
المأن الحيوي في النإتاج الداجني :-

*مأا المقصود بالمأن الحيوي؟
عبارة عن عده عوامأل مأجتمعة يتم اتخاذها لمنع أو القإللا مأن حدوث المشاكل

في مأزارع الدواجن، ويهدف إلى سلمأة الدواجن ومأنتجاتها مأن المسببات
المرضية (فيروسات – بكتيريا –طفيليات – فطريات) مأن الدخولا الى بيئة الطائر
وإصابته وتهديد حياته. نتيجة المشاكل المرضية المتواجده فى الحقل والتى زادت

خللا الونة الخيرة مأما يجعل مأن الصعب السيطرة على المرض دون تطبيق
صارم لمنظومأة المأن الحيوى.

ولك أن تعلم أن المأراض التي تفتك بصناعة الدواجن سنويا تقدر بـأكثر مأن
% مأن القيمة الجمالية للتكلفة. كما أن إغفالا مأنظومأة المأن الحيوى أدى10

 أدت1984 – 1983لظهور كوارث على الصعيد العالمى كما حدث في عامأي 
 مأليون طائر بكلفة17لنتشار مأرض أنفلونزا الطيور في أمأريكا وتسبب بنفوق 

 مأليون دولر أمأريكي.65

:طـرق انتشار إمراض الدواجن 

  - دخولا طيور مأريضة عن طريق الشركة المنتجة نفسها للصيصان والتية مأن
أمأات مأريضة والتي تكون حامألة للمرض بشكل عمودي. 

  - عن طريق إصابة مأزرعة مأجاورة.
  - عن طريق العلف الملوث.
 - عن طريق بيض التفريخ . 

 - عن طريق مأعامأل التفريخ . 
 - عن طريق الهواء .

 - عن طريق المساكن مأن مأسكن إلى أخر.
 - عن طريق الزرق.

 - عن طريق التغذية ومأياه الشرب. 
 - تربية أعمار مأختلفة .

 - طرق مأيكانيكية. 



ما هى أركان ومبادئ المن الحيوي؟

-العزلا:1
-لبد أن تشيد مأزارع الدواجن فى أمأاكن توفر لها أكبر قإدر مأمكن مأن العزلا عن

أسباب الصابة (المزارع المجاورة،الطيورالمهاجرة،المجازر،مأعامأل التفريخ
.)،سيارات نقل مأستلزمأات النتاج الداجنى

-المسافة بين مأزارع التسمين يجب ال تقل عن واحد كيلو مأتر.
 كيلومأتر15 كيلومأتر للمأهات وتصل إلى 5 كيلو مأتر للبياض و2وتزداد إلى 

للجدود.
-إنشاء المزارع بعيدة عن الطرق الرئيسية والتى تمر عليها سيارات نقل

الكتاكيت والعلف.
 مأتر حتى100-تبتعد المزارع قإدر المأكان عن المسطحات المائية بمسافة 

نتجنب نقل العدوى لها مأن الطيور البرية التى تشرب مأنها.
اا اا عن برك ومأستنقعات المياه الراكده التى تكون مأرتع -تنشأ المزارع بعيد

للحشرت.
-عمل أسلك على الشبابيك حتى لتدخل الطيور البرية والقوارض إلى داخل

المسكن.
-الحرص على أن تكون المنطقة حولا المزرعة خالية مأن الحشائش التى تكون

مألجأ للحشرات والقوارض.
اا مأن المسببات المرضية. -لبد أن يكون مأصدر المياه والعلف خالي

-السيطرة على التنقلت (تنقل الفراد والمعدات والشاحنات،الطيورالبرية2
،الحشرات ،القوارض:(



بالنسبة للفراد(العمالا والمشرفين والزائرين) لبد مأن وجود مألبس خاصة-
وأحذية لهم ول يسمح بزيارات للمزرعة إل بعد الستحمام وتبديل الملبس.

-ل يسمح للعمالا داخل نفس المحطة مأن النتقالا مأن المسكن إلى مأساكن
اخرى.

اا -عمل مأغطس للسيارات على مأدخل المزرعة ويجدد مأاؤها ومأطهرها يومأي
لتجنب أى فقد فى كفاءة المطهر.

-التطهير الجيد للسيارات قإبل دخولها إلى المزارع.
اا. -يبنى سور حولا المزرعة بحيث يكون دخولا المزرعة والخروج مأنها مأحكومأ

-إنشاء مأغاطس للقدم على مأدخل المزرعة والمساكن.
-عدم ترك العلف حولا المزرعة حتى ل يجذب إليه الطيور البرية بماقإد تحمله

مأن مأشاكل.
-عدم نقل المعدات (مأن سقايات وعلفات وأطباق البيض) مأن مأزرعة إلى أخرى

وإذا إستدعت الضرورة لذلك فلبد مأن الغسل والتطهير الجيد لها.
التطهير الجيد لنابيب التدفئة قإبل دخولها للمزرعة.

-لبد مأن عمل برنامأج مأكافحة شامأل للحشرات والقوارض حتى ل تنقل
المسببات المرضية بإنتقالها بين المساكن.

-يجب أن يحتفظ بسجلت لزوار المزرعة ومأواعيد الزيارات وأسماء الشخاص
اا في حالة حدوث وباء للتقصي عنه وطبيعة أعمالهم وعناوينهم كي يكون مأرجع

عند الضرورة.
-يجب أن يحدد للزوار أوقإات مأحددة للزيارة وعند الضرورة فقط كعمالا الصيانة

والمفتشين ويطلب مأنهم إرتداء أفرولت وكفوف وأحذية وذلك بعد أخذ حمام
ساخن ولهذا وجب توفير مأجموعة مأن الملبس نظيفة تخصهم ومأكوية إن أمأكن.
-ضع علمأات على المداخل مأذكور فيها مأمنوع الدخولا كما يجب أن تبقى البواب

مأقفولة وتحفظ المفاتيح في مأكان مأعروف وآمأن.
-لبد أن تخضع ديوك الستبدالا إلى الحجر البيطرى قإبل دخولها المزرعة .

-التطهير:3
-يعد التطهير إحدى أهم الوسائل التى قإد يتغافلها الكثير على الرغم مأن أهميتها

ولنه ل يمكن أن نبدأ دورة جديدة فى مأزرعة دون أن نمحى الثآار المرضية
للدورات السابقة.

-ولك ان تعلم ان عدد الميكروبات فى أرضيات حظائر الدواجن تصل إلى أكثر



 مأليون لكل سنتيمتر مأربع .10مأن 
-لبد أن تسبق عملية التطهير عملية مأكافحة للحشرات والقوارض.

-يتم رش مأبيد حشرى على الفرشة مأع خروج آخر دجاجة مأن المسكن وقإبل
ذهاب دفء المسكن

-إزالة السبلة مأن عنابر الدجاج وإخراجها خارج المزرعة لمسافة بعيدة وبعد ذلك
يجب التأكد مأن عدم وصولا تلك الفضلت إلى مأدخل المزرعة.

.ة مأن المسكن-بعد ذلك تأتي عملية ازالة بقايا الفرش
-إزالة لمبات الضاءة – المراوح - المعالف والمشارب.

-غسيل المسكن بالماء العادى وقإد نضيف عليه مأنظف او صابون اذا استدعت
الضرورة ولكن فى حالة استخدام الصابون ينبغى ان يشطف الصابون جيدا لن

الصابون قإد يضعف مأن تاثآير المطهرات ويجعلها اقإل فاعلية.
-تطهير الستائر والمعالف والمناهل وخطوط المياه بمطهر جيد.

24-بعد ذلك يتم إغلق المسكن ورفع الستائر ويتم التعقيم بالتبخير وتترك لمدة 
ساعة ومأن ثآم يتم فتح الستائر للتهوية.

-إستخدام فرشة نظيفة وخالية مأن المسامأير وجافة وسهلة المأتصاص كي ل
تسمح لنمو الفطريات.

-يجب أن نضع فى العتبار أن لكل مأيكروب مأطهرات مأعينه تؤثآر عليه وبتركيز
اا ليس كل المطهرات فعالة ضد كل مأعين وزمأن إتصالا مأعين وظروف مأعينة .اذ

الميكروبات.
-يجب أن نضع فى العتبار أن السماح للمسكن بالجفاف ودخولا الشمس فيه
بعد التطهير له دور كبير فى السيطرة على المأراض (ولذا ل يصح أن نغسل
المسكن ونقوم بإدخالا الدورة الجديدة مأباشرة دون أن نسمح له بالجفاف

بأشعة الشمس).

- الدارة:4
 .All In – All Out-تطبيق مأبدأ دخولا الكل وخروج الكل . 

-ضرورة وجود فترات زمأنية بين تربية قإطيع وقإطيع آخر.
-الطيور النافقة ل تترك بين الطيور الخرى بل يجب أن تحرق وتدفن كي ل تكون

عنصر جذب للذباب والحيوانات المفترسة الخرى.
-ل تترك السبلة حولا المسكن إطلقإا لنها تكون مأصدر عدوى للدورة القادمأة.

اا . -الحرص على نظافة المعالف والمناهل وتطهيرها يومأي

 - التحصينات(اللقاحات):5

التلقيح : هو ادخالا المسبب المرضي لداخل الجسم لكي يتعلم الجهاز المناعي
للطيور كيف يبني مأناعة قإوية ضد هذا المسبب المرضي ويكون التلقيح عن

طريق مأاء الشرب او بالرش او بالحقن ويكون اللقاح حي او زيتي(لقاح مأيت).

-يجب أن يعطى التحصين المناسب بالجرعة المناسبة وبالوقإت المناسب
وبالطريقة المناسبة حتى نحصل على نتائج جيدة مأنه.



-هناك بعض اللقاحات تعطي مأناعة جيدة ولكن فى نفس الوقإت تعطي ردات
فعل قإوية وقإاسية على القطيع وتؤدى لفتح المجالا لظهور أمأراض أخرى.

-يجب عمل إختبارات مأصلية مأن خللا أخذ عينات عشوائية بشكل روتيني لمعرفة
مأستوى الجسام المضادة لمعرفة مأستوى الجسام المناعية لدى الطائر،

والتوقإيت المناسب لعطاء اللقاح, ونتائج اللقاح.

الفرق بين اللقاحات الحية والميتة:  

-اللقاحات الحية يجب ان تعطى عن طريق مأاء الشرب او الرش او قإطرة1
العين، امأا اللقاحات الميتة فيجب ان تلقح عن طريق الحقن تحت الجلد او

بالعضلة.

-جرعة اللقاحات الحية تقدر بعشرة مأليين فايروس لقاحي لكل طير بينما2
 مأرة بقدرة جرعة اللقاح الحي.100اللقاحات الميتة فيجب ان تحتوي على 

 °م او بالتجميد بدرجة حرارة4-2-اللقاحات الحية تحفظ بالتبريد بدرجة حرارة 3
 °م.4-2 °م امأا اللقاحات الميتة فتحفظ بالتبريد فقط بدرجة حرارة 18-

-اللقاح الزيتي يجب ان يسبق بلقاح حي أي ل يمكن العتماد على اللقاح الزيتي4
فقط.

-اللقاحات الحية تعطي مأناعة مأوضعية داخل الجهاز الهضمي والتنفسي لنهما5
يعتبران المنفذان الوحيدان لدخولا الفايروسات الى داخل الجسم امأا اللقاحات

الميتة فتقوم بتقوية المناعة داخل الدورة الدمأوية.

-اللقاح الزيتي سوف يتجمع بمنطقة الحقن وينساب مأن هذه المنطقة بالتدريج6
ولذلك سيبقى يحفز الجهاز المناعي لفترة زمأنية طويلة ويعطي الجسم مأناعة

عالية جدا وتستمر لفترة أطولا مأن اللقاح الحي.

-التلقيح باللقاح الحي عادة يكون جماعي عن طريق مأاء الشرب او الرش عدا7
التلقيح بقطرة العين وطريقة تغطيس المنقار فتكونا فردية امأا اللقاح الزيتي فهو

يحتاج الى تلقيح فردي.

-اللقاحات الحية أرخص ثآمنا مأن اللقاحات الزيتية.8

-بالقاحات الزيتية يمكن دمأج لقاحين او ثآلثآة او أربع أنواع مأن اللقاحات امأا9
اللقاحات الحية فعادة تكون مأفردة.

علل ما يأتي:

-عدم استخدام الماء الحاوي على الكلور او المعقمات لغل المناهل عند1
التلقيح؟

ج/ لن الكلور والمعقمات تسبب مأوت الفايروسات الموجودة باللقاح.

غم /لتر؟2-يفضل إضافة الحليب الفرز الى اللقاح بنسبة 2



ج/ لن الحليب الفرز يستقطب بقايا الكلور والمواد المعقمة والمواد الضارة التي
تؤثآر على فعالية الفايروسات اللقاحية وان هذه الفايروسات ستبقى على قإيد

الحياة فترة أطولا.

-يفضل تقديم العلف للطيور قإبل مأوعد ادخالا الماء اللقاحي؟3

ج/لضمان انسيابية توزيع الطيور نحو الماء والعلف مأن تزاحمها على الماء فقط. 

-يفضل التلقيح بالرش عند إصابة القطيع بأحد المأراض الفايروسية؟4

ج/لن التلقيح بالرش يحجم ويوقإف انتشار المرض بين الطيور وانتقاله مأن قإاعة
الى أخرى وهذا يشبه عمله بعملية إطفاء النار.

 يوم مأن العمر في فروج اللحم؟21-مأعظم الصابات المرضية تظهر بعد عمر 5

ج/لنخفاض المناعة المأية خللا هذه الفترة وكذلك وجود خطأ في مأواعيد او
طريقة التلقيح.

اة6 نن قإطعان المأهات المرباة خللا فصل الشتاء تصاب بمرض الكوكسيديا عاد -إ
اا؟70بعمر   يومأ

اة إلى أكل نن هذه القطعان التي تتغذى على عليقة مأحددة ومأقننة تلجأ عاد ج/ ل
الفرشة التي تكون رطبة فتزداد احتمالت الصابة بمرض الكوكسيديا.

-عدم تأثآير الدوية والمضادات الحياتية على المأراض الفيروسية؟7

نن الفيروسات هي كائنات مأجبرة على التطفل داخل الخليا أي ل تستطيع ج/ ل
العيش إل داخل الخليا لذلك تعتمد على الخلية ومأكوناتها في إمأدادها بما تحتاجه
لتكاثآرها، مأما يجعل الفيروسات بعيدة عن الدوية التي ستتواجد بالدورة الدمأوية

وسوائل الجسم ول تدخل إلى داخل الخليا.

-أسباب فشل عملية التلقيح في حقولا الدواجن.

-عند إعطاء التلقيح تحصل احتمالت ظهور سللة فيروسية جديدة.1

-مأوت الفيروسات اللقاحية أثآناء التداولا.2

-تلقيح القطيع وهو مأعرض إلى أحد عوامأل الجهاد كالجهاد الحراري والتغذوي3
وغيرها.

-أهم سلبيات المضادات الحياتية.

اا مأما يغير التزان الميكروبي داخل1 -تأثآيرها على البكتيريا الضارة والنافعة مأع
القناة الهضمية.

-ظهور سللت بكتيرية تقاوم المضادات الحياتية تابعة لنواع مأختلفة مأن2
البكتيريا كالسالمونيل.



اث خطورة وجود بقايا في المنتجات الحيوانية3 -الستخدام المكثف للدوية أحد
المؤثآرة بالتالي على النسان.

-إن الدوية والمضادات الحياتية تعمل على علج البكتيريا فقط دون4
الفيروسات.


