانت اإلاى٣ُت ٢غب ال٣م٘، والًغع ألاقض جإزحرا

ئاث الٛباع  ش مما ٌؿبب ججم٘ وجغا٦م ظٍؼ هظا الىٕى مً الخلم ًٟغػ وؿُج ٖى٨بىحي ٦ش٠ُ ٖلى الشماع والٗظو١ والكماٍع

 ث اإلاُخت ٖليها بدُض ًهٗب اػالخه بغف الشماع باإلااء ٧إؾلىب للى٢اًت.وألاجغبت والخكغا

 

 ٖلى الشماع ًازغ مً جلىجها وهطجها.  -
ً
ٌٗمل هظا اليؿُج ٖلى ٖغ٢لت الٗملُاث الٟؿُىلىظُت للشمغة باإلياٞت ألخضازه ْال

ؤشجاع الىسُل مما ٢ض ٌؿبب  ال جهلر الشماع اإلاهابت لئلؾتهال٥ البكغي ٞلظل٪ ج٣ضم ٦ٗل٠ للخُىاهاث ؤو جتر٥ ٖلى

% في الٗغا١ )البهغة( وإلى 50جٟا٢م اإلاك٩لت في الؿىىاث الالخ٣ت. جهل وؿبت ؤلانابت في البؿاجحن اإلاهملت بلى ؤ٦ثر مً 

% في اإلاىا٤َ طاث الجى الجاٝ والخاع. بػصاصث ق٩اوي الىاؽ زال٫ الؿىىاث ألازحرة مً انابت هسُل البُىث 80خىالي 

 بأٞت ٖى٨بىث الٛباع. 2005و  2004و  1999و  1997ٞت و٧ان مىؾم ٖامي املخضوم بهظه آلا 
ً
 باليؿبت للخمىع ؤقض جًغعا

 

     

Tetranychus telarius  (5)العىىبىث ألاخمش العادي 

و ًىظض في ظمُ٘ ؤهداء ال٣ُغ و ًسخل٠ لىهه مً لاخمغ الٛام٤ بلي الٟاجذ ؤو ألانٟغ ، ًىظض ٖلي الؿُذ الٓهغي للظ٦غ  -

يخهي عؾٜ الغظل بؼوظحن مً الكٗغاث الٛضًه و ٞغقه جخ٩ىن مً  13لاهثي  اػواط مً الكٗغاث 3ػوط مً الكٗغاث ، ٍو  

خ الخُاة:  *جاٍس

اًام قخاء و ًىي٘ البٌُ ٞغصًا ٖلي الؿُذ الؿٟلي لىع٢ه  4ًىم نُٟا و  1/2جً٘ لاهثي اإلال٣دت بًُا بٗض مضه جتراوح مً  -

ا ٖى٨بىجُه وجً٘ البٌُ و في خالت لانابه الىباث و جًٟل لاهثي لا  ما٦ً اإلا٣ٗغه اإلاىظىصه بحن الٗغو١ خُض جيسج زَُى

ه ؤولي زم  -الكضًضه ًىي٘ البٌُ ٖلي ؾُخي الىع٢ه و٦ظل٪ البراٖم و ال٣٣م الىامُه ٣ًٟـ البٌُ بلي ًغ٢اث زم بلي خىٍع

 ًىم في الكخاء 19له٠ُ و ؤًام في ا 3زاهُه زم الخُىان ال٩امل. وجتراوح صوعة الخُاة بلي 

ا مُُٗا ط٧ىع و في الُبُٗت جتراوح وؿبت الظ٧ىع  - % ، ًىظض للٗى٨بىث ألاخمغ خىالي  25-20و٢ض ًخىالض الٗى٨بىث ألاخمغ ب٨ٍغ

 ظُل في الؿىت. 27
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 *العىائل :

ىه و ؤ - شجاع الٟا٦هت ، ًًٟل ًىدكغ هظا لا٧اعوؽ في ظمُ٘ ؤهداء ال٣ُغ ٖلي مٗٓم الىباجاث مً مدانُل خ٣ل و زًغ وٍػ

ظُل ٖلي ال٣ًُ و ًهِب ٦شحر مً الخكاجل التي حٗخبر مً ٖىاثله  12مً مدانُل الخ٣ل ال٣ًُ و البرؾُم والظعة و له خىالي 

 اإلاهمت التي حؿاٖض في اهدكاعه.

 

 *مظهش الاـابه:

هغ ؤٖغاى لانابه ٦ب٣٘ المٗه ًًٟل لا٧اعوؽ الؿُذ الؿٟلي للىع٢ه ما بحن الٗغو١ خُض ًمخو الٗهاعة الىباجُت ٞخٓ -

 ًُٞه ال جلبض ان جخجم٘ و جخدى٫ بلي لىن بجي زم ال جلبض ان ًدضر ظ٠ٟ الىع٢ت وهظا ًاصي بلي ي٠ٗ الىباث.

     
 *اإلاياؿدت:

لت صون عي ؤو زضمت وجؼصاص قضة الًغع ٖلى   - لىخٔ ؤن ؤلانابت ج٩ىن قضًضة ٖلى الىباجاث الًُٟٗت ؤو التي جتر٥ مضة ٍَى

بت ألازغي التي ال حُٗي ؤي ؤهمُت مً ٢بل ا لىباجاث في ؤوازغ خُاتها وهظه الىباجاث ج٩ىن ٖاصة الخكاجل والىباجاث الٍٛغ

 في اهخ٣ا٫ الٗىا٦ب منها بلى 
ً
 مؿخمغا

ً
بت ختى ال ج٩ىن مهضعا حن لظا ًجب جى٠ُٓ الخ٣ى٫ مً هظه الىباجاث الٍٛغ اإلاؼاٖع

بت الؾخمغاع لىجها ختى ال ج٠ًٗ املخانُل لا٢خهاصًت ٦ما ًخىظب في خا٫  ٖضم جُهحر الخ٣ى٫ مً هظه الىباجاث الٍٛغ

 الػصًاص ؤٖضاص هظه آلاٞت.
ً
 مشالُا

ً
 وجهبذ ٖاثال

٦ما ًخىظب الٗىاًت باملخانُل مً خُض الدؿمُض والغي و٧اٞت الخضماث الؼعاُٖت ألازغي لًمان ب٣اءها بك٩ل ٢ىي وظُض  -

ت.مما ٣ًلل مً اخخما٫ ؤلانابت بالٗىا٦  ب. وفي خا٫ خضور ؤلانابت ٞةن ؤٖضاصها ال جؼصاص بك٩ل ٦بحر ٖلى الىباجاث ال٣ٍى

 

 ٦شحرة مً 
ً
ت واظبت لًمان خماًت املخانُل مً هظه آلاٞت . و٢ض جىدكغ في الى٢ذ الخايغ ؤهىاٖا هظا وإن اإلا٩اٞدت ال٨ُماٍو

ت ت ٚحر ؤهه ما ًجب مالخٓخه ٖىض  اإلابُضاث الٟٗالت في ال٣ًاء ٖلى الٗىا٦ب وجىظض باألؾىا١ بإؾماء ججاٍع ٖضًضة ومخىٖى

ها الخ٨غاع في ٖضص ٖملُاث الغف ٖلى ٞتراث مخ٣ُٗت بحن الغقت وألازغي  ت مهما ٧ان هٖى  10م٩اٞدت الٗىا٦ب بالُغ١ ال٨ُماٍو

ىاع الخضًشت التي ج٣ٟـ مً البٌُ اإلاىظىص ٖاصة ٖلى ألاوعا١ اإلاهابت ب٨مُاث ٦بحرة . ؤًام يمان بباصة ل٩اٞت ألَا
ً
 ظضا

 

                                                                                                                         

 
(2) Family:Tenuipalpidae 
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Tenuipalpus granati* 

 False spider miteخلم العىب العىىبىحي اليارب  

 
 ل٤ًُ مً اإلاازغة. ًخمحز باللىن ألاخمغ الٛام٤ والجؿم الٍٗغٌ مً ألامام وا -

 ٌؿبب انٟغاع ألاوعا١ وبخ٣ضم ؤلانابت جج٠ ألاوعا١ زم حؿ٣ِ. -

 جؼصاص ؤلانابت زال٫ ٞهل اله٠ُ وجهل بلى ٢متها في قهغ ؤٚؿُـ.  -

 ًخمغ٦ؼ فى مداٞٓاث الهُٗض في مهغ. -

 

 
 

 عائلت الخلم الاًشوفي                                      

 

 في ؤن ألاٞغاص تهاظغ في جىظض ألاهىإ الخابٗ -
ً
ش الخُاة بظماال لخو جاٍع ت لهظه الٗاثلت ٖلى الىباجاث وجخٛظي ٖلى ٖهاعتها ٍو

لجإ  سخبئ جدتها  اله٠ُ والخٍغ٠ مً ألاوعا١ بلى البراٖم وجمىث منها ؤزىاء طل٪ ٖضص ُٖٓم ٍو م ٍو الباقي بلى خغاق٠ُ البٖر

خٛظي  ىض جٟخذ البراٖم جيكِ ألاٞغاص اإلاىظىصة ٍو  و٧لما ٣ٞضث الىع٢ت ٖو
ً
ٖلى ٖهاعة ألاوعا١ اإلاخٟخدت وجً٘ ًًها ٞغصًا

 ًٖ ٣ٞض الٗهاعة هى ججٗضاث في ألاوعا١ وجل٠ في البراٖم 
ً
عزاوتها جغ٦تها بلى ٚحرها في الؼع الُغفي والًغع الىاشخئ ًٞال

 ٌِٗل ؤو ٖلى الؿى١ وهمى ٚحر ٖاصي للكٗغاث البا٢ُت ٖلى ؾُىح ألاوعا١ ٧ل  وؤوسام على ألاوساق
ً
 نالخا

ً
هظا ٩ًىن وؾُا

 ُٞه هظه الخُىاهاث بلى ؤن ج٣ٟض الىباث عزاوجه ٞخجهغه الخُىاهاث بلى ٚحره.

 

Colomerus vitis   (Eriophyes vitis)  (1) خلم العىب       

 

(3)Family: Eriophyidae          
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 *خلم العىب )ؿاػ العىب(:

م ٞال ًخٟخذ وج٨ثر ؤٞغاصه -  في ؤواثل الىمى ٞختر٥  ًخىالض صازل ألاػعاع ٖىض جٟخدها و٢ض حكخض بنابت البٖر
ً
وجؼصاص وكاَا

 ألاػعاع بٗض جٟخدها بلى ألاػعاع وألاوعا١ خضًشت الىمى.

 

 

  *مظهش ؤلاـابت

وظىص ب٣٘ ٖاصة ٖلى الؿُىح الؿٟلى لؤلوعا١ مخبعجت بلى ؤٖلى ؤي ؤجها جٓهغ م٣ٗغة في الؿُذ الؿٟلي مدضبت في الؿُذ 

ىمى ٖلى جل٪ الب٣٘ قٗحراث ٦شُٟت بًُا ء اللىن و٢ض ج٩ىن بىٟسجُت ٖلى ألاوعا١ الًٛت ٌِٗل ٞيها الخلم زم الٗلىي ٍو

ؿمغ لىجها ُٞهجغها الخُىاهاث )الخلم( بلى ؤما٦ً ؤزغي.  جج٠ هظه الصجحراث َو

      
 *اإلاياؿدت:

 ْم ج٣خل الخلم صون ؤن ًازغ طل٪ ٖلى ؤلاهباث.45ٖضم ػعاٖت ٣ٖل مهابت و٢ض وظض ؤن وي٘ ال٣ٗل ٖلى صعظت خاعة  - 

ذ   - ت باؾخسضام اإلابُضاث املخههت بم٩اٞدت الٗىا٦ب ٦ما وؤن ال٨بًر وفي خا٫ ْهىع ؤلانابت جُب٤ اإلا٩اٞدت ال٨ُماٍو

 لٗضة مغاث زال٫ اإلاىؾم ًمى٘ اػصًاص ؤٖضاص هظه آلاٞت بك٩ل ٦بحر.
ً
 حٟٗحرا

 

خىن:2)  (خلم الٍض

إزظ مٗٓم ألاوعا١ حجمها الُبُعي وؤقض ما ج٩ىن جٓهغ ؤلانابت بانٟغاع ألاوعا١ وججٗض في ؤوعا١ ال٣مم الىامُت وال ه  -

 ؤلانابت في ألاوعا١ الهٛحرة وفي ال٣مم الىامُت وفي الىباجاث الهٛحرة و٢ذ و٢ٝى الٗهاعة.

 في ألاشجاع ال٨بحرة ٞةن ؤلانابت ال ج٩ىن بىٟـ الىيىح عبما جٓهغ ب٣٘ نٟغاء مسًغة ٖلى  -
ً
ؤما ألاوعا١ البالٛت زهىنا

 خُض ٌِٗل الخلم ٖاصة.ؾُذ الىع٢ت الؿٟلي 

 

 

 

 

 (خلم الخـاح:3)
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 :*مظاهش الاـابه

٣اتها وجخ٩ىن بشىع ٖلى ألاوعا١ ٩ًىن لىجها بالبضاًت ؤزًغ   - جبضؤ ؤلانابت باهخٟار البراٖم و٢ض جخٟخذ ٢بل ؤواجها ٞخج٠ وٍع

خ٩ازغ الخلم في هظه البثراث التي ٩ًىن لها ٞخداث ٖلى  ٍو
ً
 للهٟغة زم ًهحر لىجها بيُا

ً
الؿُذ الؿٟلي للىع٢ت وفي الىاصع  ماثال

 وجهاب الشماع ٦ظل٪ ٞال ٨ًخمل 
ً
٩ىن وؿُج الىع٢ت في الجؼء اإلاهاب بحن البكغجحن اؾٟىجُا جىظض ٖلى الؿُذ الٗلىي ٍو

ً الشماع.  في ألاػهاع ِٞؿ٣ُها ُٞمى٘ بظل٪ ج٩ٍى
ً
ازغ ؤًًا  همىها وج٨ثرالخجاُٖض ٖليها ٍو

 

 ج٩اٞذ هظه آلاٞت باؾخسضا  *اإلاياؿدت:
ً
ذ و٢ض ْهغث خضًشا م مىاص إلا٩اٞدت اإلاخسههت لظل٪ ٦ما ًُٟض ٞيها حٟٗحر بال٨بًر

 .باألؾىا١ مىاص ٞٗالت مخسههت في م٩اٞدت هظه آلاٞت وؤلا٢ال٫ مً يغعها

 

 :اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت لال٧اعوؾاث*

 الدجغ الؼعاعي -1

ما٫ الخالُت  :الُغ١ الى٢اثُت الؼعاُٖت -2   للؼعاٖت ازخُاع التربت اإلاالثمت  جىٟظ ٢بل ْهىع آلاٞت وحكمل ألٖا

  ازخُاع ألانىاٝ مً البظاع اإلاىاؾبت والخالُت مً ؤلاناباث 

  اجبإ َغ١ ػعاُٖت مىاؾبت 

  اجبإ صوعة ػعاُٖت مىاؾبت 

  جىُٟظ الؼعاٖت في اإلاىاُٖض اإلاىاؾبت 

  جدًحر التربت بك٩ل ظُض 

  الدؿمُض اإلاتزن واإلاخىاػن 

كاب الًاعة في ال    وؤَغاٞه خ٣لبػالت ألٖا

  حكمِـ التربت 

٠ التربت    جٍُى

ت -3  اإلا٩اٞدت الخٍُى

 

ت وٗٝغ اإلا٩اٞدت  : الخٍُى
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بلى صون  لؤلٖضاء الُبُُٗت لآلٞت مً َُٟلُاث ومٟترؾاث ومؿبباث لؤلمغاى لخٌٟ ؤٖضاء هظه آلاٞت بإجها اؾخسضام ؤلاوؿان

 
ً
 ا٢خهاصًا

ً
 .الخض الظي حؿبب ُٞه آلاٞت يغعا

ؤو ببٗاص  هى ٧ل ٧اثً حي مٟترؽ ؤو جُٟل ٖلى ٧اثً حي آزغ )آلاٞت( ُٞيخج ٖىه مىث ؤو مى٘ ج٩ازغ : حٍٗغ٠ الٗضو الخُىي  

  . ألازحر ًٖ ٖاثلت اإلا٠ًُ وو٠٢ ؤيغاعه

ت محزاث اإلا٩اٞدت    :الخٍُى

٣ت (1   ا٢خهاصًت في م٩اٞدت ألا٧اعوؾاث ٍَغ

٣ت (2   طاجُت الخ٩ازغ ٍَغ

ضاء الُبُُٗت مً م٩ان بَال٢ها بلى  جىدكغ (3   مؿاٞاث بُٗضة وحُٛي مؿاخاث قاؾٗتألٖا

  ٖلى ؤلاوؿان والخُىان ؤو البِئت اليغع منها   -4

 :اإلاياؿدت الىمُائُه ألاواسوظاث -4

اصة الُلب ٖلى اإلاىخجاث وؤمام هظا ال٣ٟض الهام في الٛظاثُت  اإلاىاص الٛظاثُت مً ظهت واػصًاص الخطخم الؿ٩اوي وبالخالي ٍػ

سلهه مًمً ظهت ؤزغي ٧ان البض ؤن ٨ًٟغ ؤلا ؤيغاع هظه ألا٧اعوؾاث والتي ؤزظث  وؿان في اجبإ ؤؾلىب ما ٣ًُه ٍو

 هي اؾخسضام  جىدكغ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر  واؾخسضم ؤلاوؿان في هظا الكان
ً
ا ٣ت ألا٦ثر قُٖى الٗضًض مً الُغ١ والىؾاثل وإن الٍُغ

ت   اإلاىاص ال٨ُماٍو

ت اإلااصًت والهىاُٖت اإلاسخغة لها ٧ل طل٪ ٢ض  وإلى ؤلام٩اهُاث  ٣ُهاجإزحرها باإلياٞت بلى ؾهىلت جُب بن ٞٗالُت هظه اإلاىاص وؾٖغ

ت اهدكاعها  بلى ؤن ؤنبدذ ؤخض مٗاًحر ج٣ضم البلضان في طل٪ الى٢ذ  ؾاٖض ٖلى هجاح اؾخسضامها وؾٖغ

 

ُاث وصاسة الضساعت باظخخذام اإلابُذاث الاواسوظُت: *  -جـى

تي  -1  لتر ماء.  100/  3ؾم 250% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب مٗض٫  24.5جضًٟى٫ ٍػ

 لتر ماء.  100/  3ؾم 40% مدلى٫ مغ٦ؼ بمٗض٫  36قالىجغ  -2
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 لتر ماء.  100/  3ؾم 250% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب  ٧30ىمُذ  -3

 لتر ماء.  100/  3ؾم 130% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  ٧73ىمُذ  -4

 . لتر ماء 100/  3ؾم 40% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  1.8ؤ٧ىمُ٪  -5

ى٫  -6  لتر ماء.  100/  3ؾم 250% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  18.5ؤ٧ٞى

 لتر ماء.  100/  3ؾم 50% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  1.8ؤباما٦ـ  -7

 / لتر ماء.  100 3ؾم 25% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  5ؤوعحـ  -8

تي  -9  لتر ماء.  100/  3ؾم250% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  ٧18.5الشحن ٍػ

 لتر ماء.  100/  3ؾم 40% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  1.8ؤبا ما٦ـ  -10

 لتر ماء.  100/  3ؾم 40% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  1.8ٞحرجمُ٪  -11

 لتر ماء .  100/  3ؾم 60% مغ٦ؼ ٢ابل لالؾخدالب بمٗض٫  1.8ٞاب٩ىمُ٪  -12

 لتر ماء . 100/  ظم٦250برؾى٫ مسخى١ ٢ابل للبلل بمٗض٫  -13

ت ٧ان البض مً و٢ٟت جغوي وجإمل ، ٣ٞض وكإ ل٨ً وؤمام ؤلاهدكاع الىاؾ٘ اث وصزىلها ٧ل بِذ و٧ل مؼٖع ٖنها  لهظه ال٨ُماٍو

 الٗضًض مً اإلاًاع بدُض جخجاوػ الٟىاثض اإلاغظىة منها  وهي 

  ألايغاع الصخُت باإلوؿان وبدُىاهاجه الؼعاُٖت .1

  اثىاث الخُتؤلازال٫ بالخىاػن الُبُعي لل٩ .2

  اإلابُضاث ْهىع الٗضًض مً ؾالالث ألا٧اعوؾاث اإلا٣اومت لخإزحر .3

 . التي جغه٤ اإلاؼإع هدُجت اؾخسضام هظه اإلاىاص الخ٩ال٠ُ ؤلا٢خهاصًت الٗالُت  .4

ؤؾالُب  بلى الخ٨ٟحر إلؾخيباٍ َغ١ ظضًضة للم٩اٞدت بدُض الحٗخمض ٖلى ؤؾلىب واخض ٣ِٞ مً هظه ألامىع ؤصث

وهظا ماٌؿمى آلان اإلا٩اٞدت اإلاخ٩املت  ٖخماص ٖلى ؤؾالُب مخٗضصة ًسضم بًٗها البٌٗ بهىعة مخ٩املتاإلا٩اٞدت بل ؤلا 

 لآلٞـــت 

________________________________________________ 

  Class: Insecta (Hexapoda )وائـت الخؽشاث(2
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ــ ــا ًلـــي جـــازغ مٟهـــلُاث لاعظـ ُـــغ١ قـــتي ًم٨ـــً جلخُهــــها ُٞمـ ُـــىان ب : مٟهـــلُاث لاعظـــل ٦ٗىامــــل ل ٖلـــي  ـــخت لاوؿــــان والخ
ً
اوال

 مباقغة للمغى او ٖضم الغاخت.

 الؿ٩ُىلىجي ) الخٝى (  الخإزحر -1

م ٢ضعتهم ٖلي الىىم في اما٦ً قضًضة الًىياء ٦ما ان ػخ٠ ب  ٌ لاشخام مً الىىم ٚع ن مجغص َىحن البٗىى ٢ض ًدغم بٗ

 اٛحرة او مغوعهـا ٖلـي الىظـه او خكغة نـ
ً
ٞـا  او زى

ً
اظـا  او اٖػ

ً
ي ظـؼء مـً اظـؼاء الجؿـم او َحراجهـا ٖلـي م٣غبـت مىـه ٢ـض ٌؿـبب ٢ل٣ـا

ٗـٌ الىـاؽ هدُجـت الـغواثذ ال٨غحهـت  ٟـغاف اقـمئزاػ ب ٗـٌ اهـىإ الخكـغاث ٧الهغانـحر والـظباب وبـ٤ ال ٗـٌ الىـاؽ . جشحـر ب ٖىض ب

ٟــاث التــي جتر٦هــا فــي  ٟــٕؼ بـــحن  طبــابلامــا٦ً التــي جؼوعهــا . ٦مــا ان بٗــٌ اهــىإ التــي جٟغػهــا او املخل ل ًشحــر ال٣لــ٤ وال الخُــل والبــٚر

ت بمجغص ؾم٘ َىحن اظىدتها وطل٪ بؿبب وزؼها اإلاالم.  خُىاهاث اإلاؼٖع

 الخؿاؾُت : -2

ُاث ٦بحرة ؾُت بحن اإلاكخٛلحن في جغبُت الىدل بؿبب حٗغيهم للؿ٘ ، ٦ما ان جىاظض الهغانحر وبغاػها ب٨مؿاجىدكغ خاالث الخ

هــــاب الٗــــاملىن فــــي اإلاخــــاخ٠ ومجــــا  مــــً الخؿاؾــــُت ، ٍو
ً
ــا ــ ـــٗا٫ ويــــمٌؿــــبب هٖى ــٕى مــــً الخؿاؾــــُت مشــــل الؿـ ـــغاث بىــ  ٤ُُ٘ الخكـ

 الخىٟـ والغبى والتهاب الٗحن ٌؿبب حٗغيهم إلاؿاخ٤ُ الخكغاث وخغاقٟها.

 

ًاءلايغاع الٗغيُت  -3  الخـ: أٖل

 مشــل التــربـ او الهــامىف ممــا ٌؿــبب التهــاب 
ً
٢ــض جــضزل بٗــٌ الخكــغاث نــٛحرة الدجــم ٖــحن لاوؿــان او ظهــاػه الخىٟســخي ٖغيــا

ــاث ال٣ــغاص ًم٨ــً ان جــضزل اطن الىــاثم وحؿــبب   فــي الخــىٟـ ٦مــا ان بٗــٌ خىٍع
ً
 الٗــحن او يــ٣ُا

ً
خــاصة ، او ٢ــض جــضزل ًغ٢ــاث  ألامــا

 ٖضم حُُٛتهم ازىاء الىىم .ٖىض  لؤلَٟا٫في الٟخداث الخىاؾلُت  الظباب

 اٞغاػ ؾمىم باإلاالمؿت او خ٣نها بالجؿم : -4

ً بمجــغص  ــت هــي ال٨ىشــاصٍع  بــاأللما ًــاصي الــي الكــٗىع مالمؿــتها لجؿــم لاوؿــان ممــبٗــٌ اهــىإ الخىــاٞـ الخغا٢ــت جٟــغػ مــاصة ٧اٍو

ــا ٗـــٌ الخـ  فـــي مىيـــ٘ اللـــضٙ وفـــي ب
ً
 خـــاصا

ً
ًـــاصي طلـــ٪ الـــي الخـــاص فـــي م٩ـــان اإلاالمؿـــت ٦مـــا ٌؿـــبب ؾـــم ال٣ٗـــغب اإلاـــا ــا  الث الكـــضًضة عبمـ

اة.  الٞى

 الخُٟل الخاعجي ٖلي ظؿم الٗاثل : -5

 زُحرة . بإمغاىجمخو صمه مما ًيخج ٖىه لانابت  لاوؿانال٣مل اإلاام وب٤ الٟغاف والبراُٚض ٧لها َُٟلُاث زاعظُت ٖلي 

 مهاظمت لاوسجت : -6

ــت ا ب لاوؿــان وخُىاهــاث اإلاؼٖع ٟـــاٝ جدٟــغ بٗــٌ اهــىإ الخكــغاث التــي جهـِـ  جدــذ ظلــض الٗاثــل مؿــببت التهابــاث خــاصة وظ
ً
هٟا٢ــا

ض  الظبابه ٦ما جىمى بٌٗ ًغ٢اث ٣الجلض وحك٣ ٤ الجغوح وهى ما ٌٗٝغ بالخضٍو  .Myisaisصازل اوسجت الجؿم ًٖ ٍَغ

: مٟهلُاث لاعظل ٦ىا٢ل 
ً
 : لؤلمغاىزاهُا
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دضر طل٪ بٗضة َغ١:  ٍو

 ه٣ل م٩ُاه٩ُي : -1

ــ٤   ٦مــا فــي خالــت طبــاب لاؾــُبالث التــي جى٣ــل م٨ُــغوب الخمــي الٟدمُــت ٖــً ٍَغ
ً
 مباقــغا

ً
 ؤظــؼاء٢ــض ٩ًــىن ه٣ــل مؿــبب اإلاــغى ه٣ــال

ٖـت صم. و٢ـض ٩ًـىن الى٣ـل ٚحـر مباقـغ ٦مـا فـي  ُـىان الؿـلُم ٖىـض الخهـى٫ ٖلـي ظغ الٟم اإلالىزت مً ظؿم الخُىان اإلاهـاب الـي الخ

ا  –جلىر ٚظاء لاوؿان بجؿمها او اظؼاء ٞمها الخاملت للم٨ُغوبـاث ) ال٩ـىلحرا خالت الظبابت اإلاجزلُت والهغانحر التي  الضوؾـيخاٍع

 او بٌٗ الضًضان الُُٟلُت ( ازىاء الخٛظًت . –

 ه٣ل بُىلىجي : -2

٨دؿــــُا ولاؾــــبحرو٦ُذ  ــا والٍغ ــ حٗمــــل مٟهــــلُاث لاعظــــل ٦ىىا٢ــــل لــــبٌٗ مؿــــبباث لامــــغاى مشــــل الخُىاهــــاث لاولُــــت والب٨تًر

 فـــي هـــظه والٟحروؾــاث ا
ً
ا ٩ـــىن وظـــىص الخكـــغة يـــغوٍع  زُحـــرة ، ٍو

ً
ُـــىان و٢ـــض حؿـــبب امغايـــا لتـــي جـــازغ ٖلـــي  ـــخت لاوؿـــان والخ

خم اهخ٣ا٫ مؿبب اإلاغى   الُغ١ لاجُت :  بإخضيالخالت لى٣ل اإلاغى ٍو

 :اه٣ؿام اإلاؿبب اإلاغضخي صون جُىعه صازل ظؿم الىا٢ل  - ؤ

ــــم ـــه ًى٣ؿــ ــــت اي اهــ ــ ــــي صوعة ج٩ازٍغ ــــخي فــ ــــبب اإلاغضـ ــــضزل اإلاؿــ ـــه ًــ ُــ ــــغوب  ٞو ــــت م٨ُــ ــــي خالــ ــــضر فـ ــا ًدــ ــ ــــىع ٦مــ ُـ ــــا٠ٖ صون ان ًخ خًــ ٍو

ُـــاٖىن  ــاع الكــــغقي  Pestis Yersiniaال ٚـــىر الٟــ ــاة الهًــــمُت لبر ت فــــي م٣ضمـــت ال٣ىــ ــي جخ٩ـــازغ بؿــــٖغ ــا التــ ــ ـًـ الب٨تًر ــٕى مـ وهــــى هــ

xenopsylla cheopis . 

 اه٣ؿام اإلاؿبب اإلاغضخي وجُىعه صازل ظؿم الىا٢ل : - ب

ا صازل الجؿم بٗىى  ومشاله ما ًدضر في خالت بالػمىصًم خُض ٣ًطخي الُُٟل صوعة خُاجه بحن ٖاثلخحن  Anophelesاإلاالٍع

ُـــت وجــــخم ٖلـــي مــــغخلخحن صازــــل الجؿـــم ، اإلاغخلــــت لاولـــي جــــخم فـــي ال٨بــــض ٖىـــضما جلــــضٙ اهثــــي  وفـــي صوعجــــحن ، الـــضوعة لاولــــي الالجؼوظ

ذ  خُض تهاظم الخالًا الُالثُت وجخدى٫ بٗض  sporozoitesالبٗىى الخاملت للمؿبب اإلاغضخي لاوؿان ها٢لت له الؿبىعوػٍو

ذ  ذ  Merozoitesطل٪ الي َىع اإلاحروٍػ والظي ًيخ٣ل في اإلاغخلت الشاهُت الي الضم بٗض اهٟجاع الخالًا ال٨بضًت ، تهاظم اإلاحروٍػ

ُـاث اإلاـظ٦غة وا ُـىع الجيسـخي م٩ىهـت الجامُ ٗـض طلـ٪ الـي ال اث الضم الخمـغاء لخى٣ؿـم صازلهـا فـي صوعة لخخدـى٫ ب إلااهشـت التـي ٦ٍغ

 اًام . 9 -6جمخهها اهثي البٗىى ٖىض حٛظًتها ٖلي صم لاوؿان خُض جدخاط هظه الضوعة لٟترة ػمىُت جتراوح بحن 

ُـــاث اإلاـــظ٦غة  ُـــض جيخ٣ـــل الجامُ ــا خ ٍـ ُـــل اإلاالع ٛـــظًتها ٖلـــي شـــخو مهـــاب بُٟ ٗـــض ح ٗـــىى ب ُـــت وجـــخم صازـــل ظؿـــم الب الـــضوعة الشاه

ُـخم التــزاوط  جـىث الــظي ًخدـى٫ الــي او٦ىِــذ واإلااهشـت الــي صازـل اإلاٗــضة ل ً الٍؼ  الــي اإلاى٣ُــت  Ookineteوج٩ــٍى
ً
لُستـر١ اإلاٗــضة مهـاظغا

ذ  ٟــغاٙ  Sporozoitesبــحن الخالًــا الُالثُــت والٛكــاء ال٣اٖــضي لُــضزل فــي صوعة ًخدــى٫ بٗــضها الــي الؿــبىعوػٍو التــي جىُلــ٤ مـًـ ال

ُـــت  ُـــض حؿـــخٛغ١ هـــظه الـــضوعة ٞتـــرة ػمى ُـــت خ ٛـــضص اللٗاب ٗـــضها لازجـــي ٢ـــاصعة ٖلـــي ه٣ـــل  12-8بـــحن   حجتـــراو الجؿـــمي الـــي ال ًـــىم لخ٩ـــىن ب

 اإلاغى.

 جُىع اإلاؿبب اإلاغضخي صون اه٣ؿامه صازل ظؿم الىا٢ل : -ط

ا  ُـىع البـالٜ   ٦Wuchereria bancrofiما ًدضر في خالت صًضان الُٟالٍع ُـىع الحرقـي الـي ال ُـىع مـً ال ُـل والتـي جخ اإلاؿببت لـضاء الٟ

ًــالث الهـضع فــي الجؿــم اهثــي البٗــىى  صون ج٩ـازغ او جًــا٠ٖ صازــل ال٣ىــاة لتهــاظغ الحر٢ــاث بٗــض  Culexالهًــمُت الىؾــُي ٖو

ىم لخ٩ىن بٗضها   ٢اصعة ٖلي ه٣ل اإلاغى. ألاهثىطل٪ الي الخَغ

 ه٣ل اإلاؿبب اإلاغضخي صون جُىع او اه٣ؿام: -ص
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 Dracunculus medenensisوالظي ٌٗمل ٦ٗاثل وؾُي لى٣ل اإلاؿبب اإلاغضخي لضوصة ُٚيُا  Cyclops spًى٣ل الخُىان ال٣كغي 

هــــاب   ، ٍو
ً
هــــبذ مٗــــضًا ــاء الخُــــىان وجيخ٣ــــل الــــي الٟــــغاٙ  الــــضمىي ٍو ــازغ او ًخُــــىع بضازلــــه خُــــض جستــــر١ الحر٢ــــاث امٗــ صون ان ًخ٩ــ

ت والتي جىظض الحر٢اث اإلاٗضًت بضازلها.  لاوؿان اط ما قغب ماء ًدىي الخُىاهاث ال٣كٍغ

 جلىر مبُطخي : -هـ 

ـــاث ٞالخُىاهــــاث ال٩املــــت . ومشــــا٫ طلــــ٪  ـًـ ال٩ــــاثً الىا٢ـــل الــــي البــــٌُ ٞالحر٢ــــاث ٞالخىٍع ًيخ٣ـــل اإلاؿــــبب اإلاغضــــخي فــــي هـــظه الخالــــت مــ

ًـا  Oophilus annulatusاإلاؿبب لخمـي ج٨ؿـاؽ فـي اإلااقـُت والـظي ًى٣لـه ٢ـغاص اإلااقـُت  Babesia bigeminaالخُىان لاولي  واً

 للمغى .بٗىى لاًضؽ الىا٢لت لخمي الىاصي اإلا
ً
 خهضٕ خُض ًخجه الٟحروؽ الي اإلاباًٌ زم البٌُ ُٞهبذ ها٢ال

: مٟهلُاث لاعظل ٦ٗاثل وؾُي للضًضان اإلاخُٟلت:
ً
 زالشا

 وؾTrichodecctes canisومً امشلت طل٪ ٢مل ال٩لب 
ً
 الظي ٌٗمل ٖاثال

ً
ُُت مشـل  ألهىإُُا ًـضان الكـٍغ ٖضًضة مًـ الض

ُُت   Gongylonemaواًًا الهغانحر التي حٗمل ٦ٗاثل وؾُِ للىُماجىصا  Dipylidium caninumصوصة ال٩لب الكٍغ

pulchrum  .في لاوؿان 

ٗـــٌ الخُىاهـــاث حٗمـــل زاػهـــت  ــا الـــي ان هىــــا٥ ب لــــبٌٗ مؿـــبباث لامـــغاى ٞهـــي جدمـــل فــــي  Reservoirsججـــضع لاقـــاعة هىـ

ٗـضوي ٚحرهـا بِىمـا هـي ال   ل
ً
 حٗمـل  جإزغهـاىن بـه او ٩ًـ جخـإزغاظؿامها مؿبب اإلاغى وج٩ـىن مهـضعا

ً
ٞـالٟئران مـشال  ، 

ً
يـُٟٗا

ُـــاٖىن وهـــي ال  ٖـــغاى اإلاـــغى ول٨ـــً مؿـــبب اإلاـــغى  جإزغهـــابـــه او ٩ًـــىن  جخـــإزغزاػهـــت إلا٨ُـــغوب ال ــا ا  وال جٓهـــغ ٖليهـ
ً
يـــُٟٗا

ىر الٟإع. ٤ بٚغ  ًم٨ً ان ًيخ٣ل منها الي خُىان ازغ ؾلُم ًٖ ٍَغ

ُـض  ٩ًـىن هىـا٥ اعجبـاٍ بُىلـىجي بـحن الىا٢ـل واإلاؿـبب والىىا٢ل ٢ض ج٩ىن مخسههـت فـي ه٣ـل مؿـبباث مغيـُت مُٗىـت  خ

 بٗــٌ مٟهــلُاث لاعظــل حٗمــل ٦ىىا٢ــل ٚحــر 
ً
ــا. هىــا٥ اًًــا لـ الــظي ًى٣ــل بالػمــىصًم اإلاالٍع اإلاغضــخي مشــل بٗــىى لاهــٞى

ل وجتربـــي فــي بِئـــاث ملىزـــت ٞخخٗلــ٤  ٗــِـ ٗـــحن مــً اإلاؿـــبباث اإلاغيـــُت خُــض ح اإلاؿـــبباث  بإظؿـــامهامخسههــت فـــي ه٣ــل هـــٕى م

 زُحرة مشل الظباب اإلاجزلي والهغانحر.اإلاغيُت لخى٣
ً
٣ت م٩ُاه٨ُُت الي َٗام وقغاب لاوؿان مؿببت له امغايا  لها بٍُغ

 

 

  

 

اث (4)  Phylum: Molluscaؼعبت الشخٍى
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اكع الاسلُت  (1)  Land snailsاللى

اث فى مىا٤َ ٖضًضة فى الٗالم و منها مهغ ال ؾُما ال٣ىا٢٘ لا *  اث التربت ( مً ألاٞاث التى تهاظم قتى اإلاؼعٖو عيُت ) عزٍى

 0فى اإلاىا٤َ الؿاخلُت خُض حٗخض٫ الخغاعة مٗٓم ؤو٢اث الٗام

 

ت ألامغ الظ * ي ٌؿخضعى الخهضي و ٢ض ؤزظث هظه ألاٞت فى الٓهىع فى بٌٗ اإلاىا٤َ الؼعاُٖت باألعاضخى الجضًضة ٚغب ألاؾ٨ىضٍع

 ٦ما اجها ونلذ لانابت لهُٗض مهغ. 0لهظه ال٩اثىاث للخض مً زُىعتها

 

 

 

Classification of snails* 

Kingdom: Animalia   

Phylum   : Mollusca       

Class        : Gastropoda  

Order      : Stylommatophora 

  (Terrestrial Snails and Slugs          ) 

       

 *جشهُب حعم اللىكع

ىظض بها   وفي الغؤؽ جىظض اإلاالمـ  مىىلت الشؤط -1  )الت البكغ( radulaؤو املجؿاث، والُٗىن والٟم وألاؾىان ٍو

ت -2  و هي جدخىي ٖلي ظمُ٘ لاظهؼة الضازلُت اإلاىىلت الخؽٍى

ظا ؾمُذ هظة الُاثٟت بالبُى٣ضمُاث  ٖباعة ًٖ ٢ضم مٟلُذ مىظىصٖلي الؿُذ البُجي لل٣ى٢٘ وله مىىلت اللذم العملي -3

 او الخُىاهاث التي مى٣ُت ٢ضمها ٖلي ؾُدها البُجي

  

اكاث: اكع ألاسلُت والبز  الخيازش ودوسة الخُاة فى اللى
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-  
ً
ت ٢بل  جلابل ؿشدًًول٨ً البض مً  خىارال٣ىا٢٘ والبزا٢اث ٖمىما  ما جىطج الخُىاهاث اإلاىٍى

ً
ل٩ي ًدضر ؤلازهاب خُض ٚالبا

ًا ث في مٗٓم ألاهىإ ؤو بٗض ٖملُت الجمإ ٣ًىم الخُىان ببىاء خٟغة في التربت اإلا٨٨ٟت لىي٘ البٌُ ٞيها وج٩ىن هظه البٍى

 الخٟغة في مٗٓم ألاهىإ ؾُدُت وفي بٌٗ ألاهىإ ٢ض جدٟغ الخُىاهاث ه٤ٟ ٖم٤ُ لىي٘ البٌُ . 

 

بًُت في ٢ى٢٘ البرؾُم الؼظاجي بِىما ٩ًىن هظا  100وجً٘ ألاٞغاص ٖضص مً البٌُ ًسخل٠ بازخالٝ ألاهىإ خُض ًهل بلي  -

بًُت في ٢ى٢٘ الخضاث٤ البجي طو الكٟت الٍٗغًت وبٗض بجمام وي٘ البٌُ  80بًُت في ٢ى٢٘ الغما٫ الهٛحر ،  50الٗضص خىالي 

 (. mucus)٣ًىم الخُىان بخُُٛخه باإلااصة املخاَُت التي ًٟغػها و حؿمي 

 

  ًىم 21 - 10 زم ٣ًٟـ البٌُ بٗض مضة جتراوح مً -
ً
 ماٖضا ؤجها ٚحر  ألامهاث ؤؿشاد ـؼحرة حؽبهخؿب الىٕى مُُٗا

ً
جماما

ً الهضٞت و٢ض جب٣ي الهٛاع مضة في  ىض زغوظها مباقغة مً البٌُ جخٛظي ٖلي ُٚاء البًُت وجبضؤ في ج٩ٍى  ٖو
ً
هاضجت ظيؿُا

ت للىباجاث واإلاىاص الضو  20التربت جهل بلي  ً خل٣اث ًىم مخٛظًت ٖلي الكٗحراث الجظٍع ؿخمغ ج٩ٍى بالُت اإلاىظىصة في التربت َو

ها  ج بلي ؤن جهل بلي جهاًتها ٖىض بلٚى وحِٗل  ؼهش 12 - 10مشخلت الىضج الجيسخي ورلً في ؿترة جتراوح بحنالهضٞت بالخضٍع

خى٠٢ وكاٍ ال٣ىا٢٘ والبزا زالزت ظىىاثال٣ىا٢٘ والبزا٢اث مضص مسخلٟت بازخالٝ ألاهىإ جهل بلي ما ٣ًغب مً  ٢اث ٖلي ٍو

ىبت ٖالُت لخبضؤ وكاَها وج٩ازغها ٚحر ؤن هىا٥  ىبت الىؾِ املخُِ خُض جدخاط بلي صعظاث خغاعة مٗخضلت وَع صعظت خغاعة وَع

بٌٗ ؤهىإ مً ال٣ىا٢٘ ألاعيُت حؿخُُ٘ ؤن جإ٢لم هٟؿها للٓغٝو البُئُت اإلاٗا٦ؿت مشل ٢ى٢٘ البرؾُم الؼظاجي و الخضاث٤ 

 ٣ى٫ الؼعاُٖت بمداٞٓاث مهغ الىؾُي .البجي الظي بضؤ ًىدكغ في الخ

 

 

اكع ألاسلُت:  *ظلىن اللى

 

تجتزاوط ال٣ىا٢٘ ألاعيُت بدباص٫  - و طل٪ زال٫ الخٍغ٠ خُض  مخىثت( )خُىاهاثبحن ٧ل ٞغصًً خُض ؤجها  الخُىاهاث اإلاىٍى

خاء و ًسغط ال٣ٟـ قغؽ ؾم زم ٣ًٟـ ؤوازغ الخٍغ٠ و بضاًت ٞهل الك 5 – 3ًىي٘ البٌُ صازل خٟغة فى التربت ٖلى ٖم٤ 

اث   هى مىظم الشبُع -٧اٞت  –و ؤَى٫ مىؾم ليكاَها  خُىاهاث لُلُت اليؽاهو ال٣ىا٢٘ ألاعيُت 0للٛاًت إلاهاظمت اإلاؼعٖو

 ًلُه الخٍغ٠ و الكخاء.
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ؤما زال٫ ؤقهغ اله٠ُ ٞان ؤٚلب  0وعبت الشوىبت ألاسلُت و حعخذٌ دسحت الخشاسةو ًؼصاص وكاٍ ال٣ىا٢٘ خُض جغجٟ٘  -

و جخى٠٢ ًٖ الخٛظًت  جلخفم على الذعاماث و العُلان الىباجُت و ألاؿشع و الىخُل خُث جذخل فى وىس الشاختال٣ىا٢٘ 

 0مً ؿلذ الشوىبتو الخغ٦ت  و حٛل٤ ٞخدت الهضٞت بٛكاء ًدمى الجؿم ال٣ى٢٘ 

 

اكع إلى ألاساضخى الجذًذة و ػحر اإلافابت:  *وظائل و وشق اهخلاٌ و اهدؽاس اللى

 

 غبت ػعاُٖت مهابت بال٣ىا٢٘ ًاصي بلى اهخ٣ا٫ و اهدكاع هظه ألاٞت فى ألاما٦ً ٚحر اإلاهابته٣ل ج• 

 ه٣ل البىم و الٛاب اإلالخه٤ به ال٣ىا٢٘ و اؾخسضامه ٦ؿُاط خى٫ البؿاجحن• 

غ البِئت اإلاىاؾ•  بت لىمى بهما٫ م٩اٞدت الخكاجل خُض ؤجها ؤخض الٗىاثل اإلاهمت لهظة ألاٞت ٦ما ؤن الخكاجل ال٨شُٟت جٞى

 ال٣ىا٢٘ ب٨شاٞت

 لاؾغاٝ فى ٖملُت الغي • 

 ٖضم لاهخمام بٗملُت زضمت لاعى الؼعاُٖت ٢بل الؼعاٖت و ٖضم حٗغيها مضة ٧اُٞت للكمـ• 

 بهما٫ ظم٘ ال٣ىا٢٘ فى اله٠ُ و الخسلو منها• 

 

ت التى تهاحم الىباجاث: اكع ألاسلُت فى البِئت اإلافٍش  *ؤهم ؤهىاع اللى

 

  helixAspersaى ؼـه بجي كىكع الخذائم اب (1)

هظا ال٣ى٢٘ ًىظض َىا٫ الٗام فى  ٢Eobania vermiculataى٢٘ الخضاث٤ البجى ) ٢ى٢٘ الخضاث٤ ال٨بحر ( و ٌٗٝغ باؾم  -

ىت.  الخضاث٤ و هباجاث الٍؼ

  pisanaبا٢ى٢٘ الخضاث٤ الهٛحر ) ال٣ى٢٘ ؤبى قٟه بىٟؿجى ؤو ٢ى٢٘ الغما٫ ال٨بحر ؤو ال٣ى٢٘ ألابٌُ( و ٌٗٝغ باؾم جِ  - 

Theba  

  
  Monacha obstructa( كىكع البرظُم الضحاجي و ٌعشؾ باظم  2)

 acut  Cochelicellaو ٌٗٝغ باؾم  كىكع الىخُلؤو (ال٣ى٢٘ الخلؼووى الهٛحر) ٢ى٢٘ ألابغاط-
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 Helicella vestalisو ٌٗٝغ باؾم ( كىكع الشماٌ الفؼحر٢ى٢٘ الخكاجل) ال٣ى٢٘ ؤبى وٛؼة ؤو -

ت التى تهاحم الىباجاثؤهم ؤه* اكاث ألاسلُت فى البِئت اإلافٍش  :ىاع البز

 

اكاث (  ال٣ىا٢٘ ٖضًمت الهضٞت ) -   limax flavusو حٗٝغ باؾم  البز

ىت و مؼإع الخًاع و زانت التى جغوي بمُاه الهٝغ فى مى٣ُت  -  و هظا ال٣ى٢٘ وكِ َىا٫ الٗام و ًىظض فى مكاجل الٍؼ

 .ؤبى خمو –ـ ؤبِ –٦ٟغ الضواع  –صمنهىع 

Oxyloma elegans  

  

اكع ألاسلُت على اإلاضسوعاث  :*ألالشاس الىاحمت عً اللى

 

 . مهاحمت حمُع ؤحضاء الىباجُت خاـت ألاحضاء الؼمت

ت. - ىت زهىنا البراٖم الؼهٍغ  بلخا١ الًغع ال٨بحر بيباجاث الٍؼ

ًهل الخٗضاص بلى خض الخُُٛت الخامت لهظه ألاظؼاء مما لالخها١ بجظٕو و ؾ٣ُان لاشجاع و الىباجاث ؤزىاء اله٠ُ و ٢ض   -

تها.  ًازغ ٖلى خٍُى

٣ُت.   -  فى خالت بنابت زماع الٟا٦هت و لاجها١ بها حؿبب حكىهاث للشمغة و بالخالى الخإزحر السخئ ٖلى ظىصتها الدؿٍى

لؼظت ٦غحهت الغاثدت حؿبب هٟىع حؿبب زؿاثغ ٞاصخت فى خ٣ى٫ البرؾُم و اٞغاػ ماصة  –زانت ٢ى٢٘ البرؾُم  –ال٣ىا٢٘  -

 اإلاىاشخى ٖىض الخٛظًت باالياٞت ؤن الخُىاهاث حٗاٝ ؤ٧ل البرؾُم بؿبب خضور ظغف لل٣ىا٢٘ بىاؾُت ؤؾىان الخُىان.
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٤ لالنابت باإلاؿبباث اإلاغيُت ًٖ  - ج٣ىم ال٣ىا٢٘ بالى٣ل اإلا٩ُاه٩ُى إلاؿبباث ألامغاى الىباجُت ؤزىاء خغ٦تها ٦ما ؤجها جمهض الٍُغ

 ٤ ؤما٦ً جهل ألاظؼاء الىباجُت.ٍَغ

 

  
 

 

اكع ألاسلُت: ُاث للىكاًت مً الاـابت باللى  *ؤهم الخـى

ىت بجىاع املخانُل الخ٣لُضًت و الخًغواث خُض اجها ٖىاثل مًٟلت لل٣ىا٢٘. -  ججىب ػعاٖت مكاجل الٍؼ

غ اإلا٩ان الٓلُل الغ  - كاب زانت اإلاٗمغة منها خُض جٞى َب مما ٌصج٘ ٖلى هجىم واهدكاع يغوعة الخسلو مً الخكاجل و لٖا

 ال٣ىا٢٘.

 ججىب ه٣ل التربت ؤو ؾماص بلضي ؤو البىم و الٛاب مً اإلاىا٤َ اإلاهابت بال٣ىا٢٘ و بًُها بلى ألاعاضخى الجضًضة.  -

 

اكاث ألاسلیت: اكع والبز  *وشق اإلاياؿدت اإلاخياملت لللى

 

 الىشق الضساعیت -ؤ 

 

في م٩اٞدت ھظه الخیىاهاث وحٗخمض ھظه الُغ١ ٖلي حٛیحر الٓغٝو اإلاىاؾبت  حٗخبر الُغ١ الؼعاٖیت مً ؤھم الُغ١ اإلاازغة -

لي ؾبیل اإلاشا٫:  لىمىھا وج٩ازغھا ٖو

 

٤ وج٣لیب التربت ظیضا ًاصي بلي حٍٗغٌ البیٌ والهٛاع ألقٗت الكمـ وظٟاٞھا ومىجھا. -١  ٖملیاث الخغر والٍٗؼ

ًھا . الٗىاًت بىٓاٞت ألاعى والخسلو مً الخكاجل ٣ًطخي ٖلي ا٢ لٗضًض مً ألاٞغاص املخخبئت ٞیھا مً ؤقٗت الكمـ وطل٪ بخٍٗغ

 للجٟاٝ.

. الخسلو مً ب٣اًا املخانیل الؿاب٣ت ومسلٟاث ٖملیاث الخ٣لیم وزالٞت جاصي بلي الخسلو مً الٗضًض مً ألاٞغاص التي ج٣طخي ٣

 رة بیاجه الهیٟي في ھظه املخلٟاث.الؼظاجي الظي ٣ًطخي ٞت ٞتراث بیاجھا مسخبئت في ھظه الب٣اًا زانت م٘ ٢ى٢٘ البرؾیم
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. الٗىاًت بالخ٣لیم والخسلو مً ألإٞغ اإلاهابت بدغ٢ھا وازخیاع َغ١ التربیت اإلاىاؾبت التي جاصي بلي ٞخذ ٢لب ؤشجاع الٟا٦ھت 4

 وحٗغيھا ألقٗت الكمـ ٣ًلل مً ؤلانابت بال٣ىا٢٘.

اح خى٫ مؼإع الٟا٦ھت والخًاع وهباجاث الؼ ٥ لي طل٪ ٞةن ؤلاھخمام بھا ًاصي بلي . حٗخبر مهضاث الٍغ ٍىت مإوي ظیض لل٣ىا٢٘ ٖو

 ج٣لیل ؤٖضاص ھظه آلاٞت.

ت وبالخالي ن ًاصي الي ج٣لُل وكاٍ ال٣ىا٢٘ .٦ ىبت ألاعيیت والجٍى ضم ؤلاؾغاٝ ًاصي بلي ج٣لیل وؿبت الَغ  . بَالت ٞتراث الغي ٖو

 

 الىشق اإلایياهیىیت: -ب

 

ا وخغ٢ھا.. ظم٘ ال٣ىا٢٘ اإلاخىاظضة جدذ ألاشجا1 لي الجظٕو وألإٞغ ًضٍو  ع ٖو

 . وي٘ ؤ٧ىام مً الؿماص البلضي في ؤع٧ان الخ٣ى٫ اإلاهابت لخىجظب ال٣ىا٢٘ بلیھا زم ظمٗھاوخغ٢ھا.٢

 . وي٘ ؤظىلت مً الخـ اإلابلل ؤو ؤوعا١ الجغاثض اإلابلل باإلااء جدذ ألاشجاع لخخجم٘ جدخھا ال٣ىا٢٘ زم خغ٢ھا.٣

 

ت جىي٘ ٖلي  ٥٥.٥یِ الغصة والٗؿل ٘ َٗىم ظظابت مشل زلَػى ج. ٤ ظؼء ؤو البُاَـ ؤو البُاَا اإلاؿلى٢ت وھغؾھا في ؤواوي ٞساٍع

 ال٣جي والبخىن والتربت م٘ ٚغوب الكمـ زم اإلاغوع ٖلیھانباخا لجم٘ ال٣ىا٢٘ مىھا وخغ٢ھا.

٘ ھظه ألا٧ىام في الهبا٥ ٗه ٖلي ھیئت ؤ٧ىام نٛحرة م٘ ٞع ح الخالي وظم٘ ال٣ىا٢٘ التي . خل البرؾیم ٢بل ٚغوب الكمـ وجىَػ

 جدخھا وخغ٢ھا.

 

 اإلاياؿدت الىُمُائُت: -ج

٤ الُٗم الؿام.  جخم اإلا٩اٞدت ال٨ُمُاثُت زال٫ اليكاٍ لل٣ىا٢٘ و طل٪ مً ٞبراًغ ختى ماًى و طل٪ ًٖ ٍَغ

 

اث التربت* لت إعذاد الىعم العام لذ سخٍى  وٍش

ت خُض ؤن ٧ل  ًم٨ً بؾخسضام مسلٍى مً الغصة م٘ مسلٟاث مًاعب ألاعػ  - ٦ُلى مً  100ؤو وكاعة زكب هاٖمت بإوػان مدؿاٍو

ً جظاب فى  ٦90جم مً مبُض الالهِذ  2.25املخلٍى ًًاٝ له  لتر ماء م٘ خىالى ٦ُلى ظغام ماصة ػع٢اء اللىن )  10ؤو الىُىصٍع

ؾخسضام بٟترة ال ج٣ل ًٖ ًخم الخدًحر ٢بل لا  0مسخى١ ماصة َالء الجضعان ( و ًخم الخلِ الجُض ٞى١ مؿُذ مً البالؾدُ٪ 

 ؾاٖخحن.

 

لت إلاؿت الىعم العام خللُا*  وٍش

ىبت ألاعيُت مىاؾبت ؤي ؤن بياٞت الُٗم ٩ًىن بٗض ٞترة مىاؾبت مً الغي  -  ٢بل بياٞت الُٗم ٌكتٍر ؤن ج٩ىن الَغ

ىبت بالُٗم مىاؾبتفى خالت بؿاجحن الٟا٦هت ٌؿخلؼم ألامغ بػالت الخكا -  جل ؤوال و ًخم وي٘ الُٗم خى٫ البض ان ج٩ىن وؿبت الَغ

٣ت الؿغؾبت زم وي٘ خىالى زالر جل٣ُماث مً الُٗم ٧ل منها خىالى   10ظم و ًدخاط الٟضان خىالى  5الصجغة فى ق٩ل صاثغة بٍُغ

 ٦جم مً الُٗم
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لهىب ًخم ًم٨ً وي٘ الُٗم ج٨بِكا خى٫ الىباجاث التى جؼٕع بمؿاٞاث واؾٗت مشل الخغقٝى و البُُش و ال٨غهب و فى خالت ا -

٘ الُٗم بحن الىباجاث   جىَػ

 فى خالت البرؾُم ًىي٘ الُٗم ج٨بِكا ٖلى ال٨غسخى بٗض الخل 

 ًغاعى ٖضم بظغاء الغي بٗض وي٘ الُٗم ختى ٞترة زمؿت اًام مً اإلاٗاملت 

 

 هظا الُٗم ًم٨ً ؤن ًازغ بًًا ٖلى الخٟاع و الضوصة ال٣اعيت بااليا٢ت لخإزحره ٖلى ال٣ىا٢٘ملخىظت 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Phylum: Chordataبلُاث ؼعبت الخ( 5)

  Birdsالىُـىس وائـت  

 

 

 ت خُىاهاث : الُُىع ملذمت هىـا٥  .وَعل ؤظىدت ، وطاثزىاثُت الخغ٦ت ، وهيالبٌُ ، جً٘طواث الضم الخاع ، م٣ًٞاٍع

ٗـل ، وهـظا ًج
ً
بـا ُـىع ج٣ٍغ ُـىع  نـ٠ ٖكـغة آالٝ هـىٍٕ مـً الُ َىـاءً  الُ

َ
ــاث  بـحن نـٟٝى بـاألهىإ ؤ٦ثـر الهـٟٝى ٚ ال٣ٟاٍع

ــغاٝ ُـاث ألَا ــضعط جدـذ عباٖ
ُ
هـا ج
ُ
ُـىع الخُــت ٧ل ُـىع الخضًشــت َب٣ـت ٧لهــا. الُ  البِئـاث ، وجىدكــغ فـي(Neornithes) الُ

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
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جتراوح ؤحجام الُُىع الخُت مً زمؿت ؾيخمتراث ٦ما  .ال٣ُب الجىىبي بلى ال٣ُب الكمالي ، مًألاعى املخخلٟت خى٫ 

، الٗهغ الجىعاسخي بلى ؤن الُُىع ْهغث زال٫ ٖلم ألاخُاء ال٣ضًمت ٌكحر .الىٗامت متر ٦ما في 2,75في َىان الىدل، بلى 

ٗخ٣ض الٗلماء ٢160بل  ، َو
ً
با ُـىع هجـذ مـً ملُىن ؾىت ج٣ٍغ الـظي و٢ـ٘ ٢بـل  الشالسـي-اه٣ـغاى الٗهـغ الُباقـحري  ؤن الُ

 .ملُىن ؾىت 65,5

ُـىع الخضًشـت ُـي ظلـَضها، بـالَغل جخمحـز الُ  نـلب ال٣كـغة، وامخال٦هـا لبـٌُ ، وويـٗهاألاؾـىان الخالُـت مـً واإلاىـا٢حر الـظي ٌٛ

ٗـض٫ ٚـظاجي إلا ُـل  ٟـ٘، وامخال٦هـا جمش ُـت  وه٩ُـل ٖٓمـي طي ؤعبـ٘ حجـغاث، ل٣لـب مغج ُـىع الخ ُـ٠ الـىػن ول٨ىـه ٢ـىّي. ؤهـىإ الُ زٟ

َــغاٝ ٖــضًم ال٣ــضعة ٖلــى الُ الىُىػلىــضي اإلاــىا ، ولاؾــخصىاء الىخُــض لــظل٪ هــى َــاثغؤظىدــت ٧لهــا جملــ٪ حــران، وألاظىدــت هــي ألا

ٓـم ُـىع، ومٗ ُـت للُ ُـىع التـي ال حؿـخُُ٘ الُحـران ٞدكـمل ألامام ُـىع حؿـخُُ٘ الُحـران، ؤمـا الُ ٤ الىٗامُـاث ؤهـىإ الُ ُـاٍع  والب

ٟـت التـي  مـً ألاهـىإ املخخل
ً
ٖـضصا ً و   .الُجـُؼع  جخـَى

ً
ًـا ُـىع ؤً ًـمُت للُ ٌُ  وجىٟؿـُت ؤظهـؼة ه ٗـ ٗـُض ب

ُ
ٍـضة مالثمـت للُحـران. ٦مـا ح ٞغ

ما ُِّ ــ ُـــىع، ال ؾـ ُـــىع جهـــى٘ ؤقـــُاءً  ،والببٛـــاواث الٛغابُـــاث الُ ٌُ ؤهـــىإ الُ ٗـــ  مـــً ؤطـ٧ــى ؤهـــىإ الخُىاهـــاث، ٣ٞـــض قـــىهضث ب

تها الش٣اُٞت مً ظُل بلى  .ظُل وحؿخسضمها، و٦شحر مً ألاهىإ لاظخماُٖت جى٣ل مٗٞغ

لــت، وحهــاظغ ٦شحــر مــً ألاهــىإ ألازــغي هجــغاث هجــغاث حهــاظغ ٦شحــٌر مــً ؤهــىإ الُُــىع  ت إلاؿــاٞاث ٍَى ٚحــر  ؤ٢هــغ وبهــىعة ؾــىٍى

بــ ت ٖو ألانــىاث والٛىــاء، وحكــاع٥ فــي بٗــٌ الؿــلى٧اث  رمىخٓمــت. الُُــىع خُىاهــاث اظخماُٖــت، جخىانــل ٖبــر ؤلاقــاعاث البهــٍغ

ً مً اإلاٟترؾاث. الٛالبُت الٗٓمى مً لاظخماُٖت، التي حكمل الخٗاون في خىاء بالهٛاع والهُض وخماًت اإلاَى الُُىع جتزوط  لٖا

 
ً
 ٣ٞـِ، ٚالبـا

ً
 واخـضا

ً
َـاثغ ػوظـا ، ؤي ًخسـظ ٧ـل 

ً
ًـا  ؤخاص

ً
 لؿـىىاث، و  ػواظـا

ً
 ؤن ٌؿـخمغا زـال٫ مىؾـم جـؼاوط واخـض، وؤخُاهـا

ً
ل٨ـً هـاصعا

 َُلت
ً
، ؤي ًتزوط الظ٦ُغ ؤ٦ثر مـً مٗا

ً
 مخٗضصا

ً
 جتـزوط ألاهثـى ؤ٦ثـر مـً  خُاجيهما. هىا٥ ؤهىإ ؤزغي جتزوط ػواظا

ً
ػوظـت واخـضة، وهـاصعا

ٖـاصة فـي ٣ـىم ألابـىانٖـل ػوط واخض. ًىي٘ البـٌُ  ٗـض ٣ٞــ البـٌُ  ، ٍو خىـاء بهـٛاعها ب ُـىع ج٣ـىم بااٖل ٓـم الُ ًـاهه، ومٗ باخخ

لت  .إلاضة ٍَى

 ا٢خهاصًت ال٨شحر مً ؤهىإ الُُىع لها ؤهمُت
ً
 مهما
ً
٤للٛظاء ، ٞبًٗها ٌك٩ل مهضعا وبٌٗ ألاهىإ  .التربُت ؤو الهُض ، ًٖ ٍَغ

ما الُُىع اإلاٛغصة ُّ ، ال ؾ
ٌ
غبى ٖلى ؤجها خُىاهاٌث ؤلُٟت

ُ
 اؾخسضامُ  .والببٛاواث ج

ً
ًٞالتها( في ) طع٢ها ومً ٞىاثض الُُىع ؤًًا

، ٞهي جضزل في بٌٗ ز٣اٞاث البكغ جضزل الُُىع في .ألاؾمضة نىاٖت اوي وال٣هاثض نألاصًا بك٩ل ملخّى   .وألٚا
ً
با هىا٥ ج٣ٍغ

 مً الُُىع حٗغيذ 120-130
ً
ا  ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ هدُجت ؤوكُت البكغ مىظ لاله٣غاى هٖى

ً
، ومئاث ٚحرها ٢بل طل٪، وخالُا

  1200هىا٥ 
ً
با   .وكُت البكغ، وهىا٥ مداوالث ٖضًضة لخماًتهابؿبب ؤ مهضص بااله٣غاى هىٍٕ ج٣ٍغ

ٗا ٖليها مً خُض الىي٘  ٢ض جهِب بٌٗ ؤهىإ الُُىع ؤخُاها اإلايكأث الٛظاثُت لظا وظب ٖلُىا بال٣اء الًىء ؾَغ

 الخ٣ؿُمي و ببٌٗ ممحزاتها و ؤهىإ الخٛظًت ومىاٞٗها و ؤيغاعها وبغامج م٩اٞدتها.

 

  الىي٘ الخ٣ؿُمي 

Kingdom : Animalia 
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Sub kingdom: Metazoa 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 

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 ٖٓام ال -3 غاٝ ألامامُت جخدىع بلى ؤظىدت جخدغ٥ بىاؾُت ًٖالث نضٍع  هضع .ألَا

دُت لخى٠ُٓ ومى٘ بلخها١ الَغل ؤو “ ٚضة ٞى١ الظًل” الجلض ظاٝ ال جىظض به ؾىي ٚضة واخضة  -4 التى جٟغػ ماصة ٍػ

 ٖضم ابخالله باإلااء ؤزىاء الٗىم والؿباخت .

 ًمخضان لالمام م٩ىهان اإلاى٣اع اإلاُٛى بماصة ٢غهُت . –ال٩ٟان ال ًدمالن اؾىان  -5

تخاؾت الكم يُٟٗت بِىما خ -6  اؾت ألابهاع ٢ٍى

اء وال جدخىي ٖلى هسإ  -7  ٖٓام الُُىع ظٞى

ت وؤزغي ؾٟلُت اإلاؿئىلت ًٖ ؤخضار لانىاث . -8  ال٣هبت الهىاثُت بها خىجغة ٖلٍى

ال٣ىاة الهًمُت جمخاػ بإهخٟار اإلاغت ل٩ُىن الخىنلت التى ج٣ىم بالهًم الجؼجى للُٗام اما الهًم ال٩امل ًخم مً  -9

 ”إلاٗضة الشاهُت ا” زال٫ ال٣اههت 

ت .  -10 دخىي ٦مُت ٦بحرة مً املر ومداٍ ب٣كغة ظحًر  فى ٖكىقها والبٌُ ٍو
ً
 ظمُ٘ الُُىع جً٘ بًُا

 

  ٖاصاث الُُىع 
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 لاؾخٗغاى : 

البا ما كهم  جبضؤ ط٧ىع الُحر في البدض ًٖ بهاثها ٖىض بضء مىؾم الخىاؾل ٚو ٩ىن في َع ج٩ىن الظ٧ىع ؤظمل و ؤبهى مً ؤلاهار ٍو

اث اهُت اللىن ومىا٤َ ػ  ججٗلهم ًبضون ؤ٦ثر  ؤخُاها ج٩ىن طًىلهم ؤَى٫ مً جل٪ التي لئلهار و لبٌٗ الظ٧ىع زهالث ؤو ٢جٖز

كهم الجمُل ؤمام ؤلاهار  .ظماال وهم ٌؿخٗغيىن َع

  الٛؼ٫ : 

ـ ب ًبضؤ الٛؼ٫ باؾخٗغاى الظ٦غ أللىاهه الؼاهُت ؤمام ؤلاهار و ج٣ىم الظ٧ىع  ل مشل الُىاَو ٘ هظا الَغل طوو الَغل الٍُى ٞغ

 .ًغ٢هىن و ًدبسترون ووكغه ٖلى ق٩ل مغوخت وهم

 ض ل٩ي ججخظب ؤػواظها و ؤنىاث الٛغبان في الٗاصة زكىت مىٟغة ول٨نها ؤزىاء  : الخٍٛغض و ج٣ىم الُُىع ؤًًا بالخٍٛغ

 .ؤنىاجا هاٖمت و ظمُلت الٛؼ٫ جدضر

 الهضاًا : 

ضه لؤلهثى بخ٣ضً ٞةهه ٢ض ًدًغ لها َٗاما في مى٣اعه ٞخٟخذ هي مى٣اعها  م الهضاًا بليها٣ًىم الظ٦غ ؤخُاها باإلياٞت بلى حٍٛغ

 .ؤزغي ٣ًضم لها ٖىصا نٛحرا ُٞبضو هظا ٧إهه بًداء لها بالبضء في بىاء الٗل لخدىاوله وفي ؤخُان

 مىلض َاثغ : 

ام. ًيبغي لظ٧ىع الُحر ؤن جٟٗل هظا مغة في الٗ في مىؾم الخىاؾل جتزاوط الُُىع وجبجي ؤٖكاقها وجً٘ بًُها و مٗٓم الُُىع 

دضر التزاوط بإن ًمخُي الظ٦غ ْهغ ألاهثى زم ًدٗل جتزاوط م٘ ؤلاهار ٢بل ؤن جهبذ ٞخدخه الخلُٟت  ٢اصعة ٖلى وي٘ البٌُ ٍو

هب ٞيها الؿاثل اإلاىىي الظي ًدخىي ٖلى ت و هي زالًا مخىاهُت في الهٛغ لضعظت  جالمـ ٞىدت ألاهثى ٍو مالًحن الخُىاهاث اإلاىٍى

خ٩ىن البٌُ صازل اإلابٌُ مً ا ال جغي ؤجه ىظض اإلابٌُ بضازل ظؿم ألاهثى ٍو زالًا حؿمى الخالًا البًُُت. و  بال باملجهغ. ٍو

ضزل زم جىٟهل ًٖ اإلابٌُ و جمغ في ؤهبىبت املر جمخلئ الخلُت البًُُت بماصة في  الخُىان اإلاىىي  خُض جلخ٣ي بالخُىان اإلاىىي ٍو

ً الٟغر. و ًخجم٘ الؼال ٣ت ًبضؤ ج٩ٍى البًُت و جخ٩ىن لها ٢كغة مً ٚضجحن زانخحن ٖىضما جمغ  ٫ فيالخلُت البًُُت وبهظه الٍُغ

٣ها بلى زاعط ظؿم ألاهثى ٖليهما البًُت و هي في  .ٍَغ

 ٞترة الهضا٢ت : 

٤ُ الظي ًم٨ً ؤن ًمُل بلُه و ٌكاع٦ه  .ًيبغي ؤن جخهاص١ الُُىع ؤزىاء الٛؼ٫ ختى ًخٗٝغ ٧ل منها ٖلى الٞغ

 مىؾم الخىاؾل : 

غ ُٞهبن الُُىع جتزاوط في و٢ذ  الُٗام الالػم لخيكئت الهٛاع. و ًخجم٘ الظ٧ىع و  مٗحن مً الؿىت ٌؿمى مىؾم الخىاؾل ًخٞى

دؿاٞض الٗل ٞلى ؤن  الؼوظان وبٗض طل٪ جً٘ ألاهثى بًُها و جىمى ألاٞغار صازل البٌُ الظي ًىي٘ في ؤلاهار في ؤػواط ٍو

 .ٖلى الُحران ألاهثى خملذ نٛاعها بضازل ظؿمها ألنبدذ ز٣ُلت الىػن ٚحر ٢اصعة

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
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 زلُت البًُت : 

ؤزغي جإحي مً الظ٦غ  واخضة والًم٨ً لهظه الخلُت ؤن جىمى وجخدى٫ بلى ٞغر بال بطا اجدضث م٘ زلُت زلُت بن ٧ل ظىحن ًبضؤ مً

 مً الخالًا التي جبجي ظؿم الٟغر و جخدى٫ بٌٗ هظه الخالًا بلى ٩ىن منها ٖضة مئاثوهي بٗض طل٪ جى٣ؿم مغة بٗض ؤزغة ٞخخ

 .بلخ ..ٖٓام و البٌٗ آلازغ بلى ًٖالث

 ٌُوي٘ الب : 

٦ظل٪ ًسخل٠ الى٢ذ الظي ٌؿخٛغ٢ه وي٘ ووي٘ البٌُ ًسخل٠ بازخالٝ ؤهىإ الُحر و  الؿٟاص بن الى٢ذ الظي ًمغ ما بحن

م هظه الٗملُت في َُىع ؤزغي في ٖكغ ص٢اث٤ وفي ؾاٖخحن في جً٘ بًُها في زىان مٗضوصاث بِىما جخ الىا٢ىا١ البًُت ٞةن ؤهثى

 .ؤو ؤهثى ألاوػ  الضً٪ الغومي خالت ؤهثى

 ٌُمتى ًىي٘ الب : 

لىؽ و الكغقىع  ٘ بًُها في و٢ذ مٗحن مً النهاع ُُٞىع بن بٌٗ الُُىع جً و الُُىع الُىاهت جً٘ بًُها ٖىض مكغ١  الُٚغ

الُىم  في اإلاؿاء و ًخم وي٘ بًُت واخضة في اإلاغة الىاخضة وجىي٘ البًُت الخالُت في الكمـ و الخمام بٗض الٓهغ و الضعاط

 البٌُ و٢ض ٌؿخمغ بٌٗ بهار الُحر في وي٘ ل ؤؾبٕىالخالي و٢ض ًمغ ًىمان ؤو زالزت و بٌٗ الُُىع ًً٘ بًُت واخضة ٧ 

ٖاصة ؤعب٘ ؤو زمـ بًُاث ول٨ىه ٢ض ًً٘  بضون اه٣ُإ لى ؤن البٌُ ؤزظ مً الٗل ؤوال بإو٫ ٞةن الٗهٟىع الضوعي ًً٘

ت و٢ض ٧ان ؤؾالٝ هظا الٗل لبٌُ ؤزظ مًزمؿحن بًُت لى ؤن ا  الضظاط بمجغص ويٗه. وهٟـ الصخيء بدضر لضظاط اإلاؼٖع

ت َُىعا ت و ألجها ٧اهذ جً٘ بًُا ٦شحرا اؾخاوؿذ و ؤنبدذ مً خُىاهاث الٛابت حِٗل في بٍغ  .اإلاؼٖع

 ظلض الُاثغ 

ُت ٦شحرة للؼواخ٠ خُض ال ًىظض ٚضص ت الىخُضة في الُُىع  ظلضة ) بكغة ( الُُىع جٓهغ نٟاث هٖى ت ٞيها ) الٛضة البكٍغ بكٍغ

دُت ( و ؤ٦ثر ت هي الٛضة الٍؼ  .ؤظؿاص الُُىع لها بكغة ع٣ُ٢ت م٩ىهت مً َب٣خحن ؤو زالزت َب٣اث زلٍى

 

 : ؤهٕى الخٛظًت فى الُُىع 

هاصة –الهضهض  –ابى ٢غصان :“  Insectivorousىع جخٛظي ٖلى الخكغاث َُ -1  ابٞى

 ”البىم الخضاة  -اله٣ىع : ”  Carnivorousَُىع جخٛظي ٖلى اللخىم  -2

 الٗهاٞحر –الُمام  –الخمام : ”  Gramivorousي ٖلى البظوع والشماع 1َُىع جخٛظ -3

كاب  -4  هىاٖه : البِ وا Herbivorousَُىع جخٛظي ٖلى لٖا

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
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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 ”الٛغاب ” : َُىع ٧اوؿت  Omnivorousَُىع جخٛظي ٖلى ما ًهاصٞها  -1

 

  ؤيغاع الُُىع 

جلىر ببراػها ؤ٧ىام الخبىب، زانت بطا ٧ان  جلتهم الُُىع ٦مُاث ال ٌؿتهان بها مً الخبىب املخؼوهت في الٗغاء ٦ما ؤجها و

اإلاىاٞظ حؿمذ بضزىلها واًًا لها الٗضًض مً لايغاع ؾٝى حك٩ل الُُىع زُغا بال بطا ٧اهذ  ٖضصها ٦بحر، ؤما في املخاػن ٞال

 .جظ٦غ الخ٣ا وهي ٧اجالي

 

 يغع مباقغ -1

 مهاظمت املخانُل فى الخ٣ى٫       -

ت (        -) الٛغبان   الٗاثلت الؼعػوٍع

 مهاظمت الُُىع الضاظىت  -

 “ الىعواع” مهاظمت َىاث٠ الىدل  -

 الخت لالؾخسضام لاصميالخُٛت ٖلي الُُىع الضاظىت الٛحر ن -

 

 يغع ٚحر مباقغ -1

 ه٣ل بظوع الخكاجل - 

 ه٣ل اإلاؿبباث اإلاغيُت للىباث او الضواظً -

 ه٣ل الُُٟلُاث باليؿبت لالوؿان  -

ض مً الخامٌ البىلي وجهِب ؤلاوؿان بالٟكل  - الٝ للخُىاهاث جٍؼ ىت في ألٖا اؾخسضام مسلٟاث الُُىع الضاظىت والٍؼ

انال٩لىي وجى٣ل ؤمغاى ال  ؿلمىهُال وؤهٟلىاهؼا الُُىع واخُاها الؿَغ

 

  هٟ٘ مباقغ -1
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 مسلٟاث ٦ؿماص(       –البٌُ  –الُُىع الضاظىت  )لخىم -

 

 هٟ٘ ٚحر مباقغ-2

 الخٟاِٞل( -الجغاص -ال٣ىاعى -اإلاٟترؾاث: جخٛظي ٖلي ) الخكغاث-

 .ٍنها في الٗغاءحٗخبر الُُىع مً آلاٞاث  اإلاهمت للخبىب، و هي ٢اثمت في الخ٣ل وؤزىاء جسؼ 

خى٠٢ م٣ضاع ال٣ٟض ٖلى ٖضة ٖىامل  :ٍو

  مضة ب٣اء الخبىب في الٗغاء  .1

 . ٖضص الُُىع اإلاهاظغة و٢غب ؤو بٗض اإلاهضع التي جإحي مىه ؤؾغابها  .2

 . ما ًخسظ مً اخخُاَُاث إلبٗاصها  .3

 

 ؤهم ؤهىإ الُُىع التي ًم٨ً ؤن تهاظم اإلايكأث الٛظاثُت 

 ٖهٟىع الىُل الضوعي  -1

 مام اإلاهغي الُ  -2

 الٛغبان -3

حر طل٪ -4 ت ٚو  الٗاثلت الؼعػوٍع

 

 م٩اٞدت الُُىع صازل اإلايكأث الٛظاثُت 

  الُغ١ الؼعاُٖت 

 ًٖ باقى الؼمام ختى الجتر٦ؼ ؤلانابت فى مى٣ُت بظاتها-
ً
  .الخيؿ٤ُ فى مىاُٖض الؼعاٖت بدُض الًخم الؼعاٖت مب٨غا ؤو مخإزغا

  . ٗكِل الٗهاٞحرالٗىاًت باألشجاع خى٫ الخ٣ى٫ ألجها مإوي لخ-

  الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت 

 نُض الُُىع بالكبا٥-

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 

 لغقاقت ٖليها لُهُاصوها بإٖضاص ٦بحرة.ا
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 ج٨ؿحر وهضم الٗكىف-

ل٣اث - اط مً انىاث َو  بؾخسضام اإلاىاص الُاعصة او وؾاثل لاٖػ

 بؾخسضام قىازو مً هٟـ الُُىع -

ُ٘ في َغص الُُىع -  بؾخسضام الكغاثِ الىاًلىن مً الىٕى الٞغ

  . بُت مُٛاه بماصة الن٣تبؾخسضام صٖاماث زكبُت بجىاع ألاشجاع خى٫ الخ٣ى٫ ٖليها ؤلىاح زك-

 ًىم 15بؾخسضام مؿضؾاث الهىث لخماًت املخهى٫ فى بخضي ؤَىاعه ٣ِٞ ؤي إلاضة -

ت مً اإلاٟترؾاث  - ضاء الخٍُى  حصجُ٘ لٖا

 

  ت  الُغ١ ال٨ُماٍو

ؼول٨ـ ؤو   - ًم٨ً خماًت البظوع مً هجماث َاثغ ال٣ىبر وطل٪ بمٗالجت البظوع ٢بل ػعاٖتها بمبُضاث الٍغ

٦جم مً البظوع وحٛل٠ الخبىب  100لتر لبن زم ًًاٝ املخلٍى بلى  ٦2جم منها بلى  0.5ًًاٝ  اإلاحزاعو٫ خُض

 ؤو جتر٥ ختى جج٠ زم جؼٕع
ً
  . ظُضا

 ٖلى الخبىب وهى فى الُىع  -
ً
فى َىع الىطج ًم٨ً بؾخسضام بٌٗ اإلابُضاث مشل الؿُاهى٦ـ ؤو اإلاحزوعا٫ عقا

  . % ٦مغ٦باث َاعصة 0.5اللبجى بتر٦حزاث مىسًٟت 

ت ؤزغي آمىه بُئُا ومهغح بها مً وػاعة الصخت في خالي بنابت اإلاباوي و اإلايكأث  - ًم٨ً بؾخسضام مبُضاث خكٍغ

 جدذ بقغاٝ مخسههحن.

 

_________________________________________________ 

 

  ةالىُىس اإلاهاحش 

 

 :تملذم

بت صازلُت ٣ًىم مالًحن مً الُُىع بالهجغة مغجحن في الٗام ٢اَٗحن مؿاٞاث هاثلت ٖبر الصخاعي و٢مم  جدذ يِٛ ٚع

جهل هظه الُُىع الى هضٞها في و٢ذ واخض ًخُاب٤ م٘ الى٢ذ التي ونلذ ُٞه  ًتالجبا٫ الٗالُت واملخُُاث. بض٢ت ٖالُت للٛا

 الؿاب٤.  في الٗام

وؤهذ حؿبذ ببهغ٥ في الًٟاء الٟؿُذ "٢ض حؿخى٢ٟ٪ ؤؾغاب مً الُُىع اإلاهاظغة وحكٗغ بإن هىا٥ ؤؾغاًعا ٦شحرة ج٨مً 

ها .. ٞخ٨خٟي بإن ج٣ى٫ في هٟؿ٪ .. .. .. ؾ ْم بدان مً ؤبضٕ وؾىي وجخظ٦غ ٢ى٫ هللا ؾبداهه وحٗالي وعاءها.. ال جمل٪ ؤن حٗٞغ
َ
َول
َ
) ؤ

ْيٍء َبِفحر  
َ

ّلِ  خ
ُ
ُه ِبي

َّ
ًُ ِإه ْخَم  الشَّ

َّ
ًَّ ِإال ُه

ُ
ْمِعى ًُ ًَ َما  ِبْم

ْ
ل ٍَ اٍث َو

َّ
اؿ ـَ ُهْم 

َ
ْىك

َ
ْحِر ؿ

َّ
ى الى

َ
َشْوا ِإل ٟٞي ٧ل عبُ٘ ون٠ُ  .(19( )اإلالً: ًَ
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في عخالث مسخلٟت اإلاؿاٞاث ولاججاهاث، ٞالُُىع في هه٠ ال٨غة الكمالي حؿل٪ جىُل٤ زلض ؤهىإ الُُىع في الٗالم مهاظغة 

ا في الخٍغ٠، وحؿل٪ لاججاه اإلاٗا٦ـ في الغبُ٘، وتهاظغ الُُىع في قما٫ ؤوعوبا بما ٖبر جغ٦ُا ؤو م٤ًُ  ًُ ا ظىىب ًُ مؿاًعا قمال

٣ُا ٦ُُىع ال٣ى١  ظهب ٦شحر منها ظىىًبا هدى ؤٍٞغ حرهم.  field farces، الؿمىت hoopoesالهضهض  ، cuckoosظبل َاع١ ..ٍو  .. ٚو

٢اَٗحن مؿاٞاث هاثلت. بٌٗ ألاهىإ جهل اإلاؿاٞت التي ج٣ُٗها في هجغتها  الُُىع و هي عخلت مىؾمُت ج٣ىم بها ؤؾغاب مً 

م مً ان هظه ؾاٖت  100ال٠ ٦ُلىمتر في الؿىت، البٌٗ آلازغ حؿخمغ بالُحران بضون اه٣ُإ إلاضة جهل بلى  50بلى  وبالٚغ

. بٌٗ ألاهىإ هي التي اُٖاها الٗلماء اٚلب اهخماماتهم لاع٢ام جشحر لاهضهاف بال ان مىٓىمت جدضًض لاججاهاث ٖىض الُُىع 

لت، ال٨بري  الصخاعي لُال وجهاعا، صون جى٠٢. هظه ال٣ضعة هامت للٛاًت للخم٨ً مً ٖبىع  لها ال٣ضعة ٖلى الُحران إلاؿاٞاث ٍَى

ام ٚجي بالضهىن مشل اإلامخضة الالٝ ال٨ُلىمتراث بضون َٗام ؤو ماء. ٢بل بضء عخلتهم لٗبىع الصخغاء ج٣ىم الُُىع بإ٧ل َٗ

 خبىب الظعة.

 إلاارا تهاحش الىُىس؟ 

 للتزاوط والخىالض. وال جيخٓغ الُُىع  
ً
تهاظغ الُُىع للبدض ًٖ ْغٝو مِٗكُت ؤًٞل ومىار للغاخت ولاؾخجمام .. وؤًًا

ٌٗ الُُىع بالُب٘ ٢له الُٗام ختى جُحر وؤال ٞةجها لً حؿخُُ٘ ؤن ج٣ُ٘ مشل هظه اإلاؿاٞاث بضون الُا٢ت الالػمت.ٞب

 geezeجًا٠ٖ مً وػجها ٢بل الؿٟغ مشل الُُىع اإلاٛغصة وجسؼن الضهىن جدذ ألاظىدت .. ؤما الُُىع ال٨بحرة الدجم ٧األوػ 

ض مً وػجها بال ٢لُال وإال ٞلً حؿخُُ٘ الُحران.   ٞهي ال حؿخُُ٘ ؤن جٍؼ

ض في ٖالم الُحر..   ٧ل ما جٍغ

  
ً
.. ٞالُُىع تهاظغ مً الكما٫ بلي الجىىب و٢ض تهاظغ مً الجىىب الي الكما٫ ..  وجدباًً الُُىع بكضة في ؤؾلىب هجغتها ؤًًا

 في 
ً
 في الهجغة والٗىصة ؤو ٢ض جدب٘ واخضا

ً
 واخضا

ً
الُُىع ٢ض تهاظغ بحن الكغ١ والٛغب ؤو بحن الىصًان والجبا٫. ٢ض جدب٘ مؿاعا

٣ُا وال جغي في الغبُ٘ ؤزىاء الهجغة وآزغ في الٗىصة مشل الُُىع اإلاٟغصة التي ٢ض ججضها ٖىض واصي  ٣ها بلي وؾِ ؤٍٞغ الىُل في ٍَغ

ٖىصتها. ٢ض تهاظغ الُُىع في النهاع ؤو٢ض جًٟل اللُل .. ٢ض ج٣ُ٘ مؿاٞاث ٢هحرة في هجغتها و٢ض حؿاٞغ مؿاٞاث زُالُت .. 

 مؿاٞت ج٣ضع بـ الظي حهاظغ في جهاًت اله٠ُ بلي ال٣ُب الجىىب arcticternsمشل َاثغ زُاٝ البدغ ال٣ُبي )ؾىىهى( 
ً
ي ٢اَٗا

ًىم ٣ِٞ ٖبر املخُِ .. بل ٢ض ًُحر  80ؤن ًُحر خى٫ الٗالم في  ٦albatrossم. ٦ما ٌؿخُُ٘ َاثغ ال٣ُغؽ  14.500

زالزت ؤًام وهه٠ مخهلت ال بالمـ ٞيها ؤعيا .. جسُل معي ؤه٪ ججغي بإ٢صخى  wralber "الضزلت" مً هٕى الُُىع اإلاٛغصة 

ت ٖىض٥ إلاضة  ذ. ًىم ص 84ؾٖغ  ون ؤن جإ٧ل ؤو حكغب ؤو حؿتًر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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سخل٠ و٢ذ الهجغة بحن ألاهىإ املخخلٟت، بل ًسخل٠ في بَاع الىٕى الىاخض بحن الهٛحر وال٨بحر، الظ٦غ وألاهثى. ط٦غ َاثغ   ٍو

ط. حهاظغ ٢بل ألاهثى بٗضه ؤؾابُ٘ لِكُض م٩اها مىاؾبا للمِٗكت الؾخ٣با٫ ألاهثى .. لبضاًت مىؾم التزاو  agelousألاظُلىؽ 

 الهٛحر ٌؿب٤ ال٨بحر في و٢ذ هجغجه. 
ً
 بٌٗ ألاهىإ مً الُُىع حهاظغ ٞيها ال٨بحر ٢بل الهٛحر .. بل وؤخُاها

 

 

 

 :ةاهىاع الىُىس اإلاهاحش 

 

هٕى مً الُُىع جدباًً في َغ١ مِٗكتها وؤق٩الها وؤحجامها بضاًت مً الىٗامت والتي ًهل وػجها بلي  10.000هىا٥ ما ٣ًغب مً 

ظغام( الظي ٌؿتهل٪ في َحراهه َا٢ت ٦بحرة، لى ؤعاص ؤلاوؿان ؤن ٣ًىم بٗمله 2.2) humming birdاًت بلي الُىان ٦م جه 150

 وإٞغاػ  13الخخاط بلي 
ً
صعظت  100لتر مً اإلااء في الؿاٖت لُدخٟٔ بدغاعة ظؿمه جدذ  ٦45ُلى مً اللخىم اإلاهىٗت ًىمُا

ت.   مئٍى

  

  :ةاهم اهىاع الىُىس اإلاهاحش  

 

ىال ( البِ  -1  3- الٗهاٞحر الهٛحرة )الضزل ، بلبل الصخغاء، ٖهٟىع الخحن وزالٞه(2-) الكغقحر الهُٟي ( ) اإلااعٍػ

 - 10البِ ) البلبى٫ (  -9البهى  -8البِ ) ال٨ِل (  -7ال٣مغي  -6البِ ) الكغقحر الكخىي (  -5ال٨غّوان  -4الؿّمان 

البِ الُٛاؽ بإهىاٖت  -14الضخغوط الغماصي ) ألاقهب (  - 13ء  ال٣ُا طو الخىجغة الهٟغا - 12ال٨غ٧ي  - 11الخباعي 
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ّغ والكهغمان  -17البِ ) الخًغي ( اإلااالعص  - 16ال٣ُا طو الهضع لاؾىص ) ال٨ضعي (  -15الهضؤ (  -) الهىاي  ألاوػ ألٚا

ى١ (  - 20ال٣ُا الهُاح ) الىٛا١ (  -19َاثغ الؿّمً  - 18 ال٨غ٧ي الؿىجابي )  -22الضخغوط طو الهضع ألاخمغ ) بَى

  .البِ الكغقحر الهُٟي -23البهى اإلاُى١  -22ألا٦دل ( 

 :إؼاساث البذء 

ج مً اليكاٍ الهغمىوي والبىاٖض الخاعظُت ٧الخٛحراث اإلاىازُت. اليكاٍ الهغمىوي ًسخل٠ بخٛحر َى٫ النهاع وؿبت   الهجغة مٍؼ

.. الخٔ الٗلماء ؤن بٌٗ الُُىع ٢ض جهاب بال٣ل٤ ولايُغاب ٢غب  بلي اللُل ٦ٗالمت ممحزة للٟهى٫ ألاعبٗت وفي ججاعب مشحرة

٣ىم بدغ٧اث ؤ٦غوباجُت  اث ضخمت ٍو مُٗاص الهجغة هدُجت للخٛحراث الهغمىهُت مشل َاثغ الؿىىهى الظي ًجخم٘ في مجمٖى

 ل ٖام. جىاٞؿُت. .. ول٩إن ؤؾغاب الؿىىهى جخىاٖض ٖلي ألاؾال٥ ٢بل هجغتها في جهاًت ؾبخمبر في و٢ذ زابذ ٧ 

 

 :ةهُـُت جدذًذ الاججاهاث للىُىس اإلاهاحش  

الو٫ مغة، خى٫ ا٢ضام الُُىع، مً اظل   بىي٘ خل٣اث خضًضًت Christian Cornelius ٢ام الٗالم الضاهماع٧ي ٢1899ام 

م مً اهه لم حٗض لا ٦مُت ٢لُ 11 ا٦دكاٝ اًً ًسخٟىن في الكخاء، ومىظ طل٪ الى٢ذ ظغي جإقحر لت مً هظه ملُىن َحر. وبالٚغ

 .مٗلىماث هامت ًٖ م٩ان ب٢امت الُُىع ٖبر الٟهى٫  الخل٣اث بال اجها اُٖذ

٣ت الخل٣اث في اعظل الُحر ٦كٟذ تها لالججاه الصخُذ. مً اظل صعاؾت ٍَغ  َغ١ هجغة الُُىع ول٨نها لم ج٨ك٠ ٦ُُٟت مٗٞغ

في م٩ان مٛل٤ لم ًمى٘ قٗىعهم  ص الُُىع الُُىع في جدضًض لاججاه وي٘ الٗلماء َُىع مهاظغة في ٢بت ٦بحرة مٛل٣ت. وظى 

جبرهم ٖلى جغ٥ اما٦ً ا٢امتهم. هظا ال٣ل٤ الًؼو٫ ختى ولى ٢ام الٗلماء بى٣ل الُُىع الى  بال٣ل٤ الظي ًبضؤ في و٢ذ الهجغة ٍو

ت الٗىامل البُلىظُت التي ج٠٣ زل٠ وكىء هظا ال٣ل٤، الُٝغ لازغ مً بىي٘  ٢ام الٗلماء ال٨غة لاعيُت. في الؿعي إلاٗٞغ

با في  الُُىع في بِئت طاث خغاعة زابخت ول٨ً يىء مخٛحر. وختى ٖىضما الج٩ىن الُُىع في بِئتها الُبُُٗت ًبضؤ ال٣ل٤ ٖىضها ج٣ٍغ

ال٢ت له بالٗىامل الخاعظُت واهما هٟـ الى٢ذ الظي ًبضؤ ًىُل٤ باالعجباٍ م٘  ٖىض الُُىع لازغي. لان وٗلم ان هظا ال٣ل٤ اٖل

 .في صازل الُُىع م٩ُاهحزم بُلىجي 

 

ت لاججاه الظي ًسخاعه الُُىع. ٖىض بضء ال٣ل٤ الُُىع في ال٣بت ًدضص الُحر ٖلى الٟىع  البًُاء اإلاٛل٣ت حُٗي لام٩اهُت إلاٗٞغ

الماث ا٢ضامه ٖلى الخاثِ حكحر بىيىح الى انغاعه. ال٣ل٤ لِـ ٣ِٞ اقاعة للبضء بالغخلت  لاججاه الظي ؾُظهب الُه، ٖو

م٨ً ٢غاثخه ٖملُا بالك٩ل الخالي " اؾخمغ بالُحران ؼ لخدضًضواهما اًًا خاٞ إلاضة ؾخت اًام  لاججاه وهى ٌؿخمغ بًٗت اًام، ٍو

 ."بهظا لاججاه جهل الى اإلاى٣ُت اإلاُلىبت
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 هزا الاججاه الى الجىىب ورلً الى الؽماٌ؟ ان   هُف حعلم الىُىس 

 

ت ٦بحرة، مشل خ٣ل مٛىاَِسخيٖلى هظ الؿاا٫ جم بىاء الٗضًض مً الىؾاث مً اظل لاظابت ت  ل صازل ٢اٖت صاثٍغ واياءة ٢ٍى

ت ًم٨ً الخد٨م بمىا٢٘ الىجىم ٞيها، وجم ججغبت ؾماء ناُٞت  جمشل الكمـ وباالم٩ان حُٛحر مى٢ٗها، ٦ما جم اوكاء ٢بت ؾماٍو

ٖلى  اإلا٩ان الجضًض ٢اصع بى٣ل َُىع مً اما٦ً ظٛغاُٞت بُٗضة مً اظل صعاؾت ُٞما بطا ٧ان وؾماء ملُئت بالُٛىم. ل٣ض ٢امىا

 .الهىعة ًٖ ٢ضعاث الُُىع ا٦ثر ٦ماال ان ًازغ ٖلى ٢ضعتهم ٖلى حُٗحن لاججاهاث. ٧لما ػاصث الخجاعب ح٣ُٗضا ٧لما انبدذ

 

ت لخدضًض لاججاه. في لاًام الهاُٞت ج٣ىم الُُىع  ل٣ض ْهغ ان الُُىع جمل٪ الٗضًض مً الُغ١  إللخ٣اٍ لاقاعاث الًغوٍع

ت بةؾخسضام زِ ؾحر الكمـ في  الكمـ لخدضًض لاججاه، ول٨ً الكمـ لىخضها الج٨ٟي اطا جٟترى ٢ضعة الُُىع ٖلى مٗٞغ

 .الؿحر بمؿاٖضة هجم الكما٫ مسخل٠ ؾاٖاث النهاع. في اللُل ج٩ىن الىجىم وؾلت ا٦ثر ز٣ت لخدضًض زِ

ول٨ً الج٣غؤ الُُىع اججاه الكما٫  .ججاهفي لاًام الٛاثمت حؿخسضم الُُىع الخ٣ل اإلاٛىاَِسخي لالعى مً اظل جدضًض لا

ت الخ٣ل اإلاٛىاَِسخي م٘ ؾُذ لاعى. باال٢تراب مً ال٣ُب  الٛغبي ٦ما هٟٗل هدً بةؾخسضام البىنلت واهما ٌكٗغون بؼاٍو

٢غب زِ  الخٍُى اإلاٛىاَِؿُت بةججاه ان ج٩ىن ٢اثمت م٘ ؾُذ لاعى، في خحن جخىاػي م٘ ؾُذ لاعى اإلاٛىاَِسخي جهبذ

بؿبب خالت ال٣ُـ. ٖىضما ٣ًىم الٗلماء  اء. لظل٪ ٞان زٍُى الخ٣ل اإلاٛىاَِسخي حُٗي مٗلىماث الجخٗغى للخُٛحرلاؾخى 

ت وبحن الخ٣ل اإلاٛىاَِسخي جسخاع الُُىع الخ٣ل اإلاٛىاَِسخي بخ٣ضًم مٗلىماث مخٗاعيت بحن خالت الىجىم في  .ال٣بت الؿماٍو

 

هامت للٛاًت للخم٨ً مً ٖبىع  ٍلت، لُال وجهاعا، صون جى٠٢. هظه ال٣ضعةلاهىإ لها ال٣ضعة ٖلى الُحران إلاؿاٞاث َى  بٌٗ

َٗام او ماء. ٢بل بضء عخلتهم لٗبىع الصخغاء ج٣ىم الُُىع بإ٧ل  ٦ُلىمتر بضون  3000-2000الصخغاء ال٨بري مشال، التي جمخض 

ضًحن ببدض الٗىامل التي جدٟؼ قهُت الُُىع ٖل َٗام ٚجي بالضهىن. ٢ام ل٣ض  .ى لا٧ل ٢بل عخلت الصخغاءالٗلماء الؿٍى

٣ُت. الىخاثج ْهغث  ٢امىا بخٍٗغٌ هٕى مً الُُىع الى اقٗت مٛىاَِؿُت حكبه لاقٗت اإلاىظىصة في قما٫ الصخغاء لاٍٞغ

٘ و٧إجهم امام ت. الُُىع بضؤث باال٧ل الؿَغ ضي بؿٖغ  .عخلت الصخغاء م٘ اجهم الػالىا في املخخبر الؿٍى

الٓىاهغ الُبُُٗت. بٌٗ  الُُىع جٓهغ بىيىح ان هظه الٗملُت جسً٘ لخد٨م الٗضًض مًاإلاُُٗاث الجضًضة ًٖ هجغة 

٤ البض اجها مىظىصة في اإلاىعزاث، وهظه الجخٗلم ,Cuculus canorus الُُىع مشل ت الٍُغ ٤ مً والضحها ولظل٪ ٞإن زاَع  الٍُغ

٣ُا، بٌٛ الىٓغ ُٞما اطا ٢ام بتربُتها َُىع   التي ج٣ىم بالهجغة الى ٚاها او بطا عبتها َُىع  ازغي الُُىع تهاظغ الى ظىىب اٍٞغ

 .بالهجغة الى ظىىب اه٩لترا الظي ج٣ىم Parus palustris ال٣بٗت الؿىصاء( وحؿمى بالالجُجي(

 

حن مً َُىع ال٣بٗاث الؿىصاء اخضهم ٌِٗل في ظىىب اإلااهُا ولازغ في الىمؿا مً اظل ازباث  الباخشحن لاإلاان اؾخسضمىا هٖى
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٣حن ٤ الظيان ال٣ل حن ًهلىن الى مىا٤َ هجغتهم ٖبر ٍَغ مسخلٟحن. الىٕى  ًٟغى الهجغة جخد٨م ُٞه الجُىاث. هظًً الىٖى

الىٕى الىمؿاوي ًخىظه الى الجىىب الكغقي ٖبر البل٣ان.  لاإلااوي ًبضؤ الهجغة في الخٍغ٠ في اججاه الجىىب الٛغبي، في خحن

ج حن بحن بًٗهم ٖىضما ٢ام الٗلماء بتزٍو حن واو٨ٗـ ط٫ ٖلى الىٖى ٤  البٌٗ ظاءث لاٞغر جدمل مىعزاث مً ٦ال الُٞغ الٍُغ

٣حن، وانبدىا ًخجهىن  ٣ا وؾِ بحن الٍُغ  .مباقغة الى الجىىب التي ازخاعجه لاٞغار، ل٣ض ازخاعوا ٍَغ

ج َُىع ال٣بٗت الؿىصاء ٣ُت جخمحز ب ٖىضما ٢ام الباخشحن لاإلاان بتزٍو ٩ىجها التهاظغ ٖلى لاإلااهُت م٘ مشُلتها مً ظؼع اٍٞغ

ال١ ْهغث خحن لاٞغار اإلاكتر٦ت  ؾاٖت، في 450لاٞغار بمىانٟاث ظضًضة. ال٣بٗت الؿىصاء لاإلااهُت ٌؿخمغ و٢ذ ٢ل٣ها  لَا

هه٠ الى٢ذ اإلاىظىص ٖىض اخض لاباء. هظا لامغ ًض٫  ؾاٖت مً ال٣ل٤ اإلااهل للهجغة. بمٗجى ازغ 210لم ج٨ً جمل٪ لا 

ُت الٍُغ٤ ٦الهما مىظىصًً مؿب٣ا في اإلاىعزاث، ٖىض هظا الىٕى مً الباٖض ٖلىبىيىح ٖلى ان ال٣ل٤   الُُىع. الهجغة وزٍغ

غ مؿخ٣بل بضء الهجغة وزِ الؿحر لا ان طل٪  وختى لى ٧اهذ اإلاىعزاث جمل٪ اهمُت بالٛت ٖىض هظا الىٕى مً الُُىع  لخ٣ٍغ

ازخُاع  ل٣ض اْهغث هظه الُُىع ٢ضعتها ٖلى الخٗامل الخال١ م٘ بها ببرهامج م٨خىب مؿب٣ا. الٌٗجي ان لامىع با٦ملها ُمخد٨م

٤ وازخُاع و٢ذ بضء الهجغة. ٢بل بًٗت ٖكغاث الؿىحن ٧اهذ ال٣بٗت الؿىصاء  1960هاصعة في اه٩لترا، ول٨ً مىظ ٖام  الٍُغ

ت لاإلااهُت وال٢ذ هجاخا  انبدذ ج٣طخي الكخاء في ظىىب اه٩لترا. هظه ت اهدضعث ًٖ املجمٖى في ازخُاعها. ببًٗت املجمٖى

ت مؿخ٣لت بظاتها ؾىىاث  .جم٨ىىا مً ان ًهبدىا مجمٖى

ت بغهىذ ٖلى ٢ضعاث  ظُل جدىلذ 10-20الخُىع ال٩امىت، مً اظل الخالثم م٘ مُُٗاث البِئت اإلاخٛحرة. زال٫  هظه املجمٖى

ت مً َُىع مهاظغة إلاؿاٞاث مخىؾُت الى َُىع مهاظغة إلاؿاٞاث ٢هحرة ٌؿمىن هظه الٓاهغة بالخُىع  الٗلماء .هظه املجمٖى

ال٣هحرة ججاوػ ٧ل جى٢ٗاث الٗلماء خى٫ ق٩ل الخُىع ٖىض ٞهُلت  لانٛغ. مالظي ظغي لهظه الُُىع زال٫ هظه الٟترة

 ال٣ٍٟغت الخُىاهاث

٣ت.. .. و٢ض صزل اؾخسضام الغاصاع و   داو٫ الٗلماء، بياٞت الجضًض ٧ل ًىم في ؤؾالُبهم لخدب٘ هجغة الُُىع .. الٍُغ ألا٢ماع ٍو

ت ألاؾغاب اإلاهاظغة.   الهىاُٖت خضًشا في جىيُذ َغ١ الهجغة واعجٟإ وؾٖغ

 :معجضة الىحران 

دخىي ظؿم    لىظىص صٖاماث صازلُت ُٖٓمت ..ٍو
ً
اء ول٨نها بالٛت ال٣ىة واإلاغوهت هٓغا زل٤ هللا الُُىع بٗٓام زُٟٟت وظٞى

  الُاثغ ٖلى ظُىب هىاثُت مخهلت بالغثخحن حؿهل ٖملُت الخىٟـ
ً
ضا ٟى الجؿم وزٟخه .. ٦ما ؤجها حؿمذ له باؾخيكا١ مٍؼ َو

ؤو  . canada gooseمً ألاو٦سجحن ولها َغ١ ٖضًضة في َحراجها .. ٢ض ٌؿخلؼم ألامغ ز٤ٟ ألاظىدت ببِء وزباث ٧األوػ ال٨ىضي 

 مً جس٤ٟ ظىاخها ب٣ىة زم جىدضع ٖلي الهىاء مدمىلت ب٣ىجه مشل اليؿىع واله٣ىع .. وهي جٟٗل طل٪ ختى 
ً
ال ج٣ٟض ٦شحرا

 َا٢اتها. 

 هُف تهخذي الىُىس ؟؟؟ 
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ؼة وعازُت .. .. ٞالُُىع الهٛحرة تهاظغ بىجاح صون مؿاٖضة ال٨بحرة الخبحرة بالغخلت طاتها  –الهجغة  ٍغ ٧إن  –ُٞغه عباهُت ٚو

ُت زابخت ٢ض عؾمذ ٖلي ظُىاث هظه الُُىع ٦ما ط٦غث مجلت "الٗلىم ؤون الًً". و٢ض ٖغيذ املجلت  ضة ٢ام به زٍغ ججغبت ٍٞغ

ت والتي تهاظغ باججاه الجىىب الكغقي .. بالُُىع اإلاٛغصة ألاإلااهُت والتي حؿل٪  helbigالٗالم  خحن ػوط الُُىع اإلاٛغصة الىمؿاٍو

٣ُا.   لاججاه الجىىبي الٛغبي في هجغتها بلى بٍٞغ

1.   
ً
 وؾُا

ً
٣ا ٤ ًمغ بها  ؾدىضهل بإن حٗٝغ ؤن الُُىع الهٛحرة الىاججت ًٖ التزاوط ؾل٨ذ ٍَغ بحن َغ١ آلاباء ..وهى ٍَغ

٣حن.  ُت ؟ ٢ض ظمٗذ بحن الٍُغ غة لم ٌؿل٨ه آلاباء مً ٢بل .. و٧إن الخٍغ  ٖبر ظبا٫ ألالب الٖى

ت ؤلابهاع .. لها مجا٫  .2 ٣ها ٞهي ٖاصة ما ج٩ىن ٢ٍى حؿخسضم الُُىع بجاهب هظا .. ؤلابهاع الٗاصي في لاهخضاء بلي ٍَغ

ت ٦ُاثغ الخمام  الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ًغي ما وعاء .. واله٣غ حٗاص٫ ٢ىة بهغه زماهُت ؤمشا٫ ألاؾىان ..  pigeonواؾ٘ للغٍئ

وهي جدضص لىٟؿها بٌٗ اإلاٗالم ألاعيُت .. ٧الخال٫ والىصًان ؤو ألاجهاع والجبا٫ .. وحؿاٞغ بٌٗ الُُىع اإلاالػمت 

٣ها. لؤلعى بمداػاة قىاَئ البداع واملخُُاث ٦ما حؿخسضم الخمامت خاؾت الكم في َ  ٍغ

غوبها .. مً ؤهم الُغ١ الخانت بالُحر .. الظي ًًٟل الهجغة بالنهاع .. ٦ما حؿخسضم الُُىع اإلاهاظغة  .3 مى٢٘ الكمـ ٚو

 لُال مىا٢٘ الىجىم لخبحن َغ١ عخالتها. 

ٗتٝر  .4 ٣ها بدؿاباث لها م٘ املجا٫ اإلاٛىاَِسخي لؤلعى . في معجؼة عجُبت .. .. َو حؿخُُ٘ الُُىع الخٗٝغ ٖلي ٍَغ

ل مً ألابدار ال ىن بال ال٣لُل وؤن ؤمامهم مكىاع ٍَى م ما جىنلىا بلُه مً اؾخيخاظاث ؤجهم ما ػالىا ال ٌٗٞغ ٗلماء، ٚع

 ملخاولت ٞهم الٓاهغة. 

 

 :وللشخلت مخاوش 

ت باملخاَغ .. ٞإؾغاب الُُىع ٢ض جىاظه الٗىان٠ الكضًضة ..واإلاُغ   لت ٦هظه البض وؤن ج٩ىن مدٟٞى وال ق٪ ؤن عخلت ٍَى

حرها مً الخُٛحراث اإلاخى٢ٗت .. جداو٫ ؤؾغاب الُُىع ؤن تهبِ بلي ألاعى متى ؤم٨ً هظا ختى لى لم ج٨ً  غ ..والًباب .. ٚو الٍٛؼ

البِئت مىاؾبت .. والُُىع الهٛحرة ٢ض ج٨ً ؤ٦ثر ٖغيت لاليُغاب بل واإلاىث . بٌٗ الُُىع ٢ض حٛحر وظهتها بلي ؤعى ؤزغي 

اح الٗاجُت .. ٞخ٣ُ٘ بٌٗ  ..و٢ض حؿخُُ٘ في بٌٗ ألاخُان ؤن تها وحُٗض يبِ مؿاعها الُبُعي بطا ما واظهتها الٍغ جىٓم ؾٖغ

اح الكمالُت الٛغبُت التي جإزظها بلي مؿاع ظىىبي  ٨ُت .. ج٣ابلها الٍغ لىُي ٖلي الؿىاخل الكغ٢ُت ألامٍغ الُُىع عخلتها مً ألَا

اح الكمالُت ال ٩ا . وهىا٥ بٌٗ ماعة بمشلض بغمىصا الكهحر ..وهىا٥ ج٣ابل الٍغ كغ٢ُت التي جإزظها بلي م٩اجها بلي ظىىب ؤمٍغ
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اإلاكا٧ل ٢ض جدضر مً وعاء املجا٫ اإلاٛىاَِسخي لل٣ُب الكمالي مما ٢ض ًدى٫ الُحر بلي اججاه مٗا٦ـ ًٖ بُٛتها .. ؤال ؤن 

ت بالًبِ ختى  ٣ت ٚحر مٗغٞو  آلان. الُُىع جخٛلب ٖلى هظه اإلاكا٧ل بةٖاصة يبِ بىنلتها اإلاٛىاَِؿُت بٍُغ

  بطا لم ج٨ً ٢ض عؤًذ ؤؾغاب الُُىع اإلاهاظغة مً ٢بل ٣ٞض ٞاج٪ الخحر ال٨شحر.. ٞداو٫ ؤن جبدض ٖنها آلان ٞهظا مىؾم

ا وؤهذ ال حكٗغ، واق٨غ هللا ٖؼ وظل )الظي ؤُٖى ٧ل شخيء زل٣ه زم هضي( ٖلى هظه  بت مى٪ ظضًّ هجغتها، ٣ٞض ججضها ٢ٍغ

 الىٗمت الجلُلت. 

 

 

ت ووشق الخذ منهامخاوش وؤلشاس الىُى   :س على ظالمت العملُاث الجٍى

 ٢ُإ الى٣ل الجىي ؤخض الكغاًحن الهامت 

ً الىاخض ال٨بحر بًٗها ببٌٗ وجغبِ  اهاث الهامت التي جغبِ ؤظؼاء الَى ٌٗخبر ٢ُإ الى٣ل الجىي باٖخباعه ؤخض الكٍغ

٘ ٖملُت الخمىُت وصٖم لا ًىظض ٢هىع في الخجهحزاث ل٨ً ٢خهاص ال٣ىمي الضازل بالخاعط والتي ؤؾهمذ بالى٢ٝى هٟؿه في ٞع

ت وخغ٦ت الُحران وؤياٝ بإن مهضع هظا  ت التي لها جإزحر مباقغ ٖلى ؾالمت اإلاالخت الجٍى وؤلام٩اهُاث اإلااصًت واإلاىاعص البكٍغ

ؤولم ًغوا (: »18) التهضًض هى الُُىع ؤخض الكىاهض الخُت ٖلى ٢ضعة الخال٤ البضٌ٘ لخ٨مت وب٣ى٫ هللا حٗالى في ؾىعة جباع٥ آًت

٣بًً ما ًمؿ٨هً بال الغخمً اهه ب٩ل شخيء بهحر   نض١ هللا الُٗٓم «.. بلى الُحر ٞى٢هم ناٞاث ٍو

ً وحِٗل بال٣غب مً اإلاُاعاث وفي ؤو٢اث  بن جل٪ الُُىع ٢ض ج٩ىن مهضع ٢ل٤ الؿالمت الُحران وجؼصاص زُىعتها ٖىضما حؿخَى

 بلى ؤجها حٗض ؤزغي صازل جل٪ اإلاُاعاث باٖخباع ألاعاضخي ا
ً
لىاؾٗت للمُاعاث ؤو خىلها و ٢ض جهبذ بِئت ؤمىت لهظه الُُىع مكحرا

.  ؤ٦ثر اإلاغاخل ٖغيت للتهضًض ؤزىاء لا٢إل ؤو الهبٍى
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 :جلُُم مخاوش الىُىس ججاه الىحران اإلاذوي باإلحشاءاث الىوىُت

ت الُحران ٞالُاثغة جُحر ب ت الُُىع وؾٖغ ت ؤ٦بر مً الُُىع ما ًاصي ؤزىاء ل٣ائها بلى ؤن مك٩لت الُُىع هي ازخال١ ؾٖغ ؿٖغ

 للخىاصر ٞترة 
ً
خاصزت اومساَغ ٖضًضة جىاظه الُحران الجىي مخمشلت بالغ٧اب والُاثغة و٦ما ؤٞاص ؤن ؤ٦ثر الٟتراث حٗغيا

 ؤهه البض مً ج٣ُُم مساَغ الُُىع 
ً
ت الُحران للُاثغاث ما٦ضا ت الُُىع م٘ ؾٖغ بججاه  ؤلا٢إل والهبٍى لٗضم جىا٦ب ؾٖغ

ىُت وججمُ٘ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت مً زال٫ ؤلاؾخٟاصة مً اإلاخسههحن في هظا املجا٫  ٤ ؤلاظغاءاث الَى الُحران ًٖ ٍَغ

جي خى٫ يغوعة الخ٣لُل  والخسُُِ في ٦ُُٟت الخض مً مساَغها واٖخماصها ٖلى اإلاؿخىي الضولي واملخلي لدك٨ُل اللجان الَى

ٖليها للخض مً اإلاهاٖب والتي حٗاهيها قغ٧اث الُحران وألاعناص الجىي في ٖملُت  مً ٖضص الُُىع خى٫ اإلاُاعاث والؿُُغة

ت والخؿاعاث اإلااصًت التي جدؿبب في جسٍغب وجضمحر  الخض مً ال٩ىاعر البُئُت والتي حؿببها الُُىع للخٟاّ ٖلى ألاعواح البكٍغ

غ٢لت مؿحرة الُحران مما جًُغ الٗضًض منها بلى الهبٍى ؤو  مدغ٧اث الُاثغاث و٢ض جهل الخؿاثغ بلى مالًحن الضوالعاث ٖو

 مً ال٩ىاعر.
ً
ا  الغظٕى بلى اإلاُاعاث زٞى

ًجب البدض ًٖ ألاؾباب التي ججظب الُُىع وجىُٓم آلُت ٖمل للبدض ًٖ اإلاٗلىماث الخضًشت العناص ها باؾخمغاع والخد٨م 

ت زِ هجغة الُُىع ولهظا بالخغ٦ت و٢ذ ؤلا٢إل والهبٍى م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت منها الهُئت الٗا مت لخماًت البُئُت ومٗٞغ

ًجب لاهخمام بالُاثغاث والٗىهغ البكغي والُا٢م الٗامل ومنهم اإلاهىضؾىن والُُاعون بإن ٩ًىهىا طاث ٦ٟاءة ٖالُت 

ت ألازُاع لؿالمت خغ  ٦ت الُحران إلهجاح الٗملُت بالخيؿ٤ُ م٘ وػاعة الؼعاٖت وخماًت البيُت للؿُُغة ٖلى خغ٦ت الُحران ومٗٞغ

ت   ٞةطا حٗغى للخلل ججز٫ الُاثغاث بلى اإلاُاعاث بؿٖغ
ً
 واخضا

ً
 بإن الُحران الٗؿ٨غي ًمخل٪ مدغ٧ا

ً
اإلاضوي والٗؿ٨غي مىىها

 بلى ؤهه ًجب ؤن ال ج٩ىن هىا٥ ٢ماماث باإلاؿاخاث 
ً
ت ؤزىاء الخدل٤ُ. مكحرا بؿبب الخٝى مً الخدُُم وزؿاعة ألاعواح البكٍغ

ت الخكاجل التي جدخىي ٖلى خكغاث حٗخبر حٛظًت للُُىع وؾبب عثِسخي لخىاظضهم في اإلاُاعاث والخٗاون املخُُت باإلاُاع وإػال

( َاثغة حٗغيذ أليغاع ٦بحرة بؿبب الُُىع 18م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت وج٨ش٠ُ الجهىص. وخؿب بخهاءاث عؾمُت ؤ٦ض ؤن )
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 وزؿاثغ ماصًت جهل بلى مالًحن الضوالعاث.

٨ُت ٢ض سجلذ )٦ما ط٦غ خؿب ؤلاخهاءا   2000بلى ٖام  1990( ؤل٠ خاصزت مً ٖام 33ث الضولُت في بصاعة الُحران ألامٍغ

٣ُا  42واعجٟإ الخىاصر م٘ الُحران اإلاضوي الىا٢ل للغ٧اب في ؤوعوبا بلى  ٩ا  4% وؤٍٞغ جي وظىىب ؤمٍغ %  2% ومى٣ُت ال٩اٍع

٩ا   .1وؤظؼاء ؤزغي ونلذ بلى% 19% وآؾُا %32وقما٫ ؤمٍغ

 
 

 :دزًش لعائلي الىُاساث ج

ت ؤو ؤزىاء  ت ؾغب مً الُُىع ومداولت جٟاصحها بالخدغ٥ بؿٖغ ً ؤزىاء عٍئ ٦ما ؤ٦ض يغوعة ؤن ٩ًىن الُُاعون ل٩ل َاثغة خظٍع

ؾمإ حٛحر نىث املخغ٧اث ؤزىاء الُحران وإطا قٗغوا بسلل ؤزىاء عخلت ؤلا٢إل والغظٕى بلى ؤ٢غب مُاع إلاٗاًىت املخغ٧اث 

 ؾالمت الُاثغة ٢بل ؤلا٢إل لٗضم حٍٗغٌ الغ٧اب والُاثغة للخىاصر والخُغ والخيؿ٤ُ م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت.والخإ٦ض مً 

٢ض قىهضث ٖلي اعجٟإ  ٢passerinesضم( بال ؤن بٌٗ ألاهىإ مشل  600مٗٓم الُُىع جُحر ٖلى اعجٟاٖاث مخىؾُت )خىالي  

ؤ٢ٕغ الغؤؽ والظي عنض ٞى١ ٢مم ظبا٫  geezeع اإلاهاظغة مً ألاوػ ٢ضم، مشا٫ آزغ مشحر للضهكت، هي ؤؾغاب الُُى  10.000

ت الُُىع جسخل٠ مً هٕى آلزغ وهي جبضؤ مً خىالي  32.800الهماالًا ٖلى اعجٟإ  ٦م/ ؾاٖت  ٦100م/ ؾاٖت بلي  ٢35ضم. ؾٖغ

ت  ٧frigateإمشا٫ بٌٗ ؤهىإ ألاوػ ..بِىما ًُحر الٟغ٢اٍ  ا 200بؿٖغ  ب٣ىة الٍغ
ً
ا ح. حك٩ل الُُىع في َحراجها ٦م/ ؽ مضٖٞى

مشل البِ البري والٛغهى١ .. ؤال بجها ٢ض جُحر ٖلي هُئاث مسخلٟت مشل  7ؤق٩اال بضٌٗت، اقتهغ ٖنها َحراجها ٖلي ق٩ل ع٢م 

 الخٍُى اإلاؿخ٣ُمت ؤو الُحران اإلاىٟغص ٦ما جٟٗل الجىاعح. 
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 :ال ًمىً اللماء على الىُىس بل اإلاعبباث

 

٤ الخسُُِ الصخُذ وؤلاصاعة وجخم ٖملُت  الُُىع لً حؿخإطن في الُحران في الجى ول٨ً ًم٨ً الخض مً ال٣ماماث ًٖ ٍَغ

اإلا٩اٞدت البُىلىظُت وؤن ال جدغ١ الخكاجل وجضمغ البِئت املخُُت بل حؿخسضم ألايىاء وألانىاث إلا٩اٞدت الُُىع في 

ت و  اإلاُاعاث بالخيؿ٤ُ م٘  ت وخماًت البِئت مسخل٠ الجهاث طاث الٗال٢ت بالخٍُى الجٍى ت وال٣ىاث الجٍى ألاعناص الجٍى

 ؤن هىا٥ اجٟا٢ُاث الخىٕى 
ً
ت وؤؾالُب اإلا٩اٞدت. ما٦ضا ت واإلاكا٧ل التي ج٠٣ ؤمام خغ٦ت الُحران الجٍى والؼعاٖت واإلاالخت الجٍى

بت )وامؿاع( وصؾخىع  جي. خماًت البِئت  الخُىي للُُىع واجٟا٢ُاث ألاهىإ اإلاهاظغة واجٟا٢ُاث ألاعاضخي الَغ  واظب صًجي وَو

 :ةاهم اهىاع الىُىس اإلاهاحش 

 

ىال (    البِ ) الكغقحر الكخىي ( ،البِ ) الكغقحر الهُٟي ( ) اإلااعٍػ

 البهى،البِ ) ال٨ِل ( ،ال٣مغي ،ال٨غّوان ،الؿّمان الٗهاٞحر الهٛحرة )الضزل ، بلبل الصخغاء، ٖهٟىع الخحن وزالٞه(،

 ال٣ُا طو الخىجغة الهٟغاء،٨غ٧يال،الخباعي   ،البِ ) البلبى٫ (    ،

 الهضؤ ( -البِ الُٛاؽ بإهىاٖت ) الهىاي  ،الضخغوط الغماصي ) ألاقهب (،

ّغ ،البِ ) الخًغي ( اإلااالعص،ال٣ُا طو الهضع لاؾىص ) ال٨ضعي (،                                                            َاثغ الؿّمً                         ،والكهغمان  ألاوػ ألٚا

     .البِ الكغقحر الهُٟي ،البهى اإلاُى١ ،ال٨غ٧ي الؿىجابي ) ألا٦دل ( ،الضخغوط طو الهضع ألاخمغ ،ال٣ُا الهُاح ) الىٛا١ (   -          19
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 وائـت الثذًُاث

 

 الخـاؿِؾ -1

 

 

 الخٟاف

 

 الخٟاِٞل م٣ضمت :Bats  اث ُّ سٟاق
ُ
ىاٍ هى الخُىان الشضَي ؤو الـ ومٟغصها الخٟاف ؤو الخٟضوص ؤو الخىٟىف ؤو الَى

الىخُض الظي ٌؿخُُ٘ الُحران. والخٟاِٞل هجض ؤن ؤًضحها وؾىاٖضها جدىلذ ٧إظىدت جُحر بهاوفي ٦شحر مً ألاخُان 

غاع لئلوؿان ، ٞهى ٢ض جهِب بٌٗ اإلايكأث الٛظاثُت بٗمل ؤو٧اع للخٛظًت واإلاِٗكت والخ٩ازغ بها و٢ض جازغ ببٌٗ ألاي

ض َىله ًٖ  ال٩لب ألاإلااوي ووكاَت لُلي، ًىظه هٟؿه  ؾم، ٌكبه عؤؾه عؤؽ الضب ؤو 100ٍٚغب الك٩ل ، وال ًٍؼ

بىاؾُت مىظاث نىجُت ال ٌؿمٗها ؤلاوؿان، ًإ٧ل الخكغاث وألاؾما٥ والىباجاث و منها اهىإ مهانت للضماء، ًٟغػ 

 
ً
 ببهام عظله. صم اإلاىاشخي زل٠ ؤطهيها وؤلاوؿان مً َٝغ ًمى٘ صم الَٟغؿت مً الخجلِ، ًمخو لٗابا

هى مً الخُىاهاث التي جلٟذ الىٓغ و جبحن ٢ضعة الخال٤ ؾبداهه و حٗالى في زل٣ه، ٞهى ٧اثً ًىًىي و ًخمحز بٗضص ٦بحر  

خحن مً الخهاثو التي جمحزه ًٖ ٚحره مً ال٩اثىاث و التي حُُٗه ٞغاصة مى٣ُٗت الىٓحر، ج٣ؿم الخٟاِٞل بلى مج مٖى

ت الخٟاٞاٌل ال٨بحرة، ٞالخٟاِٞل الهٛحرة حٗخمض في ٚظائها ٖلى  ت الخٟاِٞل الهٛحرة و مجمٖى مهمخحن، هما مجمٖى

ت، في خحن حٗخمض الخٟاِٞل  ٗمت و جخىاظض في ؤما٦ً ٦شحرة في مسخل٠ ؤما٦ً ال٨غة ألاعيُت اإلاخىٖى ؤهىإ مسخلٟت مً ألَا

 مً الخٟاِٞل الهٛحرة و هي حٗخمض في حٛظًتها ٖلى ظمُ٘ الٟىا٦ه ال٨بحرة في حٛظًتها ٖلى الٟىا٦ه ٦ما ؤجه
ً
ا ؤ٢ل اهدكاعا

 و في ؤو٢اث الٟجغ اإلاب٨غة ، ٞهي ٧اثىاث 
ً
حر طل٪ بك٩ل ٦بحر،جيكِ الخٟاِٞل لُال ٣ُا و ؤؾترالُا و الهىض ٚو وجىدكغ في بٍٞغ

، وهي حؿمُت ًىهاهُت حٗجي " ؤًضي ألاظىدت  Chiroptera الخٟاِٞل هي زضًُاث جيخمي بلى عجبتو حٗك٤ الٓلمت و حِٗل ٞيها 

" hand-wing  ُ٘الخٟاِٞل لِؿذ ٖمُاء ٦ما ؤق .
ً
دُا ، ألن ؤظىدتها جخ٩ىن مً ؤناب٘ ممضوصة ، وحكبه ًض ؤلاوؿان حكٍغ

م مً طل٪ ٞةن مٗٓم الخٟاِٞل حٗخمض  ٖنها ، ٞجمُ٘ ؤهىإ الخٟاِٞل لضحها ُٖىن ، وحؿخُُ٘ ؤن جغي ، ول٨ً ٖلى الٚغ

 الهىث او الغاثدت للٗشىع ٖلى الٛظاء.ٖلى 
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غ الظي ٌٗخبر ؤ٢ل الشضًُاث حجما وزٟاف الشٗلب الُاثغ  3ؤَىا٫ الخٟاِٞل جىضعط مً  ؾىدُمتر ٦سٟاف ؤه٠ الخجًز

بلٜ وػهه مً  1,7ؾىدُمتر وظىاخه ٖغيه  41الظي ًبلٜ َىله  م٨ً بؿهىلت جمُحز الظ٧ىع  1,3ظغام بلى 2مترا، ٍو ٦ُلىظغام، ٍو

، ألن الظ٦غ البالٜ له ٢ًِب باعػ وواضر وألاهثى البالٛت جخمحز بإن خى٫ خلمت الشضي قٗغ مىدى٫ بىاؾُت الغيُ٘، البالٛت

 .٦ما ًم٨ً جٟغ٢ت ٦شحر مً ألاهىإ مً نىتها وحجمها وؾلى٦ها وجخمحز الظ٧ىع مً ؤلاهار

غة الٗغبُت وؤَغاٞها )الٗغا١ والكام 48جم عنض  ل٣ض غة  (هٕى مً الخٟاِٞل في الجٍؼ ؿىن في ٦خابه الشضًُاث في الجٍؼ ط٦غها هاَع

ت ٖلى الخكغاث وال  وازىان منها جخٛظي ٖلى الٟىا٦ه بِىما الباقي جخٛظي  (Mammals of Arabia)  الٗغبُت وهى باللٛت ؤلاهجلحًز

خىاظض في الٗالم ا٦ثر مً  .ُاثهٕى مً الخٟاِٞل وهى ما ًمشل عب٘ الشضً 1000 ًىظض منها ما ًمخو الضماء. ٍو

 

 الىي٘ الخ٣ؿُمي للخٟاِٞل

Kingdom:  Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Class:   Mammalia 

Order:   Chiroptera 

Family: Petropodidae 

 

 

 )ىلىظُت )الىن٠  الهٟاث اإلاىٞع

 

ؿمي ٚكاء الجىاح الظي ًٟغصه ؤظىدت الخٟاِٞل مضٖمت مً الضازل بٗٓام الُض، و٧ل ظىاح مهىٕى مً َب٣خحن مً الجلض ٌ

ؿخٗمله في الخٗل٤ بالخُُان ولخاء ألاشجاع  بحن ٖٓام ألاناب٘ ومخهل بجاهب الجؿم والؿا١ الخلُٟت، ومسلب ؤلابهام خغ َو

لى  حن والهضع لخُٗي ٢ىة أٖل وألاؾ٠٣ ؤزىاء الؿباث، وجىظض زالزت ؤػواط مً ًٖالث الُحران مشبخت في الؿاٖضًً الٗلٍى

ت لدؿاٖضه ٖلي  غجٟ٘ باعجٟإ 100الُحران، والخٟاف ًُحر بؿٖغ ٦م في الؿماء، وله ٢ضعة ٖلى اإلاىاوعة في َحراهه، ٦3م/ؾاٖت ٍو
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ل َىلُه بُى٫ الخٟاف  خه، وبٌٗ الخٟاِٞل لها طًل ٢هحر، والبٌٗ بال طًل ؤو لها طًل ٍَى وؤلابُاء بىاؾُت طًلِه في ؾٖغ

 .ب٨ت نُض للخكغاث ؤو ٩ًىن ٧ال٨ِـ جسؼن به الخكغاث لخإ٧لها٦سٟاِٞل طًل الٟإع، وفي بٌٗ الخٟاِٞل ٌؿخٗمل ٦ك

 الٟغاء -

ل وهاٖم  غٞغاء الخٟاف ٍَى ولىهه عماصي، ل٨ً ًىظض قىاط منها لىجها ؤبٌُ باهذ ٧الخٟاف الكبذ الظي ٌِٗل في  ٧الخٍغ

٨ُت، ؤو الخٟاف ألانٟغ الٟاجذ الظي ٌِٗل في اإلاىاَ ٣ُا٤ لاؾخىاثُت ألامٍغ ؤو ؤؾىص اللىن ٧الخٟاف طو ألاه٠ الغمذ  ؤٍٞغ

٩ا الىؾُى، والخٟاف اإلا لىن لُه ٞغاء ٢غمؼي اللىن وؤظىدت ؾىصاء وبغج٣الُت لِؿاٖضُه في )اإلاسخىب(الظي ٌِٗل في ؤمٍغ

م  ؿخٗمل الخٟاف ٞغائه للخضٞئت ٚع اعي الجلض و٧ل شخيء م٨كٝى ُٞه، َو ىظض هٕى واخض ال قٗغ له ٖو الخسٟي بحن الؼهىع، ٍو

ى٣ل الخإزحراث الخؿُت ٦كىاعب ال٣ُِ ؤو الٟئران ت ٌؿخ٣بل ٍو  .ؤن الكٗغ بالىظه وألاما٦ً اإلا٨كٞى

 عؤؽ الخٟاف -

. ٞسٟاف الٟا٦هت ل ومسخىب  الٗالم ال٣ضًمالظي ٌِٗل في  fruit bat وظىه الخٟاِٞل مخباًىت بك٩ل ملخّى له ٞم ٍَى

غوؤ٢غبائه له ؤه٠ ٢هحر وبه هخىء  vampire bat بِىما الخٟاف مهام الضماء.الشٗلبٌكبه ٞم ال٩لب ؤو   .٧الخجًز

لي ظاهب آزغ هجض آطان الخٟاف بما  - لت بُى٫ الخٟاف هٟؿه. ٖو لت هجض ؤن ألاطن ٍَى ٞيها زٟاِٞل آلاطان الٍُى

. ٞىجض ؤطن الخٟاف مهام الضماء ألاؾترالي زٟاف اإلا٣ابغ طاث اللخُت الؿىصاء ؤطهه ٢هحرة. وجسخل٠ ؤق٩ا٫ ألاطن

اججاه ألانىاث الخاٞخت. وهجض ؤن واؾٗت جلخدم وجلخ٣ي ٞى١ الغؤؽ. و٦شحر مً الخٟاِٞل ًم٨نها اؾخضاعة ألاطن في 

 .خاؾت الؿم٘ لضي الخٟاِٞل مخُىعة للٛاًت ألجها حؿم٘ بها نىث اعجضاص ونضي الهىث

بٌٗ الخٟاِٞل لها ُٖىن ٦بحرة وواضخت بِىما الباقي لها ُٖىن نٛحرة ٧الخغػة، ول٨نها ال حؿخٗملها  ُٖىن الخٟاف -

ت وال جبهغ بهما خُض جدضص اججاهها مً زال٫  بَال١ ألانىاث واعجضاص الهىث ٌؿهل لها ٖملُت جدضًض الهضٝ للغٍئ

ت م٘ َٞغؿتها، ونٛاع الخٟاِٞل التي ٣ًل ٖمغها ًٖ  ت اإلاُلىبت واإلاغاٚو ؤًام ج٩ىن ٖمُاء ل٨ً بٗض طل٪  9والؿٖغ

٣تها بالخدغ٥ ال خ٣اص الخاَىء بإن الخٟاِٞل ٖمُاء هى ٍَغ ٣ا٫ بن مما ؾاهم بااٖل ت، ٍو تي حكبه جهبذ ٢اصعة ٖلى الغٍئ

 .الخغ٦ت الٗكىاثُت اإلاخسبُت بحن الُمحن والِؿاع ل٨ً ألابدار الخضًشت ؤزبدذ ؤهه ٧اثً ٌؿخُُ٘ الىٓغ

ان  22الخٟاِٞل لها ؤؾىان، ٞالخٟاِٞل اإلاىلىصة خضًشا لها  ؤؾىان الخٟاف - مً ألاؾىان اللبيُت، وهظه ألاؾىان ؾٖغ

ُت ألا٧ل، ومً ألاؾىان  ؤؾىان. وق٩ل ألاؾىان 28 – 20ما حؿدُض٫ بإزغي صاثمُت  جسخل٠ مً هٕى آلزغ خؿب هٖى

٤ اللخم.  ت لخمٍؼ ًم٨ً الخٟغ٢ت بحن ؤهىاٖها، ٞالخٟاِٞل آ٧لت اللخىم ٧الخٟاِٞل مهانت الضماء لها ؤهُاب خاصة و٢ٍى

ت لسخ٤ الٗٓم، والخٟاِٞل آ٧لت الخكغاث لها ؤيغاؽ خاصة خىاٞها ٧اإلا٣و لخ٣ُُ٘ الخكغاث  ولها ؤيغاؽ ٢ٍى

 .، والخٟاِٞل آ٧لت الٟىا٦ت لها ايغاؽ ؾُدها مٟلُذ ٦بحر لخعجنهاولُدنها

 

 هُا١ لاهدكاع 

م٨نها الِٗل في  قبه لاؾخىاثُتو اإلاى٣ُت  خىاثُتلاؾالخٟاقُاث في مٗٓم ب٣إ الٗالم وزهىنا في اإلاى٣ُت جىدكغ  ٍو

  وال٣ُب الجىىبي ال٣ُب الكماليوختى اإلاىا٤َ الهىاُٖت ما ٖضا  والٛاباث اإلاؼإعوو  الصخاعي 

 مالخت الُحران 

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%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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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٣ها  ٖىضما جُحر الخٟاِٞل لُال للبدض ًٖ الُٗام وحكم وحؿم٘ وجهضع انىاجا جغصصًت مغجضة لتهخضي بها وجخٗٝغ ٖلي ٍَغ

٣ها.ٞالخٟاِٞل الهٛحرة الغمامت هجضها حٗخمض في َحراجها ٖلي هٕى مً الؿىهاع الظي  ولخخجىب لاعجُام بٗاث٤ ٌٗترى ٍَغ

٣ه. ُٞهضع الخٟاف هبًاث نىجُت ٢هحرة لها جغصص ٖا٫ ٞى١ ٢ضعة  ٌٗخمض ٖلي الخىهذ لهضي الهىث ليهخضي به في ٍَغ

٣ه ٞترجض ألانىاث ٦هضي ٞ .ؤلاوؿان ؤن ٌؿمٗها بإطهُه خىدكغ مىظاتها ؤمام الخٟاف الُاثغ. ٞترجُم بإي ٖاث٤ في ٍَغ

خه باليؿبت للبٗض مىه وحجم ألاقُاء مً خىله والؾُما ؤزىاء  ٣ضع اإلاؿاٞت بِىه وبحن هظا الٗاث٤ وؾٖغ ت ٍو لُترظمها بؿٖغ

لي ظاهب آزغ مٗٓم الخٟاِٞل ال٨بحرة آ٧لت الٟىا٦ت هجضها ال حؿخٗمل وؾُلت  الٓالم. ُٞضًغ اججاهه مخجىبا لانُضام به. ٖو

ىضما  نضي الهىث باؾخصىاء الخٟاِٞل التي حؿ٨ً ال٨هٝى واإلاٛاعاث ٞدؿخسضم ظهاػ جدضًض الهضي صازل ال٨هٝى ٖو

ت والكم  .جسغط للخاعط حٗخمض ٖلى الغٍئ

  الُٗام 

٩ا الكمالُت وظض ؤن 65ا٦ثر مً  الخٟاِٞل الٗاصًت والبيُت ًم٨نها ؤن % مً الخٟاِٞل حِٗل ٖلي الخكغاث. ٟٞي ؤمٍغ

البيُت ال٨بحرة ٖالوة ٖلي ٧اٞت ؤهىإ الظباب والىمل هامىؾت في الؿاٖت. والخىاٞـ حٗخبر زلض َٗام الخٟاِٞل  600حؿتهل٪ 

 والُُىع ٧الًٟاصٕ  والبرماثُاث والؼواخ٠الُاثغ. بِىما هجض بٌٗ ألاهىإ ٦مهام الضماء ال٨بحر ًإ٧ل ألاؾما٥ الهٛحرة 

لت وبها مسالب مضببت وخاصة  والشضًُاث بما ٞيهم الخٟاِٞل ألازغي.وهظة الخٟاِٞل ال٣ىانت هجض ؤن ؤ٢ضامها الخلُٟت ٍَى

ؿت ؤزىاء الُحران حر هظه ألاهىإ اإلاٟترؾت حِٗل ٖلي الٟا٦هت والغخ٤ُ.ٞهي بضون ٢هض جيكغ بظوع  .لدؿخُُ٘ ٢ىو الَٟغ ٚو

 .وجل٣دهاالىباجاث 

.وحِٗل في ٣ِٞ الضمو٢ض ال٢ذ الخٟاِٞل مهانت الضماء ٖىاًت مً الٗلماء للخٗٝغ ٖلي ؾلى٦ها في ألا٧ل ألجها جخٛظي ٖلي 

٩ا. ٞىظض ؤن ؤؾىاجها ٧األمىاؽ الخاصة خُض ج٣ىم بٗمل ٞخدت نٛحرة في لخم الخُىان الشضَي لخل٤ٗ الضم  ظىىب ووؾِ ؤمٍغ

٤ الخٟاف به ماصة جمى٘ ججلِ الضم  اإلايؿاب مً الجغح، ولُِٗل الخٟاف ًلؼمه خىالي مل٣ٗخحن ٦بحرجحن مً الضم ًىمُا. وٍع

ت ماوٗت مغة مً ؤي ماصة ؤ 20وهي ؤ٢ىي  دًغ منها صواء صعا٦ُىلحن الظي ٌؿخٗمل م٘ مغضخي لخجلِ الضمزغي مٗغٞو  ٍو

 .الجلُاث الضماُٚت والىىباث ال٣لبُت

 الخ٩ازغ 

ض وي٘ ألاهثى ج ٖىض  وهي  ىٗؼ٫ ؤلاهار في م٩ان آمً خُض حِٗل م٘ بًٗهاا٢تراب مٖى
ً
 واخضا

ً
باهخٓاع الىي٘. وجً٘ ألاهثى نٛحرا

ؤ٦مل الُحر زل٣ا ل٩ُىن ؤبلٜ في ال٣ضعة ألن لها زضًا وؤؾىاها وؤطها،  الخٟاف.ؤقهغ 4خمل جبلٜ  مٗل٣ت بك٩ل ٖمىصي بٗض ٞترة

لض ٦ما ًلض الخُىان وال  ه ؤهه لخم وصم ًُحرجدٌُ وجُهغ وجلض. زٟاف ؤعجب مً ؾاثغ الخل٤، ومً عجاثب وهي بٛحر َعل ٍو

ًغي في  الًٕغ ًسغط مىه اللبن، وال ًبهغ في يىء النهاع وال في ْلمت اللُل، وإهما ًبٌُ ٦ما ًبٌُ ؾاثغ الُُىع، ٩ُٞىن له

ؿٟغ ٌُ طخ٪ ٦ما ًطخ٪ ؤلاوؿان، ؾاٖخحن: بٗض ٚغوب الكمـ ؾاٖت وبٗض َلٕى الٟجغ ؾاٖت ٢بل ؤن  دٌُ ٦ما  ظضا، ٍو ٍو

  .جدٌُ اإلاغؤة

٢لُال ما ٌٗٝغ ًٖ صوعاث ج٩ازغ الخٟاِٞل لخىٕى ؤهىاٖها واهدكاعها بالٗالم 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 

ىاث جًم مئاث ؤلاهار  تهاظغُم٨ً للٟغص ؤن ًى٨ذ الٗضًض. وؤهىإ ٦شحرة مً ؤلاهار الخىامل ألاهىإ مؼواظت ٞ بلي مؿخَى

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
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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ىاث ؤ٦ثر ص ت صازل وزاعط الخىامل. وهظه اإلاؿخَى ىاث الٗاصًت. وهظا ٌؿاٖض ٖلي همى الجىحن بؿٖغ ٞئا مً اإلاؿخَى

ترة خمل الخٟاف جتراوح ما بحن  ا والبٌٗ ًلض جىؤما. والخٟاف طاث  8ًىم و 40الغخم.ٞو قهىع. ومٗٓمها جلض واخض مغة ؾىٍى

 .الظًل الكٗغي ًلض زالزت

ا ؤخُاها جى٣ُ٘. وبٌٗ الخٟاِٞل منها ما ًتزاوط في الخٍغ٠ ٧الخٟاِٞل  وصوعاث ؤلازهاب للخٟاِٞل التي جبِذ بُاجا قخٍى

ت ٧امىت في ؤلاهار خحن جنهٌ في الغبُ٘ ٞخ٣ىم  ا في قهىع الكخاء.وجب٣ي الخُىاهاث اإلاىٍى البيُت الهٛحرة وبٗضها ًبِذ بُاجا قخٍى

ًت. وفي زٟاِٞل ؤزغي ٦سٟاف الٟا٦هت ألانٟغ الباهذ وزٟاف  الٟا٦هت اإلا٨ؿ٩ُي ًدضر هظه الخُىاهاث بخسهِب البٍى

ًت املخهبت ًٖ الىمى لٗضة قهىع   .ؤلازهاب في الخا٫ بٗض الى٩اح ل٨ً جخى٠٢ البٍى

وجلض الخٟاِٞل خُض ًجز٫ الىلُض مً هاخُت اإلا٣ٗض لئل٢ال٫ مً ٞغنت حٗل٤ ألاظىدت ب٣ىاة الىالصة. والىلُض ٩ًىن ٦بحرا وؿبُا 

ؼن مً  ٓل الىلُض ع 30بلي  25ٍو ؤؾه مً ٞى١ لخدذ )باإلا٣لىب( في ألاًام ألاولي ال٣لُلت لحري٘ مً زضي ؤمه. % مً وػن ألام. ٍو

وخُض مٗٓم الخٟاِٞل جلض واخضا. وهظا ؾٝى ٣ًل٤ جىاػجها لى ؤن ولُضها الجضًض حٗل٤ مً ظاهب واخض. ولٗالط هظا الخلل 

مه ًمؿ٪ زضًا واخضا وعظاله الخلُٟخان جمؿ٪ ظؿم ألا  ت ٖبر نضعها.ٞو م مً جدذ ؤلابِ. و٧ل ؤهىإ ًخٗل٤ الىلُض بؼاٍو

اًخه.ول٨نها ال ًم٨نها ؤن جهُاص وهي خاملت له .الخٟاِٞل هجض ألامهاث حٗخجي بىلُضها لهظا جتر٥  .وألامهاث حٛظي الىلُض ٞترة ٖع

ىضما حٗىص للخًاهت ٞٗليها الخٗٝغ ٖلي َٟلها مً بحن الؼخام الظ ىت لٗضة ؾاٖاث ٧ل ًىم. ٖو ي الهٛاع في الخًاهت باإلاؿخَى

ًًم ؤَٟاال ٚغباء و٧لهم مدكابهىن. وجخٗٝغ ٖلُه مً جظ٦غها للم٩ان الظي جغ٦خه به وعاثدخه اإلامحزة ونىث نُاخه. 

َٟل في اإلاتر اإلاغب٘ بال٨ه٠ و٧لهم مدكابهىن.  3000ٞالخٟاقت ألام اإلا٨ؿ٨ُُت طاث الظًل الخغ ًم٨نها الخ٣اٍ َٟلها مً بحن 

ا Dayak مً زٟاف الٟا٦هت مً هٕى صًا٥ا٦دك٠ الٗلماء ٖكغ ط٧ىع  1994وفي ٖام  وا٦دكٟىا ؤن ؤزضاءها مملىءة  .بمالحًز

 .باللبن. وال ٌٗٝغ هل جغي٘ الهٛاع ولى ٧ان، ُٞٗخبر هظا قظوطا ألهه مً اإلاٗغٝو ؤن الظ٧ىع مً الخٟاِٞل الحٗخجي بهٛاعها

ت، ٞبٌٗ ألاهىإ جخٗلم الُحران وؾخ٩ىن الخُىان الشضَي الظ٦غ الىخُض الظي ًغي٘ مىالُضه. والخٟاِٞل الهٛحرة  جىمى بؿٖغ

قهىع مً الىالصة. وجخجىب  9 – 6ًىم. ٨ٖـ نٛا ع زٟاف مهام الضماء جدخاط لٗىاًت والغياٖت إلاضة  18والؿعي بٗض 

م٨ً الخٟاِٞل الخٗغى  ت وال٣ُِ وألاٞاعي. ٍو الخٟاِٞل اإلاٟترؾحن ٧الخضاة واله٣ىع والبىم والؿىاظب وال٨الب البًر

ها. والخٟاف البجي ٢ض جُى٫ خُاجه بلي  20 – 10خىاصر الُحران. و٢ض حِٗل مً لؤلمغاى و  ؾىت، والق٪ 32ؾىت خؿب هٖى

ت الؿامت.  ؤن الخٟاِٞل في الٗالم جىاظه مدىت لاه٣غاى الجماعي لخضمحر اإلاغاعي ومىاَنها وؾىء اؾخسضام اإلابُضاث الخكٍغ

اط ٣ُٞخلها و٧ان ٌٗٝغ في ٢ضًم الؼمً ؤن الخٟاف ًخٛظي ٖلى ؤلاوؿان  وؤلاوؿان ًخًا٤ً منها ألجها حؿبب له الخٝى وؤلاٖػ

ؼوها. ل٨ً ما بحن ٖامي  30وهظا ٚحر  خُذ.و ٧ان ًىظض   1970و 1963ملُىن زٟاف ب٨ه٠ بالٛابت ال٣ىمُت بجىىب قغ١ ؤٍع

 .% مً الخٟاِٞل ٢ض اه٣غيذ99,9و٢ض سجل في ٧ل ال٣اعاث والجؼع ؤن  .ؤل٠ 30اهسٌٟ الٗضص لُهبذ 

 

 باج٘ الخٟاِٞلؾ  لى٦ُاث َو

  الخٟاِٞل هي الشضًُاث الىخُضة ال٣اصعة ٖلى الُحران، ٞهىا٥ زضًُاث ؤزغي ًم٨نها الخدل٤ُ ٣ِٞ مشل الؿىاظب

الُاثغة ؤو بٌٗ ؤهىإ اللُمىع، ٞهي ج٣ٟؼ بإظىدت ظلضًت حكبه اإلآالث ، ول٨نها ٚحر ٢اصعة ٖلى الُحران مشل 

 الخٟاِٞل.

 لي ؤظىدت.جدىعث ؤَغاٞها ألامامُت ب 
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 حِٗل في ال٨هٝى وألاما٦ً اإلآلمت 

 حِٗل في بِئت اظخماُٖت م٣ٗضة ظضا 

 اًت ألاهثى  ٣ًىم الظ٦غ بٖغ

  ٤ جسٌُٟ مٗضالث  ها ٖلى الىجاة والهغب.ألامغ الظي ٌؿاٖض ألا٢ًٌضعة ٞاث٣ت ٖلى خٟٔ الُا٢ت ًٖ ٍَغ

 .لت ألامغ الظي ٌؿاٖضها ٖلى الُحران ٍى  ٖٓام الظعإ والُض عق٣ُت َو

 .جمخل٪ مسالب في بنبٗيها ألاولحن 

 ؤظىدت ٢هحرة ل٨نها ٍٖغًت. 

   مً الخٟاِٞل. 45% مً ؤهىإ الشضًُاث ، وفي الىالًاث اإلاخدضة وخضها ، هىا٥ خىالي  25هي حك٩ل هدى 
ً
ا  هٖى

 ج وكاَها لُلي(.)  ٩اٞذ جهاعا في ؤو٧اعها، و ًىي٘ الُٗم ٢بل الٛغوب في اإلاؼإع

 .حِٗل في اإلاباوي اإلاهملت، وألاشجاع ال٨شُٟت، وال٨هٝى في اإلاىا٤َ ؤلاؾخىاثُت 

 .)جبدض ًٖ ٚظائها بال٣غب مً مهاصع اإلاُاة لخخٛظي ٖلي الخكغاث الُاثغة)هً٘ الُٗم بال٣غب مً مهاصع اإلاُاه 

 ٤ انضاع الهىث واجبإ جخٗٝغ بٌٗ الخٟاِٞل ٖلى الهضي. ٞهظه ألانضاء الهىجُت جدضر هدُجت  اججاهها ًٖ ٍَغ

ً ٍَغ٤ لؿالؾل مً ألانىاث طاث الترصصاث هظه  ال٣هحرة والٗالُت التي جدضثها الخٟاِٞل باؾخمغاع ؤزىاء الُحران، ٖو

إنضاء الهىث حؿمى جدضًض مى٢٘ نضي الخانت ب ألانضاء جخٗٝغ ٖلى لاججاه واإلاؿاٞت لؤلهضاٝ في اإلاى٣ُت، هظه الٗملُت

 الهىث

 ؿخسضم هٓام الغاصاع لخدضًض م٩ان الُٗام وهى الخٟاف  لِـ ؤٖمى ول٨ً هٓغه بؿُِ)خاؾت ؤلابهاع يُٟٗت( َو

٦ُلى هحرجؼ( ال 20الؿمُٗت )ؤي ؤٖلى مً َاثغ في الٓالم الضامـ، خُض ًغؾل مً خىجغجه جغصصاث نىجُت ٞى١ الترصصاث

م باألقُاء وحؿخ٣بلها مغة ؤزغي ٞخدضص م٩اجها وحجمها ٞخبخٗض ًٖ ألاقُاء الًاعة ؤوجخٛظي ٖلي ٌؿمٗها ؤلاوؿان جهُض

 ٞغاجؿها )لظل٪ اخُاها ه٣ىم بخٗل٤ُ الُٗم الؿام ل٩ُىن في مخىاولها(. ومً هٟـ الخىجغة ًُل٤ الخٟاف نُداث ٌؿمٗها

 .ؤلاوؿان وطل٪ للخىانل م٘ بجي ظيؿه

  لالؾباب الخالُتجىام الخٟاِٞل و عؤؾها لؤلؾٟل 

 ٖٓام ؾ٣ُان الخٟاِٞل الخلٟحى زُٟٟت ويُٟٗت لظل٪ ج٩ىن ٚحر ٢اصعة ٖلي جدمل وػجها اطا و٢ٟذ مىخهبت -

 ختى ال حؿتهل٪ ٦مُت ٦بحرة مً الُا٢ت  -

 جىُل٤ الخٟاِٞل للُحران بؿهىلت مً زال٫ هظا الىي٘ )الغؤؽ ألؾٟل ازىاء الغاخت( -

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6
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 الىي٘ اإلا٣لىب ٖىض الخٟاِٞل

 

 

 ُاث  الهُال١ نٛاعها او٫ مغه مً الىي٘ اإلا٣لىب، او انابتها باالمغاى ول٨ً بطا ٖاف  ٞو
ً
الخٟاف مغجٟٗت وؿبُا

 ًٖ ؤلانابت باألمغاى والُُٟلُاث ، ُٞم٨ىه ؤن ٌِٗل ٞترة 
ً
، وبُٗضا نٛحر الخٟاف في بِئت آمىت ختى ٞترة البلٙى

لت ، ومٗٓم الخٟاِٞل حِٗل ما بحن  م ؤ 20بلى  10ٍَى ، ٚع
ً
 ،  30ن هىا٥ خاالث مىز٣ت لخٟاِٞل ٖاقذ بلى ٖاما

ً
ٖاما

 مً الخٟاِٞل في ؤوعوبا بلٜ مً الٗمغ 
ً
 في ٖام  41وهىا٥ واخضا

ً
 ، مما ًجٗله ؤَى٫ زٟاف في الٗمغ. 2013ٖاما

 . ٣ِٞ ٧ل ٖام 
ً
 الخٟاِٞل ؤلاهار جلض ظغوا واخضا

 ٧ل لُلت ، ٣ٞض ًدىاو٫ ما ٌٗاص٫ وػن  مً الخكغاث 6,000-2,000 الخٟاف آ٧ل الخكغاث ، ًم٨ىه ان ٌؿتهل٪ هدى

خكغة نٛحرة في الؿاٖت  1،200 ظؿمه ٧ل مؿاء ، وفي الىا٢٘ ، ان الخٟاف البجي ًم٨ىه ؤن ًهُاص ٧ل لُلت هدى

 الىاخضة.

  بٌٗ الخٟاِٞل جسغط ًٖ اإلاإلٝى في الخٛظًت ٖلى الخكغاث ، خُض جخٛظي ٖلى الًٟاصٕ والؼواخ٠ الهٛحرة

٩ا الىؾُى والجىىبُت والُُىع ، وجم الٗشىع  ٤ بؾخسضام الهضي „ٖلى اهىإ في ؤمٍغ جخٛظي ٖلى ألاؾما٥ ، ًٖ ٍَغ

 لل٨ك٠ ًٖ الخمىظاث في اإلاُاه والتي جيخج ًٖ جدغ٥ ألاؾما٥، ٞخخم٨ً مً بنُُاصها.

 ، ٣خحن اة الخٟاِٞل بٍُغ اة ٖضص ٦بحر مً الخٟاِٞل، وجدؿبب في ٞو اح جدؿبب في ٞو  مً اإلاٗغٝو ؤن جىعبِىاث الٍغ

 ، خُض ًدضر جل٠ في الغثخحن 
ً
٤ بنُضام الخٟاِٞل بكٟغاث الخىعبِىاث ، والشاهُت : وهي ؤ٢ل خضوزا ألاولى :ًٖ ٍَغ

الىاجج ًٖ الًِٛ ال٨بحر ٖىضما جدل٤ الخٟاِٞل بال٣غب مً الخىعبِىاث ، ُٞيخج ًٖ طل٪ هٍؼ٠ صازلي مما ٌؿبب 

اة للخٟاف.  الٞى
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  زٟاف ٣ِٞ في ٦ه٠ في  160لخٟاِٞل هى زٟاف الٟا٦هت ، ٣ٞض جم الٗشىع ٖلى ؤ٦ثر ألاهىإ اإلاهضصة باإله٣غاى مً ا

 مهضصا باإله٣غاى، وا٦ثر مً  250بابىا ُٚيُا الجضًضة ، وهى مً يمً 
ً
ا % مً الخٟاِٞل في الىالًاث اإلاخدضة 50هٖى

 في ؤٖضاصها.
ً
 خاصا
ً
 مٗغيت لخُغ ؤلاه٣غاى، خُض حكهض بهسٟايا

 

 ، والتي حؿمى بٌٗ اهىإ زٟاِٞل الٟا٦هت Tent-making bats  جخسظ ؤوعا١ ألاشجاع ؤو الىباجاث ، مإوي لها ، ٞخ٣ىم ،

 بشجى الىع٢ت ٧اجها زُمت لخدخمي بها مً الخُىهاث اإلاٟترؾت ، واإلاُغ وال٣ُـ السخيء.

  ت ؾٝى ٩ًىن اث جخ٩ىن مً ؤعب٘ ؤٞغاص ٞىاخض مً ٧ل مجمٖى هظا ٌٗجي ؤهه اطا ويٗذ ٧ل الشضًُاث في مجمٖى

،وفي الىا٢٘ مً بحن الشضًُاث حٗخبر ال٣ىاعى ٧الجغطان والٟئران والؿىاظب لضحها ال٨شحر مً ألاهىإ زٟاف

 الٗضًضة.والخٟاِٞل ٢ض جبضو ٢لُال مشل ال٣ىاعى ول٨نها في الخ٣ُ٣ت ؤ٢غب وؤ٦ثر بعجباَا بال٣غوص واللُمىع والبكغ.

  ًالٗالم،وهظا ًجٗل ما ٣ًغب مً عب٘ ظمُ٘ ؤهىإ هٕى مٗغٝو مً الخٟاِٞل في ظمُ٘ ؤهداء  1100هىا٥ ما ٣ًغب م

اث جخ٩ىن مً ؤعب٘ ؤٞغاص ٞىاخض مً ٧ل  الشضًُاث في الىظىص زٟاِٞل،هظا ٌٗجي ؤهه اطا ويٗذ ٧ل الشضًُاث في مجمٖى

ت ؾٝى ٩ًىن زٟاف،وفي الىا٢٘ مً بحن الشضًُاث حٗخبر ال٣ىاعى ٧الجغطان والٟئران والؿىاظب لضحها ال٨شحر  مجمٖى

إ الٗضًضة.والخٟاِٞل ٢ض جبضو ٢لُال مشل ال٣ىاعى ول٨نها في الخ٣ُ٣ت ؤ٢غب وؤ٦ثر بعجباَا بال٣غوص واللُمىع مً ألاهى 

 والبكغ.

  الخٟاِٞل جإ٧ل ال٨شحر ول٨ً ال جدهل ٖلى الضهىن :الخٟاِٞل ٣ًًىن مٗٓم اللُل ًبدشىن ًٖ الُٗام ومً زم

جي الىاخض ًم٨ً ؤن ًإ٧ل ؤ٦ثر مً ؤل٠ بٗىيت في ؾاٖت ًدىاولىهه والهٛحر ًإ٧ل ال٨شحر مً الُٗام والخٟاف الب

ٗخبر هظا ؤ٦ثر مً وػن  20ظم مً الضم في زال٫  28واخضة والخٟاِٞل مهاصخي الضماء ًم٨ً ؤن حكغب  ص٣ُ٢ت َو

الجؿم والٗضًض مً الخٟاِٞل حؿخُُ٘ ؤن جإ٧ل ختى جهل بلى ي٠ٗ وػن ظؿمها في اللُلت الىاخضة وم٘ طل٪ ال 

ٟاف ٌٗاوي مً الؿمىت وطل٪ ألن الخٟاِٞل التي لضحها ؾمىت لً ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الُحران ٖملُت حؿخُُ٘ ؤن ججض ز

م٨ً ؤن تهًم ٧ل  ت ٍو ٗت وهظا ٌٗجي ؤن الُٗام ًخدى٫ الى َا٢ت بؿٖغ ألاًٌ ؤو الخمشُل الٛظاجي في الخٟاِٞل ؾَغ

با ًإ٧لىهه في زال٫  ٗخبر هظا و٢ذ ٢هحر باليؿب 20شخيء ج٣ٍغ ت للبكغ الظًً ٌؿخٛغ٢ىن زالر ؤًام ص٣ُ٢ت ؤو ؤ٢ل َو

 لهًم وظبت.

  ٘ؤ٦بر الخٟاِٞل ٧الشٗالب الُاثغة وؤنٛغها ٧الىدل الُىان. هل ؾمٗذ ًٖ الشٗالب الُاثغة؟خؿىا بجهم في الىا٢

لِؿذ سٗالب بجهم زٟاِٞل،وهي حٗخبر ؤ٦بر الخٟاِٞل اإلاىظىصة في الٗالم،وبٌٗ مً ؤ٦بر هظه الخٟاِٞل حؿمي 

بلٜ  1.8ؤ٢ضام ؤي  6الظهبي الٗمال١ اإلاخىط،والشٗلب الُاثغ لضًه ؤظىدت ًهل َىلها الى خىا٫ الشٗلب الُاثغ  متر،ٍو

ل ؤي خىالي  3وػهه خىالي  ُل٤  1.4َع ٦ُلى ظغام،والشٗالب ال٨بحرة الُاثغة ٢اصمت مً ظىىب قغ١ ؤؾُا ومً الهىض،ٍو

 مشل زٟاف ٖليها الشٗالب الُاثغة ألجها جبضو مشل الشٗالب،والشٗالب الُاثغ 
ً
ُىن ٦بحرجان ظضا ة لها ؤطن نٛحرة ٖو

الشٗلب الُاثغ الظهبي الٗمال١ اإلاخىط ،ؤنٛغ الخٟاِٞل حٗٝغ بسٟاِٞل الىدلت،وطل٪ ألن م٘ ؤظىدتها اإلاٛل٣ت ًبلٜ 

بىنت ؤي  6ؾم،وختى م٘ وكغ ؤظىدتها ٞةجها ال جؼا٫ نٛحرة ُٞهل َى٫ ظىاخيها الى  2.5َىلها خىالي واخض بىنت ؤي 

ٗخ٣ض بٌٗ الٗلماء ؤهه مً ؤنٛغ الشضًُاث في الٗالم.ؾم 15  ،َو

  ت ٦بحرة جهل الى  ٦ُلى متر في الؿاٖت،وهظا ًجٗلها ؤؾٕغ مً البىمت. 97مُل ؤي  60الخٟاِٞل حؿخُُ٘ ؤن جُحر بؿٖغ
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 جب مً جدٌُ وجُهغ وجلض. زٟاف ؤع ؤ٦مل الُحر زل٣ا ل٩ُىن ؤبلٜ في ال٣ضعة ألن لها زضًا وؤؾىاها وؤطها، وهي الخٟاف

لض ٦ما ًلض الخُىان وال ًبٌُ ٦ما ًبٌُ ؾاثغ الُُىع،  ؾاثغ الخل٤، ومً عجاثبه ؤهه لخم وصم ًُحر بٛحر َعل ٍو

ًغي في ؾاٖخحن: بٗض ٚغوب  الًٕغ ًسغط مىه اللبن، وال ًبهغ في يىء النهاع وال في ْلمت اللُل، وإهما ٩ُٞىن له

ؿٟغ ٌُ دٌُ ٦ما جدٌُ ظ الكمـ ؾاٖت وبٗض َلٕى الٟجغ ؾاٖت ٢بل ؤن  طخ٪ ٦ما ًطخ٪ ؤلاوؿان، ٍو ضا، ٍو

 اإلاغؤة

  ال ٞمٗٓم الخكغاث لت. هىا٥ شخيء ؤزغ ًٖ الخُىاهاث الهٛحرة وهي ؤجها ال حِٗل ٍَى الخٟاِٞل حِٗل لٟترة ٍَى

حِٗل لبًٗت ؤؾابُ٘ ؤو ؤقهغ والبٌٗ منها ٌِٗل لُىم واخض ؤو ًىمحن،والٟإع ٌِٗل خىالي زالر ؾىىاث،والصخيء 

( ٖاما و هي مضه ؤَى٫ 20-30بت الى ٖهٟىع اإلاجز٫،وم٘ طل٪ ُٞم٨ً ؤن حِٗل الخٟاِٞل إلاضة جهل الى )هٟؿه باليؿ

 مً الٟترة التي حِٗكها ال٨الب،خُض ؤن الخٟاِٞل لضحها ظهاػ مىاعي ٢ىي ٢اصع ٖلى جدمل ال٨شحر مً ؤلاناباث.

 ٗخ٣ض الٗلماء ؤ ن الُحران ٌؿاٖض الخٟاِٞل بلى الب٣اء في الخٟاِٞل ٢ض جدمل بٌٗ ألامغاى ول٨نها ال جخإزغ بها َو

ايُت باهخٓام ًم٨ً ؤن جٟٗل العجاثب بالصخت. ً الٍغ   خت ظُضة وهظا ما ًشبذ ؤن مماعؾت الخماٍع

  الخٟاِٞل جدب ؤن جداٞٔ ٖلى هٟؿها هُٟٓت ،البٌٗ ٌٗخ٣ض ؤن الخٟاِٞل ٢ظعة وم٣ؼػة ول٨ً الخٟاِٞل مشل

بالل٤ٗ وال جىظض ٢اطوعاث ؤو ًٞالث مخٗل٣ت بإظؿامها ٞٗىضما ج٩ىن ال٣ُِ هُٟٓت ٞهي حؿخُُ٘ ؤن جى٠ٓ هٟؿها 

ض ؤن ج٣طخي خاظتها ٞخظهب وجهبذ مٗخضلت ختى ج٣طخي خاظتها  الخٟاِٞل مٗل٣ت عؤؾها الى ؤؾٟل وعظلها الى ؤٖلى وجٍغ

ً ألاؾمضة زم حٗىص مغة ؤزغي الى ويٗها الُبُعي عؤؾها الى ؤؾٟل وحٗخبر ًٞالث الخٟاِٞل شخيء له ٢ُمت خُض ؤهه م

 الٟٗالت.

  ىن ؤن الخٟاِٞل حِٗل في ال٨هٝى مٗل٣ت عؤؾها لِـ ٧ل الخٟاِٞل حِٗل في ٦هٝى : وكاهض ٖلى قاقاث الخلٍُٟؼ

ضزل البٌٗ في  الى ؤؾٟل م٘ ُٖىن مخىهجت ول٨ً في الىا٢٘ ؤن الخٟاِٞل جىام في ال٨هٝى اإلآلمت ؤزىاء النهاع ٍو

، ٞبًٗها ًىام ٖلى ألاشجاع مغخلت البُاث الكخىي لٗضة قهىع وم٘ طل٪  لِـ ٧ل الخٟاِٞل حِٗل في ال٨هٝى

ً ًهىٗىن زُمت مً ؤوعا١  والبٌٗ ألازغ صازل اإلاىاػ٫ واإلاباوي اإلاهجىعة والبٌٗ ًسخبئ وعاء قب٨ت الٗى٨بىث وؤزٍغ

 ألاشجاع.

 ىاع : مٗٓم البكغ ًخ٣ٟىن ٖلى ؤن الخٟاِٞل لِؿذ مً املخل ب ألَا ى٢اث بٌٗ الخٟاِٞل له وظه ًبضو ٍٚغ

ت ٞهىا٥ زٟاِٞل خضوة الخهان والظي له  الُبُُٗت الجظابت ٞمٗٓمهم له نىعة بكٗت والبٌٗ له نىعة مٟٖؼ

ؤه٠ ٌكبه خضوة الخهان وهظه الخٟاِٞل لضحها ججاُٖض ٖلى وظهها وهىا٥ زٟاِٞل الٟا٦هت والتي لضحها ؤه٠ 

بت ؤهبىبُت الك٩ل وهىا٥ الخٟاِٞل اإلا٣ىٗت والتي لضحها اهخٟازاث في ال ىاع الٍٛغ ُٗىحن، و٢غن ٞى١ ؤهٟها و٧ل هظه ألَا

٤ الهضي و٧لما ٧ان الخٟاف ؤ٦ثر ٢بدا ٧لما ٧ان ؤ٦ثر ٦ٟاثت.  حؿاٖض الخٟاِٞل في جدضًض اإلا٩ان ًٖ ٍَغ

  

  ؤهم اهىإ الخٟاِٞل 

 خـاػ الـاههت اإلافٍشت -1

 . ٣ُا والكغ١ ألاوؾِزٟاف الٟا٦هت اإلاهغي ٦ُٟل عيُ٘ . اهه مً ألاهىإ اإلاىظىصة في ظمُ٘ ؤهداء ؤٍٞغ
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 (Cynopterus sphinx)  زٟاف الٟا٦هت ٢هحر ألاه٠ ال٨بحر -2

 كضم خـاؿِؾ الـاههت 

٣ُا والظي ًؼن  الخٟاف ال٣ؼم الُاػظت  الٟا٦هتظغام مً  500البض ؤن ًإ٧ل  ظغام 170الظي ٌِٗل باإلاى٣ُت لاؾخىاثُت بإٍٞغ

غٕو ألاشجاع  ٠ ألاشجاع واإلاباوي ٞو  بال٨هٝى وججاٍو
ً
٧ل لُلت ؤي خىالي زالزت ؤيٗاٝ وػهه، وؤزىاء النهاع الخٟاِٞل جىام جهاعا

هىجها ت وهى نٛحر الدجم ، خُض ًبلٜ َىله خىا.ٚو ٣ُا ،  3،7-3لي هظا الىٕى ل٠ُُ ًبٗض ٖلى السخٍغ بىنت . ًخىاظض في ؤٍٞغ

إ٧لىن الشماع الهٛحرة ، والغخ٤ُ وخبىب الل٣اح  . ٍو

 

  (Asellia tridens) الخٟاف طو ألاه٠ الىعقي -3

  

، وهى ؤخض  (Taphozous nudiventris) الخٟاف ٖاعي البًُ -4
ً
ِٗل بخجمٗاث ٦بحرة ظضا ذ َو ًخىاظض ب٨ثرة في ال٩ٍى

ذ وهيالخٟاِٞل الشالزت التي جم عنض هل.زٟاف ؤطن الٟإع ال٨بحر ها في ال٩ٍى
ُ
 ، زٟاف ٦

 

 (Myotis myotis) زٟاف ؤطن الٟإع ال٨بحر -5

 

هل -6
ُ
 (Pipistrellus kuhlii) زٟاف ٦

 خـاؿِؾ خذوة خفان البدش ألابُن اإلاخىظي -7

 (Rhinolophus ferrumequinum)  زٟاف خضوة الخهان ال٨بحر

ال٨هٝى اإلاخىاٞغ بها مهضع اإلاُاه و ًخٛظي ٖلي  ًخم الٗشىع ٖلى هظا املخلى١ في اإلاىا٤َ اإلاصجغة الخاعة ، وال ؾُما م٘ ال٨شحر مً

 . الخكغاث الهٛحرة

 (Tadarida brasiliensis)  زٟاف الظًل الخغ اإلا٨ؿ٩ُي -8

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_%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
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
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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 وسكت والُـىسهُا  –خـاؿِؾ الاهف  -9

وظض هظا الىٕى مً الخٟاِٞل في اإلا٨ؿُ٪ والىالًاث اإلاخدضة ، هظا الىٕى ًدب خغاعة الصخغاء . ًم٨ى٪ الٗشىع ٖلى 

ه الخٟاِٞل في  خغاء ؾىهىعان  ومىهافي ، خُض جًٟل جىاو٫ الٗكاء ٖلى الخكغاث مشل الهغانحر والجىاصب هظ

ت مىسًٟت باؾخسضام الخض ألاصوى مً  والٗض . وهي َُاعة مهغة بك٩ل زام ، ولضحها ال٣ضعة ٖلى الُحران بؿٖغ

 . الُا٢ت

 

 الخـاػ ألابُن في هىذوساط -10

 . ، هظا الىٕى عاج٘ الك٩ل مشل الشلج ألابٌُ الجمُل ، م٘ آطاهه الهٟغاءجسخل٠ ٦شحرا ًٖ مٗٓم الخٟاِٞل 

 الثعلب الىُاس الهىذي -11

 . ألن  5-4هظا الىٕى مً الخٟاِٞل هي واخضة مً ؤ٦بر الخٟاِٞل ، م٘ ظىاخيها التي ًم٨ً لُىلها ؤن ًهل بلى 
ً
٢ضما

ت . هظا الىٕى ًم٨ً ؤن ًخجى٫ مابحن زٟاِٞل الٟا٦هت جإ٧ل ٧ل ؤهىإ الٟىا٦ه املخخلٟت ، ٞهي مً اإلال٣دا -9ث الخٍُى

 . مُال في اللُل 40

 

 الخـاؿِؾ البيُت الىبحرة -12

٩ا  ٩ا الكمالُت وؤمٍغ الخٟاِٞل البيُت ال٨بحرة هى هٕى مً الخٟاِٞل اللُُٟت ، والتي ًم٨ً الٗشىع ٖليها في ؤمٍغ

٩ا الجىىبُت . لؤلؾ٠ ، اإلاخالػمت  البًُاء لؤله٠ حك٩ل تهضًضا زُحرا ألهىإ الىؾُى وألاظؼاء الكمالُت مً ؤمٍغ

 الخٟاِٞل ألازغ

 خـاؿِؾ مخالصمت ألاهف ألابُن -13

هم . وهي مً الخٟاِٞل  وحؿمى هظه الٗاثلت مً الخٟاِٞل لـ زٟاِٞل خضوة الخهان بؿبب ق٩ل الجلض خى٫ ؤهٞى

دتها الىاؾٗت لغخلت آلا٧لت للخكغاث ، وطل٪ باؾخسضام آلاطان الطخمت مً ؤظل جدضًض اإلاى٢٘ بالهضي ، وؤظى

 . عق٣ُت وزانت في مُاعصة ٞغاجؿها

لت   خـاؿِؾ ألارهحن البيُت الىٍى

ٗخمض هظا الىٕى ٖلى ُٖيُه ب٣ضع ؤطهُه إلًجاص  لت ، َو خمحز هظا هٕى مً الخٟاِٞل ألاوعوبُت ؤًًا وال ؾُما باآلطان الٍُى ٍو

ؿت . ًدىاو٫ هظا الىٕى مً الخٟاِٞل ٖلى الٗض اإلاخىاظض بحن  . ؤوعا١ الصجغ واللخاء مً ألاشجاع الَٟغ

 الخـاؿِؾ الفـشاء راث ألارهحن -14

٩ا ولا٧ىاصوع وه٩ُاعاٚىا وبىما في الٛاباث صاثمت الخًغة  جم الٗشىع ٖلى هظه الخٟاِٞل الغاجٗت في ٧ىلىمبُا و٧ىؾخاٍع

لٛاباث ؤلاوؿان وجضهىع الىاضجت . وم٘ طل٪ ، ٞةجها مً الخٟاِٞل اللُُٟت بال ؤن ٣ٞضان اإلاىاثل اإلاخٗل٤ بةػالت ا

 . اإلاىاثل مً التهضاصاث لخىاظضها
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لت  - -15  الخـاؿِؾ ؤرهحن –الصخشاء الىٍى

غة الٗغبُت ، ٞهظا الخٟاِٞل مخىاظضة في اإلاىا٤َ  ت مً اإلاٛغب ٖبر مهغ وقبه الجٍؼ وظضث في اإلاىا٤َ الصخغاٍو

لى ما ًبضو ؤجها ؤ٦ثر ٢ؿىة  . ال٣اخلت ٖو

 

16- Pygmy pipistrelle 

ًدىاو٫ هظا الىٕى مً الخٟاِٞل ٖلى الُٗام  . إ ألاوعوبُت التي جدب الدؿ٨٘ بال٣غب مً ألاجهاع والجضاو٫ هظه ألاهى 

بت والىالثم ٖلى البراِٚل اإلااثُت والخكغاث ألازغي   . ٖلى َى٫ الٛاباث وألاعاضخي الَغ

  

17- Greater false vampire bat 

بت . ًم٨ً ؤن جإ٧ل ٧ل شخيء مً الخكغاث ال٨بحرة وظضث في ظىىب آؾُا وظىىب قغ١ آؾُا في الٛاباث اإلاُحر  ة الَغ

 . ٧السخالي والًٟاصٕ والٟئران والُُىع الهٛحرة وختى ألاهىإ ألازغي مً الخٟاِٞل الهٛحرة

 

18- Great fruit-eating bat  

٩ا الجىىبُت والىؾُى ، وهظا هٕى مً الخٟاِٞل الظي ًخىاظض في الٛاباث وا لظي ًىاظه الخُغ بؿبب ًخىاظض هظا الىٕى في ؤمٍغ

 . ٣ٞضان اإلاىاثل

 الخـاؿِؾ الفؼحرة مفاؿ دماء واربت27.

٠ ألاشجاع  . ًم٨ً الٗشىع ٖلى هظا الىٕى مً الخٟاِٞل في ق٣ى١ الصخىع وال٨هٝى ، وؤوعا١ الصجغ وججاٍو

 .(Desmodus rotundus)  زٟاف مهام الضماء الكاج28٘

 

 

 

  هُف ًمىً الخعشؾ علي وحىد الخـاؿِؾ 

 ة الخٟاِٞل لُالمكاهض -

غ او زضف او انىاث  - ؾمإ يىياء مؼعجت في الٟترة بحن الٛؿ٤ و الٟجغ و ٚالبا ما ج٩ىن جل٪ الًىياء مٍغ

 الؼخ٠ ٖلي الجضعان

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
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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الًٟالث وهي الٗالماث لاؾاؾُت لخدضًض الىٕى ًٟٞالث الخٟاِٞل حكبه ًٞالث الٟئران لا اجها جدخىي ٖلي إلاٗت  -

 زُٟٟه

 ثِ بًُاء اللىن ٖلي ظؼء مً الىاٞظة هدُجت جبىلهاْهىع ب٣٘ ٖلي ق٩ل قغا -

 جغا٦م ًٞالث وشخىم خى٫ ٞخداث الضزى٫ او الؿ٠٣ حكحر لالنابت -

 

 :ؤيغاع الخٟاِٞل 

خىن، البلر، الٗىب، الخحن( وتهاظم - بًٗها ًخٛظي ٖلي زماع الٟا٦هت)اإلااهجى، البرج٣ا٫، اإلاكمل، الخٟاح، ال٨مثري، الٍؼ

 ٪ اإلايكىعة للخج٠ُٟ في الىاخاث وؤؾىان.زماع البلر اإلادؿا٢ُت و٦ظل

اط الؿُاح ؤو جغ٥ ب٣٘ بيُت جمشل البراػ ٖلي ظضعان اإلاٗابض- ٤ بٖػ  تهضص الؿُاخت ًٖ ٍَغ

 تهاظم ؤخُاها اإلايكأث الٛظاثُت-

 ال٣لُل منها مام للضماء في اإلاىا٤َ ؤلاؾخىاثُت.-

  مغى ال٩لب )الؿٗاع(ًٖت الخٟاف ٢ض حؿبب  -

ت و - حروؾُت لئلوؿان ؤو الخُىان ٖىض الٌٗ، مشل مغى صاء ال٩لب في ؤلاوؿان و امغاى ٍُٞغ ت ٞو جى٣ل ؤمغاى ب٨خحًر

 امغاى َُٟلُت.

٤ إلااطا ال جمغى الخٟاِٞل الخايىت للضاء؟ الٗضًض مً ألام-  الخٟاِٞلغاى الخُحرة جم ب٦دكاٞها بإجها جى٣ل ًٖ ٍَغ

ب الغثىي الخاص ) الؿاعؽ( ، ؤلاًبىال ، ٞحروؽ مابىٙع ، ٞحروؽ هُىضعا وؤزغها مخالػمت بلى البكغ مشل ٞحروؽ مغى ؤلالتها

هٕى مً الٟحروؾاث  60حٗخبر مسؼن ال٦ثر مً  الخـاؿِؾٟٞي الىا٢٘ ٞان . الجهاػ الخىٟسخي وطل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ

ذ في ٖام  ٣ا لضعاؾت ؤظٍغ ن هى إلااطا ال جهاب الخٟاِٞل بخل٪ لامغاى ٖلى ، والؿاا٫ ألا  2013التي ًم٨ً ؤن جهِب البكغ ٞو

م مً ؤجها حٗخبر ها٢لت لهظه ألامغاى الى البكغ ؟   الٚغ

اث الٗلمُت هى ؤن ٢ضعة  ٖلى الُحران ًدميها مً ؤلانابت بخل٪ ألامغاى التي  الخـاؿِؾوالجىاب َب٣ا ألخضر الىٍٓغ

ض لضحها مٗض٫ الخمشُل الٛظاجي وؤعجٟإ ٦بحر في حٗخبر ممُخت للبكغ ، خُض ٢ا٫ الباخشىن ؤهه في خالت َحرا ن الخٟاِٞل ٞةهه ًٍؼ

صعظاث الخغاعة مما ًجٗل صعظت خغاعة الجؿم حكبه صعظت خغاعة الشضًُاث اإلاهابت بالخمى ، وهظا ٌكحر بلى ؤن عخالث الُحران 

٣ت التي جدمي الخمى باقي الشض  . ًُاث ٦ما ٢ا٫ الباخشىن التي ج٣ىم بها الخٟاِٞل ًدميها مً ؤلانابت بىٟـ الٍُغ

اصة مٗضالث الخمشُل الٛظاجي وؤعجٟإ صعظاث خغاعة الجؿم التي جهاخب  ت ؤن ٍػ و٢ض زلو الباخشىن في جل٪ الىٍٓغ

جاصي بلى جيكُِ الجهاػ اإلاىاعي وبالخالي ج٩ىن عخالث الُحران للخٟاِٞل هي الخٟؿحر النهاجي لخُىع  الخـاؿِؾَحران 

  . ْهىع ٖالماث اإلاغى ٖلى الخٟاِٞل ؤلالتهاباث الٟحروؾُت صون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8
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
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بدُض ج٩ىن ؤ٢ل ٞاٖلُت ٖلى الخٟاِٞل في خالت بعجٟإ صعظت  الخـاؿِؾ٦ما ؤن جُىع بٌٗ الٟحروؾاث اإلاىظىصة في 

 الخُىاهاثخغاعة الجؿم ، وبظل٪ ج٩ىن جل٪ الٟحروؾاث ٚحر ياعة للخٟاِٞل في خحن ؤجها حؿبب ألامغاى ٖىض ٖبىعها بلى 

 . ألازغي خُض ؤن جل٪ الٟحروؾاث ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة في صعظاث الخغاعة املخخلٟت

 

٤ صعاؾت لاؾخجابت اإلاىاُٖت في الخ ت ًٖ ٍَغ يخٓغ الباخشىن ال٣ُام بخجغبت ٖملُت إلزباث  خت جل٪ الىٍٓغ ٟاِٞل ٖىض ٍو

 . الغاخت وبٗض عخلت الُحران والىٓغ ما بطا ٧اهذ ؤلاؾخجابت اإلاىاُٖت ؤ٢ىي بٗض عخلت الُحران بم ال

خىالي  بخل٣ُذالتي جُحر لُال. وج٣ىم  خكغاثللالخٟاِٞل لها ٞىاثض. مً بُنها ؤجها ٖضو َبُعي ول٣ض ٖٝغ مازغا ؤن  . -

 ظىاهى ًُل٤ ٖلُه بالىتروظحنٚىُا  ؾماصاوجٟغػ ؤًًا  .وال٩اقُى والخحن واإلااهجىو  والبلر ٧اإلاىػ  الىباجاثهٕى مً  500

guano. 

 

 م٩اٞدت الخٟاِٞل 

 

 م٩اٞدت م٩ُاه٨ُُت

 الخى٠ُٓ الجُض ًىمُا -

 بنالح الجضعان-

 ؾض ظمُ٘ الٟخداث و الك٣ى١ -

 لى ال٣ُُ٘ ختى اإلاىث .ب٧ل مىاٞظ الى٦غ ؤو اإلا٩ان ومى٘ ونى٫ الخٛظًت ٚال١ ب-

 بؾخسضام قبا٥ نُض-

 بؾخسضام اإلاىاص الُاعصة مشل الُٟىى٫ -

 مً اإلام٨ً الؿماح له بالخغوط -

 

 اإلا٩اٞدت ال٨مُاثُت

 الخضزحن ببٌٗ اإلاىاص ال٨مُاثُت -

ت بٟى ب  %. 3 – 2ؾُٟض الؼه٪ ؾخسضام مبُضاث ال٣ىاعى مشل ٖمل ٧ىع مً العجىة املخلَى

 زىاء جبسحر البلر يض خكغاث البلر فى الىاخاث .ؤؾخسضام بغومُض اإلاشُل ةو٧اع بجبسحر ألا 

http://www.universemagic.com/2/animals/news.html
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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حرها مً بًم٨ً  ت فى ٖمل َٗىم ؾامت للخٟاف مشل الالهِذ ولالٟا٦غون والبىضو٧اعب ٚو ؾخسضام اإلابُضاث الخكٍغ

ت آلامىه بُئُا ول٨ ت طاث الٟاٖلُت ال٣ٍى ً في خالت بظغاء اإلا٩اٞدت صازل اإلايكأث الٛظاثُت ال بض مً بظغائها اإلابُضاث الخكٍغ

 جدذ بقغاٝ مخسههحن في بغامج م٩اٞدت آلاٞاث .

 

 -، ؤو مجز٫ مهمل،ميكأث ٚظاثُت(:٦هٝىفي خالت وظىصها في ؤما٦ً مٛل٣ت) ( للم٩اٞدت ال٨مُاثُت1مشا٫ )

ذ والكُت بيؿبت)  ذ :30ًخم ٖمل مسلٍى مً ال٨بًر مل خٟغة هاع ووي٘ املخلٍى في  1 ظم ػهغ ٦بًر ظم قُت( ٖو

خم طل٪ زال٫ النهاع خُض ؤن وكاَها لُلي. ت مً اإلا٩ان،ٍو  الىاع، م٘ ٚل٤ اإلا٩ان ظُضا والخغوط بؿٖغ

ذ ٚاػاث )·   ( و٧لها ٚاػاث ؾامت.SO,SO2,SO3ًيخج ًٖ خغ١ ال٨بًر

  الؿامت.هىاجج خغ١ الكُت جيكِ الخٟاِٞل ٞخسغط مً مسابئها ٞخخٗغى للٛاػاث ·  

 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 وائـت الثذًُاث

 Rodentsاللىاسك  -2

 

 Phylum: Chordataؼعبت الخبلُاث      

اث      Sub phylum: Vertebrataالـلاٍس

 Class: Mammaliaالثذًُاث               

 Sub class: Eutheriaرواث اإلاؽُمت    

  Order: Rodentiaسجبت اللىاسك       

 

صخت الٗامت، و حٗخبر م٩اٞدت آلاٞاث  في اإلايكأث الٛظاثُت مً اإلاكا٧ل الهامت و اإلاؿخمغة و التي حك٩ل زُغا ٖلي ال

م مً ؤلانابت باآلٞاث   ظًت اإلاهىٗت و في مساػن اإلاىاص الٛظاثُت وبالٚغ جىظض ؾالالث و ؤهىإ ٖضًضة مً الخكغاث في ألٚا

ت، مً اإلاكا٧ل التي جؼعج اإلاكخٛلحن بالخهيُ٘ الٛظاجي و حؿبب لهم مخاٖب ٖضًضة ، بال ؤهه لِـ هىا٥ ؤ٦ثر ج٩لٟت في  الخكٍغ

، خُض ٌؿبب وظىص الٟئران بهدكاع بٌٗ الخكغاث) البراُٚض( و الكٗغ و ال٣اطوعاث ٖلي ٧ل قحئ جخهل خا٫ م٩اٞدت الٟئران

 به، هظا باإلياٞت الي ؤجها حك٩ل ؤزُاع
ً
خؿُمت ٖلي الصخت الٗامت. وحٗخمض اإلا٩اٞدت الؿلُمت إلاشل هظه آلاٞاث  ٖلي  ا

ظًت التي جًٟلها وإؾتراجُجُت م٩اٞدتها.اإلاٗلىماث الىاُٞت ٖنها مً خُض صوعة خُاتها و ألاما٦ً التي ج  أوي بليها وؤهىإ ألٚا
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ُض هٟؿها لٞإ٦ثر ما ًمحز الٟئران ؤن لها ٢ضعة ٞاث٣ت ٖ  يؿلها الٟاث٤ الٗضص و َباٖها التي جمخاػ في ظمُ٘ البِئاث، ٞي جَى

 بالضهاء والخبض ججٗلها ؤ٦ثر الخُىاهاث التي حؿبب مكا٧ل لئلوؿان.

٢انغة ٖلي مهغ ٣ِٞ ول٨نها حكمل مٗٓم بلضان الٗالم و٧ان الٗامل اإلاكتر٥ إلهدكاعها هى و مك٩لت ال٣ىاعى لِؿذ 

 لازال٫ بالخىاػن الُبُعي هدُجت ؤلاؾغاٝ في بؾخسضام اإلابُضاث ٖلي هُا١ واؾ٘ بضاًت مً الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن اإلااضخي.

غ ألن ما جٟٗله ال٣ىاعى صاثما بمٗجي ال٣غى ؤو الىد Roder و٧لمت ٢ىاعى مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجُيُت 

ال٣غى ألي شخيء ،الخكاجل ؤوعا١ الصجغ و٢ل٠ وزكب ألاشجاع وؤ٦ُاؽ وؤٚلٟت مىاص ٚظاثُت وٚحر طل٪ 

وهي ال ج٣غى ل٩ي جخٛظي ٣ِٞ ول٨ً ٖليها ؤن جٟٗل طل٪ ل٩ي جداٞٔ ٖلي جأ٧ل ٢ىاَٗها ألامامُت، خُض جخمحز 

ً ؾٟلُحن وٖضم وظىص ؤهُاب ٦ما ًىظض مً ؤٞغاص هظه الغجبت بإن ؤؾىاجها جخ٩ىن مً ٢اَٗح  -3ن ٖلىٍحن وآزٍغ

وَٛل٠ ألاؾىان مُىا ٢ىٍت زانت الخىاٝ ال٣اَٗت وَؿخمغ همى ألاؾىان َىا٫ خُاة  Cheek molars ؤيغاؽ 6

الخُىان بهٟت زانت لل٣ىاَ٘ بال ؤن ٖاصة ؤٞغاص الغجبت في ال٣ىاعى جدٟٔ لهظه ألاؾىان َىلها الُبُعى 

الخٛظًت وٍدٟٓها مً الهال٥ بالجٕى وفي خالت جغ٦ها جىمى بضعظت حٗى١ الخُىان مً جىاو٫  الظي ًم٨نها مً

ض ٖلي زلض الشضًُاث في الٗالم ومٗٓمها زضًُاث نٛحرة الدجم وهي واؾٗت  الُٗام وجًم هظه الغجبت ما ًٍؼ

و ألاعاهب  Squirrels والؿىجاب Miceوالٟئران  Rats لاهدكاع في البِئاث املخخلٟت خُض جًم الجغطان

Rabbits ٕو ٣ًهض ب٩لمت ٞإع ٧اثً نٛحر ٢اعى ٌؿٕغ الٟغاع ٖىض الكٗىع بالخُغ و ًُل٤ ٖلي ألاهىا ،

 الهٛحرة بالٟئران و ألاهىإ ال٨بحرة منها الجغطان ط٦غ ٧ان ؤو ؤهثي وباللٛت الٗامُت ًُل٤ ٖليها الٟئران.

 ألاهمُت ؤلاكخفادًت لللىاسك 

التي جازغ في ؤلا٢خهاص الٗالمي ٞهي حؿبب ٣ٞض وإجالٝ اإلاىاص الهىاُٖت واملخانُل في الخ٣ل حٗخبر مً ؤزُغ الخُىاهاث 

ًال ًٖ  وألاظغان واملخاػن، وهى حؿخُُ٘ ؤن جدُل ٖكغة ؤمشا٫ ما حؿتهل٨ه مً خبىب بلى ماال ًهلر لئلؾتهال٥ آلاصمي، ٞو

 .و مٟغوقاث ؤو ؤزارطل٪ ٞةن الٟئران والجغطان ج٣غى ٧ل ما ًهاصٞها مً ٚظاء ؤو مالبـ ؤ

 

 وجىلعم الخعائش التي حعببها اللىاسك الي: 

 ؤوال: مً الىاخُت الضساعُت:

 مباقغة ) ٣ٞض للمدانُل في املخؼن ( -1

يُت.10ٌؿتهل٪ الٟإع ٚظاء ًىمي ٌٗاص٫   % مً وػهه مما ٌؿبب زؿاثغ ٖالُت ملخؼون الخبىب واإلاىاص الخمٍى

 

  

 مؿبباث ؤمغاى( -قٗغ – طبل –بى٫  –ٚحر مباقغ )٢غى الخبىب  -1
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 ؤيغاع الٟئران الٛحر اإلاباقغة

 

اث الغمُت ٖلى ب٣اًا آ٧ل ال٣ىاعى.  وهظ٦غ وهى ٖباعة ًٖ الخلىر الظي جدضزه للمسؼون الٛظاجى + همى بٌٗ الٍُٟغ

 ؤمشلت مخٗضصة لبٌٗ الخؿاثغ التي حؿببها الٟئران صازل اإلايكأث الٛظاثُت:

 

 

 

 

 ل٠ُ بنالح ؤصواث لاوؿان اإلاضمغة.جلىر اإلاىاص الٛظاثُت و ج٩ا 

 
 جلىر الٟئران للمىاص الٛظاثُت

 بجالٝ ألازار الخكبي والبالؾد٩ُي وألاصواث اإلاجزلُت واإلاالبـ. 

 
 

 ٢غى مىاؾحر الغنام، وألالىمىُىم، و٧ل ما هى ٢ابل لل٣غى. 
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 ( بجالٝ الٟئران إلاىاؾحر و٧ابالث ال٨هغباء5ق٩ل )

 ىن ٞان الٟئران تهاظم الخبىب ؾىاء ٧اهذ مٗبإة في ػ٧اثب ؤو م٩ىمت ٖلى باليؿبت ملخاػن الٛال٫ والك

ٖالوة ٖلى جلىر هظه الخبىب ومىخجاتها ببى٫ وبغاػ الٟئران  %5ألاعى وجاصي بلي وؿبت ٣ٞض ٦بحرة ٢ض جهل 

 . مما ٣ًٟضها ال٨شحر مً ٢ُمتها ؤلا٢خهاصًت و٢ض جهبذ ٚحر نالخت لئلؾخٗما٫ ألاصمي

   

 

 
 

 

 نابت بال٣ىاعى في مساػن الٛال٫ؤٖغاى ؤلا 

 

  مً  0.5ًَ ؤي ما ًىاػي  45000و ٣ًضع ال٣ٟض الخاصر في الخبىب و مىخجاتها في مهغ بدىالي %

٨ُت و هى ما ٌٗاص٫  5.3اإلاؿتهل٪ و ًهل هظا ال٣ضع الي  % مً ؤلاهخاط  3ملُىن ًَ في الىالًاث اإلاخدضة لامٍغ

 ملُىن ًَ. 33الٗاإلاُت ال٣ٟض الٗالمي في جل٪ اإلاىاص بدىالي  ملُىن ًَ وج٣ضع هُئت الصخت 10.5وٍهل الي 

  ت جامت صازل ؤخض مساػن الخبىب ٞةهه و٢ض ٢ضع ؤهه لى جغ٥ ػوط مً الٟئران الجروٍجي لُخجى٫ بدٍغ

٠ و الكخاء ٖالوة ٖلي بجها جىصٕ هدى  12ٌؿتهل٪ خىالي  بٗحره )طبل  ٦25000ُلى ظغاما زال٫ ٞهل الخٍغ

 مً البى٫ و ٦شحر مً الكٗغ مما ٌؿبب جلٟا ٦بحرا ملخخىٍاث املخؼن.لتر  1.5الٟإع( ، 

  ًؤ٦ثر م 
ً
 ملُىن ًَ مً الخبىب ٖلما ؤن هظه ال٨مُت  42.5و في ال٣غن الخالي حؿتهل٪ ال٣ىاعى ؾىىٍا
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  ملُىن شخو.  130ج٨ٟي إلَٗام 

 

 

  ٌُونٛاع الضواظً و و في مؼإع الضواظً ٞةن الٟئران تهاظم ٖىابغ البٌُ والتربُت وجلتهم الب

 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 ألازكاب وؤهابِب اإلاُاه وال٩ابالث

مهاو٘ الخضًض وألاإلاىهُىم و٦ظل٪ حٗمل ٖلى جل٠ ال٨شحر مً ٢ُ٘ ال٨هغبُت ونٟاثذ ألاإلاىهُىم والخضًض في 

 الُٛاع في اإلاُاعاث واإلاهاو٘ واإلايكأث الٛظاثُت.

 
 بنابت ال٣ىاعى ألؾال٥ ال٨هغباء

 

  بخضار خغاث٤ باإلاىاػ٫ ؤو اإلاهاو٘ او اإلايكأث الٛظاثُت، هدُجت ل٣ُام الٟئران ب٣غى ؤؾال٥ ال٨هغباء

 ٤ هدُجت ٢ُام الٟئران ب٣غى ؤهابِب الٛاػ اإلاُاَُت، وفي اإلاهاو٘ طاث الًِٛ اإلاُٛاة، و٢ض ًدضر الخٍغ

الٗالي ج٣غى الٟئران ؤؾال٥ ال٨هغباء ٞخدضر ألاُٖا٫ مما ٌؿبب زؿاثغ ٦بحرة في ؤلاهخاط، و٨ٍٟي ؤن هظ٦غ ؤن 

ي % مً الخغاث٤ ف20-٢15ُام الٟئران ب٣غى ٖىاػ٫ ال٩ابالث ال٨هغباثُت ٌك٩ل الؿبب الغثِسخي ليكىب 

 .الُابان وهى ع٢م ؤٖلىخه قغ٦ت "ا٩ًاعي" ؤ٦بر قغ٧اث م٩اٞدت ال٣ىاعى هىا٥
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 .الى٣ىص و الٗمالت التي جبظ٫ في ٖملُاث اإلا٩اٞدت الٟئران 

 

 

 مً الىاخُت الصخُتزاهُا: 

  : مً ؤهم ألامشاك التي حعببها الـئران

٤ الٟئرا ت مً ألامغاى جيخ٣ل ًٖ ٍَغ ٤ جىاو٫ اإلاىاص الٛظاثُت اإلالىزت ؤزبذ الٗلم الخضًض ؤن هىا٥ مجمٖى ن، بما ًٖ ٍَغ

٤ الخىٟـ، مً زال٫ جلىر الهىاء بظعاث الٛباع اإلالىر بب٣اًا  بالبراػ وألاجغبت التي جسخلِ ببى٫ وب٣اًا ال٣ىاعى، ؤو ًٖ ٍَغ

٤ ٧اثىاث خُت وؾُُت ٧ال٣مل والبراُٚض و ألا٧اعوؾاث التي جمخو صم ال٣ىاعى وحٗىص إل  مخهام صم ال٣ىاعى، ؤو ًٖ ٍَغ

٤ ال٣ىاعى صازل اإلايكأث الٛظاثُت هي:  ؤلاوؿان،ومً ألامغاى التي ًم٨ً ؤن جيخ٣ل لئلوؿان ًٖ ٍَغ

 

  Plagueالىاعىن:  -1

 
 522ٖٝغ ؤلاوؿان مغى الُاٖىن مىظ ؤ٦ثر مً زمؿت آالٝ ٖام، ول٨ً بخهاثُاث اإلاىحى مىه التي صوهذ، ٧اهذ في ٖام 

٦ما ؤهه ؤهدكغ  ما خىلها وؤؾخمغ ؾخحن ٖاما ٢طخى زاللها ٖلى ماثت ملُىن ضخُت، مُالصي، خُض ؤهدكغ مً مهغ بلى 542ؤو 

ملُىن  43م وؤَل٤ ٖلُه ؤؾم "اإلاىث ألاؾىص" وعاح ضخُخه 1350و 1345في ؤوعوبا الٛغبُت إلاضة زمؿت ؾىىاث بحن ٖامي 

ُاث في مضًىت لىضن ٧ل ؤؾبٕى ٖكغة آالٝ، وفي مىؾ1660بوؿان. وفي ٖام  ُاث  ٩1700ى ٖام م ٧ان ٖضص الٞى ٧اهذ الٞى

ُاث لىضن، وفي ماعؾُلُا ٢خل ٖام  ض ًٖ  1720مكابهت لٞى ما  1802ؤل٠ بوؿان، وفي ؤؾُاهبى٫ ٢خل الُاٖىن ٖام  68ما ًٍؼ

 .ملُىن بوؿان 3.5ؤهدكغ مً مضًىت بىمباي وؤؾخمغ ٖكغة ؾىىاث ٣ٞخل  1896ؤل٠ وؿمت، وفي الهىض ٖام  ٣ً150اعب 

، ل٨ً ٧ل ٖلى خضا، وصون الخيؿ٤ُ (Yersin) ٞغوسخي وآلازغ (Kitazato) ان ؤخضهما ًاباويؤ٦دك٠ ٖاإلا 1894في ٖام  -

ا في صم وإصعاع وبغاػ التي وظضث   )pestis) Pasteurella ( Yersinia pestis(ُٞما بُنهما، بإن هىا٥ ٖال٢ت بحن الُاٖىن والب٨خحًر

ىر ٦ىا٢ل للمغى مً ال٣ىاعى لئلوؿان، ل٣ض وظض ؤن هىا٥  1897ال٣ىاعى اإلاٍغًت، وفي ٖام  هٕى  200وظضث الٗال٢ت للبٚر

جي، وحؿخُُ٘ ظغزىمت الُاٖىن الب٣اء خُت لٗضة  مً ال٣ىاعى في الٗالم جى٣ل الُاٖىن، وؤهمها الجغط ألاؾىص والجغط الجرٍو

  ع خُض جخالءم الٓغٝو هىا٥.قهىع في ؤٖما١ الجخى 

مً ؤهم ألامغاى التي جيخ٣ل لئلوؿان جلٗب ال٣ىاعى الضوع الغثِسخي ٞيها مغى الُاٖىن الظي ٌٗخبر مً ؤزُغ وهى  -

بهىعة مخ٣ُٗت زم ؤ٢خهغ خضوزه مىظ  1940 - 1899ألامغاى خُض ؤهل٪ اإلاالًحن في الٗالم والظي ؤنِبذ به مهغ مىظ ٖام 

ا  في بٌٗ 1947 -1941ٖام  ؿبب هظا اإلاغى ب٨تًر ىث الٟإع الكغقي. Yersinia pestisاإلاىا٤َ الؿاخلُت َو ى٣لها ؤؾاؾا بٚغ  ٍو

 

مُا:  -2  Tularemiaالخىالٍس

https://en.wikipedia.org/wiki/Pasteurella
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ؿمي ؤًًا ب )صاء جىلحري  مُا َو ( وهى ؤخض deerfly fever  الخمى اإلاخماوظت -خمى طبابت الٛؼالن -خمى ألاعاهب  -الخىالٍع

ا ألامغاى اإلاٗضًت الىاصعة حؿببه ت ب٨خحًر ِك٠ ٖام  (Francisella tularensis) الٟغوؿِؿلت الخىالٍع
ُ
ؤ٦د

غاى وألاعيُت الؿىاظب بحن1911 تو  ٢غخت الجلضو  الخمى حكمل ألٖا ضر هٕى مً خحن آلزغ،و ٢ض ًد جطخم الٛضص اللُمٟاٍو

ت،  ؤلالتهاب الغثىي  مً  ال٣ىاعى وألاعاهب وألاعاهب البًر
ً
ؤو بلتهاب في الخل٤. ًازغ اإلاغى بك٩ل عثِسخي ٖلى الشضًُاث، وزانت

م مً ؤهه ًم٨ً  ىام والخُىاهاث ألالُٟت، مشل ال٨الب وال٣ُِ والهامؿتر، وحٗض ال٣ىاعى ٖلى الٚغ ؤن ًهِب الُُىع وألٚا

ىدكغ هظا اإلاغى في ٧ل ؤهداء الٗالم، وهى مغى ممُذ ، وؤ٦ثر ٞتراث جىا٢له  ا اإلاؿببت ٍو وألاعاهب مً ؤهم الخاػهاث للب٨خحًر

غان/ًىهُى الى ؤًلى٫/ؾبخمبر وحؿخُُ٘ الب٨ تها بحن جدضر بحن قهغي خٍؼ ا اإلاؿببت للمغى ؤن جدخٟٔ بدٍُى ًىما،  530-247خحًر

بحن مً البؿاجحن واإلاؿاخاث اإلااثُت  .وؤ٦ثر ؤلاناباث جدضر ٖىض الؿ٩ان ال٣ٍغ

 

 

  Leishmaniasisاللؽماهُا: -3

ب والجاٝ، واإلاغى مىدكغ في الكغ١ لاوؾِ  اللكماهُا مغى ظلضي مٗغٝو في الٗغا١ بإؾم )خبت بٛضاص(، مىه الَغ

ض  .ًغان وآؾُا الىؾُى وعوؾُاوإ ت ٞيها جٍؼ ا هظا اإلاغى وؤلاناباث الؿىٍى وجيخ٣ل الى  %40وحٗخبر ال٣ىاعى زاػها لب٨خحًر

ت في ؤلاوؿان بىاؾُت البٗىى. ٤ اللؿ٘ في ألاطن واإلاىا٤َ الخؿاؾت اإلا٨كٞى  ؤلاوؿان ًٖ ٍَغ

 

  Leptospirosis إلتهاب الىبذ اإلاعذي: -4

مُاث   Leptospirosis ( : مغى اللبخىؾبحروَػـ -ؾبحرامغى اللبخى  -) صاء البًر

ًىدكغ هظا اإلاغى في ؤهداء ٖضًضة مً الٗالم، وٍهِب ؤلاوؿان وال٣ىاعى واإلاىاشخي وال٨الب وَِٗل 

في )٦لى( الجغطان وٍُغح م٘ ؤلاصعاع،  Leptospira icterohaemorrhagiae) م٨ُغوب هظا اإلاغى و ؤؾمه )

ُٞهاب ؤلاوؿان بطا ما المـ اإلااء ؤزىاء الؿباخت في مىا٤َ ًىدكغ بها اإلاغى، ؤو مً زال٫ ٚباع املخاػن 

غة وآالم  اإلاخىاظض صازلها الٟئران اإلاهابت، ؤو جىاو٫ ؤٚظًت مغث ٖليها الٟئران. ومً ؤٖغايه الخمى وال٣كٍٗغ

ت الجلض املخاَُت.الجؿم والخ٣ُا، وهىا  ٥ ؤٖغاى ؤزغي ٚحر مباقغة ٧الحر٢ان وإلتهاب السخاًا وؤهٞؼ

غ وال٨الب ؤ٦ثر ؤهمُت مً ال٣ىاعى في ه٣ل اإلاغى للبكغ.  وٍجب الخظ٦حر بإن اإلاىاشخي والخىاٍػ

 

 : Murine typhus الخُـىط -5

ِخو 
ُ
ؤو٫ مغة ٦مغى وباجي ٖام ًهِب هظا اإلاغى ؤلاوؿان وال٣ىاعى، وهى مً ألامغاى واؾٗت ؤلاهدكاع، و٢ض ش

٨ُت الى  1939 ت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ُُتي، وونلذ ضخاًاه الؿىٍى  1940ضخُت في طعوتها ٖام  5000في ؤلاجداص الؿٞى

وهى م٨ُغوب ٌِٗل ٖلى بغاػ البراُٚض التي حِٗل ٖلى ال٣ىاعى، والخُىعة لِؿذ  Rickettsia (mooseri) typhi ومؿببه هى

ى  ر بل مً البراػ الظي ًىظض ب٣غب اللؿٗت، ٞٗىض خ٪ ؤلاوؿان م٩ان اللؿٗت ُٞضزل اإلا٨ُغوب الى الضم، و٢ض مً لؿٗت البٚر

 ( ألازغ ألا٦بر في ج٣لُل زُىعة هظا الىباء.٧DDTان إل٦دكاٝ ا٫)

 

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%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
http://kenanaonline.com/users/veteranian/posts/153124


164 

 

 :Salmonellosis العاإلاىهُال -6

ا اإلامغيت لئلوؿان  Serotypes هٕى 600ًًم ظيـ الؿاإلاىهُال خىالي  غ و ال٣ىاعى مً الب٨خحًر والخُىاهاث )اإلاىاشخي و الخىاٍػ

ا مً مؿبباث الدؿمم الٛظاجي الظي ًهل خض ؤلانابت اإلامُخت. وجدضر  ت مً الب٨خحًر ض ؤهىإ هظه املجمٖى َٗ
ُ
والُُىع(، وح

٤ البى٫ والبراػ الظي  ا، و٢ض شخهذ ال٣ىاعى ٦ىا٢ل للمغى ًٖ ٍَغ ٤ جىاو٫ ٚظاء ملىر بخل٪ الب٨خحًر ؤلانابت ًٖ ٍَغ

  .ٗه في الخ٣ى٫ واملخاػن ٢غب اإلاىاص الٛظاثُت، وصوع الٟإع اإلاجزلي هى ؤ٦ثر زُىعة مً ظغطان الخ٣لجً

 

  Lymphocytic Choriomengltisالتهاب السخاًا واإلاؽُمت الخلىي اللمـي  -7

ب بٗض ؤن ٖؼلذ  مغى ٞحروسخي ًهِب ٞئران اإلاىاػ٫ و صازل اإلايكأث، ولم ج٨دك٠ ٖال٢ت الٟإع بال مً و٢ذ ٢ٍغ

٤ ٞئران اإلاىاػ٫، ًبضؤ اإلاغى بإٖغاى 50ٞحروؾاث مً ؤخكاء الٟإع اإلاجزلي، ٞىظض ؤن  % مً مؿبباث اإلاغى جهل ًٖ ٍَغ

حكبه ؤٖغاى ألاهٟلىهؼا زم جٓهغ ؤٖغاى اإلاغى بٗض ٖضة ؤًام، خُض جبضو ٖلى اإلاٍغٌ خاالث ٖضم بجؼان عصوص ٞٗله والخمى٫ 

 بٗض ٖضة ؤؾابُ٘ مً بناباتهم ول٨ً هىا٥ خاالث ممُخت.)الىٗاؽ( وؤخُاها الكلل، ٌكٟى ؤ٦ثر اإلاغضخى 

 

 : خمي عمت الـإس -8

 الىاجج ًٖ جلىر الجغوح بإهىإ مً اإلا٨ُغوباث مً ٞم الٟئران

 

 الععاس: -9

 في بٌٗ الخاالث هدُجت لًٗت ال٣ىاعى.

 

 الدعمم الؼزائي: -10

ا الباؾلُت الظي ًدضر هدُجت جلىر الٛظاء ببراػ ال٣ىاعى التي ج٩ىن مهضع ؤلانابت بمؿببا ث الدؿمم: الضوؾيخاٍع

٤ بغاػ ال٣ىاعى.  وألامبُت ومؿبباث الخ٣ُىص ًٖ ٍَغ

 

 :ؤلالتهاب السخائي وؼلل ألاوـاٌ هدُجت بعن الـحروظاث -11

 

 وصًضان البلهاعؾُا مً ظيـHeterophusٖالوة ٖلي بٌٗ ألامغاى الُُٟلُت مشل الضًضان الىع٢ُت مً ظيـ  

Schistosoma مً ظيـ والضًضان ألاؾُىاهُت Trichynella spinalis  التي لم ًشبذ وظىصها في مهغ ٦ما جى٣ل الٟئران ؤمغاى

 وهي هٕى مً الخُٟىؽ ٣ًىم خلم ال٣ىاعى بى٣لها لئلوؿان. Rickettsisa poxآزغي مشل 

 

 الىلع الخلعُمي لللىاسك

Kingdom: Animalia  اإلامل٨ت الخُىاهُت 

 Phylum: Chordataقٗبت الخبلُاث 
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ا  Sub phylum: Vertebrataث  ال٣ٟاٍع

 Class: Mammaliaالشضًُاث    

 Sub class: Eutheriaطواث اإلاكُمت  

 Order: Rodentiaعجبت ال٣ىاعى  

دب٘ هظه الغجبت ٖلي مؿخىي الٗالم  ج٣ؿم ال٣ىاعى الى ٖاثالث لها ؤهمُت ب٢خهاصًت و  4ٖاثلت مىدكغة منها في مهغ  32ٍو

ت مً الٗاثالث بىاء ٖلى م دُت الهامت. مجمٖى ىلىظُت والدكٍغ ت مً الهٟاث اإلاىٞع  جمٖى

 

ألاهدؽاس التي مىً ؤن حعبب ؤلشاس داخل اإلايؽأث  وؿُما ًلى عشك ألهم عائالث اللىاسك الؽائعت -

 الؼزائُت:

 

 Family: Muridaeعائلت العمالن  -1

لاخىالل ان حؿبب ايغاعا التي ٢ض ًم٨ً في ٦شحر مً وجًم ؤهم ؤظىاؽ ال٣ىاعى طاث ألاهمُت ؤلا٢خهاصًت ال٨بحرة 

 وهي بالٛت للميكأث الٛظاثُت

 

 ظغط الُِٛ( -ٞإع الخكاجل -) ظغط الخ٣ل الىُلي Arvicanthis niloticusظيـ  -1

Field rat, grass rat, Nile rat, Kusu rat  

 
 ظغط الخ٣ل 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 َىبي  -
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 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 واإلاهاٝع و  -
ً
ًًٟل الخٛظًت ٖلي حهاظم الخ٣ى٫.ٌِٗل هظا الىٕى في جخىع ًدٟغها في باًَ ألاعى مًٟال

خٛظي ٖلي الخبىب و الخًغواث والبظوع و٢هب الؿ٨غ و٢ل٠ لاشجاع و  ظمُ٘ مدانُل الخ٣ل و الىجُلُاث ٍو

ًلجإ ؤخُاها الي الهجغة صازل اإلاىاػ٫ واإلايكأث في خالت ٖضم وظىص ٚظاء بالخ٣ى٫، وبظل٪ ًم٨ىه صزى٫ اإلايكأث 

 .الٛظاثُت و بخضار ؤيغاع ظؿُمه بها

 إهدؽاسه -

ِٗل ٖلي ظؿىع التٕر واإلاهاٝع وال٣ىىاث اإلااثُت و  - ًىدكغ في مٗٓم هىاحي الضلخا و الهُٗض و الؿاخل الكمالي َو

ىانل الخ٣ى٫ وؤخُاها اإلاىاػ٫ واإلايكأث  البخىن ٞو

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

مبر خُض وظض ان  اوؿب ٞتراث الخ٩ازغ له في - غ، ٞترة الخمل 60قهغي ًىهُى وهٞى % مً الخىامل ٧اهذ في قهغ ا٦خٍى

 ًىما و جبلٜ الٟئران بٗض زالر قهىع و حؿخُُ٘ ان حِٗل جدذ الٓغٝو الُبُُٗت زالر ؾىىاث  20

 هظا الجغط ٖضواوي اإلاُى٫، و الًم٨ً مؿ٨ه بالُض خُض ٣ًىم بٌٗ لاوؿان ازىاء طل٪ -

2-Rattus 

حن هما و ٣ً٘ ج   دذ هظا الجيـ هٖى

جي  - ؤ  Rattus norvegicusالجشر الجرٍو

جي اللزس، ؿإس املجاسي ؤو الجشر البجي ؤو حشر ألاماهً الشوبت  عمى ؿإس الىحرٍو  َو

Norway rat, Sewer rat, Brown rat 

 ًىدؽش في حمُع ؤهداء العالم، ًخىاحذ بىثرة في اإلاذن،  

 ، إر ًتراو  -
ً
 ظم ( وفي بٌٗ ألاخُان ٢ض ًهل أل٦ثر مً طل٪ 500 - 200) ح وصهه ما بحنؤهبر ؤهىاع الجشران حجما

ٗخبر ؤقغؽ ؤهىإ ال٣ىاعى وفي بٌٗ ألاخُان ٢ض حهاظم ؤلاوؿان-  ٢ىي البيُت َو

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

 ألاطن ٢هحرة وؾم٨ُت ومُٛاة بالكٗغ-

 ضبب و ؤه٠ مبُِطو عؤؽ م -

 الٓهغ لىهه بجي و البًُ عماصًت-

ل )- ؾم( ٖاع مً الكٗغ مُٛى ب٣كىع، ؤ٢هغ مً َى٫ الجؿم و الغؤؽ مٗا، لىهه عماصي  21 - 15طًل ؾمُ٪ ٍَى

 ؾم.  46و  32.5مكىب باللىن البجي والبًُ باهذ، و ٢ض ٩ًىن لىهه ؤؾىص ؤو بيُا ٞاجدا، ًتراوح َىله بما في طل٪ الظًل بحن 
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بت.ًدٟغ ؤهٟا٢ه جدذ ؾُذ التربت ٖلى ٖم٤ ٚحر بُٗض مً هى - بلى  30مً ألاهىإ ناوٗت ألاهٟا١ ًًٟل ألاما٦ً الَغ

ؾم، في اإلاُاخً ومساػن الٛال٫ واملجاعي ومساػن آلاالث  الؼعاُٖت وصازل بٌٗ اإلايكأث الٛظاثُت، ٢ضعجه ٖلى الدؿل٤  40

 مدضوصة ول٨ىه ٢اصع
ً
ًًٟل الخٛظًت ٖلي اإلاىاص حر في البِئت املخُُت ،ًٟترؽ نٛاع الٟئران، ٖلى الٗىم ،قضًض الخظع ألي حٛا

ؾىىاث، وجبضؤ ؤلاهار في  3-2ٌِٗل مً .٢ُ٘ البراػ )البٗحراث( مخىازغة ؤؾُىاهُت الك٩ل، طاث املخخىي البروجُجي الخُىاوي

مغة  12الؿىت و٢ض ًهل ٖضص الىالصاث بلى مغاث في  6-4ًىما وجلض ألاهثى  25-21ؤقهغ وجتراوح مضه الخمل بحن  4-3الخىالض بٗض 

هل ٖضص ما جًٗه ألاهثى مً نٛاع   .ؤقهغ 4في ٧ل مغه وجهل الهٛاع بلى جمام هطجها بٗض  8ٍو

 

 إهدؽاسه -

ت  بت ٦ًٟاٝ الىُل و في ألاما٦ً التي جخىاٞغ ٞيها اإلااصة الًٍٗى ت وزانت ألاما٦ً الَغ ًىدكغ في مٗٓم ؤهداء الجمهىٍع

ىدكغ في الضلخا و مشل مؼإع ألالبان  والضواظً وؤلاهخاط الخُىاوي ومهاو٘ ألالبان وؤلاهخاط الخُىاوي ٦ما ًىدكغ في ؤلاؾُبالث ٍو

 الهُٗض ومضن ال٣ىاة.

 

 

 

 
 

جي  الجغط الىحرٍو

 

 Rattus rattusالجشران اإلادعللت -ب

جي ٢ض ًهل الي  -  مً الجغط الجرٍو
ً
،الظًل ظغام ،الجؿم عق٤ُ،الظًل ؤَى٫ مً ال 250ؤنٛغ حجما

ً
جؿم والغؤؽ مٗا

ِٗل مِٗكت  جي َو  والبىط مؿخض١ والُٗىن ؤ٦بر مً الجرٍو
ً
لت وؿبُا ُت وجهاًخه مؿخض٢ت، ألاطن ٍَى ٖلُه خل٣اث ًٚغٞو

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

مي - لت باليؿبت للجؿم ، ًٟ -عماصي –البًُ بًُاء ٦ٍغ ًل الخٛظًت ٖلي اإلاىاص طاث املخخىي ؾىصاء،ألاعظل ٍَى

 الؿ٨غي.
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 إهدؽاسه -

ت في الىظه البدغي وال٣بلي والؿاخلي و مضن  ًىدكغ في اإلاىاوئ و اإلاىاػ٫ و الخ٣ى٫ و الخضاث٤ ٖلي مؿخىي الجمهىٍع

لي الخبىب وصازل اإلايكأث الٛظاثُت.  ال٣ىاة و ًخٛظي ٖلي اإلاىاص املخؼوهت ٖو

 ؤهىإ هي: 3وحكمل الجغطان اإلادؿل٣ت بمهغ 

 R.r. frugivorusالجشر اإلادعلم رو البىً البُماء ) حشر الىخُل(  -

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 الىسُل بطا جىاٞغ طل٪.  ٍو

 
 ظغط الىسُل

 

 

 R.r. alexandrinesرو البىً الشمادًت) حشر العىىذسي(  الجشر اإلادعلم -

ُل٤ ٖلُه الجغط الؿ٨ىضعي   الٓهغ ؤؾىص ماثل للغماصي وقٗغ البًُ لىهه عماصي ٍو

 

 
 الجغط الؿ٨ىضعي 

 

 R.r. rattusالجشر اإلادعلم ألاظىد  -

ُل٤ ٖلُه  الٓهغ لىهه ؤؾىص ماثل للبجي و البًُ وألا٢ضام ؾىصاء جمُل للغماصي ٍو
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 ٞإع الؿًٟ( -ظغط اإلاغا٦ب -، ٞإع الٌٗ Black ratط طو البًُ الؿىصاء) الجغ 

 
 الجغط لاؾىص

 

  Musحيغ – 3

 House mouseوؤؾمه الكاج٘  Mus Musculusؤهمها الٟإع اإلاجزلي  -

لت ، ظغام 30ٞإع نٛحر الدجم ٢ض ًهل وػهه الي  - ، ألاطن ٍَى
ً
الظًل ؤ٢هغ٢لُال مً َى٫ الجؿم والغؤؽ مٗا

 بطا ما ٢ىعهذ بجمجمت الجغطان الهٛحرة،البًُ ماثلت للغماصي والٟغو بجي وقٟاٞت،ا
ً
لبىػ مضبب و٢هحر ،الجمجمت ؤ٦ثر ي٣ُا

 ؤخُاها ًمُل للغماصي والكٗغ هاٖم مً الٓهغ والبًُ.

إ٧ل في الخ٣ل مدانُل الخبىب والىجُلُاث ،ٌِٗل هظا  ًٟل الخبىب ٍو جهاًت الظًل مضبب ،ًخٛظي ٖلي البظوع ٍو

 في اإلاىاػ٫ و الخُام ومساػن الٛال٫ و الخضاث٤ و صازل اإلايكأث. الىٕى 
ً
 آًًا

 إهدؽاسه:

٨ثر في مساػن  ِٗل ؤًىما وظض ؤلاوؿان في اإلاجز٫ و اإلايكأث و في الخ٣ل ٍو ٨ًثر في الضلخا و الىظه ال٣بلي و مضن ال٣ىاة َو

 الخبىب والض٤ُ٢. 

  

 
 

 الٟإع اإلاجزلي
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  Acomysحيغ  – 4

بحن الهٛحر و اإلاخىؾِ و ًسخل٠ لىن الٓهغ ما بحن اللىن املخمغ و البجي ؤو اإلاؿىص جبٗا للىٕى ، ٞغوة  ٞئران حجمها ما

٣٘ جدذ هظا الىٕى ألاهىإ الخالُت:  الٓهغ قى٦ُت اإلالمـ، الظًل ٖلُه خل٣اث ٍٖغًت ٖليها ؤقىا٥ ٍو

  الـإس الؽىوي اللاهشيAcomys cahirinus-  

  Egyptian spiny mouseوؤظمه الؽائع  

 

 مً الٟإع اإلاجزلي ٢ض ًهل بلي لىن عاخت الُض و ؤزمـ ال٣ضم و الظًل ٚحر مؿىصة-
ً
ظغام ،ألاطن ٦بحرة  40،ؤ٦بر حجما

خمحز بىظىص قٗحراث قى٦ُت في الغب٘ ألازحر مً الٓهغ طاث  ت والجمجمت طاث ؾُذ مىبؿِ ،لىن الٓهغ ؤؾىص ٍو مؿخضًغة ٖاٍع

خمحز باإلالمـ الكى٧ي بالٓهغ وهى مجزلي،الظًل ؤَى٫ لىن ؤؾىص ؤو عماصي ؤو بجي قاخب)ؤعصوا ت اللىن ٍو ػي( و البًُ ؤعصواٍػ

 ب٣لُل مً َى٫ الغؤؽ و الجؿم مٗا،الظًل ٖلُه خل٣اث زكىت. 

 بهدكاعه:

خٛظي ٖلي   ما ًىظض في الؼعاٖاث ٍو
ً
ت وهاصعا ـ و الىاخاث البدٍغ ًىدكغ ٖلي ظاهبي واصي الىُل ختي ؤؾىان و ٢ىاة الؿَى

 و البظوع واإلاىصا الٛظاثُت.الخبىب 

 
 الٟإع ال٣اهغي الكى٧ي

 

 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

لكى٦ُت مىظىصة ٖلي الغؤؽ و الٓهغ و الجىاهب والؿىام، الظًل ؤؾىص، الظًل ؤ٢هغ مً َى٫ الغؤؽ والجؿم مٗا، الٟغوة ا

ىظض ٖلُه خل٣اث وؤقىا٥ وألاؾم الكاج٘   Golden spiny mouseالظًل ٚحر ملىن بلىهحن ٍو

 Acomys viator الٓهغ بجي ٚام٤، البًُ بًُاء 

 Avomys hunter بجي ٚام٤، البًُ بًُاء 

 Acomys helmyi اللىهحن بىيىح. الٓهغ بجي قاخب، الظًل ال ًىظض ٖلُه 

 

  Nesokia indicaحشر ؤبى عـً) الجزوهُا( -5
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 Bandicoot rat, Girodi, Abu Afanألاظم الؽائع له 

 

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

لُه خل٣اث خلؼوهُت ول٨- ىه ًخمحز بالخغاق٠ُ التي الظًل ؤ٢هغ ب٨شحر مً َى٫ الغؤؽ والجؿم مٗا وجهاًخه مؿخض٢ت ٖو

مي والٟغو لىهه بجي مدمغ ؤو ماثل الي البجي،البىػ ٚحر خاصة، و ألاطن ٦بحرة ٖليها بٌٗ  جىظض ٖلي طًله،البًُ ٦ٍغ

الكٗغ،ألا٢ضام لىجها ؤبٌُ ،ألاعظل ٢هحرة وؿبُا، له ال٣ىاَ٘ الٗلُا ممخضة لؤلمام، له عاثدت الخانت التي جٟغػها ٚضص 

ت.قغظُت، ٌِٗل في لا  حر اإلاؼعٖو ت ٚو بت اإلاؼعٖو  ما٦ً الَغ

 

 إهدؽاسه: -

ٗخبر هظا الجغط مً ألاهىإ الكاجٗت و اإلاىدكغة في  ًىدكغ في الجؼء الكمالي الٛغبي في الضلخا وواصي الىُغون و الىاخاث َو

 بمدهى٫ ألاعػ وبٌٗ اإلاىاص الٛظاثُت.
ً
 قغ١ ؤؾُا و مً ال٩اثىاث الًاعة ظضا

 
 ظغط ؤبى ًًٖٟىضر 

 

غة و ٖال  ت اإلاىدكغة في  خغاء مهغ الكغ٢ُت والٛغبُت و قبه ظٍؼ وة ٖلي ألاهىإ الؿاب٣ت ًىظض بٌٗ ألاهىإ الصخغاٍو

 ؾِىاء و ألاما٦ً اإلاؿخهلخت خضًشا و ًى ظض منها:

 

 ( Family: Dipodidaeعائلت الجشابُع)  -2

و٦ظل٪ ًسخل٠ اللىن مً البجي  مً ؤهم زىام هظه الٗاثلت: ًسخل٠ الدجم بحن الهٛحر و ال٨بحر بةزخالٝ ألاهىإ

لت ، الؿا١ و الغؾٜ بالغظل الخلُٟت مىضمجت، ألاناب٘ الٗاملت بالغظل الخلُٟت  اإلاؿىص بلي البرج٣الي ، ألاعظل الخلُٟت ٍَى

با مغة وهه٠ َى٫ الجؿم والغؤؽ مٗا و ًيخهي بٟغقاه ؾىصاء اللىن ٢متها بًُاء و  ٖضصها زالزت، َى٫ الظًل ٌؿاوي ج٣ٍغ

وؾٝى ه٣ىم بكغح ؤهم ألاظىاؽ التي ٢ض ًم٨ً ؤن جهِب بٌٗ اإلايكأث الٛظاثُت او  Allactaga, Jaculusؤظىاؽ  ًىظض مً

ت وهي ألاهىإ ألاجُت:  الهىاُٖت التي ج٣ام باإلاىا٤َ الصخغاٍو

 Jaculus orientalisالجغبٕى اإلاهغي ال٨بحر) ظا٧لىؽ(  - ؤ



172 

 

 
 الجغبٕى اإلاهغي 

 

 

خمحز باالحي:  ٍو

لت حكبه ؤعظل ال٨ىجاعو ، ظغام 150ل الي ٦بحر الدجم ٢ض ًه- الظًل ؤَى٫ مً َى٫ الغاؽ ،ؤعظله الخلُٟت ٍَى

كت مً الكٗغ ألابٌُ و ألاؾىص،والجؿم ب٨شحر لىن الٓهغ بجي بغج٣الي والبًُ بًُاء، ًخٛظي ، هاصيء الُبإ، الظًل ًيخهي بَغ

ت الجاٞت وظظوع الىباجاث.  ٖلي البظوع و الخكاجل الصخغاٍو

 Jaculus Jaculus هٛحرالجغبٕى ال - ب

 

 
 الجغبٕى الهٛحر

ًىدكغ هظا الىٕى في مهغ بؿِىاء والجؼء ، لىهه بحن البرج٣الي والبجي الٟاجذ، ظغام 60نٛحر الدجم ٢ض ًهل الي -

متر و ًىظض لها ؤهٟا١ للهغوب منها و  2الكمالي مً الصخغاء الكغ٢ُت ،حِٗل هظه ألاهىإ في جخىع في ألاعى الهلبت ٖلي ٖم٤ 

ت الجاٞت وظظوع الىباجاث.ج   خٛظي ٖلي البظوع و الخكاجل الصخغاٍو

 

 

عدُذي )الجشبلغ(  -3  Family Cricetidaeعائلت هَش

 

ت  ت الخضًشت ؤلاؾخهالح و زانت في مى٣ُت الهالخُت و الىىباٍع ًىدكغ مٗٓم ؤٞغاص هظه الٗاثلت في ألاعاضخي الصخغاٍو

 ٍبت منها و ًدب٘ هظه الٗاثلت ألاظىاؽ ألاجُت:٢ض ًهِب اإلايكأث الٛظاثُت ال٣اثمت ٞيها ؤو ال٣غ 

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

 Genus Gerbillusؤزمو ال٣ضم ٌُٛيها الكٗغ ٧امال و قٗغ البًُ لِـ له ٢اٖضة عماصًت -
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 Genus Merionesؤزمـ ال٣ضم حُٛي ظؼثُا بالكٗغ و ٢اٖضة قٗغ البًُ لىجها عماصي -

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 

 Genus Pachyuramysصاء ، لى قٗغ البًُ ؤبٌُ الظًل ًإزظ ق٩ل الهغوه بضون ٢مت ؾى -

 و ُٞما ًلي قغح ألهم ألاهىإ :

 Gerbillusحيغ الجشبلغ  - ؤ

 Gerbillus pyramidumظغبٕى الهغم  -1

 

 
 الجغبلـ

َى٫ الظًل ؤَى٫ مً َى٫ الغؤؽ ، لىن الٟغو بغج٣الي وألاعظل مُٛاة بكٗغ،  ظغام 70-60الدجم ٢ض ًهل الي -

بها زهلت مً الكٗغ اإلااثل بلي ألاؾىص، ًىدكغ هظا الىٕى في ؾِىاء و ال٨شبان الغملُت و واصي  جهاًت الظًل، والجؿم مٗا

ت.  الىُغون والُٟىم في اإلاىا٤َ الصخغاٍو

 

 Gerbillus gerbillusظغبٕى الهٛحر  -2

ت، ظغام 30نٛحرالدجم ٢ض ًهل الي  ل ؤَى٫ َى٫ الظً، لىن الٟغو بغج٣الي مهٟغ ؤو مدمغ و زانت في اإلاى٣ُت الٓهٍغ

ت و زانت  مً َى٫ الغؤؽ والجؿم مٗا. جخٛظي الجغابُ٘ ٖلي بظوع وظظوع الىباجاث و الخكغاث و جىدكغ في اإلاىا٤َ الصخغاٍو

 في مى٣ُت ؾِىاء.

ىوـ  - ب  Merionesظيـ اإلااٍع

 نٟاجه:

 Meriones libycusٚالبا ما ٩ًىن الظًل ؤ٢هغ مً الغؤؽ و الجؿم مٗا ما ٖضا ، ظغام 90: 30جتراوح اوػاهه بحن -

ٞالظًل ؤَى٫ ، لىن الٟغو مهٟغ ؤو بجي مهٟغ والٟغوة هاٖمت،البًُ بًُاء. ًخٛظي ٖلي ظظوع الىباجاث و الخكاجل 
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ت وؤنبذ ألان طو ؤهمُت ب٢خهاصًت في اإلاىا٤َ الجضًضة خُض ًخٛظي ٖلي املخانُل التي بها. ًىدكغ في ؾِىاء و  الصخغاٍو

ت.الصخغاء الكغ٢ُت والٛغبُت بال٣غب مً ؤلا   ؾ٨ىضٍع

 
ىوـ  اإلااٍع

 

ىظض مىه في مهغ ٖضة ؤهىإ هي  ٍو

- Meriones crassus (Silky jird, Sundevalls jird) 

ل ولىهه بجي مهٟغ قاخب ًيخهي بلىن ؤؾىص، والبًُ وألا٢ضام الخلُٟت  ت طاث قٗغ هاٖم ٍَى الٟغوة مً الىاخُت الٓهٍغ

يخهي بٟغقاه واضخت. ٌٗ ِل هظا الىٕى في اإلاىا٤َ الؿاخلُت و الىصًان في ؾِىاء و الصخغاء لىجها ؤبٌُ ، الظًل ط لىهحن ٍو

الكغ٢ُت وجىظض الجخىع بحن الصخىع و ألاحجاع خى٫ اإلاباوي و الخُام وؤ٧ىام ال٣ل و خى٫ الصجحراث، الجخىع ؾُدُت طاث 

ٗمل جخىعه في ألاعى الهلبت.  ٞخداث مخٗضصة َو

Meriones shawi- 

ت م٘ وظىص زِ لىهه مهٟغ ؤو بغج٣الي ٖلي ٞئران طاث حجم ٦بحر ، الٟغوة  هاٖمت ولىجها بجي مهٟغ مً الىاخُت الٓهٍغ

ت مً  إزظ لىن ال٣ٞغ ت ٍو الجاهبحن ًمخض ختي ال٨ٗب، البًُ لىجها ؤبٌُ، ألاطن ملىهت، الظًل لىهه باهذ مً الىاخُت الٓهٍغ

يخهي بٟغقاه لىجها ؤؾىص. ٌٗمل هظا الىٕى جخىعه في ألا  عى الش٣ُلت ٖلي الؿاخل الٛغبي جدذ ألاشجاع، الىاخُت البُىُت ٍو

ت و الؿلىم  وصٌ٘ الُب٘ ًم٨ً مؿ٨ه بؿهىلت، الجخىع مخٗضصة الٟخداث. ًىدكغ هظا الىٕى في مهغ بال٣غب مً لاؾ٨ىضٍع

 ولُبُا و الجؼاثغ واإلاٛغب.

 

-Meriones libycus (Libyan jird الجحرد اللُبي) 

 ٚام٤ م٘ وظىص زِ بغج٣الي واضر ٖلي الجىاهب ٞئران طاث حجم ٦بحر ، لىن الٓهغ ؤنٟغ

يخهي بٟغقاه ؾىصاء. هظا الىٕى ٖضواوي   ت ٍو ، البًُ لىجها ؤبٌُ، ألاطن ٚحر ملىهه، لىن الظًل بغج٣الي مً الىاخُت الٓهٍغ

ِٗل في ؤ٧ىام الغما٫، ٌِٗل هظا الىٕى في الصخغاء الٛغبُت بال٣غب مً لاؾ٨ ت و في اإلاُى٫ و مً الهٗب مؿ٨ت بالُض َو ىضٍع

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

 ظيـ الؿامىمي-ط

الٟئران مً الىٕى ال٣هحر اإلامخلئ ، ًسخل٠ لىن الٓهغ مً البرج٣الي املخمغ الي ألاؾىص، لىن البًُ والجىاهب مهٟغة، 

لُه قٗغ ٦ش٠ُ ًيخهي بٟغقاه لىجها ؤؾىص، عاخت الُض ألاطن نٛحرة ومضوعة ، َى٫ الظً ل ؤ٢هغ مً َى٫ الجؿم والغؤؽ مٗا ٖو

 زالُت مً الكٗغ ، ؤزمو ال٣ضم ٖلُه بٌٗ الكٗغ.
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 الؿامىميظغط 

 

 و ًمخاػ بما ًلي : fat sand rat, jarade)و ًىظض مىه ٞإع الغمل الؿمحن وؤؾمه الكاج٘ الجغاصة ؤو ٞإع الغمل الؿمحن )

َى٫ الظًل ؤ٢هغ مً َى٫ الغؤؽ ، لىن الٓهغ مً البرج٣الي املخمغ الي ألاؾىص، مً الىٕى ال٣هحر اإلامخليء الجؿم-

لُه قٗغ ٦ش٠ُ ت. ًىدكغ في الجؼء الكمالي الٛغبي مً الضلخا و في قما٫ ،والجؿم ٖو ًخٛظي ٖلي مىاص البِئت الصخغاٍو

 الصخغاء الٛغبُت.

 

 

 

 

 Fmily: Spalicidaeعائلت الاظبلُىغ  -4

 و التي مً ؤهم زهاثهه  Spalaxًدب٘ هظه الٗاثلت ظيـ

ًخٛظي ٖلي الضعهاث والبهُالث وظظوع ، الٟغو هاٖمت طاث لىن ٚام٤، ٖضم وظىص طًل ؤو ُٖىن ؤو ؤطن زاعظُت-

 و مً ؤهم ألاهىإ الىباجاث املخخلٟت

 Spalax ehrenbergi  وؤظمه الؽائع حشر ؤبى عماًت  (Mole rat, Abu Amma) 

 

 
 ؤبى ٖماًت ظغط

ت و في ؤٖما١ ألاعاضخي الغملُت، هظه  50ٌِٗل في ؤهٟا١ جدذ ؾُذ التربت بٗم٤ ًهل الي - ؾم في اإلاىا٤َ الصخغاٍو

ٗمل جخىعه بىاؾُت مسالبت ألامامُت  ً اإلاىاص الٛظاثُت َو ألاهٟا١ مدكٗبت و جدخىي ٖلي الٗضًض مً الدجغاث للمِٗكت و جسٍؼ

 ٘ التراب لؤلمام بىاؾُت الغؤؽ و٢ض ٌؿخسضم ال٣ىاَ٘ في خٟغ ألاعى الهلبت.التي ًدٟغ بها التربت زم ٣ًىم بضٞ
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ؼصاص وكاَه في ٞهل الكخاء والغبُ٘، ؤي في - ت ٖىض بمؿا٦ه ٍو هظا الىٕى وكُِ الخغ٦ت، ٖضواوي اإلاُى٫ و ٌٌٗ بؿٖغ

 مىاؾم اإلاُغ وهاصع
ً
م مً ؤن هظا الىٕى مخإ٢لم للمِٗكت ا جدذ ؾُذ التربت بال ؤهه ٢ض  ما ٌكاهض في الٟهى٫ الجاٞت، وبالٚغ

ًيكِ لُال ؤو جهاعا ٞى١ ؾُذ التربت و طل٪ للخهى٫ ٖلي ٚظاثه ؤو للتزاوط و ًخٛظي هظا الىٕى ٖلي الضعهاث والبهُالث و 

ًىدكغ في الجؼء الكمالي ، Macabee Pocket gopherظظوع الىباث املخخلٟت و ًم٨ً بنُُاص هظا الىٕى مهاثض زانت حؿمي 

 ٛغبي للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِمً الؿاخل ال

 

 
 الٟغ١ بحن الجغطان اإلادؿل٣ت و الخاٞغة

 

 ًمىً اللٌى بإن 

جي-  الٟإع اإلاجزلي( -ظغط الىىػ٦ُا -ظغط الخ٣ل الىُلي -ال٣ىاعى الخاٞغة ؤي التي حِٗل في جخىع هي ) الجغط الىحرٍو

الجغط ألاؾىص( وفي ٦شحر مً ألاخُان  -ظغط الىسُل –ال٣ىاعى اإلادؿل٣ت ؤي التي حِٗل في ٖكىف ) الجغط الؿ٨ىضعي -

 حِٗل ألاهىإ اإلادؿل٣ت في جخىع ل٨ً بٗض ججهحزه ٦ٗل.

  ًمىً جلعُم اللىاسك وبلا للظشوؾ البُئُت للمعِؽت ومعظم الـئران حؽترن في هزا العلىن

 ول٨ً بضعظاث مسخلٟت

جزلي، الكى٧ى ال٣اهغي ، الجغط اإلادؿل٤ الٟإع اإلا” حِٗل فى اإلاىاػ٫ ؤو صازل اإلايكأث وال حٛاصعها :  ٢ىاعى مجزلُت -

 اإلادؿل٤ طي البًُ ألابٌُ 
ً
 ”الغماصي، ؤخُاها

الجغط اإلادؿل٤ طي البًُ ألابٌُ، ظغط الخ٣ل ” ًم٨نها اإلاِٗكت فى اإلاىاػ٫ وزاعظها “مكاع٦ت“  ٢ىاعى قبه مجزلُت -

جى   ”الىُلى، الجغط الجرٍو

ت  - غ الُٗام فى الخ٣ى٫ حِٗل فى الخ٣ى٫ وال جضزل اإلا “خ٣لُت” ٢ىاعى بٍغ الجغط اإلادؿل٤ ” ىاػ٫ بال فى خالت ٖضم جٞى

جى   ”طي البًُ ألابٌُ، ظغط الخ٣ل الىُلى، الجغط الجرٍو

ت ٚظاء لها - ت حِٗل فى الصخغاء وال جضزل اإلاىاػ٫ وجخسظ مً الىباجاث الصخغاٍو ظغط ؤبى ٖماًه ، ”  ٢ىاعى  خغاٍو

 ”الحرابُل 
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 عشط مً اللىاسك؟ هل إبًخُىاهاث ؼبُه باللىاسك!!! 

 

 إبً عشط

 

 
 

ىب  مً  Mustelidaeهى ظيـ مً الخُىاهاث ًدب٘ الٟهُلت الٗغؾُاث  Mustela nevalisببً ٖغؽ ؤو الضل٤ ؤو الٚغ

م مً  Carnivora عجبت اللىاخم ، وبالٚغ
ً
ٞهى لِـ مً ال٣ىاعى، ًسغط ٖاصة في اللُل للبدض ًٖ ٚظاثه و٢ض ًسغط بالنهاع ؤًًا

ؤن هظه الخُىاهاث هي ؤنٛغ ؤهىإ اللىاخم، ٞهي بالٛت الجغؤة م٣ضامت ٚحر هُابت ،خُض حهاظم الشضًُاث الهٛحرة بجغؤة، 

ت وخاؾت بهغ خاصة، وله ٢ىة جشحر العجب باليؿبت لدجمه خُض ًٟترؽ الٟئران والؿىاظب. ٌٌٗ وإلبً ٖغؽ خاّؾت ق م ٢ٍى

إ٧ل ببً ٖغؽ ٦ظل٪ صًضان ألاعى والخكغاث والًٟاصٕ والسخالي وألاعاهب   في ع٢بتها ؤو في ؤؾٟل الجمجمت، ٍو
ً
ؿت ٖاصة الَٟغ

اث والُُىع. وظؿم ببً ٖغؽ الىدُل ًم٨ّىه مً ُّ باب والخ
ُ
ؤن ًىٟظ بؿهىلت بلى جخىع الٟئران وق٣ى١ الصخىع وؤٖكاف  والظ

٣خل مً الضظاط ؤ٦ثر مما ًدخاط بلُه في َٗامه، وهدُجت لظل٪ ًىانب  الؿىاظب. و٦شحًرا ما ٣ًىم ببً ٖغؽ بةظخُاح اإلاؼإع ٍو

ت. و٢ض ظغث الٗاصة ٖلى حؿمُخه م ؤهه ٣ًطخي ٖلى خكغاث اإلاؼٖع حن ببً ٖغؽ الٗضاء ٚع في الٍغ٠ اإلاهغي  ٦شحر مً اإلاؼاٖع

ل٣ضعجه الٟاث٣ت ٖلي الخسلو مً ؤٖضاص ٦بحرة مً ال٨خا٦ُذ، ٞالٗغؾت الىاخضة ًم٨نها بمخهام صماء ؤ٦ثر « زىا١ ال٨خا٦ُذ»بـ

بت مً مؼإع الضواظً ؤو مىاػ٫ الٟالخحن ٌٗض زؿاعة ٞاصخت جلخ٤  مً ماثت ٦خ٩ىث في الُىم، ولهظا ٞىظىصه في ألاما٦ً ال٣ٍغ

ًٖ مضي الخٝى مً هظا « اللي ًساٝ مً الٗغؾت ما ًغبِل ٦خا٦ُذ»بر اإلاشل الكٗبي اإلاهغي ال٣اثل بإ خابها، و٢ض ٖ

خه بهل٘ قضًض، ت ولهظا جهاب الضواظً ٖىض عٍئ  ًٌؤالخُىان ص٤ُ٢ الدجم، والظي ًدؿم ظؿمه بالغقا٢ت والؿٖغ
ً
الٗغؾت  ا

ت تهاظم الٟئران بكضة وحٗخبر مؿئىلت ًٖ ال٣ًاء ٖلي وؿبت منه  ا. اإلاهٍغ

 ثو٢ض تهاظم اًًا اإلايكأـ

 *هبزه عً وشق مياؿدت إبً عشط

 الخسلو مً ال٣مامت وال٨غا٦ُب بك٩ل مؿخمغ ٖلى الىٓاٞت صاثما والخغم ٖلى لخٟاّا -

 بياءة اإلا٩ان املخخمل وظىص ابً ٖغؽ الهه ًدب الٓالم -

٤ جغبُت ال٨الب الهه ًسصخي اإلا٩ان اللى ُٞت عاثدت ال٨ال  - ت ًٖ ٍَغ  ب.اإلا٩اٞدت الخٍُى

https://en.wikipedia.org/wiki/Mustelidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivora
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اؾخسضام مهاثض الٟئران و ًىي٘ بها ٦بضه ٚحر مُهُت او نٛاع الُُىع اواخكاء صازلُت للُُىع او اي قحئ به صم  -

ىي٘ بضازله ؾم) مبُض( مشل الالهِذ او ٞىؾُٟض الؼه٪  َاػط الن ابً ٖغؽ ًىجظب هدى الُٗىم التي بها صم َاػط ٍو

 مشال.

 

 وبائع وظلىهُاث وػشائض الـئران

 

 الـئران باللىاسكإلاارا ظمُذ   .1

ؾم في الٗام والىمِ  12جخمحز بؼوط مً ال٣ىاَ٘ ل٩ل ٞ٪ جىمى بهٟت مؿخمغة ٢ض جهل بلي ؤ٦ثر مً 

( ل٩ل ٞ٪ ؤي ال جىظض ؤهُاب ؤو يغوؽ ؤمامُت و ًىظض بحن ال٣ىاَ٘ والًغوؽ  3001/3001الٗام ألؾىاجها )

ال٣ىاعى قٟخيها للضازل ٞخمى٘ صزى٫ الكٓاًا وفي هظا الٟغاٙ جيشجي ” ٞغاٙ الضٌؿدُما ” الخلُٟت ٞغاٙ ٌؿمى 

الخاصة)ؤزكاب ؤو ؤي مىاص ؤزغي جدخىي ٖلي قٓاًا خاصه( بلي الٟم ٖىض بظغاء ٖملُت ال٣غى ؤو بغي 

٤ ٞغاٙ الضٌؿدُما   ال٣ىاَ٘ و الؿماح لها بالخغوط ًٖ ٍَغ

 

بةؾخمغاع لى٠٢ همىها  اجلجإ بلي ٢غى ألازكاب و ألاؾال٥ و اإلاىاص ألازغي لخ٣لُم ؤو بغي ٢ىاَٗه لظل٪

ٞةن جغ٦تها بضون بغي جمىث. ل٨ً هظا الؿلى٥ َٛا ٖلي الٟئران ٞهي ج٣غى ٧ل ما ٣ًابلها ختي لى ٧اهذ مىاص ال 

حؿاٖض في ٖملُت البري ٧األوعا١ و الهابىن وٚحر طل٪ ، مٗخ٣ضة ؤجها ج٣ىم بٗملُت البري ؤو الخ٣لُم ولهظا 

 ؾمُذ بال٣ىاعى. 

 

   
 اعىال٣ىاَ٘ في ال٣ى 

 

 اللىن والدجم والىصن .2

ًسخل٠ اللىن بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران و٦ظل٪ بةزخالٝ البِئاث التي حِٗل ٞيها الٟئران وجتراوح ؤلىان 

ت، ؤما ٖلى الىاخُت البُىُت ُٞتراوح اللىن بحن ألابٌُ بلي  الٟئران ما بحن البجي بلي الغماصي ٖلى الىاخُت الٓهٍغ

م٨ً ؤلاٖخماص ٖلى ألالىان في جمُحز ألاهىإ خُض ؤن اللىن ٦باقي الهٟاث الغماصي الخ٠ُٟ وٖمىما ٞإهه ال ً
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ىلىظُت الخاعظُت التي جخٛحر بخٛحر اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت وٍخد٨م في نٟت اللىن  ؤػواط مً الجُىاث وٖلي  6اإلاىٞع

لىػن ُٞتراوح خؿب ٖضص الجُىاث الؿاثضة اإلاىظىصة في الٟغص ًٓهغ اللىن، ؤي ؤجها وعازت ٦مُت، ؤما باليؿبت ل

. 25ظغام و٢ض ًهل الىػن  500:  100وػن الٟإع ما بحن   ظم في الٟإع اإلاجزلي 

 الخىاط .3

خُض ج٣ىم الٟئران ٣ِٞ بخدضًض   لِؿذ خاصة  هي ؤي٠ٗ الخىاؽ في الٟئران ٞهي خاظت ؤلابفاس: - ؤ

جمحز بحن ألالىان املخخلٟت  ؤي  لضحها  ،  Colorblindٖمي ؤلىان الك٩ل الخاعجي لؤلقُاء وال حؿخُُ٘ الٟئران ؤن 

الًخٗضي مضي الغئٍت فى الجؼص . ل٨ً اللىن الغماصي و لاخمغ ؤ٦ثر ظاطبُت ًًٟالن فى جدًحر الُٗىم الؿامت

 متر. 13متر ول٨ً ًمحز الهُئاث البؿُُت ألاق٩ا٫ ومضي الغئٍت فى الٟاع اإلاجزلى  9الجروٍجى 

  
 ؤلابهاع في ال٣ىاعى

٤ الكىاعب الُىٍلت اإلاىظىصة في الىظت مً ؤ٢ىي الخىاؽ  خاظت اللمغ: - ب لضي الٟإع وطل٪ ًٖ ٍَغ

٣ها وجهل بلي جخىعها و٦ظل٪ ؤن  ٤ هظه ألاظؼاء حؿخُُ٘ الٟئران ؤن جخدؿـ ٍَغ ٢غب ألاه٠ و٦ظل٪ ًٖ ٍَغ

 جخٗٝغ ٖلى ألاقُاء املخُُت بها.

  
 الكىاعب في ال٣ىاعى

ُُ٘ ؤن جمحز ال٨ُماوٍاث يُٟٗت التر٦حز جمازل خاؾت الخظو١ في ؤلاوؿان خُض ؤجها حؿخ خاظت الخزوق: - ث

٤ هظه الخاؾت حؿخُُ٘ ؤن جخدغي بض٢ت ًٖ اإلاىاص الٛحر مإلىٞت في ٚظائها صون ؤن جدىاولها وإطا  وًٖ ٍَغ

ببخلٗذ شخيء منها ٞةهه ال ًم٨ً بٖاصتها والخسلو منها مً مٗضتها خُض ال حؿخُُ٘ ؤن جخ٣ُإ. ؤما بطا ؤ٦دكٟذ 

٤ الٟجىة هظه اإلاىاص الٛحر مإلىٞت و  ما ػا٫ الُٗام في الٟم ٢بل صزىله اإلاٗضة ٞدؿخُُ٘ ؤن جلٟٓه ًٖ ٍَغ

 اإلاىظىصة بحن ال٣ىاَ٘ والًغوؽ.
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 الخظو١ في ال٣ىاعى

 

وجخٟى١ خاؾت الؿم٘ في الٟئران ٖنها في ؤلاوؿان وحؿخُُ٘ الٟئران ؤن  ا٢ىٍت ظض خاظت العمع: - ر

٤ خاؾت الؿم٘ ال٣ىٍت ٞخٟغ هاع  بت مً ؤي زُغ ٣ًترب منها و هي حؿخُُ٘ جمحز ج٨ك٠ ؤي يىياء ًٖ ٍَغ

ض جغصصها ًٖ  التي جدضر  20ألانىاث التي ًٍؼ ال٠ طبظبت في الشاهُت الىاخضة، وهىا٥ الٗضًض مً ألاظهؼة 

ذ الٗضًض  ها ول٣ض ؤظٍغ ؤنىاث طاث جظبظب ٖالي ) مىظاث ٞى١ نىجُت ( حؿخسضم في َغص الٟئران هدُجت لٟٖؼ

حر الٟئران باألنىاث الىاججت مً هظه ألاظهؼة و ؤزبدذ هظه الضعاؾاث ٖضم مً الضعاؾاث لضعاؾت مضي جإز

ظضوي م٩اٞدتالٟئران بهظه الىؾُلت خُض ٢ض ؤٖخاصث الٟئران ٖلى هظه ألانىاث بٗض مضة وؤ٢بلذ ٖلى اإلاىاص 

بت مً هظه ألاظهؼة صون ؤن جازغ ٖليها بصخيء.  الٛظاثُت ال٣ٍغ

   
 ٢ىة الؿم٘ في ال٣ىاعى

 

٢ىٍت ظضا وجلٗب صوعا هاما في خُاة هظه الخُىاهاث وهىا٥ بٌٗ الكىاهض التي جض٫ ٖلى  خاظت الؽم: - ج

ؤن حؿخُُ٘ ؤن جمحز وجخجىب عاثدت ؤلاوؿان ول٨ً بؾخجابتها لغاثدت ؤلاوؿان ال حؿخمغ َىٍال خُض بجها ال 

٤ الُض في الُٗىم واإلاهاًض بٗض مضة، ولظل٪ ًجب ؤلا  هخمام بٗملُاث حؿخُُ٘ ؤن جمحز عاثدت ؤلاوؿان ًٖ ٍَغ

 ٚؿُل اإلاهاثض للخسلو مً عاثدت ؤلاوؿان بها.
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 خاؾت الكم في ال٣ىاعى

 ؤلاخخباء - ح

غاى اإلاجزلُت مسبإ لها لخبضؤ بىاء  ت ٞخخسظ لٚا ضاء الخٍُى ا مً لاوؿان او لٖا جخمحز ال٣ىاعى بٓاهغة لازخباء زٞى

 مأوها للخدغ٥ مىه للبدض ًٖ الٛظاء او اإلااء.

 

 

 لدعلماللذسة على ا .4

ظمُ٘ ؤهىإ الٟئران والجغطان لها ال٣ضعة ٖلى حؿل٤ الخىاثِ عؤؾُا بطا ٧ان ؾُدها زكىا وَٗخبر الجغط 

٤  rattus Rattusاإلادؿل٤  مً ؤ٢ضع ألاهىإ ٖلى الدؿل٤ ٞهى وكِ الخغ٦ت وال ًجض نٗىبت في الخى٣ل ًٖ ٍَغ

ا . وظضًغ بالظ٦غ ؤن الٟئران اإلادؿل٣ت اإلاىاؾحر خُض ًدؿل٤ ألاؾال٥ واإلاىاؾحر ؾىاء مً صازلها ؤو زاعظه

جخمحز بُى٫ الظًل ًٖ الجؿم ٦ما قغح ؾاب٣ا وطل٪ لِؿاٖض الجؿم في ٖمل بجؼان ؤزىاء الدؿل٤ ٦ما ؤجها 

ٜ الهىاء بحن ألاعظل واإلابجي  جمخاػ بىظىص وؾاصة في الىاخُت البُىُت لؤلعظل، هظه الىؾاصة حؿاٖض في جَٟغ

 ٞخٗمل ٖلي بلخها١ ألاعظل

    
 ال٣ضعة ٖلي الدؿل٤ في ال٣ىاعى

 

 اللذسة على اللـض .5

متر عؤؾُا  1مً ؤ٢ضع ألاهىإ ٖلى ال٣ٟؼ خُض ًم٨ىه ال٣ٟؼ إلاؿاٞت  Rattus rattusٌٗخبر الجغط اإلادؿل٤ 

 60متر ٖلى الؿُىح اإلاؿخىٍت. ؤما الٟإع الجروٍجي ِٞؿخُُ٘ ؤن ٣ًٟؼ عؤؾُا إلاؿاٞت  1.2و٣ٍٟؼ ؤ٣ُٞا إلاؿاٞت 

. 30اث عؤؾُا إلاؿاٞت ؾم وج٣ٟؼ الٟاٍغ   ؾم 

  

 اللذسة علي العىم .6

جي ؤ٦ثر ألاهىإ م٣ضعة ٖلي الٗىم خُض  جسخل٠ م٣ضعة الٟئران ٖلي الٗىم بةزخالٝ ألاهىإ خُض ٌٗخبر الٟإع الىحرٍو

جي ؤن ًضزل اإلاىاػ٫ ٖ 800ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗىم إلاؿاٞت  م٨ً للٟئران الىحرٍو ٤ متر ، ًلُه الٟإع اإلادؿل٤ و الٟإع اإلاجزلي ٍو ً ٍَغ

 مىاؾحر اإلاُاه واإلاغاخٌُ.
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 عاداث الخؼزًت .7

خُض جإ٧ل ؤي هٕى مً ؤهىإ الٛظاء الظي  Omnivorousؤٚلب ؤهىإ الٟئران حٗخبر ٧اوؿت الخٛظًت 

 .ٞمشالًهاصٞها وؤن ٧ل هٕى مً الٟئران له ما ًًٟله مً بٌٗ ؤهىإ ألاٚظًت

جي ًًٟل الُٗىم الخُىاهُت و مسلٟاث و ب٣اً -  ا ؤَٗمت ؤلاوؿانالٟإع الىحرٍو

ٗمت الىباجُت والخبىب والشماع و الخًغواث -  الٟإع اإلادؿل٤ والىُلي ًًٟل ألَا

 الٟإع اإلاجزلي ًإ٧ل ٧ل ما ٣ًابله م٘ اإلاُل للخٛظًت ٖلي الخبىب -

اوي للـئران .8  اليؽاه العذو

ها جخه٠ الٟئران بإجها ٖضواهُت وقغؾت ختي م٘ ألاٞغاص مً هٟـ هىٖها وزانت ٖىضما ًتزاًض ؤٖضاص

ج٣خل بًٗها البٌٗ وجهبذ ٖهبُت و٣ٍىم الظ٧ىع اإلادؿلُت  وجهبذ في خالت جىاٞـ ٖلى الٛظاء واإلاإوي ٣ٞض 

بُغص الظ٧ىع ألازغي اإلاًٟلت لهم و٢ذ ما ٌكإون بِىما ًدىاو٫ الٟئران ألا٢ل ٢ىة َٗامهم في ُٚبت الٟئران 

 ألا٦ثر ٢ىة .

 

 شالخياز .9

ٞاع وهظا الٗضص الظي ٩ًىن  2000ل٣ضعة ٖلي الخ٩ازغ بمٗض٫ هل حٗلم ؤن الؼوط الىاخض مً الٟئران له ا

 زُالُا ًيخج ًٖ الخ٣اث٤ الخالُت :

 ٌٗمغ الٟإع خىالي ؾىه و هه٠.

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

 ضص.بٗض زالزت ؤؾابُ٘ ًيخج ًٖ هظا الخ٩ازغ ٖكغة ٞئران نٛحرة و حك٩ل ؤلاهار ٖاصة هه٠ هظا الٗ

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

وٖلي هظا الىدى مً الخهاٖض الهىضسخي ًم٨ً للؼوط الىاخض مً الٟئران ؤن ًيخج ؤ٦ثر مً ؤلٟحن ٞغص   

زال٫ ٖام واخض و حٗخبر الٟئران مً ؤلض ؤٖضاء ؤلاوؿان و التي ًم٨ً ؤن ج٣طخي ٖلُه لىال وظىص ؤٖضائها في 

ُٗت ٧ال٣٣ِ و ال٨الب و الٗهاٞحر و ألاٞاعي، و ٦ظل٪ ؤعجٟإ وؿبت الىُٞاث الىاججت مً ؤلاه٣غاى و الُبُ

ألامغاى. ٣ًضع حٗضاص الٟئران بالضو٫ اإلاخ٣ضمت بٟإع ل٩ل شخو و٢ض ًهل هظا الخٗضاص بلي ال٠ًٗ ؤو ؤ٦ثر في 

ي جهاًت ال٣غن اإلااضخي و في ال٣غن ٞئران ل٩ل شخو، هظا ف 5بٌٗ الضو٫ ألازغي بط ًهل في الهىض بلي ؤ٦ثر مً 

ملُاع  5الخالي ج٣ضع ؤٖضاص ال٣ىاعى بإجها ؤ٦ثر مً ٖضص هٟىؽ البكغ بط ٌٗخ٣ض ؤهه في الهىض ًىظض ؤ٦ثر مً 

ل ؤ٦ثر مً  ملُىن 120ملُاع ٢اعى وٍىظض في قب٩اث ألاهٟا١ جدذ ألاعى في اإلاضن ألاإلااهُت ٢3اعى وفي البراٍػ

ملُاع ٢اعى، ؤي  17ملُىن ٢اعى، ٦ما ٣ًضع ٖضص الجغطان والٟئران ب  8ها ٢اعى وفي مضًىت هُىٍىع٥ لىخض

 ٢ىاعى ل٩ل بوؿان. 4بمٗل 
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 الخ٩ازغ في ال٣ىاعى

 

خإزش وؽاه الـئران البُىلىجي وجيازشها باالحي:  ٍو

-  
ً
شما وظض الٟإع الىُلي ًىمى و ًخ٩ازغ بكضة خُ الخٛحراث اإلاىؾمُت: خُض ًبضؤ الخ٩ازغ ٣ٖب مىؾم مٗحن ٞىجض مشال

٣ل حٗضاصها في الكخاء  الُٗام اإلاىاؾب و اإلااء واإلاأوي و طل٪ زال٫ مىؾم الغبُ٘ والخٍغ٠ ٍو

 

 

 هىع الؼزاء في اإلايان. -

٣ت مُٗىت في ٖملُاث اإلا٩اٞدت  - وظىص ا٦ثر مً هٕى للٟئران في اإلاى٣ُت الىاخضة في هٟـ الى٢ذ و م٘ بجبإ ٍَغ

اصة ؤٖض  اص ألاهىإ ألازغي اإلاىاٞؿت له في اإلاى٣ُت.اإلاخسههت لىٕى مٗحن ٢ض جاصي الي ٍػ

 ظاهشة الخجىب .10

قضًضة الخظع ختي ال ج٣بل ٖلي ألا٧ل الجضًض في ظماٖت و ل٨ً ٣ًبل ؤ٦برها في الٛالب ) ألهه ؤ٦ثر ظىٖا 

بؿبب ٦بر حجمه( ؤو ؤقضها جطخُه و طل٪ بٗض مىاوعاث ٦شحرة ، وٍيخٓغ البا٢ىن ٢لُال ختي جخإ٦ض مً 

 6اث الٟإع اإلا٣ضام ٞةجها ج٣غع ٖضم ؤلا٢تراب مً هظا الُٗم و جب٣ي عاثدخه في طا٦غة الٟإع إلاضة ألامان،ؤما بطا م

ؤقهغ( لظل٪ هً٘ الُٗم ؤوال بضون مبُض زم هً٘ هٟـ الُٗم باإلابُض في اللُلت  6ؤقهغ )٢ىة طا٦غة الٟإع 

ٗت اإلاٟٗى٫ بال في خالت ال٨شاٞ  ت الٗالُت.الخالُت ولظل٪ ال ًًٟل بؾخسضام اإلابُضاث ؾَغ
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 ْاهغة الخجىب في ال٣ىاعى

 

 اإلاذي الخشوي للـئران-11

ت خُض ٩ًىن مؿاعها في ألاما٦ً املخخبئت وبجىاع الخىاثِ و جدذ الٗىاث٤ و ًسخل٠  جخجىب الٟئران لاما٦ً اإلا٨كٞى

جي اإلاضي الخغ٧ي للٟئران للبدض ًٖ الٛظاء بةزخالٝ ؤهىاٖها و ل٩ل هٕى مً الٟئران مجاله الخغ٧ي و  ٖمىما ٞةن الٟإع الىحرٍو

متر و هى اإلاضي الخغ٧ي مً الجخغ بلي ؤما٦ً وظىص الٛظاء. و ٣ًل اإلاضي الخغ٧ي لٟإع اإلاىاػ٫  15ًخدغ٥ في خضوص صاثغة ٢ُغها 

متر ٦ما ؤن الٟإع اإلادؿل٤ ٌٗخبر مً الٟئران الغخالت للبدض  27ًٖ طل٪ ؤما الٟإع الىُلي ٣ٞض ًهل اإلاضي الخغ٧ي له ؤ٦ثر مً 

 ًٖ الٛظاء و اإلاأوي ُٞم٨ىه ؤن ًخجى٫ ؤ٦ثر مً طل٪. و ٖلي ٧ل ٞةهه جدذ ْغٝو مُٗىت ٩ًىن ٞيها الٟإع مجبر 
ً
ٖلي الهجغة  ا

ى  هدُجت خضور ًُٞاهاث ؤو ٧ىاعر ؤو ٖىضما ًسغط الٟإع البالٜ لُبدض لىٟؿه ًٖ مَى
ً
ؤزغ ُٞم٨ىه في هظه الخالت ؤن ًخدغ٥  ا

 إلاؿأٞاث  ؤبٗض مً طل٪.

 

 الهجشة -12

غ هظه الخُىاهاث ٖلي هُئت جى٣الث ٧لُت وظؼثُت في بٌٗ مىاؾم الؿىت و خؿب صعظت جىاٞغ الٛظاء في اإلا٩ان الظي تهاظ

 حِٗل ُٞه.

 

 اإلاعىً -13

ٌِٗل الٟإع في جخىع في التربت و خى٫ ألاظغان و املخاػن و جدذ ؤظىله الخبىب في الكىن و اإلاؿخىصٖاث و املخاػن ؤو في 

ُٟت و جهى ٘ الٟئران مساػن لىٟؿها جسؼن ُٞه ما جدهل ٖلُه مً ٚظاء و جدخٟٔ به لٟهل الكخاء ؤو لؤلًام ؤؾ٠٣ اإلاىاػ٫ الٍغ

غ الٛظاء. وجخ٩ىن مؿا٦ً الٟئران مً ممغاث جدذ ؾُذ ألاعى و حجغة  ت ؤو في خالت ٖضم جٞى التي حؿىء ٞيها الٓغٝو الجٍى

ً الُٗام، ٞلى ؤزظها مشا٫ لجخغ الٟإع الىُلي ٘ و  للمِٗكت و حجغة لخسٍؼ هجض ؤهه ًخ٩ىن ٖاصه مً ٖضة مضازل لالزخباء الؿَغ
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ؾم في الكخاء و  50ؾم ٖلي ٖم٤  25ؾم و حجغة للمِٗكت بٗغى خىالي 4متر ب٣ُغ  8-2الهغوب و ؤهٟا٢ه ًتراوح َىلها ما بحن 

ً الٛظاء. 15  ؾم في اله٠ُ زم ًليها حجغة لخسٍؼ

   
٘ جخغ ال٣ىاعى  ق٩ل وجىَػ

 ؤماهً جىاحذ الـئران -14

 جسخل٠ ؤهىإ الٟئران بةزخالٝ ألاما٦ً ٞمشال

الٟإع اإلادؿل٤ ًخىاظض في خضاث٤ الٟا٦هت و مؼإع الىسُل و خ٣ى٫ الخًغواث و 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 وفي مؼإع ؤلاهخاط الخُىاوي و٦ظل٪ في الٟاع  بت الٛجي باإلاىاص الًٍٗى جي ًخىاظض في ألاما٦ً الَغ الىحرٍو

مؼإع الضواظً واإلاظابذ وبجاهب يٟاٝ جهغ الىُل اخُاها. الٟاع الكى٧ي و ٨ًثر جىاظضه في اإلاباوي و اإلاىاػ٫ والكىن و املخاػن 

. الٟإع اإلاجزلي ٨ًثر جىاظضها في اإلاىاػ٫ و الكىن و املخاػن و ٢ض و٢ض ًخىاظض اخُاها في اإلاىاَ ت و اإلا٣ابغ و ال٨هٝى ٤ الصخغاٍو

ؿ٨ً  لىخٔ جىاظضها في مؼإع ٢هب الؿ٨غ في الىظه ال٣بلي و٦ظل٪ بٌٗ الؼعاٖاث الخ٣لُت و الخًاع في الىظه البدغي، َو

جي و الىُلي الجخىع ، ؤما الٟإع اإلادؿل٤ ُٞهى غة اإلاىاػ٫ ؤٖكاف ٖلي هُئت ٦غاث الٟإع الىحرٍو ٘ ؤٖكاقا ٌِٗل ٞيها و جهى٘ ٍٞا

ت مً ألاوعا١ و ألا٢مكت في ألاما٦ً املخخبئت و اإلآلمت  ؤما الٟإع الكى٧ي ُِٞٗل في ؾغاصًب جدذ ؾُذ التربت.،مجٞى

 

 

 

 الخعشؾ على وحىد الـئران وإظخىؽاؿها 
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م٩اٞدت للٟئران في م٩ان ما مً الٗملُاث  بن ٖملُت الٟدو التي ججغي ٢بل البضء في وي٘ ؤي بغهامج

٣ها ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى ؤهىإ ال٣ىاعى اإلاىظىصة في اإلا٩ان ومضي ٦شاٞت الٟئران  ت والتي ًٖ ٍَغ الًغوٍع

ٗها في اإلا٩ان   اإلاىظىصة وهٓام جىَػ

 

:  وهىان العذًذ مً الىشق والعالماث التي ًمىً بىاظىتها الاظخذالٌ على رلً ومنها 

مخجىلت وٖلى التٕر واإلاهاٝع والجؿىع وهظا ٌؿخلؼم مغا٢بتها بٗض  ان هـعها :مؽاهذة الـئر  (1

 الٛغوب مباقغة ؤو في الهباح البا٦غ خُض ٧ان ًالخٔ ججىا٫ الٟئران في هظه الٟتراث.

 جخىس الـئران  (2

جدٟغ ال٣ىاعى الجخىع لخإوي بليها وجسخبئ ًٖ ُٖىن ؤٖضائها وجسؼن ٢ىتها وجخسظ هظه الجخىع خىا٫ 

اوي واإلاؿخىصٖاث ؤو الخ٣ى٫ ؤو خىاٝ ألاجهاع وال٣ىىاث ، وجخ٩ىن مً ه٤ٟ عثِسخي و٢ُغه ًىاؾب حجم اإلاب

الخُىان وٍخٟٕغ ًٖ الى٤ٟ الغثِسخي ؤهٟا١ ظاهبُت ًاصي بًٗها بلى ججاو٠ٍ مؿخضًغة ؤو بًُاوٍت حؿخسضم 

حن لىي٘ الهٛاع ؤو للغاخت والىىم ولازخباء. وٍدٟغ الٟإع جخغه بىاؾُت ال٣ىاَ٘ ألا  مامُت ومسالب الُٞغ

ألامامُحن وَؿخسضم ألاَغاٝ الخلُٟت لضٞ٘ التراب بلى الخل٠. ؤما ظغط اإلاىاوئ ؤو ظغط ألاؾ٠٣ ُٞبجي ؤٖكاقه 

 .ٖلى الؿ٣ىٝ وج٩ىن مالٟت مً ب٣اًا اإلاىاص اإلا٣غويت ٧اإلاالبـ اإلامؼ٢ت والىع١ وال٣ًُ

 

 ظل٪ املخانُل ال٣اثمت ٧اآلحي:وجسخل٠ ق٩ل وَبُٗت هظه الجخىع بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران و٦

لتربت و٩ٍىن ٢ُغ الجخىع خىالي  . ؤ ؾم وجىظض هظه  8الٟإع الجروٍجي ٌٗمل جخىع في مؿخىي ؾُذ ا

الجخىع في م٣الب الؼبالت واإلاىا٤َ التي ٨ًثر بها اإلاىاص الًٗىٍت مشل مؼإع الضواظً وخٓاثغ الخُىاهاث ٣ٞض 

ً الٗل٠ .لىخٔ ؤن الٟئران حٗمل جخىع خى٫ ؤؾىاع هظه الخ  ٓاثغ و٦ظل٪ خى٫ ؤما٦ً جسٍؼ

الٟإع اإلادؿل٤ ًهى٘ ؤٖكاف مً ال٣ل وؾٟحر ال٣هب وؤوعا١ الىسُل و٦ظل٪ ٌٗمل هظه  . ب

 ألاٖكاف مً الىع١ ومسلٟاث مؼإع الضواظً صازل خىاثِ ألاإلاىهُىم اإلاىظىصة صازل الٗىابغ .

كت وطل٪ صازل الخىاثِ الٟإع اإلاجزلي ًهى٘ ؤٖكاف ٖلى هُئت ٦غاث مجىٞت مً ألاوعا١ وألا٢م . ث

 وألاعيُاث والخىاظؼ الخكبُت .

 الٟإع الكى٧ي ٌِٗل في ؾغاصًب جدذ ؾُذ ألاعى . ر

  

جترهها الـئران (3   Run& Smeersاإلامشاث والعالماث التي 

 

جهى٘ الٟئران ممغاث وَغ١ مُٗىت وطل٪ ؤزىاء زغوظها وٖىصتها مً و بلي الجخىع الخانت بها جاع٦ت 

 ؤ٢ضامها وٖالماث الظًل وٍم٨ً مً هظه اإلامغاث بلي خض ما جمحز ؤهىإ الٟئران ٧اآلحي : ٖالماث وعائها مشل ؤزاع
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الٟإع الجروٍجي ٌٗمل ممغاث ممحزة زاعط اإلاباوي ؾىاء ٖلى ألاعى ؤو ٖلى الىسُل وهظه اإلامغاث ٚالبا ما  . ؤ

بت مً ؤي ُٚاء ؤو جدخه وٍم٨ً ؤلاؾخضال٫ ٖلى هظه اإلامغاث مً بٌٗ الٗالماث التي جتر٦ها الٟئران  ج٩ىن ٢ٍغ

 Black greasy smeerمشل اللُساث الضهىُت الؿىصاء 

الٟئران اإلادؿل٣ت ًهٗب ٖلى هظه ألاهىإ مً الٟئران جمحز ممغاتها خُض جمُل الى الخى٣ل ًٖ  . ب

٤ اإلاىاؾحر وال٩ابالث وإن ٧ان مً الؿهل جمحزها ٖلى الىسُل ؤزىاء حؿل٣ها خُض ًالخٔ وظىصها ٖلى ؾا١  ٍَغ

 وألاشجاع. الىسُل

٤ الب٣٘ الؿىصاء التي جىظض ٖلى ألاؾُذ التي حٗترى  . ث الٟإع اإلاجزلي وٍم٨ً جمحز ممغاجه ًٖ ٍَغ

.  ؾحر الٟئران 

 

:  ملخىْت 

 Loopًىظض ٖلى ظؿم الٟئران ٚضص مؿئىلت ًٖ بٞغاػ الب٣٘ الضهىُت الؿىصاء وحؿمي هظه الٛضص  .ؤ 

smeer. 

ل٪ بىثر التراب الىاٖم ؤو بىصعة الخل٪ ؤو ًم٨ً بْهاع ؤزاع الٟئران بٗمل ظُىاث نىاُٖت وط .ب 

الغمل الىاٖم ؤو مسخى١ الٟدم ٖلى ألاعى إلْهاع ؤزاع ألاعظل والظًل خُض ًٓهغ ألاعب٘ ؤنب٘ الخانت بال٣ضم 

 ألامامُت والخمؿت ؤنب٘ الخانت بال٣ضم الخلُٟت .

 

 Droppingsربل الـئران   (4

ٖلى وظىص الٟئران في الجخىع ؤو في ؤي مى٣ُت مُٗىت ٌٗخبر بغاػ الٟئران مً ألاقُاء الهامت لئلؾخضال٫ 

ت بطا ٧اهذ الجخىع ٖمالت ؤو ٚحر ٖمالت، ٞةطا ٧ان البراػ َغي الم٘ ًض٫ ٖلى  ٤ هظا الظًل ًم٨ً مٗٞغ ًٞٗ ٍَغ

ؤن الٟئران ما ػالذ حِٗل في هظه الجخىع، ؤما بطا ٧ان البراػ ظاٝ ولىهت ٢اجم ُٞض٫ ٖلى ؤن هظه الجخىع ٚحر 

 ٖمالت.

٤ البراػ خُض ًسخل٠ البراػ بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران ٞمشال:٦م  اؤهه ًم٨ً جمحز ؤهىإ الٟئران ًٖ ٍَغ

 بىنه وٍإزظ ق٩ل مىػه م٣ىؾت. 0.5الٟإع اإلادؿل٤ : ًبلٜ َى٫ البٗحره خىالي  -

 

 بىنه ؤهبىبي الك٩ل وٚحر مؿخض٢ت.3/4الٟإع الجروٍجي : ًبلٜ َى٫ البٗحره خىالي  -

 بىنه ٚحر مىخٓمت الك٩ل . 1/4جه نٛحرة ظضا خىالي الٟإع اإلاجزلي : بٗحرا -

وظىص ؤحجام مسخلٟت مً البٗحراث مً هٟـ الك٩ل ًض٫ ٖلى وظىص ؤٖماع مسخلٟت مً الٟئران وٖضص 

البٗغاث اإلاىظىصة ال ٌُٗي في ؤٚلب ألاخُان ٖلى حٗضاص الٟئران في اإلاى٣ُت و٦ظل٪ ٞةن ٖضم وظىصها ال ًض٫ 

 ٖلى ٖضم وظىص بنابت.
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 Signs of damageاث الخلف التي جدذثها الـئران ؤزىاء حؼزًتها : عالم (5

٣ها وبٗثرة مدخىٍاتها، جىازغ ٢ُ٘ مً البراػ و وظىص ؤزاع بى٫ و وظىص عاثدت  ٢غى لاقُاء وألا٦ُاؽ وجمٍؼ

 .ممحزة

ًسخل٠ مٓهغ الخل٠ الظي جدضزه الٟئران ٖلى الخبىب والشماع بةزخالٝ ؤهىإ الٟئران واملخانُل 

خلٟت ٞمشال الخل٠ الظي جدضزه الجغػان ًم٨ً جمُحزه بؿهىلت ًٖ الخل٠ الظي جدضزه الٟئران الهٛحرة املخ

خُض ؤن ٞاٍغة اإلاىاػ٫ ج٣ترى الخبىب خى٫ مدىعها الُىلي جاع٦ت ؤظؼاء نٛحرة ٧الٟخاث بجاهب اإلا٣غويت، 

وظىص ٢غوى مً الخبىب ؤو ؤما الجغطان جا٧ل ؤههاٝ الخبىب جاع٦ت ألاههاٝ ألازغي مسخلُت بإظؼاء نٛحرة 

 في الهىاص٤ً ؤو ألازار ؤو ألاٖمضة ؤو ٢غى ال٩ابالث صازل اإلايكأث الهىاُٖت والٛظاثُت.

 ؤـىاتها خاـت ؤزىاء اللشك (6

 وحىد لىخاث دهىُت ظىداء على الجذسان ؤو ألاظلف ؤو اإلامشاث (7

 وحىد آزاس ألاكذام والزًل على ألاماهً اإلاؼىاة بالتراب (8

 

 

 ؿت العذدًت لللىاسك وشق جلذًش الىثا

بن ٖملُت ج٣ضًغ ال٨شاٞت الٗضصًت للٟئران في مى٣ُت مً اإلاىا٤َ لِؿذ ؾهلت 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 الجخىع الٗمالت ؤو اليكُت وبٌٗ الُغ١ ألازغي التي حٗخمض ٖلي بًٗها ؤ٦ثر ص٢ت م ٣ت اإلاهاثض و ٍَغ شل ٍَغ

٣ت لخ٣ضًغ الخٗضاص ختي ًم٨ً الخهى٫ ٖلي بُاهاث  حٗلُم الخُىاهاث اإلاهخاصة وإٖاصة بَال٢ها و ٖاصة ما حؿخٗمل ؤ٦ثر مً ٍَغ

 ؤ٢غب ما ج٩ىن للخ٣ُ٣ت.

توبهٟت ٖامت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٧ل َغ   ١ ٢ُاؽ ال٨شاٞت الٗضصًت لل٣ىاعى ج٣ضًٍغ

 

 الهذؾ مً جلذًش الىثاؿت:

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: 

لت إظخخذام اإلافائذ  -1  وٍش

حن م ً اإلاهاثض و هي اإلاهاثض الٗاصًت و التي ًم٨ً بىاؾُتها الخهى٫ ٖلي الٟئران خُت و اإلاهاثض ال٣اجلت خُض ًىظض هٖى

Snap traps  ًٟل وي٘ اإلاهاثض ٢بل الٛغوب وحؿخمغ في هٟـ اإلا٩ان إلاضة لُالي  3و هي التي ج٣خل الٟئران ٖىض بنُُاصها، ٍو

 البا٦غ وحسجُل ٖضص الٟئران اإلاهخاصة ٞيها وجدؿب ال٨شاٞت ٧الخالي:مخخالُت م٘ وي٘ الُٗم اإلاىاؾب وحٛحره ًىمُا في الهباح 

 100×]ٖضص اللُالي(× املجمٕى ال٨لي للٟئران اإلاهخاصة/ )ٖضص اإلاهاثض [ال٨شاٞت الٗضصًت= 
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م٨ً خؿاب  ٍو

 ( =  ٖضص الٟئران اإلاهخاص/ ٖضص اإلاهاثض Rat indexمٗامل الهُض) 

ُحن مً اإلاهاثض ًم٨ً اؾ ت: هىا٥ هٖى  خسضامها ملخْى

 مهاثض خُت )اإلاهاثض الؿل٨ُت الٗاصًت( -

 مهاثض ٢اجلت )الٟسىر الؿل٨ُت( -

 

 

 ملخىظت:

 ًًٟل بؾخسضام اإلاهاثض الخُت في ج٣ضًغ ال٨شاٞت الٗضصًت -

٣ت اإلاهاثض الخٗضاص الخ٣ُ٣ي للٟئران ل٨ً هي ماقغ لل٨شاٞت الخ٣ُ٣ُت ٣ِٞ  -  Rat indicatorال حُٗي ٍَغ

 ٣ُTrapت واخضة ٢ض ًاصي الي بحجام الٟئران ًٖ صزى٫ اإلاهاثض و هظا ما ٌؿمي ج٨غاع بؾخسضام اإلاهاثض في مى -

shyness 

 

 

لت الجخىس الخُت   -2  وٍش

 

 ؤًام 7-3وطل٪ بدهغ ٖضص الجخىع بمى٣ُت ما وإٚال٢ها وحٗلُمها وجغ٥ الجخىع إلاضة  -

ت مخىؾِ ٖضص ألاٞغاص لهظه ألا   هىإ فى الجخغ زم ٌٗاص بٗضها خؿاب الجخىع اليكُت) الٗمالت ( وبمٗٞغ

ت الجخىع اليكُت ؤو الٗمالت) التي جم ٞخدها بٗض بٚال٢ها( بىظىص بغاػ خضًض ؤو وظىص ؤجغبت  ت: ًم٨ً مٗٞغ ملخْى

ليها ؤزاع ألا٢ضام ووظىص ؤزاع للمىاص الٛظاثُت في الجخىع و ٖىض ٢ُاؽ ٦ٟاءة ؤي مبُض ًجغي ٖض  خضًشت ٖىض مضزل الجخىع ٖو

 ٗاملت و خؿاب ٦ٟاءة اإلابُض. الجخىع الٗمالت ٢بل و بٗض اإلا

٣ت بىاؾُت اإلاٗاصلت لاجُت م٨ً خؿاب ال٨شاٞت الٗضصًت بهظه الٍُغ  ٍو

 
ً
ت = ٖضص الجخىع التى جم ٞخدها/ ٖضص الجخىع التى جم ٚل٣ها مؿب٣ا  100×اليؿبت اإلائٍى

ت وخضًشت ؤلاؾخهالح  إع الضواظً مؼإع ال٣هب ؤو الكىن ومساػن الٛال٫ و مؼ  -حؿخسضم فى اإلاىا٤َ الصخغاٍو

 

 

لت اإلاعتهلً الؼزائي  -3  وٍش
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 َٗىم و مدُاث ال٣ىاعى

 

( في مدُاث بالؾد٨ُُت ؤو مٗضهُت ؤو وع٢ُت في ؤما٦ً مخٟغ٢ت والتي  250جىٕػ َٗىم مٗلىمت الىػن في خضوص )
ً
ظغام مشال

ٗضها ًدؿب اإلاؿتهل٪ ًىمُا بٗض ًدخمل وظىص الٟئران ٞيها و جىي٘ لٗضة لُالي بلي ؤن ًشبذ وػن اإلاؿتهل٪ مً ظَغل الظعة و ب

بي للىٕى اإلاخىاظض في  ت الىػن الخ٣ٍغ دؿب م٣ضاع اإلاؿتهل٪ مً مدُاث الُٗىم و بمٗٞغ ظم٘ الُٗىم البا٢ُت و جىػن ٍو

ب٣ا للمٗاصلت )الٟاع ٩ًل  بي لل٣ىاعى اإلاىظىصة 1/10اإلاى٣ُت َو  وػهه ًىمُا( ًم٨ً خؿاب الٗضص الخ٣ٍغ

  100 ×ُٗم/ وػن الُٗم ال٨ليوؿبت اإلاؿتهل٪= اإلاؿتهل٪ مً ال

 وػن الٟإع الؿاثض في اإلاىُٟت 1/10حٗضاص الٟئران= مجمٕى اإلاؿتهل٪ مً الجَغل ًىمُا/ 

٣ت حٗخبر ٖملُت ٖىض ٢ُاؽ ؤي مبُض للٟئران خُض ًدؿب اإلاؿتهل٪ مً الجَغل ٢بل اإلاٗاملت في مضة مدضصة  وهظة الٍُغ

 ضة و منها ًم٨ً خؿاب اإلابُض مً اإلاٗاصلتزم اإلاؿتهل٪ مً الجَغل بٗض اإلاٗاملت في هظه اإلا

اإلاؿتهل٪ مً الجَغل بٗض اإلاٗاملت/ اإلاؿتهل٪ مً الجَغل ٢بل  –٦ٟاءة اإلابُض%= اإلاؿتهل٪ مً الجَغل ٢بل اإلاٗاملت 

 100×اإلاٗاملت 

ت -  حؿخسضم في اإلاىا٤َ اإلاٟخىخت و اإلاىاوئ و لاعاضخي الصخغاٍو

 

لت الزبل  -4  وٍش

 

ت ؤهىإ ال٣ىاعى اإلاخىاظضة باإلاى٣ُت و٦ظل٪ وؿبت ٧ل منها وحؿخسضم لخ٣ضًغ مضي هجاح بغهامج  ًم٨ً مً زاللها مٗٞغ

 اإلا٩اٞدت .

خم  - جغي بٗضها اإلاٗاملت ٍو ضه ٢بل اإلاٗاملت إلاضة ؤؾبٕى زم الخسلو مىه ٍو ًخم خهغ وجهي٠ُ الظبل اإلاخىاظض ٖو

ت للم -خؿاب الظبل اإلاخ٩ىن بٗضها إلاضة ؤؾبٕى ؤزغ   ىث ٧األحي:   وجدؿب اليؿبت اإلائٍى

بُت = ٖضص الظبل ٢بل اإلا٩اٞدت/ ٖضص الظبل بٗض اإلا٩اٞدت   100 ×اليؿبت الخ٣ٍغ

تها بالنهاع مٗىاه ؤن ؤلانابت مخىؾُت، وظىص  ت الٟئران جخجى٫ لُال و ٖضم عٍئ ت: وظىص بٗحراث ٢ضًمت م٘ عٍئ ملخْى

 مٗىاه ؤن البٗحراث خضًشت م٘ وظىص ٖالماث وؤزاع ٢غى واضخت و مكاهضة ؤ٦ثر مً زال 
ً
ر ٞئران لُال و مكاهضة ٞئران جهاعا

 
ً
 ال٨شاٞت الٗضصًت للٟئران ٖالُت ظضا
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لت الخعذاد عً وٍشم ؿدق ؤزاس الـئران -5  وٍش

  

٣ت ٖلي زبرة و صعاًت ال٣اثم بإٖما٫ م٩اٞدت الٟئران خُض ًخم ٞدو اإلاى٣ُت اإلاغاص ٢ُاؽ الخٗضاص بها  حٗخمض هظه الٍُغ

ا الٟئران و ؤزاع ألا٢ضام و طًىلها ... بلخ. و ج٣ؿم اإلاى٣ُت بلي مغبٗاث و حٗض اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع مً خُض ألازاع التي جتر٦ه

 مغبٗاث منها ًم٨ً خؿاب ال٨شاٞت ٧الخالي:  10مغب٘ ووظض ؤزاع ألا٢ضام ٖلي  50الٟئران ٞمشال ٢ؿمذ مى٣ُت ما الي 

 100×10/50ماقغ ال٨شاٞت = 

٣ت ل٣ُ ًىم،  5-2اؽ ٦ٟاءة مبُض ما خُض حٗمل هظه اإلاغبٗاث ٢بل ال٣ُام بٗملُت اإلا٩اٞدت ب ًم٨ً بؾخسضام هظه الٍُغ

مغب٘ حُٛي بإخض اإلاىاص الؿاب٤ ط٦غها بال٣غب مً الخىاثِ وألاما٦ً املخُٟت، وجتر٥ إلاضة لُلت بٗضها جٟدو  20ُٞىي٘ ٖضص 

ة التي جتر٥ ٞيها الٟئران ؤزاعها وه٨ظا ًىمُا، وبٗض بظغاء هظه اإلاغبٗاث وحسجل ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع زم ٌٗاص حُُٛتها باإلااص

٣ت الؿاب٣ت و ٌسجل ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع. م٘ مغاٖاة ٖىض بؾخسضام اإلابُضاث  ٖملُت اإلا٩اٞدت ججغي ٖمل اإلاغبٗاث بالٍُغ

ضام اإلابُضاث اإلاؿُلت ٞخٗمل اًام(، ؤما ٖىض بؾخس4-3خاصة الؿمُت جىي٘ هظه اإلاغبٗاث بٗض ٖملُت اإلا٩اٞدت بٟترة ٢هحرة )

 اًام.  10-7هظه اإلاغبٗاث بٗض ٖملُت اإلا٣اومت ب 

 و ٖلي ؾبُل اإلاشا٫: 

ت ٢بل اإلاٗاملت  -  مغب٘ 20ٖضص اإلاغبٗاث اإلاىيٖى

 مغبٗاث 7ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع في الُىم ألاو٫  -

 مغبٗاث 8ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع في الُىم الشاوي  -

 7.5 -15/2ث التي بها ؤزاع ٢بل اإلاٗاملت مخىؾِ ٖضص اإلاغبٗا -

 37.5= 100× 7.5/200وؿبت اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع ٢بل اإلاٗاملت  -

ت بٗض اإلاٗاملت  -  مغب٘ 20ٖضص اإلاغبٗاث اإلاىيٖى

 مغب٘ 2ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع في الُىم لاو٫  -

 مغب٘ 1ٖضص اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع في الُىم الشاوي  -

 مغب٘ 1.5= 3/2ٗاث التي بها ؤزاع بٗض اإلاٗاملت مخىؾِ ٖضص اإلاغب -

 7.5= 100× 1.5/20وؿبت اإلاغبٗاث التي بها ؤزاع بٗض اإلاٗاملت  -

 %80= 100/1× 37.5/ 7.5-37.5ٞاٖلُت اإلابُض%=  -

٣ت الٗملُت و ٦ظل٪ الجخىع  ٣ت ألاولي و التي حٗخمض ٖلي بؾخسضام اإلاهاثض الخُت هي الٍُغ و ٖلي ؤي خا٫ ٞان الٍُغ

٣ت بؾتهال٥ ظَغل الظعة هي مً الُغ١ الؿهلت في ألاؾخسضام ألي مخضعب ٖلي ؤٖما٫ م٩اٞدت ال٣ىاعى.الٗمال ٍغ  ت َو
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 Integrated management of rodentsؤلاداسة اإلاخياملت إلاياؿدت لللىاسك 

 

ت مً الُغ١ او الىؾاثل التي جدض مً اي غاع ال٣ىاعى ًٖ حٗٝغ لاصاعة اإلاخ٩املت لل٣ىاعم باجها اؾتراجُجُت مجمٖى

٤ُ ُٞما بُنهما يمً هٓام مضعوؽ ًد٤٣ ؾُاؾت الخد٨م في حٗضاص  ٤ ازخُاع وج٩امل ووؾاثل ج٨ىىلىظُا اإلا٩اٞدت والخٞى ٍَغ

آلاٞت للخهى٫ ٖلى ا٦بر ٖاثض مم٨ً بإ٢ل ج٩ال٠ُ مم٨ىت م٘ مغاٖاة ال٣ُىص البُئُت في ٧ل هٓام بُئي ومغاٖاة ْغٝو املخاٞٓت 

  الىظائل ب : وجبذؤ هزهٖلى البِئت 

 

 الُغ١ الى٢اثُت .1

ُٗت .2  الُغ١ الدكَغ

 اإلاماعؾاث الؼعاُٖت املخخلٟت  .3

 الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت املخخلٟت مشل بخ٩ام بٚال١ الهىب في الؼعاٖت املخمُت جالُٞ .4
ً
لضزى٫ آلاٞاث  و٦ظل٪  ا

ضاص.  بؾخسضام اإلاهاثض املخخلٟت التي ٢ض حُٗي هخاثج ظُضة في زٌٟ ألٖا

غث و٧اهذ ٢اصعة اإلا٩اٞدت البُىلىظُت  .5 ت لل٣ًاء ٖلى آلاٞاث  بطا جٞى ٣هض بها بؾخسضام ؤٖضاء خٍُى ت ٍو الخٍُى

 ٖلى طل٪.

ت ٦ؿالح ؤزحر م٘ مغاٖاة ما ًلي )بزخُاع اإلابُض اإلاىاؾب  .6 ت  -بؾخسضام اإلا٩اٞدت ال٨ُماٍو بؾخسضام الجٖغ

مغاٖاة ٢ضع  -املت مىا٤َ ؤلانابت ٣ِٞ في خالت ؤلانابت املخضوصة يغوعة مٗ -بؾخسضام اإلاؿخدًغ اإلاىاؾب  -اإلاىصخي بها 

ت ؤو ألا٢ل يغع  ضاء الخٍُى  ؤلام٩ان بزخُاع اإلابُضاث اإلاالثمت م٘ ألٖا
ً
 باإلوؿان والبِئت ( ا

 

 

 وؿُما ًلي ؼشح مـفل عً إظتراجُجُت مياؿدت اللىاسك

 

 
ً
 : الىشق الىكائُت مً اللىاسكؤوال

 

 ٘ التي جدى٫ صون ونى٫ ال٣ىاعى بلى صازل البُىث واملخاػن يض ال٣ىاعى هىا، بىي٘ اإلاىاو وٗجي بالُغ١ الى٢اثُت 

ت جخمشل بما ًلي  : واإلاُاٖم واإلاؿدكُٟاث واإلاؼإع واإلاضاعؽ واإلايكأث الٛظاثُت .. وهي وؾاثل مٗماٍع

 الخهمُماث الصخُت للمباوي إلاى٘ صزى٫ الٟئران والجغطان -1

ت ظُضا50ؤن ال ج٣ل ؾما٦ت ؤؾـ ألابيُت ًٖ  -2  .ؾم مًَٛى

ذ الظي ًخسلله قب٨ت مً ؤؾال٥ ا٫  حُٛى ؤن -3 اإلاغبٗت، التي  (BRC)ألاعيُاث ٢بل الخبلُِ بُب٣ت مً ال٩ىه٨ٍغ

 .جمى٘ حك٤٣ ألاعيُاث
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ض، ملخه٣ت ظضا بالجضع صون ؤي ٞغاٙ  ؤن ج٩ىن مىاٞظ ألاهابِب للمُاه ومُاه -4 الهٝغ الهخي والخضٞئت والخبًر

 ..ل٪ اإلاىاٞظجهبذ مؿخ٣بال، ه٣اٍ ؾهلت إلزترا١ ال٣ىاعى لخ ختى ال

 ؾم75ًجب ؤن ال٣ًل بعجٟإ ٞخداث الىىاٞظ ًٖ  -5

ال١، وصون جغ٥ مىاٞظ ؾٟلُت جدذ ألابىاب، ٦ما ًًٟل ؤن ج٩ىن  ؤن ج٩ىن الكبابُ٪ -6  وألابىاب مد٨مت ؤلٚا

 .ؾم في ؤؾٟل ألابىاب الخاعظُت30 ألابىاب الخاعظُت مً اإلاٗاصن، وإن حٗظع طل٪ ؤن ًًاٝ ظؼء مٗضوي ال ٣ًل بعجٟاٖه ًٖ

وي٘ ؾل٪ مجلًٟ ٖلي الكبابُ٪ و الكٟاَاث و ب٢امت خىاظؼ مً الؿل٪ اإلاٗضوي ٖلى هىاٞظ مؼإع الضواظً  -7

 والخ٣ُُض ببٌٗ ؤلاخخُاَاث ٖىض بىاء الخٓاثغ

 وي٘ ال٣مامت في ؤ٦ُاؽ زانت -8

 ٖضم ج٨ضٌـ اإلاىاص املخؼوهت -9

ً الخبىب في نىام٘ مؿلخت ومٗضهُت. -10  جسٍؼ

والتي حكضص ٖلى الخدهً مً صزى٫ ال٣ىاعى وه٣لها مً مُىاء  ُت للؿًٟمغا٢بت الخ٣ُض باالجٟا٢ُاث الٗاإلا -11

 .آلزغ

 وحٗمل هظه ألاظهؼة ٖلى بَال١ مىظاث طاث جغصص ٖا٫ في َغص ال٣ىاعى  -12
ً
اؾخسضام ألاظهؼة التي جهضع نىجا

 وإبٗاصها ًٖ اإلا٩ان اإلاغاص م٩اٞدتها ُٞه

 . ٖضم جغ٥ ًٞالث ؤو مهمالث خى٫ اإلاباوي -13

 جاع الٓل جخضلى ٞى١ اإلاباويٖضم جغ٥ ؤٕٞغ ؤش  -14

٣ت  خُدت -15 ت بٍُغ  لاهخمام بالخسلو مً ال٣مامت وب٣اًا اإلاؼٖع

 

  بالـئران ؤلاـابت مً الىكائُت الىشق  (1مثاٌ )

 

 : ؤمىع جخٗل٤ بالخهمُم والخىُٟظ للميكأث ، ومً طل٪ ( ؤ)

 . بؾخسضام الخغؾاهت والهُا٧ل اإلاٗضهُت في البىاء والؾُما ألاؾاؾاث -

ا٫ الخُُان وألاؾ٠٣ ، بدُض ال حؿمذ بضزى٫ الٟئران مهما نٛغ حجمها ، وججىب الخىاثِ و بخ٩ام بجه -

ت  . ألاعيُاث و ألاؾ٠٣ املجٞى

ضم الؿماح للٟئران بةؾخسضامها ٦مٗابغ للضزى٫ للميكأث الٛظاثُت - ت مً الخاعط ٖو  . بخ٩ام ؾض ٞخداث التهٍى

ضم جغ٥ ٞغاٚاث بُ - وباليؿبت لؤلبىاب ًًٟل ؤن ج٩ىن طاجُت  . نها وبحن الخُُانبخ٩ام وي٘ ألابىاب والكبابُ٪ ٖو

٤ الش٣ىب ، وؤن ج٩ىن ٖخباتها الؿٟلُت مغجٟٗت ًٖ ؾُذ ألاعى بما ال  ُّ ص بؿل٪ مٗضوي ي الٛل٤ ؛ والكبابُ٪ جؼوَّ

 . ٣ًل ًٖ متر واخض

 .بخ٩ام ٚل٤ اإلاهاٝع -

ظًت الجضًضة التي جغص للمؿخ )ب  .ىصٕ مً الٟئران( الخإ٦ض مً هٓاٞت بعؾالُاث ألٚا

 للٟئران
ً
ت ، والتي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مأوي ظُضا  . )ظـ( الخسلو مً الهىاص٤ً والٗبىاث الٟاٚع
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 ًٖ مخىاو٫ الٟئران م٘ الخسلو 
ً
ظًت في ٖبىاث مٗضهُت مد٨مت بُٗضا ٗمت ًٖ الٟئران، ووي٘ ألٚا )ص( ببٗاص ب٣اًا ألَا

 بإو٫ 
ً
  .منها ؤوال

 . خُُت باإلايكإة ، وال ؾُما الخض٣ًت اإلالخ٣ت بها بن وظضث)هـ( م٩اٞدت الٟئران في البِئت امل

 

اؿشهال اؿشه اؽشوه التى ًجب جى  عىذ مياؿدت اللىاسك(  اإلاياؿدت اللىاسك )مالخظاث هامت ًجب جى

ل٩ي جخىاظض الٟئران ٞالبض مً جىاٞغ زالر ٖىانغ هامت ) َٗام وماء ومإوي( لظل٪ ٖىض ٖملُت اإلا٩اٞدت البض مً  

 الٗىانغ وهي الُٗام واإلااء لظل٪ البض مً: بؾخٛال٫ ؤهم

 زهىن ٖىض الخإ٦ض مً وظىص ٞئران ؤو ؤزاعهاًجب ان جخم ٖملُت اإلا٩اٞدت  -1
ً
في اإلاىاػ٫ ) الخض ؤلا٢خهاصي  ا

 (1الخغط الظي ًجب ٖىضه اإلا٩اٞدت = 

 البض مً البدض ًٖ اإلاهضع الغثِسخي إلاأوي الٟئران -2

غ فى  -3  ل ما ًم٨ً ختي ًجبر الٟإع ٖلي ؤ٧ل الُٗم.ؤ٢ اإلا٩انًجب ؤن ٩ًىن الٛظاء اإلاخٞى

ٗم زام -4 ٣ت مُٗىت َو ت هٕى ال٣ىاعى اإلاخىاظض، الن ٧ل هٕى له ٍَغ  ًجب مٗٞغ

ُت الُٛاء الىباحى ؤو بزخالٝ اإلا٩ان  -5 مىاػ٫ ، مؼإع صواظً ، ؤعاضخي بىع ، ” بزخالٝ َغ١ اإلا٩اٞدت بةزخالٝ هٖى

 ”قىن، ميكأث ٚظاثُت،... 

 ختى ال ًدضر ججىب للُٗم الؿام bre- baitingُض( ظغاء ) َٗم بضون مببًجب  -6

: اإلاياؿدت اإلاُياهُىُت
ً
 زالثا

 )ال٣خل بالُض )اإلاباقغ 

  بجالٝ الجخىع 

 ) اط ) بِئت ٚحر نالخت  ؤلاٖػ

 بؾخسضام اإلاىاص الُاعصة مشل 

  ٘ذ الىٗىإ ووي ذ مىظىص ٖىض الُٗاع، خُض ًخم ٖمل ٦غاث مً ال٣ًُ وويٗها في ٍػ ذ الىٗىإ: وهى ٍػ هظه ٍػ

 .ال٣ُ٘ في ألاما٦ً التي مً اإلام٨ً جىاظض الٟئران ٞيها، ومً اإلام٨ً ػعاٖت الىٗىإ في خض٣ًت اإلاجز٫ إلاىٗها مً ؤلا٢تراب مىه

  ٞٗىض عف ألاما٦ً والٟخداث التي ،
ً
٣ت مُٟضة للخسلو مً الهغانحر ؤًًا بؾخسضام الٟلٟل ألاؾىص: ٞةّن هظه الٍُغ

ه ال ٌؿخُُ٘ جدمل عاثدت الٟلٟل مً اإلام٨ً ؤن جضزل منها الٟئران با
ّ
لٟلٟل ألاؾىص ٞةّن طل٪ ؾُمىٗه مً صزى٫ اإلاجز٫، أله

 .ألاؾىص ولً ًضزل اإلاجز٫ الظي جىدكغ ُٞه عاثدخه

  غ في ألاؾىا١ ٌٗمل بال٨هغباء، وجمى٘ مىظاجه الٟئران مً صزى٫ بؾخسضام ظهاػ اإلاىظاث ٞى١ الهىجُت: وهى ظهاػ مخٞى

 .اإلاجز٫ 

 خانت بال٣ىاعىبؾخسضام اإلاهاثض ال 

 :خُث ًىحذ منها ؤؼياٌ مخعذدة . ولىً بفـت عامت ؿئجها جىلعم إلى زالزت ؤكعام -
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-  

 

( اإلاهاثض الهىضو٢ُت ؤو الؿل٨ُت، وجهمم بٗضة ؤق٩ا٫ ؛ ٞخ٩ىن ؛ٖلى ق٩ل نىضو١ زكبي ؤو قب٪ خضًضي ؤو مً  )ؤ  -

٣ت حؿمذ بضزى٫ الٟإع وال حؿمذ بسغوظ ه ، خُض ًىي٘ به ٚظاء مدبب للٟإع مسلٍى الىع١ اإلا٣ىي و به ٞخدت مهممت بٍُغ

م( ؤو بضوهه ْٗ
ُ
 . بالؿم )َ

 .اإلاهاثض الؼهبر٦ُت ؤو ال٣اجلت )ب(

اإلاهاثض الهمُٛت الالن٣ت، هي مىاؾبت للٟئران اإلاجزلُت الهٛحرة ؤ٦ثر مً ٚحرها ، خُض حؿخسضم ماصة نمُٛت  )ظـ(

٤ املخخمل إلاغوع الٟئران   . الهٛحرة ٞخلخه٤ بها ٖىضما جداو٫ ٖبىعهامشبخت ٖلى وع١ م٣ىي جىي٘ في الٍُغ

 

 :ممحزاث اإلافائذ: جخمحز اإلافائذ عً ػحرها مً وشق ملاومت الـئران بما ًلي

ل -  .ٚحر م٩لٟت ٖلى اإلاضي الٍُى

- ٣ ظًت بٍُغ اص اإلايكإة ، والتي ٢ض جلىر ألٚا ت ٚحر ال حؿخضعي بالًغوعة بؾخسضام اإلاىاص ال٨ُمُاثُت التي ٢ض جًغ بالٗمالت ؤو عوَّ

 . مباقغة

 للٗضوي  -
ً
٩ىن مهضعا الؿمىم ال٨ُمُاثُت ًم٨ً ؤن ج٣خل الٟإع في م٩ان ًهٗب الىنى٫ بلُه ، مما ًيكإ ٖىه عاثدت ٦غحهت ٍو

 . باإلا٨ُغوباث والُُٟلُاث

 ًم٨ً الخهى٫ ٖلى نىعة ؤوضر ًٖ مجخم٘ الٟئران في اإلايكإة الٛظاثُت، خُض ًم٨ً الخهى٫ ٖلى سجل ًٖ ٖضص الٟئران - 

 التي جم بنُُاصها وؤهىاٖها. . . بلخ

٣ت مدببت لضي  - ت ، وما ػالذ حؿخسضم خُض ؤجها ٍَغ حٗخبر م٩اٞدت الٟئران بةؾخسضام اإلاهاثض مً ؤ٢ضم الُغ١ اإلاٗغٞو

الٟالخحن وحؿخسضم اإلاهاثض فى ٖملُاث اإلا٣اومت بطا ٧اهذ ٖلى هُا١ ي٤ُ فى البُىث ؤو املخاػن ؤو فى مؿاخاث نٛحرة فى 

 الؼعاُٖت . ألاعاضخي

غاى لاجُت:  وحؿخسضم اإلاهاثض بجاهب ٖملُاث اإلا٣اومت فى ألٚا

 جدضًض وجهي٠ُ ألاهىإ التى جهُاصها اإلاهاثض فى مى٣ُت ما. -

 الخهى٫ ٖلى ُٖىاث خُت حؿخسضم فى الخجاعب الٗلمُت. -

٤ ٖضص الٟئران اإلاهخاصة ل -  . ُالبُٖاء ماقغ لل٨شاٞت الٗضصًت للٟئران فى مى٣ُت ما . وطل٪ ًٖ ٍَغ

 

مهُضة لُال ص٫ طل٪ ٖلى ؤن ؤلانابت زُٟٟت وؤن الٗاثض مً  100ٞإع ل٩ل  5 -ٞةطا ٧ان ٖضص الٟئران اإلاهخاصة مً نٟغ -

مهُضة فى  100ٞإع ل٩ل  10 -6ٖملُاث اإلا٩اٞدت ال حؿاوي ج٩ال٠ُ اإلا٩اٞدت والٗمالت . وإطا ٧ان ٖضص الٟئران اإلاهخاصة مً 

بضعظت جمشل زُىعة وؤهه ًجب البضء فى ٖملُاث اإلا٩اٞدت . وإطا ٧ان ٖضص الٟئران اإلاهخاصة  اللُلت الىاخضة ٞةن ؤلانابت ٖالُت

 مهُضة فى اللُلت الىاخضة ٞهظا ٌٗجى ؤن اإلاك٩لت فى ٚاًت الخُىعة .  100ٞإع ل٩ل  11ؤٖلى مً 

 بؾخٗما٫ اإلاهاثض صازل اإلاىاػ٫ ؤو اإلايكأث: 

حر اإلا٨ك - ت التى جغجاصها الٟئران.جىي٘ اإلاهاثض فى ألاما٦ً اإلاٗؼولت ٚو  ٞى
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 ًجب ألابخٗاص ًٖ وي٘ اإلاهاثض ًٖ ألاما٦ً التى ًغجاصها ؤلاوؿان. -

ت م٘ الخىاثِ ؤو ألاظؿام الهلبت . -  جىي٘ اإلاهاثض مىاٍػ

جىي٘ اإلاهاثض فى ؤزغ النهاع بدُض حؿخمغ َىا٫ اللُل خُض جبدض الٟئران لُال ًٖ ٚظائها زم ججم٘ الٟئران اإلاهخاصة  -

 نباخا . 

 وي٘ اإلاهُضة بةؾخمغاع ٖضم -

 ٚؿل اإلاهُضة بٗض ٖملُت الهُض -

 

 وعىم اإلافائذ

غ فى َٗىم اإلاهاثض  بن هجاح بؾخسضام اإلاهاثض ٌٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى هٕى الُٗم اإلاؿخسضم مٗها ٞالبض ؤن جخٞى

ت.  -1  ًجب ؤن ال جٟؿض بؿٖغ

 ؤن ال ٩ًىن هكا ختى ًم٨ً جشبُخه بؼهاص اإلاهُضة.  -2

 لٟئران.ًجب ؤن ج٣بل ٖلُه ا -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 جب٣ي مً ؤ٧ل لاوؿان وه٨ظا -زًغواث مشل الُماَم و الخُاع -ظبن

 

 ٍت لل٣ىاعىاإلا٩اٞدت الخُى 

 

اصة الٗضصًت ملجخمٗاث الٟئران في ؾىىاث ؤلاهٟجاع بلى بعجٟإ ؤٖضاص اإلاٟترؾاث وزانت البىم الظي ًخٛظي  ج٣ىص الٍؼ

وجخىظه اإلاٟترؾاث ألازغي بلى اإلاىا٤َ اإلاىبىءة مما ًاصي إلهسٟاى ؤٖضاص الٟئران بك٩ل  Volesال٣ىاعى بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى 

ضاء  ٘ وخاص، ول٨ً صوع ألٖا  ٖىض بضء ْهىع ؤلاهٟجاع الٗضصي وهىا٥ الٗضًض مً ؾَغ
ً
الُبُُٗت اإلاىدكغة في بِئت آلاٞت ٩ًىن ٢لُال

مىما  ت هي ال٣ُِ ٖو مٟترؾاث ال٣ىاعى التي جلٗب صوع هام في الخض مً حٗضاصها وال٣ًاء ٖليها وؤو٫ هظه اإلاٟترؾاث اإلاٗغٞو

 ج٣ؿم اإلاٟترؾاث بلى

 

 

اث.   الـلاٍس

غ  Jackalوإبً آوي  Foxتي جخٛظي ٖلى ال٣ىاعى في البراعي وفي اإلاىا٤َ الؼعاُٖت الشٗلب مً اإلاٟترؾاث الشضًُت ال والٍٛغ

 وال٣ُِ والشٗلب ألاخمغ والٗغؽ والتر٧ان والىمـ والٗىا١ ول٨ً ٦شاٞت هظه الشضًُاث ؤنبدذ ٢لُلت 
ً
بؿبب الخلل في  خالُا

ل٩اثىاث مً ٢بل الهُاصًً بضواٞ٘ مسخلٟت، مما ٢لل مً الخىاػن الُبُعي الظي خضر هدُجت الخُىعاث ، بياٞت ل٣خل هظه ا

ت للٟئران.  ؤهمُتها ٧إٖضاء خٍُى
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 الىُىس الجاسخت: 

 

ومً ؤهم الُُىع التي جلٗب صوع هام في م٩اٞدت ال٣ىاعى الخضؤة واله٣ىع واليؿىع وال٣ٗاب ون٣غ باػ والٛغاب طو 

اثغ الجؼاع وهدُجت اإلاغا٢بت  الغ٢بت البجي والٛغاب طو الظًل اإلاغوحي وؤبى٢غصان والل٣ل٤ لىخٔ ؤهه ًخم  اإلاؿخمغة،والخباعي َو

 ، ول٨ً صوع الُُىع لُلُت اليكاٍ ٌٗخبر ؤ٦ثر ؤهمُت في  ال٣ىاعىبٞتراؽ 
ً
بك٩ل ٦بحر مً ٢بل البىم والُُىع الجاعخت ٖمىما

ا الؿاب٣ت ؤهه ًم٨ً لُاثغ اللُلي بك٩ل ٖام، ٢ض ؤْهغث صعاؾاجى ال٣ىاعىألن وكاَها ًخىا٤ٞ م٘ وكاٍ  ال٣ىاعىم٩اٞدت 

 مما ٌكحر بلى صوعها ال٨بحر ٦ٗضو خُىي لل٣ىاعى  600-500ؤن ًٟترؽ  Tyto albaواخض مً البىم )البىمت البًُاء 
ً
ا ٞإع ؾىٍى

٘ مؿخىي الىعي  اصة الجهىص لٞغ في بُئخىا املخلُت. لظل٪ ًىصر بةجساط ؤلاظغاءاث التي مً قإجها الخٟاّ ٖليها ونُاهتها وٍػ

خ٣اصاث املخلُت ٖىض البٌٗ في مى٣ُخىا الجماه  للخغآٞاث  ولٖا
ً
حري ًٖ ؤهمُتها في البِئت، زانت وؤن َاثغ البىم ٌٗخبر جبٗا

ها. ت البِئت وجىٖى  إلاا هى ٖلُه وا٢٘ الخا٫. ٞهي عمؼ لخٍُى
ً
 للكام زالٞا

ً
 عمؼا

 

 الضواخف: 

 

اًت مىؾم الىمى الظي ًخىا٤ٞ م٘ بضاًت مىؾم البرص في بض ال٣ىاعىلِـ لؤلٞاعي والشٗابحن املخخلٟت ؤي صوع في م٩اٞدت 

والهُى٫ اإلاُغي بدُض ج٩ىن ألاٞاعي في َىع البُاث الكخىي، ول٨ً صوعها ٦ٗضو خُىي للٟئران ًبضؤ م٘ بهتهاء مىؾم البرص 

ت هظا الى٣ُت في ؤن مبُضاث ال٣ىاعى التي حؿخسضم إلا٩اٞدت الٟئران الجازغ ٖلى ألاٞاعي ٖىض بؾخس ضامها بٗض وجُٟض مٗٞغ

صزىلها البُاث الكخىي. ومً هىا جخطر ؤهمُت بصعا٥ ظمُ٘ الٗىامل التي جدُِ باآلٞت إلجساط ؤلاظغاءاث والخضابحر الصخُدت 

التي مً قإجها جدضًض ؤوؿب جى٢ُذ إلؾخسضم اإلابُضاث ال٨ُمُاثُت بدُض حؿبب ؤ٦بر ٞاٖلُت مم٨ىت وبإ٢ل يغع مم٨ً للبِئت 

ت.  ولؤلٖضاء الخٍُى

 

ت لللىاسكاإلاياؿ  دت الىُماٍو

جب مالخٓت ؤن هظه اإلاىاص ؾامت  ًُل٤ ٖلى اإلاىاص ال٨ُمُاثُت التي حؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى" مبُضاث ال٣ىاعى" ٍو

لئلوؿان والخُىاهاث ألالُٟت، وال حٗٝغ ماصة ٞٗالت يض ال٣ىاعى ولِـ لها ؤي جإزحر يض ؤلاوؿان. ولهظا ًجب ٖىض الخاظت 

 : ُاثُت مالخٓت ما ًليإلخضي هظه اإلاىاص ال٨ُم

ًٟل بؾدكاعة الجهاث الخ٩ىمُت  )ؤ ( ٖىض الخ٨ٟحر في بؾخٗما٫ اإلاىاص ال٨ُمُاثُت ًجب بؾدكاعة ؤخض املخخهحن في طل٪ ، ٍو

٣ت ؤلاؾخٗما٫ ٍغ  . املخخهت بكإن بزخُاع اإلااصة اإلاىاؾبت َو

 .( بجبإ بعقاصاث اإلاهى٘ )ب

 .ؤن جهل منها بلى الٛظاء بإي نىعة ظـ( ًجب ببٗاص الؿمىم ًٖ ألاما٦ً التي ًم٨ً(

 مً ؤن ًدضر زلِ بحن هظه اإلااصة والؿم ص(
ً
ا  . ( ال ٌؿخسضم ؾم ٌكبه ؤًت ماصة ٚظاثُت ؤو ماصة مًاٞت لؤلٚظًت زٞى
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 مً مبُضاث ال٣ىاعى ومً اإلاُٟض الخٗٝغ ٖلى مبُضاث ال٣ىاعى 
ً
 ٦بحرا

ً
ٌؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى في الٗالم ٖضصا

 في صو٫ الٗالم اإلاخُىعة، وزانت ؤن جل٪ الضو٫ ببخٗضث ًٖ اإلاؿخسضمت إلا٩
ً
اٞدت ال٣ىاعى ٖلى خض ؾىاء، والتي حؿخسضم خالُا

ت التي ٖاصة ما ٩ًىن  ضاء الخٍُى  للبِئت ولل٩اثىاث ٚحر اإلاؿتهضٞت في اإلا٩اٞدت ولؤٖل
ً
 ٦بحرا

ً
بؾخسضام اإلابُضاث التي حؿبب ؤيغاعا

 ٞت اإلاؿتهضٞت طاتها.ؤزغ اإلابُض ٖليها ؤ٦بر مً ؤزغه ٖلى آلا 

غ مبُضاث ال٣ىاعى ٖلى ق٩ل َٗىم مٗضًت نلبت ؤو ؾاثلت ؤو مؿاخ٤ُ بخخ٩ا٥، ؤو ٖلى ق٩ل ٚاػاث ؾامت،  جخٞى

ت جإزحر اإلااصة الٟٗالت بلى   لؿٖغ
ً
، وج٣ؿم مبُضاث ال٣ىاعى جبٗا لخىاؾب ٖملُاث اإلا٩اٞدت في ظمُ٘ الخاالث والٓغٝو

خحن ؤؾاؾِخحن:  مجمٖى

 ٗت الخإزحر اإلاغ٦باث طاث الؿ  . Acute Rodenticidesمُت الخاصة ؤو ؾَغ

  ، اإلاغ٦باث طاث الؿمُت اإلاؼمىت، ؤو بُُئت الخإزحرChronic Rodenticides ماوٗاث ججلِ الضم(. -. )ماوٗاث جسثر الضم 

  ت زالشت هي اإلاغ٦باث طاث الؿمُت اإلاخىؾُت بحن  وج٣٘ Subacute Rodenticidesوحكحر بٌٗ اإلاغاظ٘ بلى وظىص مجمٖى

ت الخإزحر ٖلى ال٩اثىاث الخُت. خحن الؿاب٣خحن مً خُض ؾٖغ  املجمٖى

 

عت الخإزحر:   Acute Rodenticides**مبُذاث اللىاسك راث العمُت الخادة، ؤو ظَش

 

 مجاالث إظخخذام اإلابُذاث راث العمُت الخادة: -1

ت الخإزحر هي مً ؤهم نٟاث هظه اإلابُضاث، ٟٞي خا٫ ال٨شاٞت الٗالُت ملجخمٗ اث ال٣ىاعى في اإلاؿخىصٖاث ًاصي بلى ؾٖغ

٘ ل٨شاٞت آلاٞت ولؤليغاع التي  Direct Poisoningبؾخسضامها بخُب٤ُ بظغاء ٖملي ٌؿمى الخُُٗم اإلاباقغ  بلى زٌٟ ؾَغ

٘ لؤليغاع. حٗض ال٨ٟاءة  ٗت لٗملُت اإلا٩اٞدت، وزٌٟ ؾَغ بت اإلاؿخسضم في الخهى٫ ٖلى هخاثج ؾَغ حؿببها، ٞهي جد٤٣ بظل٪ ٚع

 مً لا٢خه
ً
ٗت الخإزحر ، جخُلب ٦مُاث ٢لُلت وؿبُا اصًت ه٣ُت هامت ٖىض وي٘ بغهامج اإلا٩اٞدت، ٞاإلا٩اٞدت باإلابُضاث ؾَغ

ً ) مبُضاث الجُل ألاو٫ مً ماوٗاث الخسثر( التي جخُلب  اٍع الُٗىم باإلا٣اعهت م٘ اإلابُضاث بُُئت الخإزحر زانت مكابهاث الىاٞع

، ٦ما ًم٨ً  ألاؾخمغاع في ج٣ضًم الُٗىم لٗضة ؤًام
ً
مما ًترجب ٖلُه نٝغ ٦مُاث ٦بحرة مً الُٗىم ٚالُت الشمً وؿبُا

٣ت  ً وطل٪ إلزخالٝ ٍَغ اٍع بؾخسضامها بىجاح في م٩اٞدت ألاٞغاص اإلا٣اومت إلابُضاث الجُل ألاو٫ مً ماوٗاث الخسثر مشل الىاٞع

م ؤن مبُضاث الجُل الشاوي مً ماوٗاث الخسثر َىعث بٛغى م٩اٞدت   ال٣ىاعى اإلا٣اومت إلابُضاث الجُل ألاو٫.جإزحرها، بٚغ

 بعن اإلابُذاث راث العمُت الخادة

 Zinc Phosphide ((Zn3P2ٞىؾُٟض الؼه٪  -1

   



199 

 

 مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ لل٣ىاعى

 في ًٖلت  PHًخدغع ٚاػ الٟىؾٟحن  : آلُت الخإزحر
ً
ؿبب يٟٗا في الىؾِ ؤلخامطخي للمٗضة، زم ًيخ٣ل بلى جُاع الضم َو

 ب
ً
اث ٢ُم ال٣لب وؤيغاعا ا١ مخسهو وهى مغ٦ب ؾام لجمُ٘ ال٣ٟاٍع غ مً  LD50إظهؼة الجؿم الضازلُت، لِـ له جٍغ للخىاٍػ

غ ٖلى ق٩ل بىصعة ؾىصاء ؤو عماصًت اللىن 20-40 ، وهى مخٞى
ً
ملٜ/٦ٜ. مً ؤ٦ثر مبُضاث ال٣ىاعى طاث الؿمُت الخاصة بؾخسضاما

 بترا٦حز جتراوح مً % له عاثدت حكبه عاثدت الشىم، ٌؿخسضم ٖاإلاُ 95-80بى٣اوة 
ً
 هى 5-1ا

ً
% ، 2% والتر٦حز ألا٦ثر بؾخسضاما

.
ً
 ؾمُخه ٖالُت وؾٗغه مىسٌٟ وؿبُا

خم زلُه مً ٢بل املخخهحن م٘ مىاص خاملت مسخلٟت ، و٢ض ؤزبدذ الضعاؾاث املخلُت ؤن ؤًٞلها  ًىٕػ ٦ماصة ٞٗالت ،ٍو

باث ؾلى٦ُت ٖىض الٟئران، هي ؤلامؿا٥ بالُٗم الخبىب ال٩املت لل٣مذ والظعة ؤو ظَغل الظعة، بدُض جلبي هظه الُ ٗىم ٚع

بت ال٣اعى في شخظ ٢ىاَٗه التي جىمى بةؾخمغاع َُلت خُاة ال٣اعى.  ب٩لخا الُضًً ؤزىاء الخٛظًت وجد٤ُ٣ ٚع

ظًت الؼعاُٖت الٗاإلاُت  غ مىٓمت ألٚا بلى بهسٟاى ٞٗالُت وؾمُت الُٗىم املخًغة مً  FAOحكحر الٗضًض مً ج٣اٍع

 في زٌٟ ٞاٖلُت الُٗىم، ٞىؾُٟض الؼه
ً
 ٦بحرا
ً
ىبخه صوعا ٪ بٗض ٖضة ؤًام مً الخدًحر ، وجلٗب صعظت خغاعة الىؾِ املخُِ وَع

 ولظل٪ ًًٟل بؾخسضامه مباقغة بٗض الخدًحر.

 اعشاك الدعمم باإلابُذ

ران وبُىجها بهبُاح الٟئران ؤزىاء مكيها م٘ الكٗىع بالٛشُان وي٤ُ الخىٟـ والهُجان والكٗىع بالبروصة وجمىث الٟئ

ت.  مىخٟست و٧إجها بضون ؤعظل وطًىلها ممَُى

 جدمحر الىعىم:

  ًجب ؤن ًخم بزخُاع ٢اٖضة الُٗم )اإلااصة الخاملت( مً الخبىب الجُضة والؿلُمت بدُض ج٩ىن ٢اصعة ٖلى مىاٞؿت

 الخبىب املخؼوهت لضي الٟئران.

  ىبت م٣ضاعها ؾاٖت زم جيك٠ بدُض ج 12-6جى٣٘ خبىب ال٣مذ ؤو الظعة باإلااء إلاضة % ، والٛغى مً 40-30هل لَغ

خم الخلِ  ٘ ظؼثُاث اإلابُض ٖلى ؾُذ الخبىب و٢ض ًخم ألاؾخٛىاء ًٖ هظه الخُىة ٍو ُب هظه هى حؿهُل جىَػ ٖملُت التَر

 مباقغة بضون ه٣٘ البظوع.

  ٝوالٛغى مً بياٞت الٍؼذ هى 2.5ًًا ،
ً
 ظُضا

ً
ذ الىباحي بلى الخبىب اإلايكٟت وجسلِ زلُا اإلاؿاٖضة ٖلى  % مً الٍؼ

ئاث اإلابُض ٖلى ؾُذ الخبىب.  بلخها١ ظٍؼ

  ٝذ )وجدؿب هظه اليؿبت ٖلى ؤؾاؽ  3-2ًًا ت بالٍؼ بت واملخلَى % مً بىصعة مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ بلى الخبىب اإلاَغ

 
ً
لخه٤ ٖلى ؾُذ الخبىب، وبظل٪ ًهبذ الُٗم ظاهؼا وػن الخبىب الجاٞت( ج٨غع ٖملُت الخلِ بدُض ًخىٕػ اإلابُض ٍو

 ؾخسضام.لؤل 

ع الىعىم:  جىَص

 

، وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ ؾض ظمُ٘ ٞخداث 
ً
٘ الُٗىم صازل ٞخداث الجخىع ًجب جدضًض الٟٗا٫ منها ؤوال ٢بل البضء بخىَػ

الجخىع في اإلاى٣ُت اإلاغاص مٗاملتها. وفي نباح الُىم الخالي ه٣ىم بىي٘ الُٗىم املجهؼة في الجخىع الٟٗالت )التي ٞخدتها الٟئران 

 ظغاماث )ما ٌٗاص٫ ملء مل٣ٗت َٗام ٦بحرة مً الخبىب(. 4-3بمٗض٫ ؤزىاء اللُل( و 
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جدؿب وؿبت اهسٟاى الجخىع الٟٗالت في اإلاؿاخت املخخبر بٗض اإلاٗاملت ٦ماقغ ٖلى ٞٗالُت اإلا٩اٞدت مً اإلاٗاصلت 

 الخالُت :

ت الهسٟاى ٖضص الجخىع =  ىع الٟٗالت ٢بل ٖضص الجخ‟ )ٖضص الجخىع الٟٗالت بٗض اإلا٩اٞدت  -100اليؿبت اإلائٍى

 . 100× اإلا٩اٞدت( 

 

 مبُذ ؿىظـُذ الضهً همبُذ إخخيان:

وهدُجت لٟكل اإلا٩اٞدت  1999-1998لىخٔ ؤزىاء ألاهٟجاع الىباجي الظي خضر في بخضي صو٫ الٗالم زال٫ الٟترة 

% مً 5% ‟ 95ت بةؾخسضام َٗىم ٞىؾُٟض الؼه٪ اللجىء بلى مٗاملت جخىع الٟئران بسلُِ مً الُدحن )ص٤ُ٢ ال٣مذ( بيؿب

بىصعة ٞىؾُٟض الؼه٪ ٖلى ؤهه مسخى١ بخخ٩ا٥. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مبُضاث ؤلاخخ٩ا٥ ال حؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى، 

ت للٟئران، وفي خا٫ وظىص مضازل ومساعط ٦شحرة ال  والؿبب في طل٪ ؤن مبُضاث ؤلاخخ٩ا٥ ٖاصة ما حؿخسضم في اإلامغاث ؤلاظباٍع

ختى لى خ٣٣ذ ٞٗالُت ٢لُلت. بياٞت بلى طل٪ ٞةن الخُاعاث الهىاثُت حٗمل ٖلى جُاًغ هظا الخلُِ حٗخبر هظه الٗملُت مجضًت 

 لٗىانغ البِئت املخخلٟت ، وإهما حؿخسضم مؿاخ٤ُ ؤلاخخ٩ا٥ إلا٩اٞدت الٟئران صازل ألاما٦ً اإلاٛل٣ت وبترا٦حز 
ً
 ٦بحرا
ً
مؿببت جلىزا

 مً ٢غاءة ٖامت لُغ٢ت م٩اٞدت %. لظل٪ ال ًجىػ ج5% ولِـ بتر٦حز  20-15جتراوح مً 
ً
بجي ؤ٩ٞاع اإلا٩اٞدت وجىُٟظها بهُال٢ا

 آلاٞاث .

 

  Aluminum Phosphideؿىظـُذ ألاإلاىُىم  -2

 
 

غ ٖلى ق٩ل ؤ٢غام بىػن  اث بىػن  0.6مخٞى ٖىض  PH3ظغام ، جُل٤ اإلااصة الٟٗالت للمبُض ٚاػ الٟىؾٟحن  3ظغام ؤو ٦ٍغ

ت ؤو ألاعيُت(. ىبت )الجٍى  حٗغيها للَغ

ت للمىاص املخؼوهت، ٦ما ٌؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى في ألاما٦ً اإلاٛل٣ت، وفي ٌ ؿخسضم ٖاصة في م٩اٞدت آلاٞاث  الخكٍغ

الخ٣ى٫ الؼعاُٖت في خا٫ ٞكل الُغ١ الخ٣لُضًت للم٩اٞدت ؤو نٗىبت جُب٣ُها. ٚاػ الٟىؾٟحن اإلاخدغع طو ؾمُت مغجٟٗت 

 ال٣ىاعى.لجمُ٘ الشضًُاث ، لظل٪ ٞهى ٞٗا٫ يض ظمُ٘ ؤهىإ 

 

لت الاظخخذام إلاياؿدت اللىاسك:  وٍش

ٚغام صازل  0.6بٗض ؾض ظمُ٘ ٞخداث الجخىع في اإلاى٣ُت اإلاغاص م٩اٞدتها، وجدضًض الٟٗا٫ منها، ًخم وي٘ ٢غم بىػن 

 ٧ل جخغ ٞٗا٫ زم ٌٛل٤ بالتراب إلاى٘ حؿغب ٚاػ الٟىؾٟحن مً ؤهٓمت الجخىع.
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ظغام، و في  0.6ؾض الجخىع ، ولخالفي الٟىؾٟحن مً ؤهٓمت الجخىع. بىػن  ًجب ألاهدباه لٗضم عصم ألا٢غام بالتراب ٖىض

كاب الخًغاء ؤو مً الىع١ في ٞخدت الجخغ بٗض وي٘  خا٫ ٞكل ؾض جل٪ الجخىع ًم٨ً وي٘ م٣ضاع ٢بًت الُض مً ألٖا

 ال٣غم ٢بل بٚال١ الجخغ بالتراب.

ىبت ألاعيُت ، ال ٌؿخسضم مبُض ٞىؾُٟض ألاإلاىُىم إلا٩اٞدت جخىع الٟئران في ٞه  ل اله٠ُ بؿبب ٢لت الَغ

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 بٗض بؾخسضامها وخٟٓها في م٩ان ًٖ 
ً
 ظاٝ. ٞخذ ٖبىة اإلابُض في مىا٤َ مهىاه بُٗضا

 .ال ٌؿخسضم اإلابُض ؤزىاء الهُى٫ اإلاُغي 

 .ت اح ال٣ٍى  ال ٌؿخسضم اإلابُض ؤزىاء هبىب الٍغ

  ا١ مخسهو إلاٗالجت الدؿمم بٛاػ الٟىؾٟحن الظي ًخدغع مً مبُض  ال ًىظض جٍغ

  Squill Redبهل الٗىهل ألاخمغ  -3

مى٣ُت خىى البدغ اإلاخىؾِ،  الظي ًىمى في Urginea maritimeمغ٦ب ًٖىي ٌؿخسغط مً ؤبها٫ هباث الٗىهل 

، جٓهغ ؾمُت اإلاؿخسلو الخام مً ألابها٫ لل٣ىاعى هخاثج مخباًىت. اإلاؿخسلو  Scillirocideاإلااصة الٟٗالت هي الؿُلحروؾُض 

غ جدذ بؾم ججاعي   للٟئران والجغطان، ًتراوح جغ٦حز اإلااصة الٟٗالت في الُٗىم مً  Silmurinالى٣ي مخٞى
ً
 0.015، وهى ؾام ظضا

% سجلذ ؤٖغاى ٖضم بؾدؿاٚت ال٣ىاعى لُٗىم هظا اإلاغ٦ب، جٓهغ ؤٖغاى الدؿمم ٖلى ق٩ل قلل لؤلَغاٝ  0.05 –

ا١ ِ  .Antidoteالخلُٟت ، حكىجاث وؤيُغاباث ٖىُٟت ، جبى٫ وإؾهاالث مؿخمغة، ًم٨ً بؾخسضام ؾلٟاث ألاجغوبحن ٦تًر

 

 اٖغاى الدؿمم باإلابُض

ً ٖمله و٦ظل٪ ًازغ ٖلى الجهاػ الٗهبى . وفى الٟئران ٞةهه جٓهغ ٖلُه ٌؿبب الدؿمم بهظا اإلاغ٦ب جى٠٢ ال٣لب ٖ

اصة البى٫ ، وجٓهغ  غاٝ الخلُٟت .٦ما ؤهه مً ؤٖغاى الدؿمم ؤلاؾها٫ وٍػ كت وألاعججاٝ و٦ظل٪ الكلل وزانت ألَا الٖغ

با بٗض  دضر اإلاىث ج٣ٍغ غاى بٗض ؾاٖخحن مً جىاو٫ الؿم ٍو لى طل٪ ًم٨ً ا 48 – 24ألٖا ل٣ى٫ بإن هظا اإلاغ٦ب ؾام ؾاٖت . ٖو

 ظضا.

 : Thallium sulphateظلـاث الثالُىم:  -4

  

  Sodium (mono) floroacetat :1080ؤخاصي ٞلىعو ؤؾِخاث الهىصًىم  -5

  FNO 1081 .Flouroacetamideٞلىعوؤؾِخامُض  -6

 

 Chronic rodenticides**مبُذاث اللىاسك راث العمُت اإلاضمىت ؤو بىُئت الخإزحر 
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اصة ألامان  Anticoagulantsوٗاث جسثر الضم ما ٌٗض ب٦دكاٝ اإلاغ٦باث اإلااوٗت لخسثر الضم الخُىة ألا٦ثر ؤهمُت في ٍػ

 والٟٗالُت في مجا٫ م٩اٞدت ال٣ىاعى.

 

 آلُت الخإزحر:

ت )الجلُت(. وحؿبب  هظه حٗمل هظه اإلاغ٦باث ٖلى به٣ام ؤو مى٘ ٢ابلُت الضم للخسثر ؤو الخجلِ وحك٨ُل الخثره الضمٍى

٤ مى٘ حك٩ل ُٞخامحن  ىضما ًىسٌٟ مؿخىي البروجغومبحن  Kاإلاغ٦باث اإلاىث ًٖ ٍَغ لخض خغط  Prothrombinفي ال٨بض ٖو

م٨ً ٞهم آلُت ٖمل اإلابُضاث اإلااوٗت لخسثر   ختى خضور اإلاىث، ٍو
ً
الًم٨ً مٗه ؤن جخ٩ىن الخثرة، ٌؿخمغ الجٝز مهما ٧ان زُٟٟا

ت آلالُت التي  ت لًغع ؤو لجغح الضم بؿهىلت، ٖىض مٗٞغ ُت الضمٍى ت بالخالت الُبُُٗت، ٞٗىض حٗغى ألاٖو جخ٩ىن بها الخثرة الضمٍى

ؿمى  Jellyما، ًخدى٫ الضم الؿاثل ٖلى هالم  ًمى٘ بؾخمغاع هٝؼ الضم، وما ًدضر هى ؤن ؤخض بغوجِىاث الضم ٚحر اإلاىدلت َو

دٟؼ هظا الخدى٫ في جغ٦ُب  Fibrinًخدى٫ بلى ٦خلت ٚحر مىدلت لُُٟت التر٦ُب حؿمى  Fibriongenالـ وهي التي حك٩ل الخثرة، ٍو

م الثرومبحن  م مً ؤخض بغوجِىاث الضم، ًضعى البروزغمبحن  Thrombinالضم بٟٗل ؤهٍؼ دك٩ل هظا ألاهٍؼ بٟٗل  Prothrombinٍو

م آزغ ٌؿمى  خدغع ألازحر مً ألاوسجت اإلاخًغعة بٓل وظىص ُٞخامحن  Thrombokinazeؤهٍؼ ُُل بهخاط ، ٟٞي خا٫ حٗ K، ٍو

 ختى خضور اإلاىث،  Kُٞخامحن 
ً
جُا ت، وبالخالي ٞةن الجٝز ؾِؿخمغ جضٍع ٞةن طل٪ ؾُاصي بلى حُُٗل ٖملُت حك٩ل الخثرة الضمٍى

 بن آلُت الخإزحر البُيء لهظه اإلاغ٦باث هي ؾغ هجاخها.

ر ٖلى وظه الخدضًض، هى حُُٗل هظا هى اإلابضؤ الٗام آللُت مى٘ الخسثر ول٨ً الضوع الظي ج٣ىم به اإلابُضاث اإلااوٗت للخسث

٤ الٛظاء ٣ِٞ  Kوبٗملُت مى٘ بؾخمغاع صوعة حك٩ل الُٟخامحن هظه ج٩ىن ٦مُت ُٞخامحن  Kصوعة حك٩ل ُٞخامحن  اإلاإزىطة ًٖ ٍَغ

ت ٧اُٞت مً  ٌ ٖىامل الخجلِ في الضم بٗض ٞترة ٢هحرة مً بؾتهال٥ ظٖغ هي اإلاخاخت صازل الجؿم، والتي ال حٗخبر ٧اُٞت لخٍٗى

دضر اإلاىث بالجًز٠ الُٗ  وبظل٪ جٟكل في الخٟاّ ٖلى مؿخىي الخسثر في الضم ٍو
ً
م، حؿخجٝز هظه الٗىامل ؤزحرا

Haemorrhage  ٪ؿخٛغ١ طل ًىم، وبخإزغ ْهىع ؤٖغاى اإلاىث الج٨ٟغ لل٣ىاعى بإٖغاى الدؿمم بماوٗاث الخسثر،  28-4َو

٣ت Bait Shynessمما ًمى٘ ْهىع مك٩لت الخظع مً الُٗىم  الخإزحر البُيء هظه ٞىاثض مهمت، خُض ٌٗخبر التزوص  . ولٍُغ

٤ اؾخسضام ٦مُت مً ُٞخامحن   لخصخُذ وي٘ الخسثر في الضم ًٖ ٍَغ
ً
 K، بطن ُٞخامحن  K1بالك٩ل الٟٗا٫ مً الُٟخامحن ٖالظا

ا١ الىىعي   مً  Specific antidoteهى التًر
ً
الى٢ذ لل٣ُام في خاالث الدؿمم الٗغضخي، وجامً آلُت الخإزحر البُيء مدؿٗا

 للخضزل في ٖالط خاالث الدؿمم.
ً
ٗت الخإزحر التي الجٟسر مجاال  بةظغاءاث الٗالط ٖلى زالٝ اإلابُضاث الؿَغ

 

 Generation of anticoagulants Firstمبُذاث الجُل ألاٌو مً ماوعاث الخخثر  -1

ت وؾم 1970-1950ْهغث زال٫ الٟترة  ُذ مغ٦باث الجُل ألاو٫. الهٟت الٗضًض مً ماوٗاث الخسثر بهىعها الخجاٍع

اإلاهمت التي جد٨م بؾخسضام هظه اإلاغ٦باث هي ؤجها ٚحر ؾامت بك٩ل ٧اٝ لدؿبب اإلاىث بٗض الخٛظي ٖلى الُٗم إلاغة واخضة، ٞهي 

لٟترة ٢هحرة ٣ِٞ، لظل٪ ًجب ؤن ًخم الخٛظي ٖليها  Kطاث ؤزغ جغا٦مي ، وبض٢ت ؤ٦ثر هي ٞٗالت في بٖا٢ت صوعة حك٨ُل ُٞخامحن 

بك٩ل مؿخمغ لٗضة ؤًام، للىنى٫ ٖلى ؤَى٫ جإزحر مم٨ً ختى خضور اإلاىث. ولظل٪ بن هجاخها في م٩اٞدت ال٣ىاعى ٌٗخمض و 

 Surplusٖلى بم٩اهُت ونى٫ آلاٞت اإلاؿتهضٞت بلى الُٗىم لٟترة جتراوح مً ٖضة ؤًام بلى ٖضة ؤؾابُ٘، ٌؿمى الخُُٗم اإلاؿخمغ 

Baiting  ؤو الخُُٗم ؤلايافيContinues Baiting   مً الُٗىم في ه٣اٍ مدضصة )في مدُاث 
ً
وهى ٌٗجي وي٘ ٦مُاث ٦بحرة وؿبُا
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خم ججضًضها بك٩ل صوعي لخإمحن الُٗم الؿام بةؾخمغاع لآلٞاث  اإلاؿتهضٞت. ًضوم الخُُٗم ختى جى٠٢ الخٛظًت  الخُُٗم( ، ٍو

ؿمى ا  .Saturationلباخشحن هظه الٗملُت باإلقبإ )جى٠٢ بؾتهال٥ الُٗىم( مما ٌكحر ٖاصة بلى بهتهاء ٖملُت اإلا٩اٞدت، َو

بن ال٨مُاث ال٨بحرة مً الُٗىم التي جخُلبها ٖملُت الخٛظًت اإلاؿخمغة، وما ًترجب ٖليها مً ه٣ٟاث وظهىص مً ٢بل 

اإلاؿخسضم ًجٗل بؾخسضام هظه اإلاغ٦باث ٚحر ٖملي في م٩اٞدت ال٣ىاعى ، وهظه هي ألاؾباب الغثِؿُت في الخض مً 

 اؾخسضامها.

 بعن مشهباث الجُل ألاٌو مً ماوعاث الخخثر:

خحن :  جدب٘ ظمُ٘ اإلاغ٦باث اإلااوٗت لخسثر الضم إلخضي املجمٖى

-  ً ت الهُضعو٦سخي ٧ىماٍع ت ألاهضاهضًىن  Hydroxycoumarinمجمٖى بؿبب جغ٦ُبها اإلادكابه  Indane-dionؤو مجمٖى

 في نٟاتها ال٨ُمُاثُت ول٨ً ؤلازخالٝ ٩ًىن 
ً
 في ؾمُتها لل٣اعى اإلاؿتهضٝ. ٞهي الجسخل٠ ٦شحرا

 

-  ً  : Hydroxycoumarinsمجمىعت الهُذسوهسخي هىماٍس

1.  ً اؿاٍس   Warfarinالى

  Comachlorهىما ولىس  .2

 : Indane-dioneمجمىعت ألاهذاهذًىن 

  Diphacinoneداًـاظِىىن  -1

  Chlorophacinonولىسوؿاظِىىن  -2

 

 Second Generation of Anticoagulantsمبُذاث الجُل الثاوي مً ماوعاث الخخثر  **

، خُض ْهغث بؾخدالت م٩اٞدت 1958ؤ٦دكٟذ م٣اومت ال٣ىاعى إلااوٗاث جسثر الضم ألو٫ مغة في اؾ٩ىجلىضا ٖام 

 ً اٍع ل ًم٨ً ؤن ًىجر في م٩اٞدت ال٣ىاعى اإلا٣اومت للىاٞع ىضما ؤٖخ٣ض ؤن ال٩ىماججًر ً، ٖو اٍع جي بالىاٞع مجخمٗاث الجغط  الجرٍو

 ما ْهغث 
ً
ٗا . هضص ْهىع اإلا٣اومت الىجاخاث ال٨بحرة التي خ٣٣ها بؾخسضام ماوٗاث الخسثر في وؾَغ

ً
اإلا٣اومت لهظا اإلاغ٦ب ؤًًا

٣ت جإزحرها ٖلى  مجا٫ م٩اٞدت ال٣ىاعى، وبضؤث املخاوالث الجاصة لخل مك٩لت اإلا٣اومت بالبدض ًٖ بضاثل جسخل٠ في ٍَغ

ئاث الهُضعو٦سخي ال٣ىاعى. ول٨ً بٌٗ ال٨ُمُاثُحن اإلاخمؿ٨حن بالهٟاث ؤلا  ًجابُت إلااوٗاث الخسثر اؾخمغوا في ٞدو ظٍؼ

ً والخٓىا ؤن الىٓحر  ، ٧ان ؤ٢ل ٞٗالُت ٖىض ال٣ىاعى التي ؤمخل٨ذ  Kلُٟخامحن  chloro -٧2ىماٍع هى مًاص جسثر مٗغٝو

٢اصث ال٦دكاٝ اإلا٣اومت. ؤْهغث هظه اإلاالخٓت بم٩اهُت خل مك٩لت م٣اومت ال٣ىاعى إلااوٗاث الخسثر. و٢امذ ؤبدار ٖضًضة 

ىبت، و٧ان ؤولها الضاًُٟىا٧ىم زم جبٗه البروصًٟا٧ىم، ؤوظض ال٨ُمُاثُىن ؾلؿلت مً  ئاث طاث الهٟاث اإلاٚغ ؾلؿلت مً الجٍؼ

 ؤي٠ُ ٖلى ال٣اثمت مغ٦بحن 
ً
ً ومنها البروماصًىلىن ووظض ؤهه ٞٗا٫ يض ال٣ىاعى اإلا٣اومت والخ٣ا اٍع الىٓاثغ ال٨دىلُت للىاٞع

 ، الضاًُٟصُالىن ، وؤَل٣ذ ٖلى ظمُ٘ هظه اإلاغ٦باث حؿمُت : مغ٦باث الجُل الشاوي مً ماوٗاث جسثر الضم.هما، الٟلى٧ىماٞحن 

 : Difinacomداًـُىاهىم  -1

 : Bromadioloneبشومادًىلىن  -2

 : Brodifacoumبشودًـاهىم  -3
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 : Flocoumafenؿلىهىماؿحن  -4

 : Difethialoneداي ؿُثُالىن  -5

 

 ىذ الخعامل مع اإلابُذاث:إحشاءاث ألامان ع

ٟا٫ ؤو الخُىاهاث -1  .لا٢خهاصًت وي٘ اإلابُضاث في ؤما٦ً ال جهلها ؤًضي ألَا

ال١، وفي مساػن ٚحر مخاح للجمُ٘ -2  .الىنى٫ لها خٟٔ اإلابُضاث في ؤواوي مد٨مت ؤلٚا

ت وال ٌؿمذ بالخضزحن ؤو ألا٧ل -3 اء زلُها.. م٘ والكغب في جل٪ ألاما٦ً ؤزى جسلِ اإلابُضاث في ؤما٦ً ظُضة التهٍى

 .وؤ٢ىٗت اؾخسضام ٧ل وؾاثل الى٢اًت مً ٦ٟٝى

 بٗض ألاهتهاء مً الخلِ، ٦ظل٪ الخا٫  -4
ً
 ظُضا

ً
 . م٘ اإلاٗضاث وال٨ٟٝى اإلاُاَُت حٛؿل ألاواوي اإلاؿخٗملت ٚؿال

بالؿمىم.. وخبـ الخُىاهاث ألالُٟت ؤو مىٗها مً الىنى٫ الى م٩ان  وي٘ ٖالماث جدظًغ في اإلاىا٤َ اإلاٗاملت  -5

 .ٗاملتاإلا

 . ببٗاص الخُىاهاث اإلاُخت مً اإلاٗاملت وخغ٢ها وصًٞ ب٣اًاها  -6

ا١( ٧ل  -7 ت )جٍغ ا١ م٘ اإلاهاب  مٗٞغ نى٠ مً الؿمىم وؤلاخخُاٍ ٖلُه، ٖىض خضور خاالث حؿمم وؤزظ التًر

 الخاالث اإلاؿدكٟى، لٗضم ؤلاإلاام ال٩افي ٖىض الُٗاصاث واإلاؿدكُٟاث بالخٗامل اإلاخسهو م٘ جل٪ الى

 

 ***************Contact Poisonsظمىم اإلاالمعت )بىدسة حعـحر( *******

غ ٖلى ق٩ل هالم، وهي باإلاٗجى الض٤ُ٢ للٗباعة لِؿذ مبُضاث   ٖلى ق٩ل مؿاخ٤ُ و٢ض جخٞى
ً
غ مبُضاث اإلاالمؿت ٚالبا جٞى

لى ألاؾُذ واإلامغ  اث التي حؿحر ٖليها مالمؿت ب٩ىجها حؿبب اإلاىث هدُجت مالمؿتها للجلض، ٞهي جىثر ٖىض ٞخداث الجخىع ٖو

غائها  غائها بهظه اإلاىاص، وجضزل بلى ظهاػ الهًم ٖىض جى٠ُٓ ال٣ىاعى أل٢ضامها ٞو ال٣ىاعى، مما ًاصي لخلىر ؤ٢ضامها ٞو

 بىاؾُت اللؿان، وبظل٪ ٞهي ؾمىم مٗضًت مً مداؾً هظه اإلاىاص ٖضم جإزغها باإلؾدؿاٚت ؤو بٓاهغة ؤلاقدباه والخجىب.

 مً خُض التر٦ُب مؿاخ٤ُ ؤلاخخ٩ا٥، ؤو مؿ
ً
)بىصعة الخٟٗحر( ، جسخل٠ ٦شحرا

ً
اخ٤ُ ممغاث ؤلاهخ٣ا٫ ٦ما حؿمى ؤخُاها

ئاتها ؤن جىجظب لٟغاء الخُىاهاث  ئاث اإلااصة الٟٗالت، وؤًٞلها هي جل٪ التي ًم٨ً لجٍؼ ال٨ُمُاجي ، وجخإزغ ٞٗالُتها بذجم ظٍؼ

 اإلاؿتهضٞت بٟٗل ٢ىي ال٨هغباء الؿا٦ىت اإلاىظىصة ُٞه.

ت ٖلى هٟـ ٖاصة ٩ًى  ن جغ٦حز اإلااصة الٟٗالت في مؿاخ٤ُ ؤلاخخ٩ا٥ ؤ٦بر ب٨شحر مً جغ٦حزها في الُٗىم اإلاٗضًت املخخٍى

 للتر٦حز الٗالي للماصة الٟٗالت وإم٩اهُت  20اإلاغ٦ب 
ً
 مً الؿم حٗل٤ بٟغاء الخُىان. وهٓغا

ً
 ، بؿبب ؤن ٦مُت ٢لُلت وؿبُا

ً
يٟٗا

ىه، ًجب ؤن ًخم الخٗامل بدظع جُاًغها في الهىاء وإهخ٣الها مً مىا٤َ ؤلا  ؾخسضام ٖلى ؤما٦ً جدًحر الٛظاء ؤو ؤما٦ً جسٍؼ

 قضًض م٘ هظه اإلاؿخدًغاث.

 ،
ً
ولخل مك٩لت الخلىر التي ٌؿببها بؾخسضام مؿاخ٤ُ ؤلاخخ٩ا٥ للبِئت ْهغث مؿخدًغاث الهالم )التي حٗخبر ؤ٦ثر ؤماها

 ُىاُٖت جدخىي ٞخُل مكغب البروصًٟا٧ىم(وإؾخسضمذ بك٩ل ؤؾاسخي إلا٩اٞدت الٟئران، ٖلى ق٩ل ؤهٟا١ بن

 

ـــــاث ************  *************Fumigantsاإلاذخىـــ
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الُغ١ وؤ٦ثرها هجاخا في م٩اٞدت ال٣ىاعى وختى الُُٟلُاث والخكغاث والٗىا٦ب  بؾخسضام الٛاػاث الؿامت مً ؤ٢ىي 

حرها، ومسابئها ٚحر الٓاهغة للُٗان ..  ُت و٢خلها ختى في جخىعهاوطل٪ للخانُت التي ًخمخ٘ بها الٛاػ في مالخ٣ت ال٩اثىاث الخ ٚو

٣ت ؤن ٩ًىن  ض ؤن بؾخسضام جل٪ الٍُغ ضاص ٦بحرة مً  ول٨ً ٖلى مً ًٍغ خظعا ظضا ٣ٞض حؿبب بٌٗ ألازُاء بلى اإلاىث أٖل

جل٪ اإلاىاص، ؤن ؤخض  اإلاؿتهضٞت في اإلا٩اٞدت، ختى ؤلاوؿان هٟؿه، ومً ؤَٝغ الخىاصر التي واظهتها في بُ٘ ال٩اثىاث الخُت ٚحر

اة اقتري ؤهبىبت بها  ٘ الدؿامي والخبسغ مً هٕى 30الٖغ ٞىؾخى٦ؿحن هىضي الهى٘( .. و٧ان مٗه مغا٤ٞ له، وفي ( ٢غنا ؾَغ

٣هما الى الباصًت الخٔ خذ الىىاٞظ وؤو٠٢ ٍَغ ، ٞخضزل ٞو
ً
الؿُاعة، ٞةطا  اإلاغا٤ٞ ؤن الؿاث٤ ًترهذ بؿُاعجه وبضا وظهه قاخبا

ت لؤل٢غام ٢ض بهٟخدذ ظغاء الؿحر ٚحر اإلاىخٓمباألهبىبت الٛا وبضؤث الٛاػاث جإزظ مٟٗىلها ٖلى الؿاث٤ ٢بل ناخبه  .. ٍػ

 : اإلاؿخٗملت و٧اصث ؤن ج٣خلهما وهظه بٌٗ ألاؾماء ال٨ُماثُت للٛاػاث الؿامت

 

 Ca(CN2)  ظُاهُذ اليالعُىم -1

  CH3Br بشومُذ اإلاثُل -2

3-  ً  CCl3NO2ولىسبىٍش

 H3P ؿىظـُذ الهُذسوححن -4

 CO2.زاوي ؤهعُذ الىشبىن   -5

  CO. ؤٌو ؤهعُذ الىشبىن  -6

ذ  -7  SO2.زاوي ؤهعُذ الىبًر

 

  .اظخخذام الؼاصاث في الخخلق مً اللىاسك والىـُلُاث و العىاهب وألاؿاعي و بىاث عشط وػحرها ؼشوه

بُ٘ جل٪ اإلاىاص في بُٗها، -2 لالتزام ختى ًخإ٦ض مً ٢ضعة مً ٌكترحها ٖلى  ؤن ًتروي ناخب اإلاخجغ ؤو مً ًهٝغ ٍو

 .بخُب٤ُ الُغ١ الصخُدت

٣ت في ؤن جسلى -3 ض جُب٤ُ جل٪ الٍُغ خ٣ٟض مً ًٍغ بخ٩ام بٚال١ جل٪  الدجغاث ؤو املخاػن ؤو اإلاؼإع مً ؤي ٞخدت، ٍو

خداث مٟاجُذ ألا٢ٟا٫ ت الن٣ت ختى لى ٧اهذ ز٣ىب ٞو ًمً ٞاٖلُت  .. الٟخداث بإقَغ لًُمً ج٣لُل ال٩لٟت ٍو

٣ت  .الٍُغ

تؤن ًخمخ٘ مً ٌؿخسضمه -4  ( الخىُٟظ، ٞمشال )ؤلىاح الٟىعمالضهاًض( التي حؿخسضم في ٢اٖاث اإلاؼإع والٟا٢ؿاث ا بؿٖغ

ٗا  اإلاٟغزاث( جدخاط إلقٗا٫ الىاع في ؤَغاٞها، وجىي٘ ٖضة ؤلىاح في ٖضة ؤم٨ىت، ٞةن لم ٨ًً الٗامل ؤو اإلاهىضؽ ؾَغ

٘ و٢ض ٌؿ٣ِ ٗا .. لظا ٞةن في جىُٟظ طل٪ ٞةهه ؾُهاب بالضواع الؿَغ ت م٘ اؾخسضام ال٨ماماث هامت  نَغ الؿٖغ

 .ظضا

سلى  اإلاىاص للمىاػ٫، إلاا ٢ض ًدؿغب مً ٚاػ الى ٚٝغ الىىم، وإن ٧ان ال بض مً طل٪، ُٞجب ؤن ججىب نٝغ جل٪ -5 ًُ

لى ؤًضي مسخهحن ال هىاة ىض ٞخدت ًجب الخظع، ٖو  .اإلاجز٫ إلاضة ؤعبٗت ؤًام، ٖو

ئي الظي ًجب ؤن ال ٣ًل -6 سخاع ماصة وػجها الجٍؼ ًُ ئي للهىاء، ألهه في خالت  خُض ؤن ألازحر هى 29ًٖ  ؤن  الىػن الجٍؼ

ئي للٛاػ الؿام لً وؿخُٟض في  .ونى٫ الٛاػ للجخىع وألاعيُاث زٟت الىػن الجٍؼ
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 مبُذاث ظائلت -3

 حؿخسضم هظه الهىعة مً اإلابُضاث في ٦شحر مً الخاالث منها

ت ٖالُت التر٦حز إلا٩اٞدت اٞه ازغي ٢- ضي جاصي الي زٌٟ حٗضاص ٦شاٞت الٟئران في هظه ٖىض اؾخسضام مبُضاث خكٍغ

 اإلاى٣ُت 

 في لاما٦ً التي جدخاط ٞيها الٟئران الي ماء  -

 

 إسؼاداث هامت عىذ إظخخذام اإلاياؿدت الىمُائُت لللىاسك

جب مالخٓت ؤن هظه اإلاىاص ؾامت لئل ًُل٤ ٖلى اإلاىاص ال٨ُمُاثُت التي حؿخسضم إلا٩اٞدت ال٣ىاعى، مبُضاث ال٣ىاعى وؿان ٍو

إلخضي هظه  ٞٗالت يض ال٣ىاعى ولِـ لها ؤي جإزحر يض ؤلاوؿان، ولهظا ًجب ٖىض الخاظت والخُىاهاث ألالُٟت. وال حٗٝغ ماصة

  : اإلاىاص ال٨ُمُاثُت مالخٓت ما ًلي

ًٟل اؾدكاعة الجهاث الخ ( ٖىض الخ٨ٟحر في اؾخٗما٫ اإلاىاص ال٨ُمُاثُت ًجب اؾدكاعة ؤخض املخخهحن ؤ( ٩ىمُت في طل٪ ، ٍو

٣ت لاؾخٗما٫ املخخهت بكإن ازخُاع اإلااصة ٍغ   . اإلاىاؾبت َو

 ؤن ج٩ىن مىصخي بها في بغهامج م٩اٞدت ال٣ىاعى -

 بها اإلااصة الٟٗالت  )ب
ً
ت الالػمت –( بجبإ بعقاصاث اإلاهى٘ في لخإ٦ض مً وظىص وكغة زانت للمبُض مىضخا اإلاًاص في  -الجٖغ

 خالت الدؿمم

 ىاص ٚظاثُت ؤزىاء الى٣لججىب وي٘ اإلابُضاث م٘ ؤي م  -

  .)ظـ( ًجب ببٗاص الؿمىم ًٖ ألاما٦ً التي ًم٨ً ؤن جهل منها بلى الٛظاء بإي نىعة

 ًٖ 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 -
ً
 جلتهما الخُىاهاث و جدضر لها حؿمم بٗض لا

ض مً ٞغم خضور الدؿمم -  جدضًض باع ؤلانابت التي ؾِخم بها الٗالط ألن بؾخسضام اإلابُضاث ٖلي هُا١ واؾ٘ ًٍؼ

ت في ألاما٦ً التي ؾِخم بها ٖملُت اإلا٩اٞدت -  وي٘ ٖالماث جدظًٍغ

جلتهمه الخُىاهاث ؤو بؾخسضام مدُاث الخظع ٖىض الخُب٤ُ ُٞم٨ً وي٘ مبُض ٞىؾُٟض الؼه٪ صازل الجخىع ختي ال  -

 َٗىم زهىنا في خالت بؾخسضام اإلابُضاث اإلااوٗت للخجلِ.

 ًًٟل بؾخسضام مبُضاث بُُئت اإلاٟٗى٫  -

 مً ؤن ًدضر زلِ بحن هظه اإلااصة والؿم. )ص
ً
ا   ( ال ٌؿخسضم ؾم ٌكبه ؤًت ماصة ٚظاثُت ؤو ماصة مًاٞت لؤلٚظًت زٞى

لت -  ال ًجب جغ٥ الٟإع مُذ ٞتره ٍَى

o ْعم للـإس
ُ
ٚظاثُت مدببت له، وجضعى  : ظغث الٗاصة ؤن ًضؽ الؿم للٟإع م٘ ماصةما ًشاعى عىذ جلذًم الى

ُما ًلي بٌٗ ألامىع التي ًجب م. ٞو ْٗ
ُ
  : مغاٖاتها ٖىض اؾخسضام الُٗىم خُيئظ بالُ

 جدضًض هٕى الٟئران باإلا٩ان، الن ٧ل هٕى له ٚظاء مًٟل ًم٨ً اؾخسضامه في ٖملُت اإلا٩اٞدت •

 لتر٦حز ٖلي م٩ان اهدكاع الٟئرانا •
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 ٚل٤ ظمُ٘ الٟخداث املخخملت لضزى٫ وزغوط الٟئران •

ؤن ًىي٘ الٛظاء املخبب لضي الٟإع بضون الؿم)َٗم ٧اطب( لُدىاو٫ مىه ٖضة ؤًام ختى ًُمئن بلُه الٟإع وبٗضثظ   •

 ًىي٘ به الؿم

٣ت لاؾخٗما٫. •  لازخُاع اإلاىاؾب للمبُض و ٍَغ

 ماًخم حُٛحر الُٗم مً و   •
ً
ىضها جًُ٘ الجهىص ؾضي ، ٞمهما ج٨غع  ٢ذ آلزغ ؛ ألن الٟئران ط٦ُت ، ٣ٞض ج٨دك٠ َٗما ٖو

م لً ًإ٧له الٟإع ْٗ
ُ
  وي٘ هظا الُ

ًٟل لبـ ال٣ٟاػاث  • م بإ٢ل ما ًم٨ً مً الخضاو٫ ٍو ْٗ
ُ
  .الٟإع خؿاؽ آلزاع ؤلاوؿان، لظا ًًٟل ؤن ًخم وي٘ الُ

 ٖملُت اإلا٩اٞدت ًًٟل اؾخسضام ٚظاء)َٗم( ٚحر اإلاخاح بم٩ان  •

  . ًجب الخض مً مهاصع ٚظاء الٟئران ألازغي   •

 الت اإلاعخخذمت في مياؿدت اللىاسكهفائذ وإسؼاداث هامت للعم

 ازخُاع ٖما٫ بالٛحن ا خاء و اظؿامهم زالُت مً الجغوح -

 لضحهم زبره في مجا٫ اؾخسضام اإلابُضاث و٦ُُٟت لاؾٗاٞاث لاولُت في خالت الدؿمم.. -

-  

 حُٛي ؤ٦بر ظؼء مً الجؿم ؤزىاء الٗمل  بعجضاء مالبـ -

 بؾخسضام ال٣ٟاػ لخماًت ؤلاًضي وال٨مامت لخجىب بؾخيكا١ مسخى١ اإلابُض ؤو الٛاػاث الىاججت -

 ججىب الخضزحن و ألا٧ل و الكغب ؤزىاء الٗمل -

 ًجب ٞخذ ٖبىاث اإلابُضاث بدظع قضًض وببُيء م٘ ببٗاصها ًٖ الىظه -

ت و  -  طل٪ بخدُُمها و صٞنها ختي ال حؿخسضم في ؤٚغاى ؤزغي الخسلو مً ٖبىاث اإلابُضاث الٟاٚع

 ًٖ ال٣ىىاث اإلااثُت ختي ال ًدضر جلىر للمُاه -
ً
 ٚؿل ظمُ٘ ألاصواث اإلاؿخسضمت في الٗمل بُٗضا

 يغوعة حُٛحر اإلاالبـ اإلالىزت باإلابُضاث بمالبـ ازغي هُٟٓت بٗض بهتهاء الٗمل و٢بل الظهاب للمجز٫  -

 ٗض ؤلاهتهاء مً الٗمل الُىميجى٠ُٓ الجؿم باإلااء والهابىن ب -

٤ ب٣ُٗت  -  باإلااء و الهابىن ؤو اإلاسر بٞغ
ً
ٖىض خضور جلىر ألي ظؼء مً ؤظؼاء الجؿم بمسخى١ اإلابُض ًجب ٚؿله ٞىعا

غ اإلاُاه  مً ال٣ماف الجاٞت وطل٪ في خالت جٞى

 

 

 "وكل اعملىا ؿعحرا هللا عملىم وسظىله واإلاؤمىىن "

 ـذق هللا العظُم
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ش وله الخمذ وله العىاء الخعً، للذ وؿلىا هللا إلى هزا اإلاىلىع، وإهجي كذ عشلذ سؤَي ؿلي، الخمذ هلل له الؽى

ىاٌ سلاهم بئرن هللا  وؤسحىا ؤن ًىىن وؿلجي هللا في هزا ألامش، داعحن هللا عض وحل ؤن ًىىن اإلاؤلف عىذ خعً ظىىم ٍو

 .حعالى، والعالم علُىم وسخمت اله وبشواجه

 

 

 „„هللا عخمه „„الٗلم" "قهُض الجىاص ٖبض خؿحن زلُٟه / الض٦خىع  لالٟاي ؤؾخاطي عوح بلي

 

 اؾٍُى ظامٗت – الؼعاٖت ٧لُت -الىباث و٢اًت ٢ؿم -الؼعاعي الخُىان ٖلم اؾخاط

  

 

 هبزه عً اإلاؤلف

 اإلايكاوي  عبذ العلُم ظعذ ظلُمان  دظىقى: الاظم

 مٗت ؾىهاطظا  -٧لُت الؼعاٖت  -: ؤؾخاط مؿاٖض ب٣ؿم و٢اًت الىباث الىظُـت

 و٢اًت الىباث الخخفق العام:

 ٖلم الخُىان الؼعاعي الخخفق الذكُم:

 (2002ظامٗت اؾٍُى  ) -مُٗض 

 (2007ظامٗت اؾٍُى  ) -مضعؽ مؿاٖض
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 (2011ظامٗت اؾٍُى  ) -مضعؽ 

 (2012ظامٗت ؾىهاط  ) -مضعؽ 

 (2017ٗت ؾىهاط  )ظام -٧لُت الؼعاٖت  -ؤؾخاط ٖلم الخُىان الؼعاعي اإلاؿاٖض ب٣ؿم و٢اًت هباث 

ت  ًٖى في الٗضًض مً الجمُٗاث الٗلمُت اإلاهٍغ

Member of "Asian Council of Science Editors 

ت للماجمغاث الضولُت   ٦ىضا-بالهىض –ًٖى اللجىه لاؾدكاٍع

 (ISDSًٖىا في الجمُٗت الضولُت للخىمُت ولاؾخضامت )

اؿُت  الىظائف اللُادًت او ؤلاؼش

و ختي لان. و مضعب مٗخمض لضي  2015 /11/ 7ٗغبي للخىمُت اإلاؿخضامت والبِئت بمداٞٓت ؾىهاط بضاًت مًمضًغ ٕٞغ لاجداص ال

 لاجداص الٗغبي للخىمُت اإلاؿخضامت والبِئت

 اإلاكٝغ الٗلمي إلا٩اٞدت لاٞاث بجامٗت ؾىهاط .

 ظامٗت ؾىهاط -مضًغ وخضة م٩اٞدت لاٞاث ب٩لُت الؼعاٖت

 2015/2016جامٗت الدصجُُٗت في الٗلىم الؼعاُٖت والُب البُُغي للٗام الجامعي خانل ٖلي ظاثؼة ال الجىائض:

 صولت الٗغا١ –خانل ٖلي صٕع الجامٗت الخلُجُت 

 خايغ ؾُاصجه ٖلي الٗضًض مً الىضواث ووعف الٗمل واإلااجمغاث ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىمى والضولى

 ؿخىي ال٣ىمى ها٢ل ؾُاصجه الٗضًض مً عؾاثل اإلااظؿخحر والض٦خىعاه ٖلى اإلا

غ ومد٨م فى الٗضًض مً املجالث الٗلمُت الضولُت  ؾُاصجه ًٖى جدٍغ

 بدض صولي في مجا٫ الخسهو جم وكغها فى مجالث صولُت  و ٖاإلاُت ، منها طاث مٗامل جازحر ٖالى 90لؿُاصجه ؤ٦ثر مً 

ذ –ل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لؿُاصجه الٗضًض مً اإلا٣االث و ال٨خب الٗلمىت فى الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت مشل اإلام  -ال٩ٍى

ا  -الؿىصان-٢ُغ  ٞلؿُحن –لاعصن  –ؾىٍع



211 

 

abdelalem2011@gmail.com 

  

ــــع ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  اإلاشاحـــ

 ؤوال: اإلاشاحع العشبُت:

غ١ م٩اٞدتها. ٖماصة  (:1991بضوي، ٖلي ببغاهُم ، الضعحهم، ًىؾ٠ بً هانغ ) - آٞاث  الخبىب واإلاىاص املخؼوهت َو

 نٟدت. 209قئىن اإلا٨خباث ، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص، 

نٟاتها  –( ال٣ىاعى )جهيُٟها 2019صؾىقي، ٖبضالٗلُم ؾٗض ؾلُمان & بٛضاصي، ؾٗىصي ٖبضالىهاب ) -

ىلىظُا  datepalms.net-https://www.iraqiم٩اٞدتها( بمجلت الكب٨ت الٗغا٢ُت لىسُل الخمغ -ؾلى٦ُاتها-اإلاىٞع

( ال٣ىاعى خُاة وؾلى٥، مبُضاث وم٩اٞدت وجإزحراتها ٖلي البِئت.ميكإة 2001صقِل، دمحم ٖبضالٟخاح َه) -

ت،  ٟدت.ن238اإلاٗاٝع بالؿ٨ىضٍع

 .125الٟئران و َغ١ م٣اومتها. وػعاعة الؼعاٖت واؾخهالح لاعاضخى. مهغ، ( 1990الضًب، خؿً ) -

ضان هىضي ) - (: اإلاغقض فى م٩اٞدت آٞاث  اإلاىاػ٫ والصخت الٗامت. الُبٗت الشاهُت، ٧اهؼا 2007ٖبض الخمُض، ٍػ

 ظغوب.

ت فى مهغ والبلضان1993ٖبض الؿالم، ؤخمض لُٟى ) - غ١ الؿُُغة ٖليها )الجؼء  (: آلاٞاث  الخكٍغ الٗغبُت َو

 لاو٫(. 

 (: َغ١ الى٢اًت واإلا٩اٞدت لخكغاث الخمىع املخؼوهت.٢2012ىاوي، مجضي دمحم ) -

ت مهغ الٗغبُت ) - ( الخىنُاث اإلاٗخمضة إلا٩اٞدت 2017لجىت مبُضاث آلاٞاث  الؼعاُٖت، وػاعة الؼعاٖت، ظمهىٍع

 آلاٞاث  الؼعاُٖت.

 2019 -٧لُت الؼعاٖت -خىع ٖبضالٗلُم ؾٗض ؾلُمان صؾىقي ، ٢ؿم و٢اًت الىباثالض٦„ٖلم الخُىان الؼعاعي  -

ظامٗت  -٧لُت الؼعاٖت -ج٣ؿُم اٞاث خُىاهُت، الض٦خىع ٖبضالٗلُم ؾٗض ؾلُمان صؾىقي ، ٢ؿم و٢اًت الىباث -

 2019/2020ؾىهاط

 -ظامٗت ؾىهاط -اٖت٧لُت الؼع  -لاصاعة اإلاخ٩املت الٞاث ص ٖبضالٗلُم ؾٗض ؾلُمان ، ٢ؿم و٢اًت الىباث -

2018/2019. 

mailto:abdelalem2011@gmail.comEmail:/
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


211 

 

-  
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