
 االتــــمق

 

 إقتصاديات مزارع األرانب

 

 إيمان عبداللطيف. د 

 زميل أمراض األسماك ورعايتها بالمستشفى 

يعد مشروع تربية اإلرانب من المشاريع الهامةة لشةباا اليةري ين والمسةت مر 

 .الصغير لما له من مردود إقتصادي عال وسريع

محةةددا فةةالمربى يسةةتطيع أن ياةةير المشةةروع علةةى أسةةا  فيةة  وتيطةةي  سةةلير 

حيةةي ياةةل  , األهةةداا التةةى يامةةل الليةةلل إليهةةا مةةن ةةةدل عمةةل دراسةةة  ةةدو 

 .بتس يل المصروفات واإليرادات وتحديد نسب الربح واليسارة فى دفاتر ةاية

  -:وأهمية هذا المشروع مرتبطة بإسباا إقتصادية بحتة ميها

  (.السماد -الفرو  –السدالت  –اللحر )تعدد مصادر الدةل 

 ولدة فى العا  03-03  اللاحدة حلالى تيتج األ. 

  (.0:1)ك ر لحر 1ك ر علف لكل  0كفاءة التحليل الغذائى 

  إناث للذكر بمتلس  ةمس إناث للذكر( 1:  5)اليسبة ال يسية العادية. 

  ر133إنيفاض معدل إستهدك الغذاء اليلمى لألرانب اليامية . 

  ر 153معدل إستهدك الغذاء اليلمى للذكلر . 

 ر 033دل إستهدك الغذاء اليلمى لألمهات الحلامل أو المرضعات مع . 

  (.معدل اإلستبدال ال لي فى العا )سيلات  0-1العمر اإلنتا ى لألمهات 

  سيلات على حسب ال لدة 13-5العمر اإلفتراضى للبطارية. 

 طن العلف يعطى مترا مكعبا من السماد. 

 يمكن تسليق نسبة من الاطيع كسدلة. 

تكاليف إقامة المشروع مييفضة نسبيا ماارنةة بمشةاريع األنتةال الحيةلانى كما أن 

 :االةر  حيي يتر حساا األتى

 :األيلل ال ابتة -1

 .عا  وعادة يكلن إي ار 53: المبانى -

 (.سيلات 5)ةطلط مياه ويرا  –شفاطات  –مراوح : الت هيزات -

 (.سيلات 13-5)بطاريات  -

 .سيلات 0: األرانب -

 :المصروفات -0

 ,األعدا( أ)

 .استهدك كهرباء ومياه( ا)

 .أدوية وتحصييات( ل)

 .العمالة واإلشراا( د)

 :اإليرادات -0

 (.أرانب اإلستبدال+ أرانب التسمين )ثمن بيع اللحر ( أ)

 .ثمن بيع السدلة( ا)

 .ثمن بيع الفراء( ل)

 .ثمن بيع السماد( د)
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 االلتهاب الشعبى المعدي

 
 عوض هللا السيدمها / د.ا

 استشارى امراض الطيور واالرانب بالمستشفى

الاادرة على سد الف ةلة الغذائيةة , ال روة الدا ية فى مصر هى األكبر واألقل 

لكةةن لعةةد  و ةةلد ميطةة  . مةةن البةةروتين الحيةةلانى الةةذ  نشةةهد ع ةةزا كبيةةرا فيةةه

  التةةى اسةةتراتي ى عةةا  إلدارة هةةذه ال ةةروة نلا ةةه ك يةةر مةةن األزمةةات تلةةل األةةةر

 .تيعكس بالضرر فى اليهاية بشكل أساسى على الملاطن البسي 

يياعة الدوا ن بمصرنا الحبيبةة علةى ملعةد مةع أزمةة  ديةدة كةادت تعصةف 

بهذه الصياعة العرياة, فبعد هل ة انفللنزا الطيلر فإذ بضيف ثايل آةةر يضةرا 

فةإذا بةه يطةيح مزارعيا الدا ية ب ياحه أال وهل مرض االلتهاا الشعبى المعةدي, 

بمديةةين ال ييهةةات مةةن اسةةت مارات هةةذه الصةةياعة االسةةتراتي ية فةةاد  الفيةةرو  

 .المسبب للمرض إلى ةسائر هائلة فارتفعت أسعار البيض ولحل  الدوا ن

سةةبب هةةذه المشةةكلة التةة  حةةدثت هةةذا 

العةةا  كةةان نتي ةةة لتةةراكر م ملعةةة مةةن 

العلامةةل ميهةةا مل ةةة البةةرد الشةةديدة التةة  

ازمةةة انابيةةب البلتا ةةاز ممةةا تزاميةةت مةةع 

اضطر ايةحاا المةزارع الحكةا  هلاهةا 

لتلفير التدفئة الدزمة للطيةلر واسةتيدا  

البعض الكيروسين بدال من الغةاز للتدفئةة 

ادي الةةةةى زيةةةةادة الحالةةةةة التيفسةةةةية عيةةةةد 

الطيةةلر ممةةا ترتةةب عليةةه سةةلء التهليةةة 

الحيةلي فة   الذي ادي النتعةا  م ملعةة مةن الفيروسةات فةى اةل هيةاا االمةان

العةا  الماضة  ممةا  IB المزارع هذا فضةد عةن التحةلر الةذي حةدث فة  فيةرو 

اد  الى التاليل من فاعلية اللااحات المستيدمة رهةر ان هةذه العتةرة ليسةت شةديدة 

ولكةةن مةةع اهةةلر هةةذه % 03الضةةراوة حيةةي التصةةل نسةةبة اللفيةةات ألك ةةر مةةن 

 ن وانيفاض انتةال البةيض من الدوا%03ـ  03العلامل م تمعة ادي  الى نفلق 

 %.53لـ

 :التعريف بالمرض

مةةرض فيروسةة  شةةديد اللبائيةةة يل ةةد فةة  الصةةلرة الحةةادة ويةة ثر علةةى 

ال هاز التيفس  وال هاز التياسل  وال هاز البللى, وتظهر على الطيةلر المصةابة 

متاعب تيفسية وانيفاض ف  إنتال البيض , المرض مل لد ف  مصةر سةلاء فة  

وتات  أهمية المرض اقتصةاديا حيةي . سمين أو الاطعان البياضةقطعان بدار  الت

أنه يسبب نسبة اليفلق عالية ف  الطيلر المصةابة وانيفةاض شةديد  ةدا فة  إنتةال 

 .البيض من حيي الكر والكيف

 :المسبب

ويسةةةةم  العتةةةةرة , فيةةةةرو  االلتهةةةةاا الشةةةةعب  الةةةةذي يصةةةةيب الةةةةد ال

وهةةل  0313  فةة  أواةةةر عةةا تةةر اكتشةةافه فةة  مصةةر للمةةرة األولةة, اإلسةةرائيلية

ويصةيب الةد ال فاة  ( Corona virus)فيرو  من م ملع فيروسات الكلرنةا 

أسةبلع  10-13و كل األعمار قابل لإليابة ولكن أك ر عمر عرضة للمرض هل

وقابلية اإليابة وضراوة المرض تال مع زيادة العمر وهل فيةرو  ضةعيف مةن 

يف أما  المطهرات الفيروسية م ملعة فيروسات الكلرونا والفيرو  هش وضع

ـة % 1دقةائق عيةد تعرضةه لمحلةلل الفلرمةالين  0الميتلفة حيي إنةه يهلةخ ةةدل 

وبرمي يةات ( دقةائق 13)لمةدة ( در ةة 03)ويهلخ عيد در ة حرارة % 1الفييخ 

 .133: 1البلتاسيل  بتيفيف 

وتعتبر فيروسات الكلرونا من اك ر الفيروسات المعروفة تحلراً ومعةدل 

ها يزيد عل  أهلةب الفيروسةات األةةري نتي ةة كةلن الحةامض اليةلوي مةن تحلر

اليةةلع الريبةةلزي وافتاةةاد األنةةزير اليةةاتج اليةةاع بةةه الاةةدرة علةة  اعةةادة تصةةحيح 

اليطةةةا اثيةةةاء اليسةةةي وبالتةةةال  تيةةةتج عتةةةرات متغةةةايرة لدنةةةلاع المتعةةةارا عليهةةةا 

 .والمصيع ميها اللااحات المستيدمة لمااومة هذا المرض
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 :نتشار المرضطرق ا

الةةد ال المصةةاا ياةةةذ العةةدو  عةةن طريةةق ال هةةاز التيفسةة  باستيشةةاق 

الهلاء المللث وعن طريق ال هاز الهضم  بتياول العلياة وميةاه الشةرا المللثةة 

بةإفرازات الطيةلر المصةابة أو الحاملةة للفيةرو  المرضة  ويةتر انتشةار المةةرض 

ء الملةةلث , واالنتاةةال عةةن طريةةق العةةدو  األفايةةة عةةن طريةةق الت ةةاور والهةةلا

الميكانيك  عن طريق األوان  واألدوات المستيدمة ف  المةزارع وكةذلخ االنتاةال 

عن طريق بيض التفريي عن طريق كسر ف  البيض الملةلث داةةل المفةرل الةذي 

 .ي دي إلى انتشار العدو  بين الكتاكيت الفاقسة

سةةةاعة ومةةةدة المةةةرض قصةةةيرة  00-11قصةةةيرة وتتةةةراوح مةةةن  :مددددل النةدددان 

أيةةةةا     0-0وتتةةةةراوح مةةةةا بةةةةين 

والطيةةةلر المصةةةابة تباةةةى حاملةةةة 

أسةةابيع  5للفيةةرو  وتفةةرزه لمةةدة 

بعد العةدو  عةن طريةق إفةرازات 

والطيةةةلر التةةة   .ال سةةةر الميتلفةةةة

أيةةةيبت بةةةالمرض وشةةةفيت ميةةةه 

 .يق البيضتظل حامله للمياعة طلال عمرها وتيالها ليسلها عن طر

 :تل د ف  ثدث يلر طبااً لمكان اإليابة :األعراض اإلكلينيكي 

تيتلةف األعةراض طباةاً لعمةر الطةائر المصةاا حيةي تظهةر  :النوع التنفسد  -1

األعراض ف  بدار  التسمين والكتاكيت الصةغيرة أك ةر حةدة مةن الطيةلر البالغةة 

شكل حشر ة يلتية وتكلن ف  . الت  قد ال يظهر عليها أعراض تيفسية للمرض

عالية ويمةد الطةائر رقبتةه إلةى األمةا  فة  محاولةة لتيلةيك المسةالخ التيفسةية مةن 

, التهةةاا فةة  .السةةلائل المياطيةةة المت معةةة فيهةةا ويحةةدث التةةيفس عةةن طريةةق الفةةر

العةةين مةةع و ةةلد إفةةرازات دمعيةةة وتةةلر  فةة  ال يةةلا األنفيةةة ويظهةةر المةةرض 

يسةةبة للطيةةلر البالغةةة ال يظهةةر عليهةةا وبال. بسةةرعة ليشةةمل معظةةر الاطيةةع بسةةرعة

 .أعراض تيفسية واضحة

 :تيتلف در ة اإليابة وحدة األعراض طبااً لعمر اإليابة :النوع التناسل  -0

عيد إيابة الكتاكيت يصاا ال هاز التياسل  ويظل المبيض ةامد لمةدة أطةلل  - أ

البةةيض وال  وتتةاةر الطيةةلر المصةةابة فة  البلةةل  ال يسةة  كمةةا يتةاةر تكةةلين قيةةاة

 .تصل هذه الطيلر إلى قمة اإلنتال المتلقع بعد البلل  ال يس  الكامل

أسبلع ت دي اإليابة إلى تشلهات فة   03-10عيد إيابة الطيلر ف  عمر  - ا

قياة البيض التى تدز  الطائر طةلال حياتةه اإلنتا يةة حيةي ية دي ذلةخ إلةى إنتةال 

بيض أيغر ح مةاً كمةا يظهةر تشةلهات فة  

ة وزيادة سيللة البياض ويصبح الزالل الاشر

مةةةائ  الاةةةلا  مةةةع و ةةةلد ناةةة  نزفيةةةة علةةةى 

البياض والصفار وال تصل الطيةلر إلةى قمةة 

وكةةةذلخ اهلرالبياضةةةة الكاذبةةةة فةةةى .اإلنتةةةال

 .بعض الطيلر

عيد إيابة الطيلر ف  عمر اإلنتةال ية دي إلةى انيفةاض إنتةال البةيض بيسةبة  -ل

أسابيع مع و ةلد تشةلهات بةالبيض  0-0 ويستمر هذا االنيفاض لمدة% 03-53

حيةةي تكةةلن رقياةةة الاشةةرة ويل ةةد ترسةةيبات كالسةةيل  بصةةلرة هيةةر ميتظمةةة مةةع 

ويصةبح الةزالل مةائ  الاةلا  ( برشةت)و لد نسبة كبيرة من البةيض بةدون قشةرة 

وتةةييفض نسةةبة الفاةةس ويظهةةر تشةةلهات عديةةدة علةةى الكتاكيةةت الفاقسةةة وياةةل 

 .كل  أو  زيء للطيلر المصابة استهدك العلياة وقد يحدث قلش

يظهةةر فةة  بةةدار  التسةةمين أك ةةر مةةن كتاكيةةت سةةدالت إنتةةال  :النددوع الكلددوي -0

البيض ويظهر ف  الذكلر أك ر من اإلناث وأك ر عمر عرضة لإليابة بالمرض 

أسابيع , وزيادة نسبة البروتين الحيلان  ف  العلياة والبةرد الشةديد يزيةد مةن  0-0

ظهةةر األعةةراض علةةى الطةةائر المصةةاا فةة  شةةكل أعةةراض اإليةةابة بةةالمرض وت

عامة ف  شكل ةملل شديد وانتفا  الريش ومتاعب تيفسية ةفيفة مع نسبة نفةلق 

03.% 

 :الصفات التشريني 

تيتلف بدر ة كبيرة من طائر إلةى طةائر طباةاً لعلامةل ك يةرة ميهةا عمةر 

 .الطائر المصاا وقت اإليابة وضراوة العترة المسببة للمرض
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احتاةةان والتهةةاا فةة  المسةةالخ التيفسةةية والةةرئتين مةةع : إيةةابة ال هةةاز التيفسةة  -1

ت مع السلائل المياطية ف  الاصبة الهلائية والشعيبات وو ةلد افةرازات مت بيةة 

 .عيد تفرع الشعبيتين وتغبش األكيا  الهلائية

عد  قياة البيض قصيرة وضعيفة أو ضامرة أو أحياناً : إيابة ال هاز التياسل  -0

و لد قياة البيض مع و لد المبيض ف  حالة  يدة أو و لد يفار البةيض داةةل 

وف  البيض يحدث انفصال هشاء الكليزا فيصةبح البةيض سةائل . الت ليف البطي 

وقةد ييف ةر الصةفار محةدثا التهةاا البريتةلن  -حةدوث تبةليض داةلةى .عيد الكسر

 .المحى واليتي ة ال يصل الاطيع إلى قمة االنتال

تضةةير فةة  الكليتةةين مةةع امةةتدء الحلالةةب بحمةةض : إيةةابة ال هةةاز الكلةةلي -0

 .اليلريخ وأحيانا يل د التهاا بروتلن 

 :الوقاي 

ي ةةةب تطبيةةةق اإل ةةةراءات الصةةةحية البيطريةةةة لميةةةع ويةةةلل وانتشةةةار الفيةةةرو  

 :المسبب للمرض بين الطيلر الاابلة للعدو  وذلخ بإ راء اآلت 

ثلةة ويحةذر تربيةة الكتاكيةت ب ةلار طيةلر بالغةة تربية طيةلر ذات أعمةار متما -1

 .وذلخ إلمكانية نال العدو  بين الطيلر الميتلفة األعمار

يتر تحصين  ميع قطعان المحطة ف  نفس اللقت حيةي أن الطيةلر المحصةية  -0

 .أسابيع 0بعد تحصييها لمدة ( فيرو  اللااح)تفرز الفيرو  المسبب للمرض 

 IBV يفضةل عةد  إ ةراء عمليةة التحصةين بلاةاح فى المياطق هير الملبةلءة -0

وقد يصبح هةل نفسةه بدايةة لظهةلر المةرض فةى الميطاةة 3حيي ان هذا اللااح ح 

 .البكر ويصير مرضا متلطيا

ـ تعطى اللااحات الحية المضةعفة ك رعةة أولةى للكتاكيةت حتةى عمةر اسةبلعين 0

احةةدة فاةة  حيةةي يكتفةةى ب رعةةة و( ر  ـ تياةةي  بةةالعين واألنةةف ـ ميةةاه الشةةرا)

 .باليسبة لاطعان التسمين

ـ إعادة التحصين ب رعة ثانية باستيدا  عترة أقل  قليد للحصةلل علةى مياعةة 5

 .لفترة أطلل فى بدار  البياض

ـةة فةةى الاطعةةان البياضةةة مةةن األمهةةات يسةةتيد  اللاةةاح الحةةى المضةةعف واللاةةاح 0

ل التحصةةين ألن رد فعةة( اسةةبلعا 11ـ  10)الزيتةةى قبةةل الليةةلل لعمةةر االنتةةال 

 .الحى فى البياض ي د  إلى انيفاض شديد فى إنتال البيض

 :العالج

ال يل ةةد عةةدل فعةةال لعةةدل الطيةةلر المصةةابة   وي ةةب عيةةد اهةةلر المةةرض فةة  

 :قطيع ما يتر عمل اآلت 

محاولةةة عةةدل الطيةةلر المصةةابة بةةالمرض فةة  شةةكل إعطةةاء علياةةة عد يةةة  -1

 .ا أي 13-7مضاا إليها مضادات حيلية لمدة 

إتباع اإل راءات الصحية البيطرية داةل العيبر الت  تميع أو تحةد مةن انتشةار  -0

العةةدو  بةةين الطيةةلر مةةع زيةةادة التهليةةة عةةن معةةدلها حتةةى يةةتر الةةتيلك مةةن أي 

 .هازات ضارة بال هاز التيفس  بالعيبر

 ما الحل؟ وكيف يمكن اليهلض بصياعة الدوا ن المصرية؟

اد علةة  الصةةياعة المحليةةة فةة  مااومةةة األمةةراض اسةةتيدا  اللااحةةات واالعتمةة-1

والسدالت الت  يتر عزلها حيي انها أك ر فاعلية من تلخ التة  يةتر اسةتيرادها مةن 

 .تطبيق برنامج مياسب للتحصين اليارل و

ألنةةه بيةةدا ذلةةخ ستسةةتمر , اسةةتيراد اللااحةةات ي ةةب أن ياتصةةر علةة  الهيئةةة -0

 .المرض فسيتسبب ف  أمراض  ديدةواللااح إذا لر يلا ه , فلض  اللااحات

 .االهتما  باألمان الحيلي ف  هالبية المزارع -0

 .تلفير الم ازر الكافية بمحتلف المحافظات -0

 

http://www.google.com.eg/imgres?start=118&hl=en&sa=X&biw=1440&bih=704&tbm=isch&tbnid=_XkLOP-0TFpErM:&imgrefurl=http://www.masterfile.com/stock-photography/image/664-06281813/Farm animals&docid=4zuaVgUiG9pmlM&imgurl=http://image1.masterfile.com/em_w/06/28/18/664-06281813w.jpg&w=550&h=368&ei=N0QtUYqoO8SyhAe-roHIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&dur=1332&sig=117939147854100590557&page=6&tbnh=184&tbnw=260&ndsp=27&tx=143&ty=100


 االتــــمق

 

 مرض النمى القالعي 

 
 صالح عوض هللا./ د: إعداد

 زميل األمراض الباطني 

هةةةل مةةةرض فيروسةةةى شةةةديد العةةةدو  وسةةةريع اإلنتشةةةار فةةةى  ميةةةع حيلانةةةات 

مشةةالقة الظلةةف وأهةةر مةةا يميةةز هةةذا المةةرض ارتفةةاع نسةةبة اإليةةابة المزرعةةة 

وانيفاض نسبة اليفلق والع لل الصةغيرة أك ةر قابليةة لإليةابة بةالمرض ونسةبة 

ويعتبةةر % 0وتكةةلن هةةذه اليسةةبة فةةى الحيلانةةات الكبيةةرة % 53-03اليفةةلق بهةةا 

المرض من األمراض المشتركة التى تصيب اإلنسان وةاية األطفال وأيحاا 

 .المهن التى بها التحا  مباشر بالمزارع والحيلانات

يتميةز هةذا المةرض بل ةلد ارتفةاع فةى در ةات الحةرارة واهةلر حليصةدت 

وعلةةى اللسةةان الل ةةة ( حةةلل ماةةد  األنةةف)مائيةةة شةةفافة مميةةزة حةةلل الفةةر والميطةةر 

 .والحلمات والضرع وأيضا بين األادا

سةةائر فادحةةة فةةى إنتا يةةة وللمةةرض أهميةةة اقتصةةادية كبيةةرة حيةةي أنةةه يسةةبب ة

 .الحيلان والسيما إنتال األلبان

 :المسبب للمرض

فيةةرو  يةةغير الح ةةر  ةةدا وهةةل أحةةد 

وتكمةةةةةةةن " Picorona"أفةةةةةةةراد عائلةةةةةةةة 

أنةةةلاع مصةةةيفة  7ةطلرتةةةه فةةةى و ةةةلد 

مياعيا وميتلفة كل عن اآلةةر وهةى نةلع 

O  وهةةل المل ةةلد بمصةةر وبةةاقى األنةةلاع

" SAT A"كما تر عةزل " A, C, SAT1, SAT2, SAT3, and Asia"هى 

وكانةت اإليةابة شةةديدة لعةد  و ةلد أ سةةا  مياعيةة وعةةد   0330فةى مصةر عةةا  

والفيةةةرو  يتةةةاثر بةةةالحرارة . قةةةدرة التحصةةةييات السةةةاباة عةةةن مااومةةةة المةةةرض

 .واألحماض والالليات

 :إنتشار المرض وتلزيعه ال غرافى فى العالر

مةن قةارة أفريايةا ومعظةر  يتلطن المرض فى معظةر قةارة أسةيا وأ ةزاء عديةدة

ميتشرا فى أفريايا وآسيا وأوربةا " C, A, O"دول أمريكا ال يلبية ويعتبر أنلاع 

" SAT2-SAT3"فةةى أفريايةةا وأسةةيا ونةةلع " SAT1"و يةةلا أمريكةةا  ونةةلع 

 .فى آسيا فا   Asiaمحدودة فى أفريايا ونلع 

 -:السدالت التى تتاثر بالمرض

  ميةةع الحيلانةةات مشةةالقة الظلةةف

تصةةاا بةةالمرض وتظهةةر األعةةراض 

المرضةةةةةية بلضةةةةةلح علةةةةةى األباةةةةةار 

والييازير واألهيا  ويعتبةر ال ةامل  

األفرياةةةى اللحشةةةى العائةةةل الطبيعةةةى 

وقد س ل المرض فةى " SAT"لليلع 

 .األفيال

 -:طرق إنتشار العدو 

تةةتر العةةدو  بةةالطرق المباشةةرة وهيرالمباشةةرة وتتم ةةل الطةةرق المباشةةرة فةةى 

المحمةةل بةةالفيرو  مةةن الحيةةلان المصةةاا للحيةةلان السةةلير الاابةةل الةةرذاذ المعةةد  

. كةةر053وييتاةةل المةةرض مةن ةةةدل الريةةاح لمسةةافات كبيةرة تزيةةد علةةى . للعةدو 

وهذا يفيةد سةرعة إنتشةار المةرض, والسةيما فةى و ةلد نسةبة رطلبةة عاليةة تزيةد 

وتيتاةةل العةةدو  للع ةةلل حدي ةةة . مةةع انيفةةاض فةةى در ةةة الحةةرارة% 73علةةى 

دة عن الطريق هيةر المباشةر بالتغذيةة علةى ألبةان أو أهذيةة مللثةة بةالفيرو  اللال

ويتلا ةةد الفيةةرو  فةةى أنسةة ة البلعةةل  فةةى عديةةد مةةن الحيلانةةات بعةةد الشةةفاء مةةن 

 .األعراض الظاهرية به ويعتبر الحيلان حامد للعدو  فى هذه األثياء

  -:األعراض المرضية الظاهرية

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://influentialpoints.com/images/Lesions_on_teats_of_cow_with_foot-and-mouth_disease.jpg&imgrefurl=http://influentialpoints.com/Gallery/Foot-and-mouth_disease_virus.htm&usg=__PPZrYlQCSPvCpQfczdQPFTvA4xA=&h=441&w=550&sz=83&hl=ar&start=15&zoom=1&tbnid=ZZVcjdFXke14oM:&tbnh=107&tbnw=133&ei=t9otUZ2xDK6o0AW58oCwCA&prev=/search?q=foot+and+mouth+disease+in+cattle&hl=ar&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEQQrQMwDg
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.cvm.tamu.edu/FADR/Files/FMD cattle (1).jpg&imgrefurl=http://www.cvm.tamu.edu/fadr/disease.aspx?DID=2700&usg=__8ReYO5WxVwN5ZL2pwUGeNF3oc6c=&h=553&w=407&sz=29&hl=ar&start=5&zoom=1&tbnid=ajYoXuOk9SVV6M:&tbnh=133&tbnw=98&ei=t9otUZ2xDK6o0AW58oCwCA&prev=/search?q=foot+and+mouth+disease+in+cattle&hl=ar&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwBA
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  -:فى األباار( أ)

أيا  فى  1-0مات األولى للمرض بعد فترة حضانة تتراوح بين اهلر العد

شكل فادان الشهية للطعا  وكسل عا  وارتفاع طفيف فى در ة الحرارة وناصان 

ملحلا فى انتال اللبن وإفرازات لعابية هزيرة من الفر واألنف, ولها شكل مميز 

لعرض اهلر ا. معلاة بالفر( عبارة عن ةيلط من إفرازات مياطية المعة)

المميز للمرض وهل و لد األكيا  المتحليلة المليئة بالسلائل الشفافة على 

السطح العلل  للسان, وساف الحلق والغشاء المبطن للشفاه من الداةل وتتراوح 

سر, وتل د أيضا على الميطر وحلل فتحتى 13-1أقطار هذه الحليصدت بين 

ات واضحةعلى أماكن األنف وسرعان ما تيف ر هذه الحليصدت تاركة تارح

أسابيع, ويصاحب األعراض  0-0وتشفى الحاالت تماما فى ةدل . تلا دها

. يلت مميز نتي ة اآلال  للحيلان المصاا وتحريخ الشفتين مع الضغ  عليها

ويصاحب هذه األعراض عرل وور  فى الالائر اليلفية أو األمامية أو كدهما 

الاد  وتترك هذه اإليابات  نظرا لظهلر الحليصدت بين األادا وحلل

 .تارحات قابلة للعدو  ال انلية للبكتريا والفطريات

اهةةةلر حليصةةةدت علةةةى الحلمةةةات والضةةةرع لألباةةةار المصةةةابة وتيتهةةةى  -

 .باعراض التهاا الضرع

 .حدوث حاالت إ هاض فى العشار -

نسبة اليفلق نادرة فى الحيلان البالغ وعاليةة  ةدا فةى الع ةلل حدي ةة الةلالدة  -

 .نظرا لإللتهاا الحاد بانس ة الالب

 -:فى الييازير واألهيا ( ا)

تتشابه األعراض فى م ل األباار ولكةن تطةلل فتةرة الحضةانة وقةد تصةل  

 .إلى أسبلعين

 -:الصفات التشريحية

بةةالفحك الظةةاهر  للحيةةلان  

بعةةةةةةد اليفةةةةةةلق و ةةةةةةدت التارحةةةةةةات 

الحليصةةةةدت بةةةةالفر وحةةةةلل األنةةةةف 

والادمين والضرع والحلمات, ويمكةن 

أن تمتةةد هةةذه التارحةةات إلةةى المعةةدة, و ةةلد اإللتهةةاا الحةةاد فةةى هشةةاء الالةةب مةةع 

اهلر ت معات رمادية يةغيرة الح ةر علةى الالةب فةى ةطةلط طلليةة تشةبه  لةد 

وتظهةر هةذه البة ر الميتةة فةى عضةدت ( Tiger heart)ق عليه اليمر ولذلخ يطل

 .الحيلان

 -:التشييك

العييات المطللبة للفحك فى )من األعراض الظاهرية والصفات التشريحية  -

 (.الحيلان الحى

 .عييات الد  لفصل السير  الكتشاا األ سا  المياعية -

للمعمةل بسةرعة علةى الحليصةدت سةلاء كانةت مفتلحةة أو مغلاةة وإرسةالها  -

 لسةةةرين ملحةةةى فةةةى ترمةةةل  يحتةةةل  علةةةى أكيةةةا  ثلةةةج للعةةةزل % 53محلةةةلل 

الفيروسةى وحايهةةا فةةى ةديةةا نسةةي ية وفئةةران ت ةةارا عمةةر يةةل  عةةزل الفيةةرو  

 .وتحديد عترته عن طريق اةتبار السير  المتعادل أو اةتبار اإلليزا

 -:التشييك الماارن

تحةدث إيةابات متشةابهة بةالفر  تتشابه أعراض المةرض مةع األمةراض التةى -

 -:والضرع والاد  م ل

 (.أو اليفطى)التهاا الفر الحليصلى  -1

 .مرض األكيا  الحليصيلية فى الييازير -0

 (.بارا أورثل)م ملعة ال در  التى تصيب الضرع  -0

 .التهاا الضرع الياتج عن عدو  فيرو  الهربس -0

 .تعفن الحافر -5

 الطةةةةةاعلن الباةةةةةر  ويتميةةةةةز -0

بإسهال شديد مدمر ونسبة نفلق عالية 

مةةةع و ةةةلد تارحةةةات واضةةةحة علةةةى 

 . انبى اللسان وأسفله وكذلخ الل ة

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.daff.gov.au/__data/assets/image/0015/147111/cattle2.jpg&imgrefurl=http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/pests-diseases-weeds/animal/fmd/pic-cattle&usg=__eVQs8hnrTalk_vzF0k1tlKS-V8U=&h=306&w=401&sz=25&hl=ar&start=1&zoom=1&tbnid=RU3VDppMfnF1fM:&tbnh=95&tbnw=124&ei=t9otUZ2xDK6o0AW58oCwCA&prev=/search?q=foot+and+mouth+disease+in+cattle&hl=ar&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCgQrQMwAA
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.nd.gov/ndda/files/Animal_Health/HoofTop.jpg&imgrefurl=http://www.nd.gov/ndda/disease/foot-and-mouth-disease&usg=__4Rhh37V9dn_EDCM_zViy1c5wO4g=&h=394&w=400&sz=40&hl=ar&start=16&zoom=1&tbnid=I-Mzh5D6j7kOJM:&tbnh=122&tbnw=124&ei=t9otUZ2xDK6o0AW58oCwCA&prev=/search?q=foot+and+mouth+disease+in+cattle&hl=ar&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEYQrQMwDw
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 -:المياعة أو الدراسة المياعية للمرض

تعتمد أساسا على و ةلد األ سةا  المياعيةة المضةادة لفيةرو  الحمةى الادعيةة 

ونظةرا . عيةةوفترة المياعة محدودة فى العدو  الطبي( 1gm, 1gG)بعد اإليابة 

إلفراز األ سا  المياعية فى السرسلا فإن الع لل الرضيعة تظةل محصةية ضةد 

ويمكن إيابة الحيةلان بعةد شةفائه مباشةرة مةرة . شهلر 5المرض لمدة تصل إلى 

أةةةر  بةةيفس المةةرض أو أنةةلاع أةةةر  مةةع اهةةلر األعةةراض مةةرة أةةةر  عيةةد 

 .إيابته باعراض أةر 

 -:السيطرة على المرض

اليالية من المرض يتر السيطرة على إستيراد الحيلانات الحية من فى األقطار 

الميةةاطق التةةى بهةةا المةةرض والميت ةةات الحيلانيةةة ووضةةع الحيلانةةات فةةى الح ةةر 

البيطر  مدة كافية وفحصها واتياذ اإل ةراءات اللقائيةة للحةاالت اإلي ابيةة وفةى 

 -:األقطار التى بها المرض تعتمد السيطرة على المرض أساسا على

شهلر لماشةية اللةبن أو كةل  0-0التحصين باللااح الميت ويعاد التحصين كل  -

 .شهلر للتسمين 0

 .يتر التحصين لليلع المتلا د داةل البلد وليس كل العترات -

تعةد  الذبيحةة كاملةة فةى حالةة مةا إذا كانةت محملمةة أمةا فةى  -:باليسبة للحل  -

 .بات فا حالة عد  ارتفاع الحرارة تعد  أماكن اإليا

يراعةى هليهةا  يةدا لمةدة كافيةة والفيةرو  يتةاثر بةالحرارة  -:باليسبة لأللبةان -

 .المباشرة بسرعة ويتر الاضاء عليه نهائيا

اتيةةاذ اإل ةةراءات اللقائيةةة والصةةحية المياسةةبة للمةةزارع المصةةابة وتحديةةدا  -

 .مرضأماكن الحيلانات المصابة وعد  انتاالها بين المحافظات أثياء انتشار ال

تيظيةةف الحظةةائر وتطهيرهةةا بمةةادة كاويةةة م ةةل البلتاسةةا أو الصةةلدا الكاويةةة  -

 %.5-0بيسبة 

عمل أحلاض بمداةل المزارع تحتل  على ملاد مطهةرة لمةرور السةيارات  -

 .والعمال لعد  نال العدو  من وإلى المزرعة

العدئق التيلك من الذباا والحشرات التى لها دور فى نال العدو  بتلليي  -

وذلخ بلضع أسدك ضياة الفتحات على اليلا فةذ واألبةلاا باةدر . ومصادر المياه

 .المستطاع

عةةدل الحةةاالت المريضةةة عةةن طريةةق إعطائهةةا ةافضةةات الحةةرارة وكةةذلخ  -

عمةل لحةلث للفةر مةن ال يتيانةا أو ةلةي  . مضاد حيل  م ل األوكسى تتراسةيكلين

 %.0اد  بمركب كبريتات اليحا  من الشبة وال لسرين ومضاد حيل  وهسيل ال

 

 

http://www.google.com.eg/imgres?hl=en&sa=X&biw=1440&bih=704&tbm=isch&tbnid=rY0Xdxjfit4p-M:&imgrefurl=http://www.tn.gov/agriculture/regulatory/animals.shtml&docid=ewDxLnqcc0qC-M&imgurl=http://www.tn.gov/agriculture/images/regulatory/Animals.jpg&w=335&h=254&ei=lEMtUfGOMYeFhQe3l4DABg&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:0,i:364&iact=rc&dur=2401&sig=117939147854100590557&page=4&tbnh=167&tbnw=218&start=67&ndsp=25&tx=133&ty=91
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 وما أرسلناك إال رحم  للعالمين

 
 عبدالسد  البلهى/ دكتلر: بالر

 زميل أمراض األسماك ورعايتها بالمستشفى 

علميا رسلل هللا يلى هللا عليه وسلر أن اليدئق كلها تيطةق بلحدانيةة هللا عةز 

و ل وأن العلر هل الذ  يحفة  للكةلن روعتةه وبهةاءه وأن اإلنسةان هةل ةليفةة هللا 

فةةى أرضةةه فةةإذا سةةلخ طرياةةا للعلةةر إسةةتغفر لةةه مةةن فةةى السةةملات واألرض حتةةى 

ُد ْبُن ُمَسةْرهَد  ) : الحيتان فى  لا الماء حيي  اء فى الحديي الشريف ثَيَا ُمَسدَّ َحدَّ

ُث َعْن َداُوَد ْبِن َ ِميل   ِ ْبُن َداُوَد َسِمْعُت َعاِيَر ْبَن َرَ اِء ْبِن َحْيَلةَ يَُحدِّ ثَيَا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

َءهُ َرُ ةل  َعْن َك ِيِر ْبِن قَْيس  قَاَل ُكْيُت َ الًِسا َمَع أَبِى الةدَّْرَداِء فِةى َمْسةِ ِد ِدَمْشةَق فََ ةا

ُسةلِل  لَِحةِديي   -يةلى هللا عليةه وسةلر-فَاَاَل يَا أَبَا الةدَّْرَداِء إِنِّةى ِ ْئتُةَخ ِمةْن َمِدييَةِة الرَّ

 ِ ثُهُ َعْن َرُسلِل هللاَّ قَةاَل فَةإِنِّى . َما ِ ْئُت لَِحاَ ةة   -يلى هللا عليه وسلر-بَلََغيِى أَنََّخ تَُحدِّ

 ِ َمْن َسلََخ طَِرياًا يَْطلُةُب فِيةِه ِعْلًمةا » يَاُلُل  - عليه وسلريلى هللا-َسِمْعُت َرُسلَل هللاَّ

ُ بِِه طَِرياًا ِمْن طُُرِق اْلَ يَِّة َوإِنَّ اْلَمدَئَِكةَ لَتََضُع أَْ يَِحتَهَا ِرًضا لِطَالِِب اْلِعْلةِر  َسلََخ هللاَّ

َمَلاِت وَ  فِى َ ْلِا اْلَماِء  َواْلِحيتَانُ  َمْن فِى األَْرضِ َوإِنَّ اْلَعالَِر لَيَْستَْغفُِر لَهُ َمْن فِى السَّ

َوإِنَّ فَْضةةَل اْلَعةةالِِر َعلَةةى اْلَعابِةةِد َكفَْضةةِل اْلاََمةةِر لَْيلَةةةَ اْلبَةةْدِر َعلَةةى َسةةائِِر اْلَكَلاِكةةِب َوإِنَّ 

ثُةلا ِدييَةاًرا َوالَ  ثُةلا اْلِعْلةَر فََمةْن اْلُعلََماَء َوَرثَةُ األَْنبِيَاِء َوإِنَّ األَْنبِيَةاَء لَةْر يَُلرِّ  ِدْرهًَمةا َورَّ

 (.«أََةَذهُ أََةَذ بَِح ٍّ َوافِر  

وكذلخ علميا رسلل هللا كيف أن الاسلة مهما كانت بسةيطة فإنهةا تكةلن طرياةا 

إلى  هير حتى لل كانت هذه الاسلة مع هرة ال تملخ دفع األذ  عن نفسها فما باليا 

: دليا على ذلخ مةا  ةاء فةى سةيته الشةريفةبرحمته يلى هللا عليه وسلر باإلنسان و

ِ ْبُن ُعَمَر َعْن نَافِع  َعِن اْبِن )
ثَيَا ُعبَْيُد هللاَّ ثَيَا نَْصُر ْبُن َعلِىٍّ أَْةبََرنَا َعْبُد األَْعلَى َحدَّ َحدَّ

َدَةلَةِت اْمةَرأَة  » قَةاَل  -يلى هللا عليه وسلر  -َعِن اليَّبِىِّ  -رضى هللا عيهما  -ُعَمَر 

ة  َربَطَْتهَا , فَلَْر تُْطِعْمهَا , َولَْر تََدْعهَا تَاُْكُل ِمةْن ِةَشةاِ  األَْرضِ ال قَةاَل . « يَّاَر فِى ِهرَّ

ِ َعْن َسةِعيد  اْلَمْابُةِر ِّ َعةْن أَبِةى هَُرْيةَرةَ َعةِن اليَّبِةىِّ  ثَيَا ُعبَْيُد هللاَّ يةلى هللا عليةه  -َوَحدَّ

 (.ِمْ لَهُ  –وسلر 

 يلى هللا عليه وسلر أن اإلحسان والرحمة هما الطريةق إلةى وعلميا رسلل هللا

 ية هللا عز و ل حتى لل كانت هذه الرحمة لكلب بائس فاد ورد فى الصحيح مةن 

ِ ْبةُن يُلُسةَف أَْةبََرنَةا َمالِةخ  : )أحاديي سيد اليلق يلى هللا عليه وسلر ثَيَا َعْبةُد هللاَّ َحةدَّ

ِ -رضى هللا عيه-ْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن ُسَمىٍّ َعْن أَبِى َيالِح  عَ  يةلى هللا -أَنَّ َرُسةلَل هللاَّ

بَْييَا َرُ ل  يَْمِشى فَاْشتَدَّ َعلَْيِه اْلَعطَُش, فَيََزَل بِْئًرا فََشةِرَا ِمْيهَةا, ثُةرَّ »قَاَل -عليه وسلر

لَاَْد بَلََغ هََذا ِمْ ُل الَِّذ  بَلََغ  َةَرَل فَإَِذا هَُل بَِكْلب  يَْلهَُي, يَاُْكُل ال ََّر  ِمَن اْلَعطَِش, فَاَالَ 

ُ لَهُ, فََغفََر لَهُ  قَالُلا يَا . «بِى فََمألَ ُةفَّهُ ثُرَّ أَْمَسَكهُ بِفِيِه, ثُرَّ َرقَِى, فََساَى اْلَكْلَب فََشَكَر هللاَّ

ِ, َوإِنَّ لَيَا فِى اْلبَهَائِِر أَْ ًرا قَاَل  اُد ْبةُن . «بَة  أَْ ر  فِى ُكلِّ َكبِد  َرطْ »َرُسلَل هللاَّ تَابََعهُ َحمَّ

ِد ْبِن ِزيَاد   بِيُع ْبُن ُمْسلِر  َعْن ُمَحمَّ  .(.َسلََمةَ َوالرَّ

وعلميةةا رسةةلل هللا يةةلى هللا عليةةه وسةةلر أن للحيةةلان حالقةةا علييةةا وأن ملكيتيةةا 

لهذا الحيلان ال تعطييةا الحةق فةى أن ن ةلر عليةه أو نهييةه وأن اإلحسةان للحيةلان 

ثَيَا اْبةُن أَبِةى )من تال  هللا عز و ةل  ثَيَا َمْهةِد ث َحةدَّ ثَيَا ُملَسةى ْبةُن إِْسةَماِعيَل َحةدَّ َحةدَّ

ِ ْبةِن َ ْعفَةر  قَةالَ يَْعاُلَا عَ  : ِن اْلَحَسةِن ْبةِن َسةْعد  َمةْللَى اْلَحَسةِن ْبةِن َعلِةىٍّ َعةْن َعْبةِد هللاَّ

 ِ َةْلفَهُ َذاَت يَْل   فَاََسرَّ إِلَىَّ َحةِدي ًا الَ أَُحةدُِّث  -يلى هللا عليه وسلر-أَْرَدفَيِى َرُسلُل هللاَّ

ِ  بِةةِه أََحةةًدا ِمةةَن اليَّةةاِ  َوَكةةاَن أََحةةب  َمةةا  -يةةلى هللا عليةةه وسةةلر-اْسةةتَتََر بِةةِه َرُسةةلُل هللاَّ

ةا : قَالَ . لَِحاَ تِِه هََدفًا أَْو َحائَِش نَْيل   فََدَةَل َحائِطًا لَِرُ ل  ِمَن األَْنَصةاِر فَةإَِذا َ َمةل  فَلَمَّ

هللا عليةةه  يةلى-َحةنَّ َوَذَرفَةةْت َعْييَةاهُ فَاَتَةاهُ اليَّبِةةى  -يةلى هللا عليةةه وسةلر-َرأَ  اليَّبِةىَّ 

فََ ةاَء فَتًةى . «َمْن َرا  هََذا اْلَ َمِل لَِمْن هََذا اْلَ َمةلُ »: فََمَسَح ِذْفَراهُ فََسَكَت فَاَالَ -وسلر

ِ : ِمَن األَْنَصاِر فَاَالَ  َ فِةى هَةِذِه اْلبَِهيَمةِة الَّتِةى »: فَاَةالَ . لِةى يَةا َرُسةلَل هللاَّ أَفَةدَ تَتَّاِةى هللاَّ

 ُ  .(.«إِيَّاهَا فَإِنَّهُ َشَكى إِلَىَّ أَنََّخ تُِ يُعهُ َوتُْدئِبُهُ َملََّكَخ هللاَّ

وعلميا رسلل هللا يلى هللا عليه وسلر أال ناف عيد الاهر األمةلر وأن نيظةر 

إلةةى حاياتهةةا ونبحةةي فيمةةا وراء األشةةياء وهةةذه دعةةلة ليةةا ولزمدئيةةا مةةن األطبةةاء 

البيطةةريين أن يمت لةةلا لكتةةاا هللا وسةةية رسةةلله يةةلى هللا عليةةه وسةةلر كةةى نرتاةةى 

رحمةة رسةلل هللا يةلى هللا  بمهية الطب البيطر  ليكةلن الكةلن كلةه ميسة ما مةع



 االتــــمق

 

ثَيَا إِْبةَراِهيُر ْبةُن َسةْعد  َعةْن )عليه وسلر بالعالمين  ِ َحةدَّ ثَيَا َعْبةُد اْلَعِزيةِز ْبةُن َعْبةِد هللاَّ َحةدَّ

ْحَمِن َوَهْيةةُرهُ أَنَّ أَبَةةا  َيةةالِح  َعةةِن اْبةةِن ِشةةهَاا  قَةةاَل أَْةبََرنِةةى أَبُةةل َسةةلََمةَ ْبةةُن َعْبةةِد الةةرَّ

ِ -ى هللا عيهرض-هَُرْيَرةَ  الَ َعْدَو  َوالَ »قَاَل -يلى هللا عليه وسلر-قَاَل إِنَّ َرُسلَل هللاَّ

ْمةِل َكاَنَّهَةا . «َيفََر َوالَ هَاَمةَ  ِ فََما بَةاُل إِبِلِةى تَُكةلُن فِةى الرَّ فَاَاَل أَْعَرابِىث يَا َرُسلَل هللاَّ

لَ »فَاَةةاَل . ْييَهَةةا فَيُْ ِربُهَةةاالظِّبَةةاُء فَيَةةاْتِى اْلبَِعيةةُر األَْ ةةَرُا فَيَةةْدُةُل بَ   .«فََمةةْن أَْعةةَد  األَوَّ

ْهِر   َعْن أَبِى َسلََمةَ َوِسيَاِن ْبِن أَبِى ِسيَان    .(.َرَواهُ الز 

 .يدة وسدما عليخ يا سيد  يا رسلل هللا
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