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مقدمة

اأهمية الأمن احليوي     

 تعترب اإمك�ني�ت تف�شي الأمرا�ض يف من�ش�آت 

الدواجن ال�شن�عية  كبرية  وميكن اأن يكون 

لها عواقب اقت�صادية وخيمة على املربي.

ميكن  اجلراثيم  بع�ض  دخول  فاإن  وبذلك، 

وتدهور  الإنتاجية  انخفا�ض  اإىل  يوؤدي  اأن 

خا�صة  النفوق  اإىل  وحتى  املنتجات  جودة 

عند  ال�صاللت املح�صنة ذات مردودية عالية 

وبالتايل لها اأكرث ح�صا�صية للتوتر.

والتطور  اجليد  التنظيم  من  الرغم  على 

عرفه  الذي  الإنتاج  مرحلة  يف  املتكامل 

ثالثة  مدى  على  تون�ض  يف  الدواجن  قطاع 

اآخر  اإىل  حني  من  ن�صجل  لزلنا  فاإننا  عقود 

اأ�رضارا مهمة 

يرجع اأي تدين للو�صع ال�صحي على م�صتوى 

احلالة  مثل  جديدة  جراثيم  وتف�صي  املداجن 

اإىل  النيوك�صتل  لفريو�ض  ال�رضاوة    �صديدة 

الع�صوائية  الإنت�صابات  مثل  عوامل  عدة 

لها والغري مطابقة  الغري املرخ�ض  للمداجن 

الغري  ال�صترياد  ظاهرة  ومثل  للموا�صفات، 

من  والكتاكيت  التفريخ  لبي�ض  م�رضوع 

الغري  التنقل  اإىل  اإ�صافة  املجاورة  البلدان 

املراقب ملنتجات الدواجن يف البالد. 

�صحية  اإجراءات  تطبيق  يجب  وبالتايل 

مناخ  يف  وبداخلها  املداجن  بني  �صارمة 

يت�صم بكثافة عالية للحد من دخول واإنت�صار 

اجلراثيم

كل هذه القواعد والإجراءات ال�صحية املعروفة 

ب »الأمن احليوي« متثل الطريقة الأجنع وعلى 

املدى الطويل الأف�صل اقت�صاديا  للتحكم يف 

وجودة  املردودية  وحت�صني  الدواجن  �صحة 

املنتوج.

ملن يتوجه هذا الدليل؟

موجهه  عملية  كاأداة  اإعداده   مت  الدليل  هذا 

اأ�صا�صًا ملربي الدواجن وكذلك الفنيني وجميع 

مت  الدواجن.  تربية  قطاع   يف  املتدخلني  

ا�صداره يف �صكل ر�صائل توعوية وا�صحة من 

لالأمن  الأ�صا�صية  باملفاهيم  التذكري  �صاأنها 

التحليل  حت�صني  على  امل�صاعدة  و  احليوي 

والت�رضف يف املخاطر ال�صحية للطيور 

اإعداد الدليل

الدكتورة  قبل  من  الدليل  هذا  اإجناز  مت 

امل�صرتك  املهني  املجمع  اإينا�ض طقطق من  

بالتعاون  والأرانب  الدواجن  ملنتوجات 

بيطري  طبيب  قبودي  خالد  الدكتور  مع 

خمت�ض يف تربية و اأمرا�ض الدواجن م�صاعد 

ا�صت�صفائي جامعي باملدر�صة الوطنية للطب 

اجلزيل  ال�صكر  مع  ثابت   ب�صيدي  البيطري 

لفريق التحرير وكل من �صاهم يف ترجمة هذا 

الدليل من اللغة الفرني�صة اإىل العربية. 

هيئة التحرير 
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تعريف األمن احليوي ومبادئه األساسية
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1 ـ  تعريف الأمن احليوي ومبادئه الأ�سا�سية
ميثل الأمن احليوي جمموعة التدابري والإجراءات املتبعة ملنع دخول وتف�صي اجلراثيم على 

م�صتوى بلد اأو منطقة اأو من�صاة.

يف  والت�رضف  التحليل  اإىل  يهدف  ومتكامل  اإ�صرتاتيجي  منهج  على  احليوي  الأمن  يرتكز 

املخاطر على �صحة احليوان.

اإل اأن تطبيق هذا املفهوم ي�صتوجب  اإتباع طريقة منطقية تاأخذ بعني الإعتبار غياب الـ»�صفر 

خطر«.

ي�صتند الأمن احليوي على مبداأين اأ�صا�صيني )ر�صم عدد 1( :

منع دخول اجلراثيم  يف املن�صاآت: »الإق�صاء احليوي«  

الوقاية من تف�صي الأمرا�ض املوجودة يف املن�صاآت: »الإحتواء احليوي«.

ر�سم عدد 1 : املبادئ الأ�سا�سية للأمن احليوي
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2 ـ  م�سادر العدوى
م�صادر العدوى يف املداجن متعددة )ر�صم عدد 2( فهي متمثلة يف اأي مادة جامدة اأو كائن 

حي  مت�صل ات�صال مبا�رضا  بالدواجن، ونذكر منها:

z احليوانات: الربية منها و الأليفة كالطيور والقوار�ض والكالب والقطط واحل�رضات اإلخ

z الأ�صخا�ض: كل من العمال والزوار )الأيدي واملالب�ض والأحذية وال�صعر ...( 

z معدات الرتبية: امل�صارب و املعالف و معدات التدفئة و�صناديق نقل احليوانات اإلخ..

z املاء: خزانات واأنابيب املياه

z العلف

z العربات والآلت الزراعية

z قطعان الدواجن املجاورة ال�صناعية اأو التقليدية واأ�صواق الطيور احلية.

z الكتاكيت و ديوك التعوي�ض. 

ر�سم عدد 2 : م�سادر العدوى

الطيور

العربات

الطيور الربية

الأ�شخا�ص

العلف و املاء

احليوانات امل�رضةمعدات الرتبية
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3 ـ انت�ساب و اجتاه و ت�سميم من�ساآت تربية الّدواجن
1.3. اإختيار املوقع: 

يجب اأن ي�صمن اإختيار املوقع اجلغرايف ملركز الرتبية اأعلى م�صتويات احلماية من خماطر 

املعد  ال�رضوط  بكرا�ض  املن�صو�ض عليها  التقنية  القواعد  اإتباع بع�ض  العدوى. ولذلك يجب 

، يتعلق   2006 ـاأكتوبر   21 الفالحة و املوارد املائية موؤرخ يف  )قرار من وزير  الغر�ض  يف 

بامل�صادقة على كرا�ض ال�رضوط املتعلق ب�صبط موا�صفات حمالت الرتبية( : 

اأبعد ما ميكن عن املن�صاآت الخرى لتجنب تف�صي اجلراثيم مع احرتام  z تركيز املن�صاأة 

م�صافة دنياب 500م . 

وميكن  متجان�صة  تهوئة  على  للح�صول  ال�صائدة  الرياح  اجتاه  الإعتبار  بعني  الأخذ   z

التحكم فيها لتجنب تركيز البيوت التي تاأوي الطيور الأ�صغر يف اجتاه الريح املتاأتي من 

البيوت  التي تاأوي احليوانات الأكرب �صنا.

z جتنب البناء يف املناطق املهددة بالفي�صانات و امل�صتنقعات وجماري املياه لتفادي 

امت�صا�ض الأر�صية للمياه 

من  الكثري  حتمل  التي  و  املهاجرة  الطيور  عليها  ترتدد  التي  الرطبة  املناطق  جتنب   z

اجلراثيم ولتجنب م�صاكل املياه الراكدة.  

z  يجب اأن تكون املن�صاة بعيدة عن الطرقات الرئي�صية امل�صتخدمة من قبل و�صائل نقل 

الدواجن اأو العلف مب�صافة ل تقل عن 300 م.

z يجب اأن يكون بيت الرتبية بعيد عن املفرخ املوجود يف نف�ض املن�صاأة مب�صافة ل تقل 

عن 100 م.
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2.3. ت�سميم البيوت  ) ر�سم عدد 3 (

z يجب اأن تكون بيوت الرتبية التي حتوي طيور من اأعمار خمتلفة بنف�ض املن�صاأة متباعدة 

اأكرث ما يكون لتجنب خطر انت�صار اجلراثيم )احرتام م�صافة ل تقل عن 30 م بني مبنيني 

متجاورين(

دواجن  )كالب، قطط،  احليوانات  ب�صياج مينع دخول  املن�صاأة حماطة  تكون  اأن  z يجب 

اأخرى...( والأ�صخا�ض الأجانب عن املن�صاأة . و يكون هذا ال�صياج جمهزا ببوابة متكن من 

مراقبة الدخول واخلروج.

z يجب اأن يبقى حميط املبنى فارغا. و من امل�صتح�صن تبليط املنطقة املحيطة باملدجنة  

للتطهري.  اأكرب  فعالية  ول�صمان  التنظيف  عملية  لت�صهيل  م(   2 اإىل   1 )عر�ض  بالإ�صمنت 

يجب اأن تكون اأر�صية وجدران واأ�صقف املبنى مل�صاء و�صهلة التنظيف والتطهري.

من  والطيور  والعربات  الأفراد  يوجه  الذي  واحد  اجتاه  يف  تنقل  نظام  احرتام  يجب   z

املناطق الأقل تلوث اإىل املناطق  الأكرث تلوث .

z يجب توفري مكان حجر �صحي لعزل احليوانات املري�صة.

ر�سم عدد 3 : ت�سميم بيوت الرتبية

�شبكة حديدية

     ـ النوفذ

        ـ املناور

املحيط اخلارجي

ـ نظيف

ـ مبلط

باب جانبي

)اإخراج ال�شماد (

حو�ض تطهري الأرجل

الفوج الواحد

توجيه املدجنة

الرياح ال�شائدة

باب

)مغلق بالقفل (
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z يجب جتهيز منافذ املبنى بنامو�صية ملنع دخول احل�رضات. 

z و�صع اإجراءات وقائية يف مدخل املن�صاأة وعلى م�صتوى بيت الرتبية.

z يجب اأن يكون للمن�صاأة مدخل وحيد مراقب با�صتمرار وجمهز بحو�ض مطهر لعجالت 

و�صائل النقل متعهد بانتظام

z يجب جتهيز مدخل كل بيت تربية بحو�ض مطهر لالأقدام تتم �صيانته ب�صفة دورية

 و بحجم يجرب العمال والزوار على ا�صتعماله.

z ل يتم الدخول اإىل بيوت الرتبية اإّل عرب ف�صاء �صحي يحرتم يف ت�صميمه الف�صل بني 

املنطقتني امللوثة والنظيفة و جمهز مبغ�صل لليدين )ماء بارد و�صاخن( ومباّدة مطهرة 

ومبن�صفة ذات ا�صتعمال وحيد. كما يتم توفري مالب�ض نظيفة لكل �صخ�ض يدخل املبنى.

z يجب اإعداد حفرة مغلقة لدفن اجلثث يف املن�صاأة اإذا ا�صتحال التخل�ض منها يف مكان 

بعيد عن مباين الرتبية  و مرّخ�ض فيه.

z ي�صتوجب اإن�صاء املباين باعتماد انحدار طفيف وو�صع قنوات لت�رضيف مياه الأمطار 

ومياه ال�رضف ال�صحي بعيدا عن املبنى.

z يجب ف�صل مكان تخزين العلف وت�صميمه بطريقة توفر ظروف تخزين جيدة من ناحية 

الرطوبة ودرجات احلرارة والتهوئة والنظافة.

حو�ض مطهر للعجلت متعهد بانتظام  حو�ض مطهر للأقدام  متعهد بانتظام 

3.3. اإختيار املواد امل�ستخدمة يف البناء
يجب اأن تكون املواد امل�صتخدمة يف البناء مقاومة و�صهلة التنظيف و التطهري.
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4 ـ التحكم يف ال�سيل
ارة. ياأخذ التحكم يف ال�صيل بعني الإعتبار و�صائل النقل والأ�صخا�ض والكائنات ال�صّ

1.4. و�سائل النقل
ميكن اأن ت�صكل جميع و�صائل النقل )فراخ، علف، فر�صة، قوارير الغاز، دواجن...( خطراً رئي�صيا 

للمن�صاأة فهي ت�صهل تنّقل اجلراثيم بني خمتلف املن�صاآت: بني املن�صاأة  اإدخال اجلراثيم  يف 

واملفرخ وبني املن�صاأة واملذبح وبني املن�صاأة والأ�صواق .

عرب  ذلك  و  اخلروج  و  الدخول  عند  باملن�صاأة   
ّ
متر التي  العربات  كّل  تطهري  يجب  وبالتايل 

مرورها بحو�ض تطهري عجالت متعهد بانتظام اإ�صافة اإىل ر�ّصها مباّدة مطّهرة با�صتعمال 

م�صّخات.

اإ�ستعمال م�سّخات لتطهري العربات
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2.4. اإلأ�سخا�ص
كما  وبياطرة  وفنيني  عمال  ال�رضوريني:  لالأ�صخا�ض  اإّل  الرتبية  من�صاأة  بدخول  ي�صمح  ل 

يو�صى بو�صع اإ�صارات متنع الدخول للمن�صاأة واملباين.

اإىل  �صّنا  ال�صغرية  الطيور  يجب احرتام اجتاه حركة املرور داخل املن�صاأة و ذلك من بيوت 

بيوت الطيور الأكرب مع تغيري املالب�ض عند دخول كل بيت تربية

احلد من الدخول للمن�ساآت

يجب احرتام اجتاه املرور من بيوت الطيور �سّنا اإىل بيوت الطيور الكرب
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يجب اإرتداء مالب�ض خا�صة بالزيارات ذات ا�صتعمال وحيد و اإن تعذر مالب�ض خا�صة بكل بيت 

تربية ومتكونة من:

ـ ميدعة  	
ـ	اأكيا�ص حافظة للأرجل اأو حذاء خا�ص 	

ـ	غطاء راأ�ص 	
ـ	قفازات  	

ارتداء ملب�ض خا�سة بالزيارات اجباري
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اإن املرور بحو�ض تطهري الأرجل متعهد بانتظام هو اأمر اإجباري. فمن ال�رضوري اإعداد 

املكان  اإىل  املرور  يتّم  اأن  يجب  لتطهريها.  الثاين  و  الأحذية   لتنظيف  الأول  حو�صني 

املخ�ص�ض  برتبية الدواجن عرب ف�صاء �صحي يحرتم مبداأ العزل )مقاعد، جدران...( بني 

منطقتني: النظيفة وامللوثة )ر�صم عدد 4(.

 يجب اأن تكون  الأر�صية واجلدران مل�صاء للتمّكن من تنظيفها وتطهريها يوميا باأكرث 

فعالية.

يجب اأن يكون الف�صاء ال�صحي جمهز ب:

ــ غرفة تغيري مالب�ض )خزانة...(  

ــ مغ�صل )بدوا�صة حتكم( جمهز باملاء البارد وال�صاخن  

ــ مادة مطهرة ومن�صفة ذات اإ�صتعمال وحيد   

ــ لوحات حتكم )ال�صوء، احلرارة، التهوئة...(  

ــ دفرت متابعة خا�ض بكل فوج.  

 كما  ي�صتح�صن و�صع لفتات عل م�صتوى املواقع احل�صا�صة )حو�ض تطهري الأقدام، غ�صل 

اليدين...( حلث الأ�صخا�ض على تطبيق قواعد حفظ ال�صحة.

ر�سم عدد 4 منطقة ملوثةمنطقة نظيفة

كيفية ت�سميم الف�ساء ال�سحي باملن�ساأة

ملحظة : �سرورة الغت�سال يف مراكز تربية

بيت الرتبية

دخول حمدود
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3.4. الكائنات ال�سارة:
والذباب  والبعو�ض  الطيور  ت�صمل  فهي  م�صتمرة  ب�صفة  ال�صارة  الكائنات  مكافحة  يجب 

والقوار�ض.

ال�صحية  املخاطر  اإىل  اإ�صافة  احليوانات  توّتر  املباين  ال�صارة يف  الكائنات  اإن وجود هذه 

املتمثلة يف نقل اجلراثيم من وحدة تربية اإىل اأخرى. وبذلك يجب تركيب اأ�صالك م�صبكة ذات 

عيون �صغرية و نامو�صيات على النوافذ واملناور ملنع مرور هذه الكائنات.

 ميثل وجود احل�رضات يف املبنى م�صدر انزعاج للدواجن )ع�صبية و تنقري( وميكن اأن ي�صاهم 

يف نقل العديد من اجلراثيم )ال�صلمونيال، الب�صرتل، �صتافيلوكوك ،...(.

تهدف املقاومة من ناحية اإىل منع دخول البعو�ض عن طريق تركيب النامو�صيات ومن ناحية 

اأخرى اإىل احلد من تكاثرهم داخل املدجنة عن طريق ر�ض مبيد ح�رضي )كربامات، فو�صفور 

ع�صوي،...( وعن طريق و�صع اجلري الطبيعي على حفر النفايات وعلى اأكوام ال�صماد.

متثل اخلناف�ض  على وجه اخل�صو�ض خطرا كبريا على الطيور فهي تتميز بقدرة عالية على 

التكاثر كما تتميز بقدرتها على الإ�رضار باخل�صب  وتعفني علف الدواجن.

خناف�ض : يرقات و كهولالقراد الأحمر و برازه ” البغب�ض“ يف افرازات الدواجن 

ل تن�سى الرتميم الدوري لكل ال�سقوق املوجودة يف 

اجلدران والأ�سقف التي  تاأوي   احل�رشات
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اأهم التدابري التي يجب اتخاذها هي:

ــ اإزالة الأج�صام املوجودة حول املبنى والتي جتذب هذه احليوانات ال�صغرية.

ــ اإ�صالح اجلدران و�صد كل الثقوب التي من �صاأنها اأن جتذب القوار�ض.

ــ تركيز فخاخ وطعوم �صامة )مبيدات القوار�ض( يف املواقع التي حتبذها: حول املباين 

وحتت  ال�صحي  الف�صاء  وداخل  النوافذ  م�صتوى  وعلى  العلف،...(  خمزن  الرتبية،  )بيوت 

الأقفا�ض.

يجب اأن تتم مراقبة وجتديد هذه الطعوم بانتظام.

فاملخاطر  فيها.   التحكم  ال�صعب  من  فاإنه  مكان  بكل  متواجدة  وب�صفتها  القوار�ض  اأّما 

املرتبطة بوجودهم يف املن�صاأة عديدة:

ــ تلوث العلف بال�صعر و الإفرازات )الرباز( و البول  

ــ اإتالف املعدات والأ�صالك الكهربائية )احتمال ن�صوب حرائق وانقطاع التيار   

الكهربائي على اأجهزة التهوئة واملولدات الكهربائية(  

ــ اأكل البي�ض ومهاجمة �صغار الطيور  

ــ نقل العديد من الأمرا�ض )�صاملونيال، ب�صرتل،...(  

لذلك يجب اأن تكون مكافحة القوار�ض ب�صفة م�صتمرة قبل دخول احليوانات واأثناء الرتبية.

ميكن ا�ستعمال العديد من الفخاخ والطعوم ال�سامة  

ملقاومة القوار�ض باملن�ساآت
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5 ـ جودة احليوانات:
تكون مراقبة جودة احليوانات من الناحية التقنية و ال�صحية يف نف�ض الوقت.

كما ت�صمل هذه املراقبة الكتاكيت، العّتوقات و ديوك التعوي�ض.

اآثار  غياب  ال�رّضة،  التئام  ح�صن  الت�صّوهات،  غياب  التقنية  اجلودة  موا�صفات  اأهّم  من  و 

الإ�صهال، الوزن و جتان�ض الفوج.

كما ترمي املراقبة ال�صحية اإىل الك�صف عن بع�ض الأمرا�ض نذكر منها ال�صاملونيال

و امليكوبالزما و ذلك باإ�صتعمال التحاليل ال�صريولوجية و البكرتيولوجية.

ح�سن التئام ال�رشة من علمات جودة الكتاكيت
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6 ـ جودة العلف و املاء:
على  املحافظة  يجعل  مّما  للدواجن،  ال�صناعّية  الرتبية  م�صتلزمات  اأهّم  واملاء  العلف  ميثل 

جودتهما من اأهّم عنا�رض جناح الرتبية.

ترتبط جودة العلف بالأ�صا�ض بجودة املواد الأّولية التي تكّونه و باحرتام �رضوط حفظ ال�صّحة 

خالل مراحل ت�صنيعه )تطبيق منظومة HACCP، احرتام درجات احلرارة،...(. و لتفادي تلّوث 

العلف اأثناء النقل، يجب تنظيف و تطهري العربات قبل و بعد كّل عملية ت�صليم.

دة عند و�صوله و قبل اأن يتّم تخزينه بخّزانات نظيفة 
ّ
 يخ�صع العلف اإىل فح�ض بالعني املجر

و مطّهرة

يجب تنظيف و تطهري �ساحنات العلف قبل وبعد كل عملية ت�سليم

يف حال غياب خزانات للعلف ميكن حفظه  باأكيا�ض حمكمة الغلق يف مكان نظيف، مهواأ بعيد عن احلرارة و الرطوبة 
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جلودة املاء امل�صتغل مبن�صاآت الّدواجن اأهّمية ق�صوى لتعّدد اإ�صتعمالته خالل فرتة الرتبية 

تاأثرياته على  اإىل  بالإ�صافة   ،)... الّلقاحات  و  بالأدوية  ال�رضاب، خلطه  التطهري،  )التنظيف، 

ال�صّحة احليوانّية. و يبنّي اجلدول رقم 1 املقايي�ض الفيزيوكيميائية للماء

جدول عدد 1 : املقايي�ض الفيزيوكيميائية ملاء ال�رشب عند الدواجن )امل�سدر / اإيتايف(

املقيا�ص

pH درجة احلمو�سة 

 درجة ال�سلبة

 النيرتات

احلديد

الكربيتات

الكلوريدات

6.5 >  pH  >  5.5

< 50 مغ/لتر

< 0.2 مغ/لتر
< 300 مغ/لتر

< 250 مغ/لتر

TH°( TH° 15-10 =   مغ كالسيوم/لتر (

 الكمية املن�سوح بها

4

للمحافظة على جودة املاء يجب اتخاذ بع�ص الإجراءات:

z تركيب م�صفاة للتقلي�ض من املواد ال�صلبة العالقة يف املاء

z معاجلة املاء دوريا: با�صتعمال حام�ض اأو ماّدة الكلور

z حتليل املاء ب�صفة دورية )حتاليل فيزيوكيميائية و بكرتيولوجية( مع اأخذ عينات من 

مواقع خمتلفة من الّدارة: على م�صتوى اخلّزان املركزي، يف بداية الأنابيب، على م�صتوى 

امل�صارب، يف نهاية الأنابيب.

 كما ميكن القيام بالتحاليل ال�رّضيعة با�صتعمال الأ�رضطة الفّعالة ملراقبة حينية لبع�ض 

املوؤ�رّضات بالن�صبة للمياه املعّدة ل�رضب الّدواجن )درجة احلمو�صة، ن�صبة الكلور(.
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7 ـ التنظيف و التطهري و الفراغ ال�سحي:
عمليات  غياب  يف  و  الفريو�صات.  و  اجلراثيم  تكاثر  و  لتواجد  مالئما  و�صطا  املداجن  متثل 

الذي  الفوج  اإىل  فوج  من  التنّقل  اإمكانية  لها  تتوّفر  ال�صحي،  الفراغ  و  التطهري  و  التنظيف 

يليه.

ت�صمل عمليات التنظيف و التطهري و الفراغ ال�صحي جمموعة من املراحل املتتالية 

بيع  اإّبان  فيها  ال�رضوع  ينبغي  العمليات،  لهذه  الق�صوى  النجاعة  ل�صمان  و  املتكاملة.  و 

الدجاج للتقلي�ض من تكاثر اجلراثيم.

تركيز م�سفاة للماء يف بداية الأنابيب يقل�ض من املواد الع�سوية العالقة 
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حماية امل�ستخدم 

�صا اإىل مواّد كيميائية قد ت�رّض 
ّ
خالل عملية التنظيف و التطهري، يجد امل�صتخدم نف�صه معر

ة و قناع مزّود بخرطو�صة  ب�صّحته لذلك يجب توفري لبا�ض عازل و حذاء و قفازات خا�صّ

ت�صفية الهواء.
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تبداأ عملية التنظيف اإّبان بيع الّدجاج و باتباع جمموعة من املراحل.

الإبادة الأوىل للح�سرات:

تتّم اإّبان اإخراج الّدجاج و على ارتفاع 1 مرت من اجلدران و املخزن.

افراغ  م�سالك العلف و املاء:

w افراغ  م�صالك و خزانات العلف

w افراغ  م�صالك املاء و الأنابيب و امل�صارب. تنظيف الأنابيب قبل تفكيك امل�صارب

تفكيك املعّدات:

w تفكيك و اإخراج كّل ما ميكن تفكيكه مبا يف ذلك املخزن.

حماية املحّرك و املعّدات الكهربائية: 

w اإزالة الغبار و التنظيف اجلاف بعناية

w تغطية املعّدات الكهربائية و امل�صّحمة حلمايتها من املاء و الغبار

اإزالة الغبار:

كة
ّ
w من ال�صقف و اجلدران و ال�صبكات و املعّدات الغري متحر

w �صفط الغبار، تفادي النفخ عليه

نزع الفر�سة:

بعد معاجلتها لإزالة احل�رضات مع احلر�ض على عدم تركها قرب بيوت الرتبية

حّك الأر�سّية:

 حّك عميق مع احلر�ض على نزع كّل الروا�صب الع�صوية

التنظيف الفعلي ينق�سم اإىل اأربعة مراحل:

w تبليل باملاء مب�صخة ذو �صغط �صعيف

w نزع الأو�صاخ باملاء مب�صخة ذو �صغط مرتفع

w معاجلة مباّدة منّظفة لإزالة الأو�صاخ الّد�صمة و القدمية )منّظف ذو رغوة(

w �صطف باملاء لإزالة املنّظف

1.7. التنظيف
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كما يجب القيام بالإ�صالحات الاّلزمة بالن�صبة لالأر�صّية، اجلدران، ال�صقف و النوافذ )ال�صقوق، 

الثقوب، العزل، ...(

نزع الأو�ساخ من ال�سقف مباء مب�سخة ذو �سغط مرتفع اإزالة الفر�سة

�سموع مدّخنةتطهري املعداتتطهري املاء

التنظيف بطريقة جّيدة، ميّكن من اإزالة ن�سبة من التلّوث

 ل تتعّدى 70 اإىل 90 % لكّنها هاّمة لكونها حت�ّسر لعملية التطهري.

2.7. التطهري:
تهّم عملية التطهري امل�صاحات النظيفة و تنطبق على املعدات و م�صالك املاء. و جتدر الإ�صارة 

اإىل اأّن جناعة عملية التطهري مرتبطة بخا�صيات املاء امل�صتعمل: درجة حمو�صة املاء، وجود 

مواد ع�صوية، درجة ال�صالبة، حيث اأّن كّل هذه العوامل لها تفاعالت �صلبية مع العديد من 

املواّد املطّهرة.
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املعّدات:

l منطقة الغ�صل: يجب اأن تكون مغطاة بالأ�صمنت

l تبليل الأر�صّية باملاء: تركها مبللة من 30 دقيقة اإىل عّدة �صاعات

l �صطف املواد املنظفة: باملاء النظيف

l تنظيف و حّك املعّدات قبل التطهري

l التطهري بالتبليل: ترك املطّهر ملّدة 30 دقيقة

l بعد حّك و تنظيف خّزانات العلف بدون ماء، يجب تطهريها بتدخينها مباّدة الفورمول 

)�صموع مدّخنة(

عمليات تنظيف معدات الرتبية

يجب اأن يكون املاء امل�ستعمل ذو جودة عالية: ماء �سالح لل�ّسراب لتفادي 

تلّوث املعّدات و امل�ساحات.



28

م�سالك املاء:

يرمي تطهري الأنابيب اإىل اإزالة الغ�صاء احليوي الذي يتكّون خالل فرتة الرتبية )انظر ال�شورة(. 

هذا الغ�صاء يحتوي على مواّد ع�صوية مرتاكمة داخل الأنابيب و حاملة لعّدة جراثيم متّثل 

خطرا حقيقّيا على �صّحة الّدواجن.

تراكم الغ�ساء احليوي بالأنابيب

اأخطار عديدة لها علقة بالغ�ساء احليوي، نذكر منها:

w م�صدر تلّوث دائم للماء

w فقدان فاعلية و جناعة الأدوية و التالقيح

w تكّون جراثيم مقاومة للم�صادات احليوية

�صة لل�رضب التي تت�صبب يف ت�رّضب املاء و تبّلل الفر�صة w ان�صداد املعّدات املخ�صّ

كيف يتكون الغ�ساء احليوي داخل اأنابيب املاء ؟

تثبيتمنواإنف�سال
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اإزالة الغ�صاء احليوي تتطّلب املعاجلة مبحلول حم�صي )اإذابة املعادن( ثّم مبحلول قلوي 

قوي )اإذابة املكّونات الع�صوية(.

كذلك ا�صتعمال املاء ب�صغط مرتفع ميّكن من اإزالة للغ�صاء احليوي .

كما تتوّفر حالّيا اإمكانية اإ�صتعمال مطّهر قوي و هي ماّدة البريوك�صيد مع تطبيق �صحنة 

كهربائية خفيفة.

بيوت الرتبية:

ميكن القيام بتطهري اأّويّل للبيوت بطرق خمتلفة كالر�ّض و هي من اأكرث الّطرق اإ�صتعمال، 

اأو الت�صبيب.

الف�صاء  و  ال�صقف(  اجلدران،  )الأر�صية،  الرتبية  بيوت  م�صاحات  كّل  العملية  ت�صمل هذه 

ال�صحي و املخزن.

التطهري الأول داخل بيت الرتبية

الأمونيوم الرباعي

 +

غلوتارالديهيد

من فوق اإىل حتت ! 
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ملحظة : يجب الإلتزام بقائمة املطّهرات امل�سادق عليها من طرف الإدارة  

    العاّمة للم�سالح البيطرية للإ�ستعمال يف قطاع الّدواجن و التي يتّم 

حتيينها دوريا.

املنوال  و ح�صب  الكتاكيت  قبل و�صول  �صاعة   48 اإىل   24 ثانية  تطهري  بعملية  القيام  يجب 

التايل:

معاجلة امل�ساحات باجلري الطبيعي:  

l الأر�صّية: طبقة من اجلري الطبيعي �صمكها حوايل 0,5 �شم.          

ودا l اجلدران، الأبواب، الّنوافذ: ا�صتعمال ماّدة مطّهرة اأو حليب اجلري خملوط مع ال�صّ

و ي�صري اجلدول عدد )2( اإىل اأهّم املواّد املطّهرة امل�صتعملة يف تربية الّدواجن و مقارنة درجة 

فعاليتها:

جدول عدد 2 : اأهّم املواّد املطّهرة امل�ستعملة يف تربية الّدواجن و مقارنة درجة فعاليتها
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ضد 
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 مواد عضوية
سرعة تآكل

املعدات

استعمال في 
أحواض تطهير 
األرجل واإلطارات
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طالء الأر�صية بحليب اجلري الطبيعي 

خملوط مع ال�صودا

و�سع الفر�سة:

ر�ّض الأر�صية و اجلدران مب�صاد للح�رضات و بي�صها

و�سع املعّدات 

ذاذ مرتفع احلرارة.
ّ
ة اأخرى بالر

ّ
تطهريها مر

اإحكام غلق بيت الرتبية

التهوئة قبل و�سول احليوانات

بالن�صبة للم�صاحات اخلارجية، ميكن و�صع اجلري الطبيعي مبقدار 50 كغ/100م2

و�سع اجلري الطبيعي على الأر�سية خارج بيوت الرتبية 

و على م�ستوى اأحوازها

التطهري الثاين الرذاذ احلراري
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3.7. الفراغ ال�سحي:
15 يوم و تبقى  10 اإىل  يجب اأن تكون عملية التطهري متبوعة بفرتة فراغ �صحي تدوم من 

خاللها بيوت الرتبية مغلقة.

مينح الفراغ ال�صحي للمواد املطهرة امل�صتعملة الوقت الكايف للقيام بدورها، كما ميّكن من 

جتفيف بيوت الرتبية و يقّل�ض من م�صتوى التلّوث امليكروبي و الطفيلي داخلها.

4.7.مراقبة عملّيات التنظيف و التطهري و الفراغ ال�سحي:
دة جلودة التنظيف )وجود 

ّ
تكت�صب هذه املرحلة اأهمية ق�صوى و تعتمد على تقييم بالعني املجر

غب�ر من عدمه( و مراقبة بكرتيولوجية جلودة التطهري. و يف هذه احلالة ميكن ا�صتعمال العديد 

من طرق رفع العينات من امل�صاحات: اخلرقة، املم�صحة، علبة التالم�ض، �صفرة م�صّقعة.

الإزالة الّثانية للح�سرات:  

ة خالل فرتات تكاثرها الق�صوى )ال�صيف  يف حالة وجود اأعداد كبرية من احل�رضات و خا�صّ

على  احلر�ض  مع  الكتاكيت  و�صول  قبل  للح�رضات  ثانية  باإزالة  القيام  ُين�صح  اخلريف(،  و 

تهوئة بيت الرتبية.

فرتة فراغ �سحي من 10 اإىل 15 يوم  

 يجب ترك بيت الرتبية مغلقة

�سفرة م�سّقعةا�ستعمال اخلرقة لأخذ العينات
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8 ـ  الت�سّرف يف البي�ص:
بي�ص التفريخ:

يرمى تقدمي العناية الاّلزمة لبي�ض التفريخ اإىل حماية الأجّنة 

و احل�صول على ن�صب تفقي�ض جّيدة و فراخ ذات جودة عالية.

1.8. جتميع البي�ض
الع�ض،  قاع  اأو  الفر�صة  مالم�صة  عند  البي�ض  ق�رضة  لتفادي 

خالل  اأكرث  اأو  مرات   4 اإىل   3 البي�ض  بتجميع  ين�صح 

اليوم، مهما كان املناخ.

ذات  جديدة  كرتونية  حاويات  يف  البي�ض  جمع  يقع 

ا�صتعمال وحيد اأو من البال�صتيك مع تطهريها اإثر كل ا�صتعمال.

يعترب البي�ض الذي وقع جتميعه من الأر�ض ملّوثا  مهما كان مظهره اخلارجي نظيفا

 و بالتايل يجب تطهريه اإّبان نهاية عملية التجميع.

2.8. تطهري البي�ص
ين�صح بتطهري البي�ض القابل للح�صن اإثر كل عملية جتميع با�صتعمال عّدة طرق منها التبخري 

مبادة الفرمول اإذا كانت مرّخ�صا يف ا�صتعمالها. 

ولضمان جدوى هذه العملية ال بد من احترام النقاط التالية:
z تطهري البي�ض اأ�رضع ما ميكن اإثر عملية التجميع

z القيام بعملية التبخري يف درجة حرارة 25 ° ون�صبة رطوبة %80 

z ا�صتعمال 40 مل من مادة الفرمول 30 % و20غ من برمنغنات البوتا�صيوم للم3 اأو 10 غ 

من م�صحوق الفورمالدييد.

z التبخري ملدة 20 دقيقة ثم التهوئة.
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3.8. خزن البي�ص
يقع خزن البي�ض بعد تطهريه وتربيده يف درجة حرارة ترتاوح بني 15 و18 درجة موؤوية، 

ح�صب مدة اخلزن، ويف ن�صبة رطوبة ت�صاوي %80 .

ين�صح بتقلي�ض مدة اخلزن اإىل اأ�صبوع كاأدنى حد لتفادي موت الأجنة.

بي�ص الإ�ستهلك

تنطبق نف�ض مراحل جتميع بي�ض التفريخ على بي�ض ال�صتهالك، يجب القيام بعملية الفرز 

كما ينبغي التخل�ض من البي�ض الذي به عالمات تلّوث اأو تك�صري اأو ت�صّقق.

اأن تكون نظيفة  اأو بال�صتيكية �رضط  ميكن ا�صتعمال حاويات كرتونية ذات ا�صتعمال وحيد 

ومطّهرة.

درجة موؤوية   4 اإىل   2 اأي يف درجة حرارة من  كذلك يجب خزن البي�ض يف ظروف مالئمة 

ون�صبة رطوبة تفوق 75 %.

بي�ض ال�ستهلك
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9 ـ  الت�سرف يف اجلثث
متثل اجلثث م�صدر تلوث ونقل لالأمرا�ض لذلك ل بد من جتميعها يوميا. حيث يجلب تركها 

اأكل حلم بع�صها  )اأحيانا  التنقري  اإىل  بالدواجن  القوار�ض واحل�رضات ويدفع  داخل املدجنة 

البع�ض(.

ميكن خزن اجلثث يف حاويات مرّبدة قبل التخل�ض منها نهائيا ، وذلك بو�صعها يف حفرة 

جثث عازلة، حمكمة الإغالق وبعيدة عن املداجن مب�صافة ل تقل عن 300 م.

و تعترب  اأف�صل طريقة للت�رّضف يف اجلثث و�صعها يف احلفرة بني طبقتني من اجلري.

10 ـ  الأمن احليوي اأثناء الرتبية
تعترب الوقاية من العدوى عملية متوا�صلة يف املن�صاأة، مّما ي�صتوجب تطبيق برنامج الأمن 

وجناعة   نتائج  اأف�صل  ولتحقيق  غيابها.  اأو  الرتبية  ببيت  احليوانات  تواجد  اأثناء  احليوي 

للقواعد املتبعة خالل هذه املدة  ل بد من ح�صن التحكم والت�رضف يف تقنيات الرتبية. لذلك 

ين�صح باإتباع تقنية الفوج الواحد )طريقة الدخول واخلروج يف نف�ض الوقت(  والتي ت�صمن 

اأكرث راحة للمربي واأف�صل مردودية بالإ�صافة اإىل ا�صرت�صال املنتوج ) ر�صم عدد 5 (.

ر�سم عدد 5 : اإجراءات الأمن احليوي اأثناء الرتبية



36

ين�صح بتوفري التوازن املطلوب بني احليوان وحميطه لإبراز 

اأق�صى طاقته الوراثية. لذلك ي�صاعد ح�صن التحكم يف مناخ 

الرتبية )حرارة، رطوبة، �رضعة الهواء، ن�صبة غاز الأمونيا...( 

املت�صببة يف  العوامل  والق�صاء على  الأمرا�ض  على مقاومة 

ذلك.

يجب متابعة احلالة ال�صحية للحيوانات بانتظام وذلك من 

ب�صفة  والفطرية  والبكتريية  ال�صريولوجية  التحاليل  خالل 

ر�صمية اأو يف اإطار املراقبة الذاتية.

من اأجل ح�صن ت�صيري املن�صاأة واملتابعة اجليدة للموؤ�رضات الفنية ل بد من القيام بالت�صجيالت 

معلوماتية  قاعدة  تكوين  على  ت�صاعد  بذلك  خا�صة  اإعالمية  تطبيقات  با�صتعمال  الالزمة 

للرتبية واإر�صاء نظام ال�صرت�صال.

اأخذ عينة من الأم�سال للكتاكيت للتحاليل ال�سريولوجية
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11 ـ  مفهوم التقيد
ي�صتعمل مفهوم التقيد كثريا يف امليدان الطبي يف كافة اأنحاء العامل، وهو يهدف اإىل تقييم 

درجة تنا�صق �صلوك �صخ�ض ما مع التو�صية الطبية.

فيما يتعلق بالأمن احليوي، متكن هذه الطريقة من اكت�صاف اأخطاء املربي اأو الفني اأو الطبيب 

البيطري وتقييم درجة احرتام وتطبيق قواعد الأمن احليوي. كما ت�صاعد على ت�صحيح امل�صار 

وتدعيم هذه القواعد كلما اقت�صت احلاجة.

الإ�صتجوابات  و  ال�صحية  املعاينة  منها  اآليات  عدة  ا�صتعمال  ميكن  الطريقة  هذه  لإتباع 

واملالحظات والكامريا  )ظاهرة اأو خفّية(

12 ـ الأمن احليوي وتكوين الأعوان
احليوي  الأمن  اأهمية  حول  باملن�صاأة  العاملني  الأ�صخا�ض  كافة   واإعالم   تكوين  يجب 

والربوتوكولت املتعلقة به.

توجد عدة دورات تكوينية، منظمة من طرف الهياكل الإدارية واملهنية املتدخلة يف املنظومة، 

ت�صاعد على تطبيق اأف�صل لربامج الوقاية، مّما يجعل الأعوان اأكرث التزاما وحر�صا على تطبيق 

قواعد الأمن احليوي خا�صة حيال الزائرين ومزودي املن�صاأة.

وحتيني  املعطيات  كافة  بت�صجيل  مبفرده  املن�صاأة  اأ�صغال  بكافة  يقوم  الذي  املربي  ين�صح 

كافة الإجراءات والتدابري التي يجب اتخاذها يف حالة ظهور مر�ض باملن�صاأة اأو يف املناطق 

املجاورة 

هام جدا :  تكوين واإعلم  كافة  الأ�سخا�ض العاملني باملن�ساأة حول اأهمية الأمن احليوي 
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من�ساأة تربية دواجن غري جمهزة ب�سياج حماذية لإ�سطبل

خماطر جلب اجلراثيم عن طريق �ساحنات توزيع قوارير الغاز

هذا ل ميثل حو�ض تطهري العجلت

13 ـ الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي



39

وجود حيوانات مبحيط بيوت الرتبية

ل يجوز و�سع خزانات املاء خارج املبنى 

املياه الراكدة م�سدر انت�سار اجلراثيم

الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي
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ترك الفر�سة قرب املن�ساأة

حاويات كرتونية للكتاكيت ملقاة اأمام بيت الرتبية

وجود الأو�ساخ يف حميط املبنى يجذب الكائنات ال�سارة

الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي



41

عدم تعهد حو�ض تطهري الأقدام

وجود القوار�ض داخل ”حو�ض تطهري الأقدام“

ت�سميم خاطئ حلو�ض تطهري الأرجل

الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي
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زائر بدون بدلة خا�سة و غياب حو�ض تطهري الأرجل

جثث بجانب قوارير الغاز

ترك جثث للدواجن يف ركن من املبنى م�سدر للتلوثات 

الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي



43

الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي

وجود خزانات املياه بجانب اأكيا�ض العلف والدواجن

ع�ض ع�سافري ب�سقف بيت الرتبية

غياب �سبكات جديدة باملناورة
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�سبكة حديدية ممزقة

خمزن به مهملت داخل حميط بيت الرتبية

املعلف امللوث يت�سبب يف نقل اجلراثيم

الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي
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فر�سة مبللة

متثل الطيور الربية و التقليدية خطرا للمن�ساآت ال�سناعية

»فراغ �سحي« مع اأبواب مفتوحة

الأخطاء ال�سائعة يف الأمن احليوي
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قاموس املصطلحات
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قامو�ض امل�سطلحات

املتواجدة  الأمرا�ض  تف�سي  من  الوقاية  احليوي:  ال�ستبعاد 

باملن�ساأة 

)عمال،  الإنتاج  عن  م�سوؤول  �سخ�ض  كل  مفيدة:  اأ�سخا�ض 

فنيني( اأو يقدم خدمة )بياطرة،مهند�سني(

اأمن احليوي: جمموعة من التدابري ال�سحية التي ميكن اأن حتد 

من دخول وتف�سي اجلراثيم

بكرتيولوجيا: علم درا�سة البكترييات

بيت الرتبية: كل املباين التي يقع فيها تربية الدواجن 

التطهري  اأثناء  اإحداث دخان يحتوي على مواد فاعلة  تبخري: 

اأو معاجلة الأمرا�ض

جتان�ض الفوج: القيام بوزن فردي لبع�ض الفراخ ب�سفة دورّية 

اأوزان  العينة ذات  %90 من  التجان�ض بوجود ن�سبة  ويكون 

متقاربة

حتكم يف اجتاه التنقل: مراقبة تنقل كل ما يدخل اىل املن�ساأة 

)و�سائل نقل، اأ�سخا�ض، كائنات �سارة(

حتمي�ض: معاجلة املياه مبحلول حام�ض غري م�رش

تطهري: اإتباع مراحل فيزيائية اأو كيميائية على م�ساحة بهدف 

اإزالة اأو اإبطال ن�ساط اجلراثيم

تقّيد: طريقة تقييم لدرجة التوافق بني �سلوك الفرد والتو�سيات 

ال�سحية

العلف  وروا�سب  والغبار  والأو�ساخ  البقع  اإزالة  تنظيف: 

والدهون وكل املواد الغري مرغوب فيها

والفطريات  والفريو�سات  البكترييات  من  كل  ت�سم  جراثيم: 

والطفيليات التي تت�سبب يف ظهور الأمرا�ض.

حواجز �سحية: جمموعة تدابري و�سلوكيات باإمكانها اأن متنع 

دخول و/ اأو حتد من تف�سي اجلراثيم

حو�ض تطهري الأقدام: كل جهاز وقتي اأو دائم ي�ستعمل لتنظيف 

اأو املواد الغري مرغوب  وتطهري الأحذية امللوثة باجلراثيم 

فيها

حو�ض تطهري العجلت: كل جهاز معد لتنظيف و/ اأو تطهري 

عجلت و�سائل النقل التي قد تكون ملوثة وحتمل جراثيم

خرقة: اأداة اأخذ عينة بهدف البحث عن كائنات دقيقة و/ اأو 

اأر�سية،  )جدران،  امل�ساحات  وتطهري  نظافة  حالة  تقييم 

اأ�سقف...( اأو معدات الرتبية

خناف�ض: ح�رشات �سوداء اللون تتعاي�ض يف املداجن

البي�ض  اإنتاج  اأو  التكاثر  تربيته بهدف  يتّم  دواجن: كل طائر 

اأو اللحم.

قطرات  �سكل  يف  املطهرات  ل�ستعمال  تقنية  حراري:  رذاذ 

)µ 15 دقيقة )5 اإىل

µ 100 > ر�ض: تقنية لإ�ستعمال املطهر يف �سكل قطرات بحجم

الأعوان  بخلف  باملن�ساأة  متواجد  �سخ�ض  كل  زائرين: 

العاملني بها

�سريولوجيا: حتليل خمربي مل�سل الدم

�سيطرة على التلوث: ا�ستبعاد اأو تدمري اأي عامل ميثل خطر 

�سحي على الدواجن

طعم: طعام يو�سع جللب حيوان بهدف ايقاعه يف فخ اأو �سيده 

اأو لت�سميمه اأو لتنوميه

عزل حيوي: منع دخول اجلراثيم داخل من�ساأة الرتبية 

غ�ساء حيوي: جمموعة متما�سكة من اخلليا والكائنات الدقيقة 

)بكترييات، فطريات، طحالب، طفيليات( ملت�سقة بالأ�سطح 

ومتميزة باإفراز مادة ل�سقة وواقية. يتكون الغ�ساء احليوي 

عمومًا يف املياه اأو الأو�ساط املائية.

الأويل وو�سول  التطهري  فا�سلة بني  مّدة  فراغ �سحي: هو   

الفوج اجلديد وتكون بيت الرتبية حينها مغلقة 

ف�ساء �سحي: هو عبارة عن منطقتني متجاورتني ومنف�سلتني 

ملوثة ونظيفة. ويت�سمن العديد من العنا�رش مثل املرحا�ض 

واملغ�سل ولبا�ض العمل ودفرت الرتبية و�سلة مهملت

ذباب،  بعو�ض،  )طيور،  حيوان  كل  �سارة:  كائنات 

توتر  اأو  م�سدر خطر �سحي  ي�سكل  اأن  قوار�ض...( ميكن 

للحيوانات

مبيد القوار�ض: مادة فعالة اأو م�ستح�رش لقتل القوار�ض

مطهر: جمموعة من املواد الكيميائية اأو الفيزيائية التي تفتك 

اأو تبطل ن�ساط اجلراثيم 

اإزالة  على  قادرة  خ�سائ�ض  ذو  كيميائي  مركب  منظف: 

الأو�ساخ

نظام الفوج الواحد: نظام تربية يعتمد على اإدخال دجاج من 

اليوم لفرتة معينة واخراجهم يف نف�ض  العمر يف نف�ض  نف�ض 

اليوم

احلرجة  النقاط  لتحديد  املخاطر  حتليل  نظام   :HACCP.  

اأي  من  احلد  اأو  اإلغاء  من  نتمكن  حتى  فيها  التحكم  واأماكن 

خطر بيولوجي اأو كيميائي اأو فيزيائي والذي ميكن اأن يهدد 

الأمن ال�سحي واملواد الغذائية
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