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ملخص البحث
 مرض – انفلونزا – الطيور:الكلمات المفتاحية
 سبب المرض هو، مرض انفلونزا الطيور مرض ساري يصيب جميع أنواع الطيور
) وهي ٌح ّمة تحتوي على حامض نووي رايبيOrthomyxo virus( ُح ّمة
 إذ، ويعد من األمراض المشتركة بن اإلنسان والحيوان.)Ribonucleic acid-RNA(
يصيب اعمار مختلفة في اإلنسان مؤديا ً إلى مضاعفات مرضية شديدة الخطورة خاصة بين
األطفال وكبار السن ال سيما الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية مزمنة أو مرض نقص
.المناعة وأمراض السكري
 ومنطقة،  وهي مستمرة لحد اآلن1997 إن الثورة الوبائية للمرض حدثت في عام
 وقد أدت إلى، الدراسة تعرضت بشكل مباشر أو غير مباشر لهذ ِه الموجات الفايروسية
. وكذلك تعرض المربين لخسائر مادة جسيمة، حدوث هالكات بأعداد كبيرة من الطيور
وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا المرض والمناطق التي تعرضت له والخسائر
 من أجل االلتزام الدقيق بالطرق الوقائية السليمة والحديثة من أجل ضمان األمن، التي خلفها
.الحيوي لهذا القطاع االقتصادي المهم
 السالم) وكان،  كنعان،  الخالص، وقد ظهرت اإلصابة في أربعة نواحي وهي (هبهب
) طير دجاج تتوزع بين569250( عدد الهالكات واألتالف وحسب احصائيات زراعية
.)فروج لحم وبياض
،  وأعراضه،  درس المحور األول ( التعريف بالمرض، تضمن البحث ثالثة محاور
.) وطرة انتشاره، ومسبباته
)ودرس المحور الثاني ( دراسة تحليلية لمواقع انتشار المرض في محافظة ديالى
وتضمن المحور الثالث دراسة (اآلثار االقتصادية الناجمة عن اإلصابة بالمرض والخسائر
 وطرق الوقاية والعالج من،2018  إلى عام2016 التي مني بها المربون منذ عام
.)المرض
Abstract
Keyword ( Disease , flu , Bird )
Bird flu is communicable Disease in inflects all kinds of birds . The cause
of disease is a fever (orthomyxo virus) . This fever contains an (Ribonucleic
acid RNA) which considers from the common diseases between human and
animal as infects different of human ages led to dangerous and cure methods
of this disease .
disease complications specially among children and old men in particular
those people suffering from heart and pulmonary diseases or deficiency of
immunity disease and Diabetes diseases .
The Epidemic Revolution of this disease took place in 1997 . It contains also
sometimes appears with sudden ways ; the study area have been direct and
indirect exposed for these virus waves . This case caused to loss a large
numbers of poultry , so the breeders of poultry , so the breeders of poultry
exposed to big losses that effects their economic activity for certain period .
The aim of this research is to shed light on this Disease and limits the areas
that effected by this disease and losses behind it by using the right privations
methods for the sake of the vital security for the importance economic sector ;
the injury appears in four counties ( Hibheb , AL-Khalis , Kenhan and ALSalam) The numbers of losses according to formal stats about (569250) bird
distributes among meat poultry and eggs .The research includes three axis's .
The first one is about (definition of Disease ) Its symptoms causes and
spreading ways , the second dealts with Analytic study for the spreading
locations of birds flu in Diyala province and the third axis is the study of
economic effects caused by disease and losses among breeders since
( 2016 -2018) also the privation.
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المقدمة
مرض إنفلونزا الطيور من األمراض ال ُحمية االنتقالية المشتتركة أي التي تصتيب
اإلنستتان والحيوان  ،مستتبب المرض ُح ّمة (virus

 )Orthomyxoوهي حمة تتكون

من خيط مفرد من الحامض النووي الرايبي (.)1()Ribonucleic acid- RNA
وهو شتتتديد العدوي ويصتتتيب الطيور بصتتتورة عامة والدواجن بصتتتورة خاصتتتة
والمتستتبب عن اإلصتتابة بفيروس إنفلونزا الطيور نوع  . Aولفايروس إنفلونزا الطيور
نوعين شتتتتتتائعين  ،الشتتتتتكتتل األول والتتذي يستتتتتمى الشتتتتتكتتل الخفيف الضتتتتتراوة
( )Low phathogenic avian influenzaوالشتكل الثاني شتديد الضتراوة ( Hignly
 )pathogenic avain influenzaتت ت وتعد الفترة الشديدة الضراوة ( )HPAIوخاصة
األنواع الثتانويتة ( )Sub Tyesمن نوع  H5و  ،H7إذ تعتد الطيور المتائيتة والمهتاجرة
المضيف الخازن لفايروسات إنفلونزا الطيور نوع ( )Aومصدرا ً إلنتشار المرض(.)2
 -1مشكلة البحث :
يمكن تحديد مشكلة البحث باآلتي:
( هل أدي انتشتتتار مرض إنفلونزا الطيور في محافظة ديالى إلى حدوث أضتتترار
اقتصتادية أثرت في النشتاط الزراعي وزعزعة استتقرار األمن الحيوي فيهاه وهل هناك
مخاطر صتتحية قد يتعرض لها اإلنستتان في حالة االحتكاك المباشتتر بالطيور المصتتابة
وذلك عند مالمستها أو تناولها أو التعامل مع فضالتها).
 – 2فرضية البحث
أدي انتشتتار مرض إنفلونزا الطيور ( )H5N8إلى أتالف كميات كبيرة من الطيور
المصتتتتابة وخالل فترتين زمنيتين أحدهما في عام  2016والثانية في عام  2018إذ تم
أتالف ( )569250طير دجاج  ،وظهرت اإلصتتابة في أربع نواحي من محافظة ديالى
 .وهذا بدوره فاقم من معاناة المربين الذين وجدوا أنفستتتتهم غير قادرين على تصتتتتدير
انتاجهم من الدواجن إلى المحافظات األخري بل وحتى داخل المدينة نفستها .فضتالً عن
انخفاض أسعاره إلى (1000دينار) لكل كغم واحد ،كما أنه يعد من األمراض الفيروسية
التي تنتقل من الطيور إلى البشتتتر مباشتتترة عن طريق االحتكاك بالطيور المصتتتابة أو
تناول لحومها.
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 – 3هدف البحث :
يهدف البحث الى :
 – 1التعرف على المرض ودراسة وبائيت ِه وخاصة الثورة االخيرة له.
 – 2تحديد أماكن التوزيع الجغرافي لظهور اإلصتابة بالمرض  ،وأعداد الهالكات التي
حصلت نتيجة اإلصابة.
 – 3تحديد طرق االنتقال من الحيوان إلى اإلنسان  ،وأهم الحيوانات الناقلة له.
 – 4توضيح طرق الوقاية والعالج من المرض.
 – 5التعرف على اآلثار االقتصادية التي خلفتها موجات المرض.
 – 4أهمية البحث:
إن مرض انفلونزا الطيور شديد العدوي  ،إذ يصيب اإلنسان مسببا ً مشاكل صحية
تختلف في خطورتها ما بين إصتابات تنفستية بستيطة إلى أمراض رئوية حادة  ،كما أنه
يصتتيب أعمار مختلفة في اإلنستتان مؤديا ً إلى مضتتاعفات شتتديدة الخطورة خاصتتة في
األطفال وكبار الستتن  ،كما أن الهالكات المرتفعة للطيور تؤدي إلى خستتائر اقتصتتادية
كبيرة يتحمتل تبعتاتهتا المربون بتالتدرجتة األولى  ،منتا يؤثر ستتتتتلبيتا ً على تبتاطؤ النمو
االقتصادي والذي يعد الجانب الزراعي محورا ً أساسيا ً فيه.
 – 5حدود منطقة البحث :
تتمثل منطقة الدراستة ب(محافظة ديالى) والتي تتحدد فلكيا ً بدائرتي عرض (33-3
–  )35- 6شتتماالً  ،وبين خطي طول ( )45 56 – 44 22شتترقاً .وهذا يعني أنها
تقع ضتمن نطاق العروض المعتدلة الدافئة في النصتف الشتمالي  .أما موقعها الجغرافي
فأنها تقع ضمن الجزء األوسط من شرق العراق  ،إذ يحدها من الشمال والشمال الغربي
كل من محافظتي الستليمانية وصتالا الدين  ،ومن الشترق إيران  ،ومن الغرب محافظة
بغتداد  ،وتحتدهتا من الجنوب محتافظتة واستتتتتط  .وتبل( مستتتتتاحتهتا (17685كم )2أي
( )%4،06من مساحة العراق البالغة (435052كم .)3()2ينظر خريطة (.)1
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خريطة ( )1الوحدات اإلدارية في محافظة ديالى

المصتتتتتدر  :الهيئتة العتامتة للمستتتتتاحتة  ،وازرة الموارد المتائيتة  ،خريطتة محتافظتة ديتالى
اإلدارية  ،مقياس رسم  1:250000لسنة .2007
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المحور األول :
التعريف بالمرض  ،أعراضه  ،ومسبباته  ،وطرق انتشاره
 تعريفه  :مرض اإلنفلونزا من األمراض الفايروستية شتديدة العدوي ذات الشتكل التنفستيالمعتدي التذي يصتتتتيتب اإلنستتتتتان والحيوان فضتتتتالً عن الطيور والخنتازير وحيوانتات
أخري( . )4وهتذا المرض ذو أنتشتتتتتار واستتتتتع ويظهر بشتتتتتكتل وبتاء محلي فيستتتتتمى
( )Epidemicوقد يكون انتشتتاره بشتتكل واستتع جدا ً في مناطق كثيرة من العالم فيستتبب
وباء عالمي يطلق عليه مصتتطلح ( )Pandemicوهو يصتتيب اإلنستتان مستتببا ً مشتتاكل
صتحية تختلف في خطورتها ما بين إصتابات تنفستية بستيطة إلى أمراض رئوية حادة ،
إذ يصتتتيب أعمار مختلفة في اإلنستتتان مؤديا ً إلى حدوث مضتتتاعفات مرضتتتية شتتتديدة
الخطورة خاصتة بين األطفال وكبار الستن  ،وال ستيما هؤالء الذين يعانون من أمراض
قلبية أو رئوية مزمنة أو أمراض نقص المناعة وأمراض السكري(.)5
وفي العراق حدثت موجات مرضتتية عدة أمكن من خاللها عزل فايروس اإلنفلونزا
نوع  Aنمط ( )H2N2ونمط ( ، )H3N2فضتتالً عن فايروس اإلنفلونزا نوع ( )Bوفي
عام  1998عزل فايروس إنفلونزا اإلنسان نوع ( )Bوفايروس اإلنفلونزا نوع ()Aعترة
( )H3وفي عام  2002عزل فايروس االنفلونزا نمط (( )H9N2ب).

()6

أعراض المرض  :إن أهم العالمتات الستتتتتريريتة في التدجتاج البتال( هي التهتاب الجيوبوضتتيق التنفس وخمول الطير وعالمات عصتتبية كالترنح والتواء الرقبة واالضتتطجاع
على الجتانب ،وفي الدجاج البياض نالحظ احتقان شتتتتتديد في المبيض مع ضتتتتمور في
حويصتالت المبيض وامتالء التجويف البريتوني بالستوائل مع إزرقاق العرف والداليات
وشتتحوب صتتبغة البيض األحمر بدرجات متفاوتة مع قشتترة رقيقة ونزف شتتديد تحت
الجلد والحراشف لسيقان الدجاج المصاب (.)7
 سبببببه  :إن مرض إنفلونزا الطيور مرض ستتتاري يصتتتيب الطيور باختالف أنواعهاستتتتتببهتا ُحمتة ( ، )Orthomyxo virusوهي ُحمتة تتكون من خيط مفرد من الحتامض
النووي الرايبي ( ، )Ribonucleic acid – RNAوال ُحمتة ذات شتتتتتكتل بيضتتتتوي
( )Spnericalوحتلتزونتيتتتة التتتنتتتاستتتتتق ( )Spiral Symmetryومتغتلتفتتتة بتغتالف
( .)8( )Envwlopedوإن فترة حضانة مرض إنفلونزا الطيور تتراوا بين ( )7-2أيام.
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 طرق انتشار المرض :مرض إنفلونزا الطيور من األمراض التنفستتية المعدية التي تظهر بشتتكل مفاج ،
ويتميز بقصتتر فترة حضتتانته وستترعة انتشتتاره ،ويطرا الفايروس وبكميات عالية من
المضتتيف المصتتاب إلى الهواء الجوي .يحدث المرض غالبا ً في فصتتل الشتتتاء مقارنة
ببقيتة الفصتتتتتول األخري  ،إذ تعتد الطيور المتائيتة التداجنتة من أهم المختازن لفتايروس
إنفلونزا نوع ( )Aفضتتتتالً عن الطيور البرية وبالذات بط الموالرد وخطاف الماء وهي
في الطيور المهاجرة التي تطرا فضتتالتها في البحيرات وبالتالي تعد مصتتدرا ً مهما ً في
انتشتتتتتار المرض لتذلتك فتأن البلتدان التي تقع على خطوط هجرة تلتك الطيور المتائيتة
معرضتتتتتة لظهور المرض  ،وكتذلتك تعتد التدواجن التي تربى في الحقول المفتوحتة أو
المراعي أكثر عرضتة لصصتابة في الدواجن التي تربى داخل حقول تربية مغلقة (تربية
مكثفة)  ،وكذلك تؤكد اإلصتابات المستجلة في الدواجن انها موستمية تترافق مع وصتول
هذ ِه الطيور إلى مناطق تربية الدواجن(.)9
إن فايروس إنفلونزا الطيور يستهدف الجهاز الهضمي للطيور المائية وليس الجهاز
التنفستتتي كما هو الحال في بقية انواع الدواجن كما أن اإلصتتتابة في البط غالبا ً ما تكون
بدون ظهور أعراض مرضتية  ،إذ تقوم بنقل المرض إلى اإلنستان بصتورة مباشترة أو
غير مباشترة عن طريق الحيوانات األخري كما تنقل المرض إلى بقية الحيوانات وحتى
الحيوانات البحرية(.)10
ولمعرفة حدود قدرته في االنتقال إلى البشتتتر  ،ففن فايروستتتات إنفلونزا الطيور ال
تتضتتاعف بشتتكل كفوء في البشتتر وهذا ما يشتتير إلى أن االنتقال المباشتتر لفايروستتات
اإلنفلونزا الطيرية إلى البشتتتتتر تكون نادرة الحدوث  ،والجرع العتاليتة من فايروستتتتتات
إنفلونزا الطيور فقط هي القادرة على إحداث اإلصابة للبشر أو المتطوعين  ،وذلك يعود
إلى تقييد نمو تلك الفايروسات في اإلنسان ومنع ظهوره كوباء واسع االنتشار(.)11
 مصادر اإلصابة لحقول الدواجن:توجد عدة مصادر لصصابة بهذا الفايروس ومنها ما يأتي :
 – 1االتصتتتال المباشتتتر أو غير المباشتتتر ( ربما من خالل ماء الشتتترب) مع الطيور
لمائية المهاجرة هو المصدر األكثر ترجيحا ً لنقل اإلصابة إلى أنواع الدواجن.
 – 2يتواجد فايروس إنفلونزا الطيور بتراكيز عالية جدا ً في :
أ – االفرازات األنفية (.)Nasal dischrges
ب – فضالت الدواجن الطازجة (.)Manure
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ج – االفرازات الدمعية (.)Eye discharges
 – 3يعد عمال الحقول أحد الوستتتائل المهمة في انتشتتتار المرض من حقل إلى خر من
خالل تتداول األجهزة والمعتدات بين الحقول أو من خالل تلوث األحتذيتة ومالبس العمتال
بفضالت الدواجن المصابة.
 – 4إن انتقال الفايروس بواستطة الهواء ممكن الحدوث نظريا ً ولكن لم يستجل لمستافة
أكثر من 100-50م.
 – 5أن انتقتال الفيروس بواستتتتطتة البيض (داختل البيض) لم يتم تستتتتتجيلته بتالرغم من
احتمالية انتقاله عن طريق تلوث قشرة البيض.
 إنفلونزا الطيور وصحة اللحوم والبيض بالنسبة لإلنسان.يمكن تلخيص أهم النقاط بهذا الخصوص(:)12
 – 1ال يعتد مرض إنفلونزا الطيور من األمراض التي تنتقتل إلى اإلنستتتتتان عن طريق
تناول المواد الغذائية (. )Food – borne disease
 – 2ال تشتتتكل منتجات الدواجن (الدجاج الطازج والمبرد والمجمد وبيض المائدة) في
البلدان التي ستجلت فيها حاالت إلنفلونزا لطيور ( )H5N1خطورة على الصتحة العامة
 ،لألسباب اآلتية :
أ – إن فايروس إنفلونزا الطيور حستاس لدرجات الحرارة العالية  ،إذ أن لحوم الدواجن
الملوثة أو المصتتتابة بالفايروس تتعرض للحرارة اثناء عملية الستتتمط ( )Scaldingفي
مسالخ الدواجن.
ب – الوستتتط الحامضتتتي ( )PHالذي يظهر في لحوم الدواجن بعد االنتهاء من عملية
الذبح وإعداد الذبيحة إذ تهبط حامضتتية اللحوم إلى  5،8خالل خمستتة ستتاعات من بدء
عملية الذبح.
ج – وجود عنصتتتتتر الكلوريتتت ( )Sodium hupochloriteبتركيز ال يقتتل عن
( )50 ppmفي الماء المبرد المستتتتعمل في تبريد ذبائح الدجاج قبل عملية تجميدها في
مسالخ الدواجن.
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د – فتايروس إنفلونزا الطيور ال يقتاوم درجتات الحرارة العتاليتة للطبخ والتي قتد تصتتتتتل
إلى أكثر من ْ 80م لمدة ال تقل عن ستاعة (علما ً أن الفايروس يمكن قتله نهائيا ً في درجة
حرارة ْ 80م لمدة دقيقة واحدة).
فضتتالً عن ذلك ففن منظمة الصتتحة العالمية ( )WHOتوصتتي بالنقاط المدرجة في
أدناه عند التعامل مع منتجات والتي يمكن أن تكون ملوثة او مصتتتابة بفايروس إنفلونزا
الطيور :
 – 1إذابة اللحوم الدواجن المجمدة جيدا ً قبل استعمالها.
 – 2منع التالمس بين الدواجن المطبوخة والغير المطبوخة.
 – 3غسل األيدي بالماء والصابون وتطهيرها بالمطهرات المتوفرة.
– 4غسل وتطهير كافة األسطح واألدوات المستعملة في تحضير وإعداد الدجاج.
 – 5غستتل بيض المائدة بالماء والمطهرات قبل االستتتعمال  ،وطبخه طبخا ً جيدا ً (قلي
أو سلق).
 – 6وضتتع شتتروط مهمة عند استتتيراد لحوم البلدان من األستتواق العالمية  ،وخاصتتة
البلدان التي سجلت فيها ثورات المرض  .وتتضمن:
أ – أن تكون لحوم التدواجن من حقول تم تلقيحهتا ضتتتتتد مرض إنفلونزا الطيور  ،بلقتاا
معطل ومماثل للعترة الحقلية التي سببت اإلصابة.
ب – إجراء فحص اختيار للدواجن الملقحة.
المحور الثاني  :دراسة تحليلية لمواقع انتشار المرض في محافظة ديالى.
يعد انتاج الدواجن من األنشتطة الزراعية التي ظهرت في بداية القرن العشترين بعد
أن كتان لهتا مكتانتة ثتانويتة في إنتتاج اللحوم  .ونظرا ً للتطورات العلميتة في مجتال الثروة
الحيوانيتة وزيتادة عتدد ستتتتتكتان العتالم وارتفتاع الطلتب المحلي والعتالمي على منتجتات
التدواجن من اللحوم والبيض فقتد ظهر إنتتاج التدواجن ضتتتتتمن األنشتتتتطتة الزراعيتة في
الحقول بعد أن كانت مقتصرة على العائلة لالكتفاء الذاتي(.)13
ويصتتتاب الدواجن بأمراض كثيرة منها بستتتبب الفايروستتتات والجراثيم والفطريات
الموجودة في العالئق المقتدمتة إليهتا  ،أو نتيجتة عوامتل بيئيتة ستتتتتاعتدت على نموهتا في
الحظائر أو سوء اإلدارة واإلهمال من قبل العاملين في حقول اإلنتاج.
يعرف المرض بأنه انحراف عن الحالة الطبيعية للجستتتتم ستتتتواء كان ذلك انحرافا ً
شتكليا ً أو وظيفيا ً أو ستلوكيا ً إال أنه ليس حالة ثابتة  ،وإنما ستلستلة من األحداث المتتالية
المتداخلة تستتتتكى خطوات المرض .لذا فأن المراقبة المستتتتتمرة للدواجن خالل مراحل
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اإلنتاج ولنمو واجراء المكافحة الستتريعة للقضتتاء على األمراض قبل ستتريانها تعد من
األمور أو المكافحة المتأخرة تصبح النتائج عكسية والمكافحة غير اقتصادية(.)14
ويعتد مرض إنفلونزا الطيور( )H5N8من األمراض الفتايروستتتتتيتة الحتديثتة التي
ظهرت في العراق عام  2008وقد تم تشتتخيصتته في مختبرات الشتتركة العامة للبيطرة
في بغداد ويؤدي إلى حدوث بعض األمراض التنفستتتتية المزمنة في الدواجن  ،وقد أدي
إلى هالكات كثيرة في بعض محافظات العراق ومنها محافظة ديالى(.)15
وتعتد منطقتة التدراستتتتتة من المنتاطق التي شتتتتهتدت تطورا ً كبيرا ً في تربيتة التدواجن
(فروج اللحم والبياض) من خالل التوستتتع في انشتتتاء المشتتتاريع الكبيرة المتكاملة  ،أو
الحقول المتوستتتتطة والصتتتتغيرة  ،وقد تحقق االكتفاء الذاتي من إنتاج هذ ِه المشتتتتاريع
وأصتبحت المحافظة تعتمد على إنتاجها المحلي في ستد حاجة الستوق اليومية  ،بل ويتم
تصتتدير قستتم منه إلى المحافظات البارزة الستتيما من محافظة بغداد  ،ومن أجل اإللمام
الوافي بواقع التوزيع الجغرافي لحقول التدواجن المجتاز فقط في منطقتة التدراستتتتتة ينظر
الجدول ( )1وخريطة (.)2
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جدول ( )1حقول الدواجن المجازة في محافظة ديالى لعام 2018
مشاريع متكاملة
البياض
فروج اللحم
الشعبة الزراعية
العدد
العدد
العدد
1
5
83
بعقوبة المركز
1
124
كنعان
2
62
بني سعد
19
المقدادية
5
أبي صيدا
1
2
15
الوجيهية
4
1
59
الخالص
1
24
المنصورية
1
17
85
هبهب
1
العظيم
12
السالم
3
1
الخانقين
السعدية
14
جلوالء
30
بلدروز
15
مندلي
12
قزانية
1
12
قرة تبة
1
16
جبارة
8
33
578
المجموع
المصتتتدر  :من عمل الباحث باالعتماد على مديرية الزراعة في محافظة ديالى  ،قستتتم
الثروة الحيوانية  ،شعبة الدواجن  ،بيانات غير منشورة .2018 ،
يتضتتتتتح من خالل جتدول ( )1والخريطتة ( )2أن نواحي (كنعتان  ،هبهتب  ،بعقوبة
المركز ،الختالص) قتد جتاءتتا في المراكز األربع األولى في أعتداد حقول فروج اللحم
وبواقع ( ) 59،83،85،124على التوالي  ،وهتتذا يعود إلى تمتعهتتا بمقومتتات كثيرة
تميزها عن النواحي األخري ومنها موقعها الجغرافي بالقرب من طرق النقل الشتتريانية
والرئيستتتتتة  ،وكتذلتك توفر رأس المتال  ،والخبرة الالزمتة من اليتد العتاملتة  ،والقرب من
األستتتتتواق  ،والمجتازر  ،وكتذلتك معتامتل األعالف .أمتا نواحي (بني ستتتتعتد  ،بلتدروز ،
المنصتتتتتوريتة  ،المقتداديتة) فقتد جتاءت بتالمرتبتة الثتانيتة من حيتث عتدد حقول أفرا اللحم
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وبواقع ( )19،24،30،62لكتل منهمتا .ثم تأتي بقيتة النواحي بأعداد متقتاربة وقليلتة وذلك
لعتدة أستتتتتبتاب منهتا موقعهتا الجغرافي البعيتد عن األستتتتتواق وعن مركز المحتافظتة
والمحافظات األخري وكذلك قلة الكثافة السكانية وضعف الخبرة لديها.
أمتا حقول البيض فقتد جتاءت نتاحيتي (هبهتب  ،وبعقوبتة المركز) بتالمرتبتة األولى
بواقع ( )5،17حقول لكل منهما.
ويعود هذا االنخفاض في حقول تربية الدجاج البياض إلى المنافستتتتة الشتتتتديدة مع
البيض المستتتتتورد والتخوف من التعرض للخستتتتارة بستتتتبب انخفاض أستتتتعار البيض
المستورد وعدم فاعلية قوانين حماية المنتوج المحلي.
خريطة( )2التوزيع الجغرافي لحقول (فروج اللحم والبيض ) المجازة في محافظة
ديالى لعام 2018

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على خريطة األساس  ،وجدول ( )1باستخدام
برنامج .Arcmp 0-1
ومن أجتل اإلحتاطتة بمتا تمتلكته منطقتة التدراستتتتتة من قتدرات إنتتاجيتة في مجتال تربيتة
الدواجن وخاصتتتة (فروج اللحم والبيض)  ،تطرق الباحث إلى الطاقة االستتتتيعابية لهذه
الحقول وفي كل ناحية  ،علما ً أن الدوائر المعنية في الشتتعب الزراعية تثبت في مواقفها
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التدوريتة الحقول المجتازة فقط علمتا ً بتأن الحقول الغير مجتازة توجتد بتأعتداد كبيرة أيضتتتتا ً
وتعطي إنتاجية مستتمرة  ،ولكن يصتعب الحصتول على بياناتها بستبب ما تطرقنا إليه .
ويري الباحث أنه باإلمكان تستتتجيلها في ستتتجالت منفصتتتلة في الشتتتعب الزراعية لكي
يتستتتنى للمستتتؤولين االطالع على واقع عملها ودورها في األستتتواق المحلية وإمكانية
استيعابها ضمن خطط وزارة الزراعة.
ومن خالل الجتتدول ( )2والخريطتتة ( )3والتي تم إنتتتاجهتتا بطريقتتة التحويتتل
اللوغارتمي للتخلص من الفجوة الحاصتتتتلة في بعض األرقام .يتضتتتتح أن الفئة األولى
والتي تنحصتتتتتر قيمتهتا بين ( )3،898 -4،255لوغتاريتم كتانتت في أقتل المنتاطق في
أعداد طاقتها االستتيعابية من فروج اللحم وقد ظهرت في نواحي (الستد العظيم  ،خانقين
 ،الوجيهية ،قزانية) .وبطاقة استتتتيعابية ( )1800،13670،1200،7900على التوالي
وتمثل ( )4.255 ، 4.135 ، 4.079 ، 3.898لوغاريتم.
أما الفئة الثانية والتي تنحصر بين ( )4.256-4.679لوغاريتم ت ت والتي ترتفع فيها
طتاقتهتا االستتتتتتيعتابيتة قليالً فقتد ظهرت في نتاحيتة أبي صتتتتيتدا فقط بطتاقتة ( )47800أي
( )4.679لوغاريتم.
أما الفئة الثالثة التي تنحصتتر قيمتها بين ( ) 4.680-5.146لوغاريتم فقد ظهرت
فتي (قترة تتبتتتة  ،جتلتوالء  ،متنتتتدلتي  ،جتبتتتارة) وبتطتتتاقتتتة انتتتتتاجتيتتتة تبتلت( (،95470
 )140092 ،100600،107400على التوالي أي يقيم لوغتاريتميتة تعتادل (،4.979
.)5.146 ، 5.031 ،5.002
أما الفئة الرابعة التي تنحصتتتر بين ( ) 5.441- 5.147لوغاريتم  ،فتضتتتم نواحي
( المقدادية  ،الستتالم  ،بلدروز  ،المنصتتورية ) بطاقة إجمالية (210700 ، 180350
 )276200 ، 226090 ،طير لكتل نتاحيتة  .أي بقيمتة لوغتاريتميتة تعتادل (– 5،256
 . )5،441 -5،354 – 5،323وهتتذه المنتتاطق تتميز بوجود األراضتتتتتي الزراعيتة
الخصبة وكذلك زراعة محاصيل الحبوب التي تستخدم في تغذية الدواجن.
أما أكثر الفئات في طاقتها االستتتيعابية ألفرا اللحم فهي الفئة الخامستتة المحصتتورة
بين ( )5،442 – 6،224لوغتاريتم  ،وقتد شتتتتتملتت نواحي (بعقوبتة المركز  ،ختان بني
ستتتتعتد  ،الختالص  ،كنعتان  ،هبهتب)  .بطتاقتة استتتتتتيعتابيتة (، 816640 ، 725260
 )1675232 ، 997006 ، 930598بقيم لوغارتمية تستتاوي (– 5،998 – 5،968
 .)6،224وتعد هذه المناطق مراكز تجارية رئيستتتة إلنتاج أفرا اللحم وتستتتويقها إلى
المحتافظتات المجاورة  .إذ تعد هذه النواحي مراكز لتوطين تربية الدواجن وما يتعلق بها
في صتتتتتنتاعتة األعالف وأدوات التغتذيتة والتتدفئتة والتبريتد والميتاه  .وهتذه النواحي لو
الحظنا إليها نجد أنها متجاورة ومرتبطة جميعها بمركز المحافظة.
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جدول ( )2الطاقة االستيعابية لحقول الدواجن المجازة في محافظة ديالى لعام 2018
مشاريع متكاملة
البياض
الشعبة الزراعية فروج اللحم
%
الطاقة
الطاقة
الطاقة
13500
56760
11،02
725260
بعقوبة المركز
3040
15،14
997006
كنعان
53540
12،40
816640
بني سعد
2،74
180350
المقدادية
0،72
47800
أبي صيدا
11050
109900
0،20
13670
الوجيهية
131600
12250
14،14
930598
الخالص
21120
4،19
276200
المنصورية
144000
383635
25،45
1675232
هبهب
0،12
7900
السد العظيم
3،20
210700
السالم
96390
1,18
12000
الخانقين
السعدية
1،52
100600
جلوالء
3،43
226090
بلدروز
1،63
107400
مندلي
0،27
18000
قزانية
5400
1،45
95470
قرة تبة
7200
2،12
140092
جبارة
305550
743835
%100
6581008
المجموع
المصتتدر  :من عمل الباحث باالعتماد على مديرية الزراعة في محافظة ديالى  ،قستتم
الثروة الحيوانية ،شعبة الدواجن  ،بيانات غير منشورة.2018 ،
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خريطة ( )3الطاقة االستيعابية لفروج اللحم حسب الوحدات اإلدارية لمحافظة ديالى
لعام .2018

المصتتتدر  :من عمل الباحث باالعتماد على خريطة األستتتاس  ،وجدول ( )2باستتتتخدام
برنامج .Arcmp /0-1
أمتا فيمتا يخص التدجتاج البيتاض وهو أقتل من دجتاج اللحم من حيتث عتدد الحقول
والطتاقة االستتتتتتيعابية  ،فهو يتركز في ( )9نواحي من نواحي منطقة الدراستتتتتة البالغة
( )19ناحية  ،ويري الباحث من خالل الدراستتة الميدانية وجمع البيانات أن ستتبب ذلك
يعود إلى المتدة الزمنيتة التي تتطلبهتا تربيتة دجتاج البيض فهو يبقى لمتدة أطول حتى
يتمكن الدجاج من النمو والنضتتج ثم االنتاج ،ومن خالل هذه المدة الزمنية فأنه يستتتهلك
كميات كبيرة من األعالف واألدوية واللقاحات  ،وكذلك األمور الخاصة بتشغيل الحقول
 ..لذا فأنه يتطلب رأس مال عالي يفوق ما يتم إنفاقه في تربية فروج اللحم  ،فضتالً عن
تقلبات السوق  ،ومنافسة البيض المستورد.
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وعنتد مالحظتة جتدول ( )2وخريطتة ( )4نجتد أن نواحي (هبهتب  ،الوجيهيتة ،
خانقين  ،بعقوبة  ،بني ستتعد).جاءت بالمراتب األولى في تربية دجاج البيض  ،وتتواجد
معظمها على شكل مشاريع استثمار متكاملة.
خريطة ()4
الطاقة االستيعابية للدجاج البياض في محافظة ديالى لعام .2018

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على جدول ( )2باستخدام برنامج Arcmap
/0-1
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وقتد ظهر الفتايروس في منطقتة التدراستتتتتة في موجتين األولى في عتام 2016
والثانية في عام  ، 2018وبجهود كبيرة من المديرية العامة لزراعة ديالى والمستتتشتتفى
البيطري في مركز قضتتاء بعقوبة وبقية الدوائر البيطرية في منطقة الدراستتة تم حصتتر
الفتايروس ومنع انتشتتتتتاره في عموم المنطقتة والمحتافظتات المجتاورة ،وذلتك من خالل
اتخاذ تدابير وقائية صتتارمة  ،إذ يتم تقييد حركة نقل الدجاج بين نواحي منطقة الدراستتة
وكذلك منع إدخال الدجاج من المحافظات المجاورة  ،أي تقييد حركة البيع والشتراء بين
نواحي منطقة الدراستتتتة وبين المحافظات المجاورة  .وقد تم احصتتتتاء أعداد الهالكات
خالل تلك الفترة ولغاية  ، 2018وقد تركزت اإلصابة في أربعة مناطق وكان الفيروس
من النمط (.)H5N8ينظر الجدول ( )3والشكل ()1
جدول ( )3التوزيع الجغرافي لمرض إنفلونزا الطيور ( )H5N8في محافظة ديالى لعام
.2018
%

نوع الهالكات

المالحظات

عدد الهالكات
الشعب
واألعالف
الزراعية
معدل أعمار
 %64فروج لحم  +بياض
364750
هبهب
 %29،7فروج لحم  +بياض الفروج اللحم 30
169500
الخالص
 %1،6فروج لحم  +بياض يوم ومعدل أعمار
9500
كنعان
 %4،4فروج لحم  +بياض الدجاج البياض
25500
السالم
 11شهر
%100
569250
المجموع
المصتتتتدر  :مديرية الزراعة في محافظة ديالى  ،قستتتتم الثروة الحيوانية  ،شتتتتعبة
الدواجن  ،بيانات غير منشورة .2018 ،
ومن الشتتتتكل ( )1يتضتتتتح أن ناحية هبهب كانت أكثر المناطق تضتتتتررا ً من
اإلصتتابة وبنستتبة  %64من الهالكات التي تعرضتتت لها بقية المناطق ثم تليها الخالص
بنستبة  . %29،7ويالحظ من ذلك إن هاتين الناحيتين تقعان على الطريق الشترياني الذي
يربط بين محتافظتة (بغتداد – ديتالى – كركوك) التذي يمر بهتاتين النتاحيتين ممتا يرجح
أنتقال العدوي إلى بواسطة قربها من طرق تجارة الدواجن الدولية.
أما ناحية الستالم فقد جاءت بالمركز الثالث وبنستبة  %4،4وتليها ناحية كنعان بنستبة
.%1،6
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شكل ( )1المناطق التي تعرضت لالصابة بفايروس  H5N8في محافظة ديالى لعام
2018

المصدر  :من عمل الباحث اعتمادا ً على الجدول ()3

المحور الثالث  :اآلثار االقتصبادية الناجمة عن اإلصبابة بالمرض والاسباار التي مني
فيها المربون من عام  2016إلى عام  .2018وطرق الوقاية والعالج من المرض.
 – 1اآلثار االقتصتادية الناجمة عن اإلصتابة بالمرض والخستائر التي مني بها المربون
من عام .2018-2016
مرض إنفلونزا الطيور من األمراض الفايروستتتتية شتتتتديدة العدوي ذات الشتتتتكل
التنفستي المعدي الذي يصتيب اإلنستان والحيوان والطيور في حالة انتشتار هذا المرض
فأنه يستتتتبب خستتتتائر اقتصتتتتادية فادحة يتحملها االقتصتتتتاد الوطني بالدرجة األولى ،
والمربون بالدرجة الثانية.
وعندما ظهر انتشتار المرض في بعض مناطق محافظة ديالى  ،كانت هناك خستائر
كبيرة للمربين  ،وقد كان الفيروس من النمط ( )H5N8وتستتتتتبب بفصتتتتتابة وثم أتالف
أعتداد كبيرة من الطيور بلغتت ( )569250طيرا ً توزعتت بين فروج اللحم والتدجتاج
البياض.
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وإذا أردنتا أن نتعرف على مجمتل الخستتتتتائر االقتصتتتتتاديتة فعلينتا التعرف أوالً إلى
العناصتتر األستتاستتية الالزمة لتربية فروج اللحم أو البياض والتي هي أصتالً عبارة عن
رؤوس أموال يتم استثمارها في هذا المجال وتشمل :
 – 1سعر شراء األفرا بعمر يوم واحد.
 – 2سعر طن العلف وهو على نوعين (علف ناعم "بادي"  +علف خشن "نمو").
 – 3اليد العاملة.
 – 4الوقود لغرض تشغيل (محركات كهرباء الديزل  +مضخات المياه).
 – 5األدوية واللقاحات.
 – 6أجور النقل.
هذا فضتالً عن تكاليف انشتاء الوحدات واألبنية الثابتة (القاعات) وتجهيزها بأدوات
ومعتدات األعالف والميتاه واإلنتارة والتبريتد وغيرهتا .ولغرض التطرق إلى العنتاصتتتتر
أعاله من أجتل أن نعطي فكرة ولو مقتاربتة عن لواقع متا خستتتتتره مربي التدواجن عنتدمتا
تعرضت حقولهم لصصابة  :وهذ ِه التكاليف لكل ( 100طير)(.)16
 – 1سعر شراء الفر الواحد ( )500دينار  ،وتكلفتها ( )500،000الف.
 – 2سعر شراء طن العلف الواحد هو ( )750األف دينار.
 – 3اليد العاملة ( )300ألف دينار شهريا ً للعامل الواحد.
 – 4سعر برميل (زيت الغاز) ( )200ألف دينار.
 – 5األدوية واللقاحات تكلف ما يقارب ( )1،250مليون ومئتان وخمستتتون الف دينار
لكل  100طير.
 – 6أجور النقل (األفرا  +األعالف  +الوقود +أخري) مليون دينار.
ومن أجتل التعرف على كميتة استتتتتتهالك العلف لكتل ( )1000طير يالحظ جتدول
(.)4
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جدول ( )4كمية األعالف المستهلكة لكل ( )1000طير لمدة  30يوماً.
العمر باليوم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
المجموع

كمية
العلف /كغم
13
15
18
21
24
25
27
32
37
42
47
59
66
72
78
83
88
93
97
103
108
113
117
121
125
128
132
137
140
145
2306كغم

نوع العلف

المالحظات

بادئ

مفتت إلى حبيبات ناعمة

علف نامي

مفتت إلى حبيبات خشنة بقطر  3ملم

علف نامي

محبب يصل قطره إلى  5ملم

علف نامي

خشن محبب /إلى نهاية الدورة

المصدر :وزارة الزراعة  ،دائرة البيطرة  ،المستشفى البيطري في بلدروز  ،بيانات
غير منشورة . 2018
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وهناك طريقتين لحساب العلف المستهلك (.)17
 – 1عدد الطيور باأللف × العمر باليوم ×  =0.09كمية العلف المستخدمة في اليوم
مثال /
1×1000يوم ×  90 =0.09ثم نضربها في ()50
4500=50×90غم في عمر يوم واحد
 =0،09ثابت
 =50ثابت
 -2عدد الطيور باأللف × العمر باليوم × 4.5
4500 = 4.5×1×1000غم =  4.5كغم
أما حساب كمية المياه المستهلكة فهي تختلف بين الصيف والشتاء :
 – 1في فصل الصيف :
العمر باليوم × عدد الطيور باأللف × 2×5.6
مثال /
 224 =2× 5.6×1000 ×20لتر ماء
معدل استهالك الطير الواحد =

224

=  0.224ملم

1000

 -2في فصل الشتاء:
العمر باليوم × عدد الطيور بااللف × 5.6
 112000 = 5.6×1000×20مليلتر ÷ 112=1000لتر
 = 5.6ثابت
نالحظ من خالل استتتتخدام قانون استتتتهالك المياه بأن استتتتهالك المياه في فصتتتل
الصتتيف يبل( ضتتعف استتتهالكه خالل فصتتل الشتتتاء  ،وهذا يعود إلى درجة الحرارة =
المرتفعة صيفا ً واكتظاظ القاعات باألفرا .
ومن خالل االطالع على بعض تكتاليف تربيتة (أفرا اللحم والبيتاض) يمكن أن
تتوصتتل إلى أرقام تقريبية للخستتائر التي توصتتل لها المربون في كل وحدة إدارية ظهر
فيها فايروس إنفلونزا الطيور  ،فمثالً لو أخذنا تكاليف األعالف ولمدة شتتهر فقط نالحظ
اآلتي :
 -1نتاحيتة هبهتب كتان فيهتا عتدد الهالكتات = واألتالف فيهتا  364750وعنتد حستتتتتاب تكلفتة
األعالف نتوصل إلى اآلتي :
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364750
1000

= 841113.5 = 2306 × 364.75كغم

ولتحويل كغم إلى طن نقوم باآلتي

841113.5
1000

= 841.1135

وبما أن معدل سعر الطن الواحد هو ( )750ألف دينار يتضح اآلتي :
 630835125 =750000 × 8411135مليون دينار وهو قيمة ما تم استتتهالكه في
الشهر الواحد.
 – 2نتاحيتة الختالص  :إذ كتان عتدد الهالكتات واألتالف فيهتا هو  169500طير  ،وعنتد
حساب تكلفة األعالف نتوصل إلى اآلتي :
169500
1000

= 2306 × 169،5كغم =  390867طن

وبما أن معدل سعر الطن الواحد هو ( )750ألف دينار نقوم باآلتي :
 293150250 = 750،000 × 390،867مليون دينار وهو قيمة استتهالك األعالف
في شهر.
 – 3ناحية كنعان  :إذ كان عدد الهالكات  9500طير
9500
1000
21907
1000

= 2306 × 9.5كغم = 2190
=  21907طن

 16430250( = 750000 ×21907مليون دينار)
تكلفة استهالك العلف في شهر واحد.
 – 4ناحية الستتتالم  :إذ كان عدد الهالكات  25500طير ولحستتتاب تكلفة استتتتهالك
األعالف نتبع اآلتي :
25500
1000
58803
1000

=  2306 × 25.5كغم =  58803كغم
=  58803طن

 )44102250( = 750000 × 58803مليون دينار
تكلفة استهالك العلف في شهر واحد.
أما تكاليف شراء األفرا من المفاقس وهي بعمر يوم واحد فهي كما يأتي :
إذا علمنا أن سعر الشراء هو ( )500دينار .
 – 1هبهب عدد الهالكات كان (. )364750
 182375000 =500 ×364750مليون دينار.
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 – 2الخالص كان فيها عدد الهالكات (.)169500
 84750000 = 500 ×169500مليون دينار.
 – 3كنعان  4750000 =500 ×9500 :مليون دينار.
 – 4السالم  12750000 = 500 × 25500 :مليون دينار.
يتبين من خالل ما تم عرضته نفا ً أن مجموع خستائر المربين في مجال األعالف قد
بلغت  984517875مليون دينار عراقي.
بينما تكلفة شتتتتراء األفرا في هذه النواحي األربع المتضتتتتررة ()284625000
مليون دينار  ،هذا فضالً عن التكاليف األخري التي تم ذكرها سابقاً.
وتعد هذه خستتتارة اقتصتتتادية ال يستتتتهان بها ستتتيما وأن الثروة الحيوانية كانت قد
خرجت من مرحلة إهمال وتراجع كبير وبدأت تأخذ موقعها الصحيح في السوق المحلية
بعد قرار المبادرة الزراعية في عام .2008
 – 2طرق الوقاية من المرض:
إنفلونزا الطيور تنتشتتر بستترعة كبيرة داخل القطعات التجارية من خالل االتصتتال
المباشتتتر ما بين الطيور المصتتتابة والستتتليمة  ،فضتتتالً عن النقالت والعربات الملوثة
والمواد العلفية.
إن فتايروس إنفلونزا الطيور يمكن أن يبقى محتافظتا ً على حيويتته لفترات طويلتة في
األوستاط الرطبة وبيئات الحرارة المعتدلة  ،وإن فضتالت الطيور والحيوانات تعد وستطا ً
مثتاليتا ً لهتا  ،وأن معظم أنواع المطهرات ممكن أن تحطم فتايروس إنفلونزا الطيور من
خالل غستتتل وتنظيف المواد المعرضتتتة ومعاملتها بشتتتكل كامل بالمطهرات التي يجب
اختيارها لكي تكون فعالة إلزالة التلوث وقتل الفايروستتتات .إن مربي الدواجن يجب أن
يمارسوا أمن حيوي صارم (قوانين مهمة للوقاية من المرض) .ومن تطبيقات هذا األمن
الحيوي هي (.)18
أ – تربيتة وجبتة بعتد وجبتة (الكتل داختل – الكتل ختارج) إلدارة الطيور بشتتتتكتل جيتد
والسيطرة على عملية التنظيف.
ب -التنظيف والتطهير الكتامتل لكتل المعتدات والعربتات قبتل دخولهتا أو خروجهتا من
الحقل.
ج – حصتتتتر وتقليل المرور والحركة على أن تقتصتتتتر على الحركات األستتتتاستتتتية
والشخصية.
د – إدامة وعزل المعدات في الحقل وعدم دخول العربات واألدوات.
ه – تجنب االتصتال المباشتر مع األشتخاص الذين يعملون في حقول أخري وتقليل نستبة
الزائرين.
مجلة مداد اآلداب | 355

م.د ضياء الدين حسين عسكر
و – عدم زيارة الحقول األخري ما لم يتم تغيير المالبس وأخذ حمام.
ز – تجهيز مالبس خاصة مطهرة لكل األشخاص العاملين.
ج – عدم الستتتماا بدخول الحقول ما لم يتم الحصتتتول على شتتتهادة صتتتحية  ،وعزل
الطيور المصابة.
فضتالً عن إتباع عدة طرق إضتافية لغرض التخلص من بقايا الطيور المصتابة بهذا
المرض ومنها على سبيل المثال(.)19
 -إعدام ودفن قطعان الدواجن المصابة.

 تجنتب االختالط بتالطيور البريتة أو التداجنتة مثتل الكتتاكيتت والبط واإلوز  ،وعتدم التذهتابإلى مزارع الدواجن أو أسواق البيع.
 التطهير المستمر ألدوات العلف والماء وأرضيات الحظائر.وقد بينت الدراستتتات التدريبية بأن لقاحات صتتتحة إنفلونزا الطيور المبطلة االحادية
التكافؤ والمتعددة التكافؤ تعمل على إيجاد اجستتام مضتتادة وتحمي الجستتم ضتتد ارتفاع
نستتتبة الهالكات ونستتتبة االصتتتابات وقلة إنتاج البيض .وبالنستتتبة لتلقيح الطيور ضتتتد
المرض فأن الشتتركات المختصتتة بتصتتنيع اللقاحات واألدوية البيطرية قد طورت لقاا
زيتي  ،وهذا اللقاا يحتوي على حمات مبطلة تابعة لفترة أو ستتتتاللة ( )H9N2ولوحظ
أن هذه الستتاللة القاتلة تحتوي على مستتتضتتدات خارجية مشتتابهة للستتاللة القاتلة وهي
ساللة ( .)H5N1ويعطى هذا اللقاا على جرعتين وكما يأتي:

()20

 – 1الجرعتتة األولى من اللقتتاا الزيتي تعطى بطريقتتة الحقن تحتتت جلتتد الرقبتتة أو
عمر يوم واحد ولغاية
بالعضتلة في منطقة الصتدر أو الفخذ  ،إذ تعطى هذه الجرعة عند ُ
ثمانية أيام  ،أي خالل األيام الثمانية األولى من عمر األفرا .
 – 2الجرعة الثانية تعطى عن طريق الحقن باللقاا الزيتي أيضتتتا ً بعد مرور عشتتتترة
أستتتتتابيع من اللقتاا األول  ،فتفذا لقح المربي األفرا بعمر يوم واحتد فتأن عليته أن يعيتد
التلقيح بعمر  71يوم بالنسبة للبياض.
 -2طرق العالج من المرض:
توجد عدة أنواع من األدوية التي تستتخدم في عالج إنفلونزا الطيور بالنستبة لصنستان
 ،وتقسم هذ ِه األدوية إلى مجموعتين استنادا ً إلى عملها(:)21
المجموعة األولى :
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وتضم عقار ( )Amantadineوعقار ( )Rimantadineالتي تستخدم في العالج
والوقاية من اإلصابة باإلنفلونزا نوع  . Aوهذ ِه األدوية ال تعمل بشكل جيد ضد
فايروسات اإلنفلونزا نوع .B
المجموعة الثانية :
وتضم عقار ( )Zanamivirوعقار ( )oseltamivirالتي يمكن استخدامها للعالج
من اإلصابة بفايروسات اإلنفلونزا نوع  Aو  Bكما يستخدم عقار ()Oseltamivir
كوقاية ضد فايروسات اإلنفلونزا نوع  Aو .Bوقد بينت الدراسات بأن هذ ِه األدوية
تكون كفوءة عند استخدامها في عالج األشخاص خالل األيام األولى من اإلصابة
باإلنفلونزا  ،وكل هذ ِه األدوية يجب أن تعطى تحت إشراف طبي وذلك ال لها من
تأثيرات جانبية قد تؤثر في صحة المريض.
 -التلقيح ضد مرض إنفلونزا الطيور :

إن التلقيح هو الحل االستتتتتثنائي ضتتتتد العترات عالية الضتتتتراوة ( )HpaAIوواطئة

الضتراوة ( )LPAIوذلك لمنع انتشتار ال ُحمة  ،ويمكن أن يكون التلقيح مجديا ً في الدجاج
البيتاض وأمهتات التدواجن إذ أنته يستتتتتاعتد على التخفيف في حتدة العالجتات الستتتتتريريتة
والتقليتل من انخفتاض في إنتتاج البيض  ،ولكن حتى الطيور المحضتتتتتة قتد تكون حتاملتة
لل ُحمتة( . )22ومن خالل اطالع البتاحتث على راء األطبتاء البيطريين أكتدوا بتأن تركز
ستياستات المكافحة لمعتمدة في الوقت الحاضتر وبعد أن يتم األخبار عن حاالت اإلصتابة
 ،يتم الكشتتف الموقعي للقطعات المصتتابة والتخلص منها بواستتطة الحرق  ،وفي حالة
تأكيد اإلصتتابة الشتتاملة للقطيع يتم التخلص منه  ،وبعدها يتم تلقيح القطعات القريبة منه
وذلك لمنع انتشتتتار اإلصتتتابة .وقد يتم أحيانا ً اللجوء إلى التلقيح الجماعي الشتتتامل لكل
الحقول لتجنب ظهور اإلصابة وانتشارها.
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االستنتاجات :
توصل البحث إلى عدد من االستنتاجات نذكر أهمها :
 – 1مرض انفلونزا الطيور هو مرض فتايروستتتتتي معتدي  ،ويحتدث بهيئتة ثورات
مرضتية في الدجاج بين فترة وأخري  ،وتعد منطقة الدراستة من المناطق التي تعرضتت
لهذه الثورات المرضية.
 – 2ينتشتتتتتر المرض بواستتتتتطتة طيور المتاء والطيور المهتاجرة القتادمتة من التدول
اآلسيوية.
 – 3أن استتتتتيراد الدواجن والطيور الحية أو منتجاتها من الدول والمناطق المصتتتتابة
والموبوءة بفنفلونزا الطيور يعد أبرز األسباب المهمة لتفشي المرض.
 – 4االجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في منطقة الدراستة لضتمان األمن الحيوي في
األعوام 2016و 2018قتد كتان لهتا أثر إيجتابي في الحتد من أنتشتتتتتار المرض بين كتافتة
مناطق المحافظة.
 – 5تعرض العديد من المربين في المناطق المصتتابة إلى خستتائر مادية كبيرة  ،كذلك
نجتد أن الخوف والقلق لتدي المربين في المنتاطق األخري قتد ستتتتبتب عزوفتا ً ولو لفترات
محددة عن تربية الدواجن ومحاولة تصتتتريف ما لديهم بأستتتعار زهيدة جدا ً ال تتناستتتب
وحجم تكلفة االنتاج .
 – 6توجد لقاحات متعددة وأدوية يمكن أن تستتخدم لتقليل شتدة اإلصتابة وهي معروفة
لدي المربين بأستم ( )VAXIGRIPويتكون من فايروستات اإلنفلونزا نوع (A )H3N2
و  ))H1N1نوع .B
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