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إخالء مسؤولية

التنويه المطلوب:
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة. 2021. الخطــوات القياسيـــة لممارســات التحصـــن األكرث شيـــوعًا في قـــطاع إنتاج الدجــاج الالحم. 

القاهرة. 

المســميات المســتخدمة فــي هــذا المنتــج اإلعالمــي وطريقــة عــرض المــواد الــواردة فيــه ال تعــر عــن أي رأي كان خــاص بمنظمــة األغذيــة 
والزراعــة لألمــم المتحــدة )المنظمــة( بشــأن الوضــع القانونــي أو اإلنمائــي ألي بلــد، أو إقليــم، أو مدينــة، أو منطقــة، أو لســلطات أي منهــا، 
أو بشــأن تعيــن حدودهــا وتخومهــا. وال تعــي اإلشــارة إىل رشكات أو منتجــات محــددة لمصنعــن، ســواء كانــت مشــمولة بــراءات االخــراع 

أم ال، أنهــا تحظــى بدعــم أو تزكيــة المنظمــة تفضيــال لهــا عــى أخــرى ذات طابــع مماثــل لــم يــرد ذكرهــا.  

إن وجهــات النظــر الُمعــر عنهــا فــي هــذا المنتــج اإلعالمــي تخــص المؤلــف )المؤلفــن( وال تعكــس بالــرورة وجهــات نظــر المنظمــة أو 
سياســاتها. 
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بعــض الحقــوق محفوظــة. هــذا الُمصنَّــف متــاح وفقــا لــروط الرخيــص العــام للمشــاع اإلبداعــي نســب المصنــف - غري تجــاري - المشــاركة 
بالمثــل 3.0 لفائــدة المنظمــات الحكوميــة الدولية

 .)CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar(

بموجــب أحــكام هــذا الرخيــص، يمكــن نســخ هــذا العمــل، وإعــادة توزيعــه، وتكييفــه ألغــراض غــري تجاريــة، بــرط التنويــه بمصــدر العمــل 
عــى نحــو مناســب. وفــي أي اســتخدام لهــذا العمــل، ال ينبغــي أن يكــون هنــاك أي اقــراح بــأن المنظمــة تؤيــد أي منظمــة، أو منتجــات، 
أو خدمــات محــددة. وال يســمح باســتخدام شــعار المنظمــة. وإذا تــم تكييــف العمــل، فإنــه يجــب أن يكــون مرخصــا بموجــب نفــس ترخيــص 
ــة إىل  ــايل باإلضاف ــؤولية الت ــالء المس ــان إخ ــن بي ــب أن تتضم ــل، فيج ــذا العم ــة له ــاء ترجم ــم إنش ــه. وإذا ت ــا يعادل ــي أو م ــاع اإلبداع المش
التنويــه المطلــوب: “لــم يتــم إنشــاء هــذه الرجمــة مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة. والمنظمــة ليســت مســؤولة عــن 

محتــوى أو دقــة هــذه الرجمــة. وســوف تكــون الطبعــة ]طبعــة اللغــة[ األصليــة هــي الطبعــة المعتمــدة”. 

ــم كمــا هــو وارد  ــق الوســاطة والتحكي ــة عــن طري ــم تســوية الزناعــات الناشــئة بموجــب الرخيــص الــي ال يمكــن تســويتها بطريقــة ودي تت
فــي المــادة 8 مــن الرخيــص، باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه بخــالف ذلــك فــي هــذا الرخيــص. وتتمثــل قواعــد الوســاطة المعمــول بهــا 
ــة http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وســيتم إجــراء  فــي قواعــد الوســاطة الخاصــة بالمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكري

.)UNCITRAL( أي تحكيــم طبقــا  لقواعــد التحكيــم الخاصــة بلجنــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الــدويل

مــواد الطــرف الثالــث. يتحمــل المســتخدمون الراغبــون فــي إعــادة اســتخدام مــواد مــن هــذا العمــل المنســوب إىل طــرف ثالــث، مثــل 
الجــداول، واألشــكال، والصــور، مســؤولية تحديــد مــا إذا كان يلــزم الحصــول عــى إذن إلعــادة االســتخدام والحصــول عــى إذن مــن صاحــب 
ــق  ــث فــي العمــل عــى عات ــوك لطــرف ثال ــات الناشــئة عــن التعــدي عــى أي مكــون ممل ــر. وتقــع تبعــة المطالب ــف والن حقــوق التألي

المســتخدم وحــده. 
 

للمنظمــة                                      الشــبكي  الموقــع  عــى  اإلعالميــة  المنظمــة  منتجــات  عــى  االطــالع  يمكــن  والرتخيــص.  والحقــوق،  المبيعــات، 
ــتخدام  ــات االس ــم طلب ــي تقدي ــالل publications-sales@fao.org. وينبغ ــن خ ــا م ــن رشاؤه )http://www.fao.org/publications/ar( ويمك
ــص إىل:  ــوق والرخي ــة بالحق ــارات المتعلق ــم االستفس ــي تقدي ــق: www.fao.org/contact-us/licence-request. وينبغ ــن طري ــاري ع التج
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ــات  ــة الوالي ــة أو حكوم ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــر الوكال ــات نظ ــرورة وجه ــس بال ــن، وال تعك ــؤولية المحقق ــي مس ــه ه ومحتويات

المتحــدة”.
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شكر وتقدير

يعــرب مركــز الطــوارئ لألمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود التابــع لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة عــن تقديــره العميــق لجميــع 
األشــخاص الذيــن قدمــوا مســاهمات حيويــة الســتكمال هــذا الكتيــب. 

 ،)GOVS( ويعــرب أيضــًا عــن امتنانــه وعرفانــه لريكــه الرئيــي وزارة الزراعــة واســتصالح األرايض، ممثلــة بالهيئــة العامــة للخدمــات البيطريــة
وعــى وجــه الخصــوص، الدكتــور عبــد الحكيــم محمــود عــي، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للخدمــات البيطريــة، والدكتــور محمــد عطية 
ــي، والدكتــور جهــاد صــالح، مديــر عــام اإلدارة العامــة ألوبئــة وأمــراض الدواجــن، وغريهــم  عــز الديــن، رئيــس اإلدارة المركزيــة للطــب الوقائ
مــن الزمــالء مــن كبــار األطباء،الدكتــور أحمــد فتحــي، والدكتــور عــادل عــز الرجــال، والدكتــورة والء حســن، الذيــن ســاهمت اقراحاتهــم فــي 

إثــراء محتــوى هــذ الكتيــب. 

كمــا نشــيد بالــدور الهــام الــذي لعبــه القطــاع الخــاص، وال ســيما اتحــاد منتجــي الدواجــن وممثــاله: الدكتــور مصطفــى رضــوان والدكتــور 
محمــد عــي، كمــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل للدكتــور محمــد خليفــة حســان الــذي نســق وشــارك فــي الجلســة التشــاورية مــع اتحــاد منتجــي 
الدواجــن. وأخــريًا وليــس آخــرًا، نتوجــه بشــكر خــاص للدكتــور هشــام ســلطان، أســتاذ الطــب البيطــري بجامعــة الســادات، والدكتــور محمــود 
صديــق، أســتاذ مســاعد الطــب البيطــري بجامعــة االســكندرية، والدكتــور أحمــد رجــب البســتاوي، أســتاذ مســاعد الطــب البيطــري بجامعــة 
دمنهــور، عــى مدخالتهــم القيمــة. كمــا نتوجــه فــي النهايــة بالشــكر إىل إستشــاريي مــزارع الدواجــن الدكتــور محمــد باتــع، والدكتــور عبــد 

المنعــم المنجــي، والدكتــور ضيــاء الرعــي، والدكتــور نــارص قنديــل، عــى مدخالتهــم الهامــة.

II



ملخص

لقــد تــم رصــد فشــل التحصــن فــي العديــد مــن الحــاالت المؤكــدة ألنفلونــزا الطيــور وذلــك مــن خــالل المتابعــة الميدانيــة لحــاالت اإلصابــة، 
وبالتحــري الوبائــي ثبــت ارتبــاط هــذه الحــاالت بممارســات التحصــن غــري الســليمة. وقــد كانــت الغالبيــة العظمــى لهــذه الحــاالت تركــز فــي 
مــزارع تســمن الدواجــن المصنفــة عــى أنهــا ضمــن القطــاع رقــم ثالثــة مــن حيــث مســتوى تطبيــق إجــراءات االمــن الحيــوي. وأيضــا ومــن 
خــالل ورش العمــل لتبــادل الخــرات والــي عــادة تضــم مربــي الدواجــن وكذلــك الحقانــن فقــد تبــن انتشــار بعــض المفاهيــم الخاطئــة عــن 

التفاصيــل الدقيقــة للتعامــل واالســتخدام األمثــل للقاحــات.

يهدف الكتيب إىل: تقليل حاالت اإلصابة بانفلونزا الطيور بسبب فشل التطعيم وذلك من خالل تحسن ممارسات التحصن.
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التحصني 

الغرض من التحصني

الحماية و/أو الحد من رضاوة األعراض المرضية،	 
تعزيز األداء األمثل لإلنتاج.	 

المبادىء

تطبيقات األمن الحيوي هي خط الدفاع األول.لحماية الطيور،	 
النتيجة المثى للتحصن تتحقق فقط مع التطبيق الصارم إلجراءات ألمن الحيوي، 	 
التحصن هو خط الدفاع الثاني، وال يمكن أن يكون بدياًل عن ضعف ممارسات األمن الحيوي،	 
لن يكون التحصن فعااًل عى اإلطالق في ظل ضعف األمن الحيوي،	 
ال تستخدم أبدًا لقاحات غري مسجلة. 	 

الرسائل الرئيسية

استر طبيبًا بيطريًا/ مسؤواًل لوضع برنامج التحصن المناسب وفقًا للوضع الوبائي للمزرعة/ المنطقة،	 
بشكل عام، يوىص بتحصن الصيصان بعمر اليوم في المفارخ ضد األمراض الخطرية المتوطنة،	 
عند التحصن: يجب التأكد من آن الطيور بصحة جيده،	 
اتبع بدقة التعليمات الموضحة من قبل الركة المصنعة عى العبوة أو في النرة الطبية المصاحبة،	 
ال تستخدم أبدًا لقاحات منتهية الصالحية،	 
يجب عى القائمن عى التحصن/ الحقانن اتباع إجراءات األمن الحيوي لألفراد بدقة.	 
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االحتياطات الرئيسية

يجب أن تصل اللقاحات في عبوات مردة داخل صناديق معزولة جيدًا،	 
ال تستخدم اللقاحات إذا لم يتم نقلها مردة وداخل صندوق الثلج المعزول )كولمان( ،	 
في المزرعة، يجب حفظ اللقاحات عند درجة حرارة تراوح بن )2-8 درجة مئوية( حىت وقت االستخدام،	 
يجب تجنب تعرض اللقاح ألي من التجميد أو التسخن أو ألشعة الشمس المبارشة.	 

 
الرشوط الواجب توافرها إلتمام التحصني السليم	 

استخدم معدات التحصن عالية الجودة والي تتم صيانتها بشكل جيد،	 
يجب اإلمساك بالطيور بطريقة سليمة ومحكمة،	 
في موعد التحصن يجب ٔان يتوافر العدد الكافي من العمال المدربن  لضمان الحفاظ عى كفاءة واتساق سري العمل، 	 
يجب توفر كمية لقاح اضافية ، زائدة عن الكمية المحسوبة، 	 
يجب تدريب أحد أفراد فريق التحصن ليكون بمثابة المرف عى إتمام خطوات التحصن كما يجب )يكون مسؤواًل عن مراقبة 	 

الجودة.( ويتوىل هذا الشخص مهمة مراقبة الطيور أثناء اجراء التحصن تحسبا المكانية حدوث مشاكل أو تطبيق غري سليم ألي 
من الخطوات،

يجب تدوين خطوات استخدام اللقاحات بحرص وعناية طوال عملية التحصن، بما في ذلك، عدد الجرعات المستخدمة وعدد 	 
الطيور المحصنة. حيث تتيح مقارنة جرعات اللقاح المستخدم تيسري رصد األخطاء في حرصعدد الطيور الي لم يتم تحصينها. 

  
االحتياطات الواجب اتباعها من قبل القائمني بالتحصني

يجب عى فرق التحصن سواء الداخلية )من العاملن في المزرعة( أو الخارجية )فرق الحقانن( ارتداء األحذية والمالبس الخاصة 	 
بالعمل داخل المزرعة أوعي األقل يتم استخدام مالبس تم غسلها وتنظيفها قبل بدء العمل،

يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل البدء بعملية التحصن،	 
استبدال المالبس واألحذية وتعقيم معدات التحصن عند بدء العمل في عنر جديد،	 
يوىص بارتداء القفازات. 	 

رشوط نجاح التحصني باللقاحات الحية

التحصن الفردي هو الطريقة المثى لتحصن الطيور باستخدام اللقاحات الحية،	 
يجب نقل اللقاحات إىل المزرعة داخل مردات ومعها أكياس ثلج للحفاظ عى درجة حرارة ثابتة تراوح بن )2-8 درجة مئوية( ،	 
يجب إذابة اللقاح قبل استخدامه مبارشة،	 
عند إذابة اللقاح يجب أن تراوح درجة حرارة المذيب بن 2-8 درجة مئوية،	 
ينصح بإضافة المادة الملونة الموىص بها من قبل الركة المصنعة للقاحات الحية. 	 
يجب أال تتعرض عبوات اللقاح نهائيا لضوء الشمس المبارش أثناء نقلها إىل المزرعة،يجب أال تتعرض عبوات اللقاح نهائيا لضوء الشمس المبارش أثناء نقلها إىل المزرعة،	 	 
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بمجرد اذابة اللقاح، يجب استخدامه بالكامل في غضون 30-45 دقيقة، ال تسمح باستخدام اللقاح بعد 	 
مرور أكرث من 45 دقيقة عىل إذابته.



رشوط نجاح التحصني باللقاحات الميتهرشوط نجاح التحصني باللقاحات الميته

يجب نقل اللقاحات إىل المزرعة داخل مردات ومعها أكياس ثلج للحفاظ عى درجة حرارة ثابتة تراوح بن )يجب نقل اللقاحات إىل المزرعة داخل مردات ومعها أكياس ثلج للحفاظ عى درجة حرارة ثابتة تراوح بن )2-28-8 درجة مئوية( ، درجة مئوية( ،	 	 
يجب أال تتعرض عبوات اللقاح نهائيا لضوء الشمس المبارش أثناء نقلها إىل المزرعة،يجب أال تتعرض عبوات اللقاح نهائيا لضوء الشمس المبارش أثناء نقلها إىل المزرعة،	 	 
يجب إخراج العبوات من الثالجة قبل يجب إخراج العبوات من الثالجة قبل 2-26-6 ساعات من الحقن. ساعات من الحقن.	 	 

رج العبوة برفق قبل االستخدام ؤاثناءه للحفاظ عى تجانس اللقاح،	 
يجب أن يكون اللقاح في درجة حرارة الغرفة قبل الحقن لمدة 3 ساعات في الطقس الحار و12 ساعة في الطقس البارد.	 

طرق التحصني المستخدمة في قطاع الدجاج الالحم

التحصني بالحقن تحت الجلدالتحصني بالحقن تحت الجلد. . 11
التحصني بالتقطري بالعنيالتحصني بالتقطري بالعني. . 22
التحصني عن طريق مياه الرشبالتحصني عن طريق مياه الرشب. . 33
التحصني بالرشالتحصني بالرش. . 44

عند الحقن يجب ان تكون درجة حرارة اللقاح بدرجة حرارة الغرفة.	 

إذا الحظت وجود ترسيب في عبوة اللقاح الميت، رجها بقوة 	 
لمدة دقيقتني لمجانسة المحتوى ثم اتركها تتجانس لمدة 5 
دقائق. إذا استمر الفصل )في اللقاحات الزيتية(، فال تستخدم 

عبوة اللقاح هذه )الشكل 1(.

الشكل )1(:  ال يمكن استخدام هذه العبوة.

3

© FAO/Egypt



التحصني بالحقن تحت الجلد. 1

قبل التحصني بالحقن تحت الجلد	 

قم بمعايرة مسدسات الحقن بدقة لضبط كمية اللقاح المحددة 	 
حسب الوصفة، وتأكد أن مسدس الحقن يحتوي عى الجرعة 

الصحيحة،
يجب أن تتوفر لديك كمية كبرية من اإلبر وقطع الغيار الجديدة 	 

المعقمة،
افحص الحقانات )الرسنجات( للتأكد من دقة الجرعة،	 
تحقق من أن مسدس الحقن يعمل )الصمامات الكروية غري 	 

ملتصقة بعد التخزين(،
غسل مسدسات الحقن المعدنية القابلة إلعادة االستخدام جيدًا 	 

بماء مغي،
يجب أن تتوفر لديك فواصل الستخدامها كحواجز تفصل بن 	 

الطيور المحصنة وغري المحصنة،
يجب أن تتوفر لديك إبر إضافية جديدة الستبدال اإلبر بعد تحصن 	 

عدد 500 طائر عى األكرث و/ أو عند تحصن عنر جديد. كما يجب 
عى الفور استبدال اإلبر الخشنة أو المثنية.

إعطاء التحصني بالحقن تحت الجلد	 

الحقن تحت الجلد يعي إدخال اإلبرة تحت طبقة جلد العنق فقط 	 
بحيث ال تصل إىل العضالت الموجودة أسفل الجلد،

يتم الحقن تحت الجلد في الناحية الخارجية للعنق، 	 
اجذب طبقة الجلد الموجود في الجزء الخلفي من الرقبة لخلق 	 

فراغ بن الجلد وعضالت الرقبة. أدخل اإلبرة في الجلد عر الفراغ 
مع توجيه اإلبرة نحو جسم الطائر. يجب أن يكون موضع الحقن 

في الجزء األوسط إىل السفى من الرقبة عى خط الوسط 
الظهري،

تجنب حقن اللقاح في عضالت الرقبة أو النخاع الشوكي أو داخل 	 
طبقة الجلد أو في منطقة قريبة جدًا من الرأس،
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الشكل 2: الحقن تحت الجلد.

© FAO/Egypt

بمجرد وضع اإلبرة تحت الجلد، يجب حقن الجرعة الكاملة من اللقاح 	 
قبل السحب،

يؤدي السحب المبكر لإلبرة إىل عدم حصول الطيور عى الجرعة الكاملة،	 
حدد النسبة المئوية للطيور الي يظهر عليها آثار دماء واضحة، ما يعد مؤرشًا عى إدخال اإلبرة بطريقة خاطئة، أو انثنائها أو عدم 	 

حدتها، أو عى الضغط بشكل مفرط أثناء الحقن.

بعد التحصني بالحقن تحت الجلد	 

تخلص من أية لقاحات غري مستخدمة، بما في ذلك اللقاحات المتبقية أثناء فرات راحة العمال،	 
تخلص من عبوات اللقاح الفارغة وأنابيب السحب المستخدمة،	 
فكك مسدسات الحقن المعدنية القابلة إلعادة االستخدام واإلبر واغسلها جيدًا بالماء المغي وطهرها بالكحول بنسبة تركزي 70 	 

فى المئة.
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معدات التحصني بالحقن تحت الجلد	 

مسدس الحقن )مسدس بالستيكي يستخدم لمرة واحدة فقط أو مسدس معدني قابل إلعادة االستخدام(،	 
اإلبر، قياس 19 )12.5 ملم(،¼  بوصة،	 
أنابيب السحب )27 أو 30 ملم(،	 
حقنة،	 
مساعد.	 

 	nالتحقق من صحة التحصني بالحقن تحت الجلد

إجراء فحص عشوائي بالعن المجردة للتأكد من وجود كمية لقاح في موضع الحقن لنسبة 1 فى المئة من الطيور/ عنر 	 
لضمان اتمام التحصن السليم،

يمكن التحقق من إداء كل فرد من فريق التحصن بفحص عدد من الطيورالي قام بتحصينها وذلك لضمان جودة األداء لجميع 	 
الحقانن،

يتوىل احد أعضاء الفزيق / آو المرف التأكد من وجود المادة الملونة في األنسجة تحت الجلد في موضع الحقن، 	 
يجب أن يتم الفحص في غضون 15 دقيقة بعد التحصن وإال فلن تظهر المادة الملونة تحت الجلد،	 
حساب أعداد الطيور الي ظهرت عليها المادة الملونة تحت الجلد بن كل 100 طائر لتحديد عدد الطيور الي لم تظهر عليها المادة 	 

الملونة،
تصحيح أي خطأ عى الفور كما هو موضح في الجدول أدناه.	 

اإلجراء التصحيحيالمشكلةالرقم

إعادة التحصن عى الفور. ظهور رطوبة في رقبة الطيور بعد التحصن.1

إعادة التحصن عى الفور. عدد من الطيور في العينات المأخوذة من بن كل 100 طائر لم يظهر عليه آثار صبغة.2
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التحصني بالتقطري بالعني. 2

قبل التحصني بالتقطري بالعني	 

يوىص باستخدام مذيب للقاح ملون أو ماء مقطر فاتر مع مادة ملونة،	 
ال تستخدم المذيب إذا كان به عكارة أو به أي نوع من الرواسب أو الجزيئات 	 

الغريبة،
يفضل أن تحتوي عبوة اللقاح عى قطارة معيارية. وفي حال عدم توفرها، 	 

يمكن استخدام أي قطارة عادية ولكن يجب معايرتها مسبقًا )30 مل/ 000 1 
طائر( )1 مل يجب أن تعادل 33 قطرة(،

باستخدام حقنة، يتم حقن 3 مل من المذيب في قارورة اللقاح المجفد(،	 
تأتي بعض اللقاحات مع مكيّف خاص )رسنجة خاصة( لخلط المادة المخففة مع اللقاح. ما عليك سوى توصيل هذا المكيّف 	 

الموجود عى عبوة المادة المخففة بقارورة اللقاح المجفد،
اشطف قوارير اللقاح عدة مرات بالمذيب إلزابة أي بقايا،	 
رج زجاجة اللقاح المذاب ببطء دون رجها بقوة،	 
بمجرد إذابة اللقاح ، يجب استخدامه بالكامل في غضون 30-45 دقيقة.	 
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التقطري بالعني هو الطريقة 	 
األكرث فعالية وضمانًا إلعطاء 

اللقاحات اليت تحمي الجهاز 
التنفيس.

ال تترسع في تنفيذ العملية. انتظر بضع ثوان قبل تحرير الطائر 	 
بعد التقطري )انتظر حىت يقوم الطائر بحركة البلع(.
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الشكل 3: التحصني بالتقطري بالعني.

إعطاء التحصني بالتقطري بالعني	 

قطارة بحجم 30 سم/ 000 1 طائر. يعترب اللقاح ناجحًا فقط إذا تم وضع 	 
القطرة )0.03 مل( في العني أو تجويف األنف،

يجب استخدام جميع القطارات قبل أن تصبح دافئة بسبب مالمستها 	 
يدي القائم بالتلقيح )15 دقيقة بحد أعىل(،

وزع محتويات اللقاح المذاب في قارورتني /قطارتني أو ثالثة فارغة 	 
واحتفظ بها في مربد به ثلج.
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التحقق من صحة التقطري بالعني	 

تحقق من فم الطائر ولسانه للتأكد من أنه قد تلون باللون األزرق/المادة الملونة بعد وقت قصري من التحصن،تحقق من فم الطائر ولسانه للتأكد من أنه قد تلون باللون األزرق/المادة الملونة بعد وقت قصري من التحصن،	 	 
قم بإجراء فحص عشوائي لحوايل قم بإجراء فحص عشوائي لحوايل 11 فى المئة من الطيور للتحقق من تحصينها عن طريق فحص المادة الملونة عى الفم/  فى المئة من الطيور للتحقق من تحصينها عن طريق فحص المادة الملونة عى الفم/ 	 	 

اللسان )أقل من اللسان )أقل من 3030 دقيقة(، دقيقة(،
تحقق من عدد الجرعات المستخدمة مقابل عدد الطيور المحصنة.تحقق من عدد الجرعات المستخدمة مقابل عدد الطيور المحصنة.	 	 

اإلجراء التصحيحيالمشكلةالرقم

يجب إعطاء قطرة جديدة.لم يتم ابتالع القطرة بالكامل.1

يجب إعطاء قطرة جديدة.ال يوجد صبغة عى فم/ لسان الطائي أثناء الفحص.2

إعادة تحصن الطيور الي لم تحصل عى اللقاح.عدد الجرعات ال يتطابق مع عدد الطيور.3

معدات التحصني بالتقطري بالعني  معدات التحصني بالتقطري بالعني  	 	 

صندوق ثلج مع عبوات ثلج،صندوق ثلج مع عبوات ثلج،	 	 
اللقاحات،اللقاحات،	 	 
قطارات للعن،قطارات للعن،	 	 
مساعد. مساعد. 	 	 
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التحصني عن طريق مياه الرشب. 3

قبل التحصن عن طريق مياه الرب	 

في اليوم المحدد للتحصن في مياه الرب يتم تغذية الطيوركالمعتاد،	 
يتم وقف أية أدوية قبل 24 ساعة من التحصن عن طريق مياه الرب،	 
يجب عدم استخدام المطهرات والكلور في مياه الرب قبل 48 ساعة من التحصن،	 
قبل التحصن بيوم واحد عى األقل يتم غسل المساقي وخزانات المياه العلوية أو حلمات خطوط المياه بعناية باستخدام 	 

المطهرات، عى سبيل المثال حامض السريك )الركزي حسب التعليمات(، وذلك إلزالة الطحالب واألوحال، ثم اغسلها أو اشطفها 
بكميات كبرية من المياه العذبة لضمان عدم وجود بقايا مطهرات أو طبقة بيوفيلم،

تعطيش الطيور قبل إعطاء اللقاح بحوايل ساعتن:	 
1-2 ساعة في الصيف.	 
2-3 ساعة فيي الشتاء.	 

يتم التحصن في مياه الرب دائمًا في الصباح الباكر،	 
يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة للتحصن حوايل 30 فى المئة من الحصة اليومية المعتادة للرب،	 
يتم تحديد كمية الماء المطلوبة لالستخدام فى التحصن بحساب متوسط استهالك المياه خالل األيام األربعة الماضية، أو عن 	 

طريق حساب استهالك المياه لمدة ساعتن برب عدد الطيور في عمرها، ثم مضاعفة الناتج، عى سبيل المثال: 000 40 طائر 
بعمر 14 يومًا )40*14*2(= 120 1 لًرًا من الماء لمدة ساعتن وذلك للسالالت االجنبية ولكن بالنسبة للسالالت البلدية، فإن 

المعادلة هي عدد الطيور * عمر الطيور
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الشكل 4: التحصني عن طريق مياه الرشب. 

يجب توفري مساقي إضافية خالل عملية التحصني عن طريق مياه الرشب إلتاحة الوصول بسهولة إىل محلول 	 
اللقاح.
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تحضري اللقاح للتحصني عن طريق مياه الرشبتحضري اللقاح للتحصني عن طريق مياه الرشب	 	 

يتم إضافة بودرة الحليب مزنوع الدسم كمثبت مع المادة الملونة، أو استخدم مثبتًا ملونًا في الماء قبل يتم إضافة بودرة الحليب مزنوع الدسم كمثبت مع المادة الملونة، أو استخدم مثبتًا ملونًا في الماء قبل 20-2030-30 دقيقة من  دقيقة من 	 	 
إضافة اللقاح بمعدل إضافة اللقاح بمعدل 500500 جرام/  جرام/ 200200 لر ) لر )2.52.5 جم/ لر(، أو جم/ لر(، أو

يتم حفظ المياه الي ستستخدم في التحصن في وعاء بدون غطاء طوال الليل )يتم حفظ المياه الي ستستخدم في التحصن في وعاء بدون غطاء طوال الليل )66 -  - 88 ساعات( إلزالة الكلور، ساعات( إلزالة الكلور،	 	 
في العنابرالي تستخدم المساقي السقفية المعلقة يتم خلط اللقاح في الخزان الرئيي/ العلوي،في العنابرالي تستخدم المساقي السقفية المعلقة يتم خلط اللقاح في الخزان الرئيي/ العلوي،	 	 
امأل ثليث القارورة تقريبًا بالمياه الي ستستخدم في التحصن،امأل ثليث القارورة تقريبًا بالمياه الي ستستخدم في التحصن،	 	 
عند إذابة اللقاح، يتم دائمًا إضافة اللقاح إىل الماء، وليس العكس وذلك لمنع خسارة أجزاء من اللقاح في الزجاجات أو الخرانات،عند إذابة اللقاح، يتم دائمًا إضافة اللقاح إىل الماء، وليس العكس وذلك لمنع خسارة أجزاء من اللقاح في الزجاجات أو الخرانات،	 	 
يتم غلق الزجاجة بسدادة مطاطية ورجها برفق إلذابة اللقاح المجفد،يتم غلق الزجاجة بسدادة مطاطية ورجها برفق إلذابة اللقاح المجفد،	 	 
يتم شطف زجاجة اللقاح عدة مرات إلزالة جميع آثاراللقاح،يتم شطف زجاجة اللقاح عدة مرات إلزالة جميع آثاراللقاح،	 	 
يستخدم دلوًا بالستيكيًا متدرجًا أو قم بتحضرياللقاح مبارشة في خزان المياه،يستخدم دلوًا بالستيكيًا متدرجًا أو قم بتحضرياللقاح مبارشة في خزان المياه،	 	 
يتم خلط المياه مع اللقاح والمحلول المركز بعد إضافة مثبت اللقاح.يتم خلط المياه مع اللقاح والمحلول المركز بعد إضافة مثبت اللقاح.	 	 

إعطاء التحصني عن طريق مياه الرشبإعطاء التحصني عن طريق مياه الرشب	 	 

صب اللقاح المذاب في المساقي أو افتح صمام خزان المياه،صب اللقاح المذاب في المساقي أو افتح صمام خزان المياه،	 	 
بمجرد إعطاء اللقاح للطيور، قم بتحفزي نشاطها عن طريق زيادة شدة الضوء،بمجرد إعطاء اللقاح للطيور، قم بتحفزي نشاطها عن طريق زيادة شدة الضوء،	 	 
قم بالميش بن الطيور وبجوار الجدران لتشجيع الطيور عى الرب،قم بالميش بن الطيور وبجوار الجدران لتشجيع الطيور عى الرب،	 	 
يجب أن ترب الطيور محلول اللقاح خالل ساعة إىل ساعتن، عى سبيل المثال:يجب أن ترب الطيور محلول اللقاح خالل ساعة إىل ساعتن، عى سبيل المثال:	 	 

مرض نيوكاسل : في غضون مرض نيوكاسل : في غضون 11 -  - 1.51.5 ساعة. ساعة.	 	 
 مرض الجمبورو : في غضون ساعتن.  مرض الجمبورو : في غضون ساعتن. 	 	 

التحقق من صحة التحصني عن طريق مياه الرشبالتحقق من صحة التحصني عن طريق مياه الرشب	 	 

تأكد من أن فم الطائر ولسانه أو حوصلته قد تلونت باللون األزرق/المادة الملونة بعد وقت قصري من الرب،تأكد من أن فم الطائر ولسانه أو حوصلته قد تلونت باللون األزرق/المادة الملونة بعد وقت قصري من الرب،	 	 
يجب إجراء فحص عشوائي لحوايل يجب إجراء فحص عشوائي لحوايل 11 فى المئة من الطيور للتحقق من تحصينها عن طريق فحص الصبغة عى الفم/ اللسان  فى المئة من الطيور للتحقق من تحصينها عن طريق فحص الصبغة عى الفم/ اللسان 	 	 

)أقل من )أقل من 3030 دقيقة(، دقيقة(،
تحقق من عدد الجرعات المستخدمة مقابل عدد الطيور المحصنة.تحقق من عدد الجرعات المستخدمة مقابل عدد الطيور المحصنة.	 	 

بعد التحصني عن طريق مياه الرشببعد التحصني عن طريق مياه الرشب	 	 

يجب عدم إضافة أي أدوية أو مطهرات أو كلور إىل مياه الرب لمدة يجب عدم إضافة أي أدوية أو مطهرات أو كلور إىل مياه الرب لمدة 2424 ساعة. ساعة.	 	 

معدات التحصني عن طريق مياه الرشبمعدات التحصني عن طريق مياه الرشب	 	 

برميل أو وعاء كبري لعنابر الطيور مع نظام رشب يدوي،برميل أو وعاء كبري لعنابر الطيور مع نظام رشب يدوي،	 	 
خزان سعته حوايل خزان سعته حوايل 2020 لرًا، لرًا،	 	 
قضيب تحريك أو أي مادة بالستيكية يمكن استخدامها للتحريك،قضيب تحريك أو أي مادة بالستيكية يمكن استخدامها للتحريك،	 	 
مثبتات مياه: : حليب مزنوع الدسم مع مادة ملونة أواألقراص الكيميائية،مثبتات مياه: : حليب مزنوع الدسم مع مادة ملونة أواألقراص الكيميائية،	 	 
دورق متدرج للقياس.دورق متدرج للقياس.	 	 
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التحصني بالرش. 4

قبل التحصني بالرش	 

قم بإجراء عملية تحصن وهمية )عملية رش تجريبية بدون 	 
لقاح( باستخدام موتور رش مياه محمول عى الظهر لقياس 

وضبط متغريات الوقت والضغط وحركة من يقوم بالعملية 
داخل العنر بجميع جدرانه بدقة. عى سبيل المثال رش 4 لر من 

الماء باستخدام موتور رش محمول عى الظهر لضبط الوقت 
المطلوب حىت يتم إفراغه ضمن مساحة 30 مرًا مع مالحظة 

حجم ونمط جزيئات الرش،
حساب كمية الماء المطلوبة: كدليل تقرييب، يمكن حساب حجم 	 

الماء المطلوب كاآلتي: 500 مل/ 000 1 طائر بعمر 14 يوم. 
عى سبيل المثال: قطيع مكون من 000 30 طائر بعمر 14 

يومًا:30*500= 15لرًا من الماء المقطر،
يجب أن يكون حجم الرزاز للصيصان الصغرية )من 1 إىل 14 يومًا( 	 

80-120 ميكرون )رذاذ خشن( وللطيور األكر سنًا، بن 60-30 
ميكرون )رذاذ ناعم(،

يجب استخدام البخاخ/موتور الرش المحمول عى الظهر للتحصن 	 
فقط )يمنع استخدامه لرش المبيدات الحرية أو مبيدات 

األعشاب أو المطهرات(،
ارتد قفازات وقناعًا ونظارات واقية أثناء تحضري اللقاح ورشه،	 
استخدم دائمًا شخصن عى األقل للقيام بالتحصن، أو أكرث 	 

حسب حجم القطيع ،
إجراء الصيانة عى البخاخ باتباع دليل الصيانة.	 
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الخطوات القياسية لممارسات التحصن األكرث شيوعًا في قطاع إنتاج الدجاج الالحم

يجب أال تزيد درجة حرارة الماء عن 27 درجة مئوية وأال تقل عن 16 درجة مئوية، باستثناء لقاح اإللتهاب الشعيب 	 
المعدي، حيث يجب أال تزيد درجة حرارة الماء عن 15 درجة مئوية.

استخدم الماء المقطر فقط.	 

الشكل )5(: التحصني بالرش. 

مزج اللقاحات للتحصني بالرش 	 

امزج اللقاح في المزرعة مبارشة قبل تحصن كل عنر،	 
صب كمية كافية من المياه في خزانات الرش بحيث تسمح للقائمن بالتحصن بالسري عى طول الحظرية مرتن ببطء دون نفاد 	 

الكمية، عى األقل 4 لر/ 30 مرًا،

قم بإذابة اللقاح الموجود في عبوة اللقاح في الماء، ثم أضف اللقاح إىل الماء الموجود في خزان البخاخ،	 
اشطف عبوة )عبوات( اللقاح جيدًا، وإال ستخرس ما يصل إىل 15 فى المئة من اللقاح،	 
رج خزان البخاخ للسماح بامزتاج اللقاح جيدًا،	 
امزج كمية لقاح كافية لتحصن حظرية واحدة فقط.	 

© FAO/Egypt



تحضري العنرب للتحصني بالرش	 

يتم تقلل التهوية. أغلق المراوح وأنزل الستائر،	 
يتم خفض األضواء إىل أدنى مستوى ممكن للحفاظ عى هدوء الطيور أثناء التحصن، ولكن ال تطفئ األضواء. يجب أن تسمح 	 

ح بالتحرك بحرية، اإلضاءة للُملقِّ
بشكل عام، يوىص بقوة بالرش لياًل.	 

إعطاء التحصني بالرش	 

يجب الميش ببطء أثناء الرش،بالبدء من أحد أطراف العنر واتمام جولتن كاملتن. )مرتن ذهابا وإيابا(، 	 
يجب أن يميش آحد االفراد أمام الملقح لتفريق الطيور ومنعها من التجمع عى الجدار الخلفي،	 
يرش كل قائم عى التحصن جانبًا واحدًا،	 
قم بتوجيه الفوهة عى ارتفاع مر واحد فوق رؤوس الطيور،	 
حافظ عى ضغط مستمر.	 

بعد التحصني بالرش	 

أعد التهوية المناسبة بعد اسكتمال عملية التحصن، أي أعد ضبط جميع الستائر والمراوح عى األوضاع السابقة،	 
أعد تشغيل الضوء بعد 5-10 دقائق لمنح الطيور بعض الوقت للراحة،	 
اغمر زجاجات اللقاح الفارغة في المطهر قبل التخلص منها بالشكل الصحيح.	 

معدات التحصني بالرش	 

2-3 بخاخ محمولة عى الظهر،	 
مرد معزول به أكياس ثلج أو عبوات باردة،	 
ماء مقطر للمزج،	 
فواصل،	 
دلو للمزج مع 5 إىل 10 لرات من اللقاح المعاد تركيبه،	 
أدوات تحريك بالستيكية.	 

مالحظة

بالنسبة للتحصن الخاص باللقاحات التنفسية أو التحصن باستخدام المرشات المحمولة عى الظهر، من الطبيعي أن تظهر عى . 1
الطيور أعراض تنفسية مثل العطس لمدة 3 إىل 5 أيام بعد التحصن. إذا استمرت هذه األعراض لفرة أطول، اتصل بطبيب بيطري.

ال ينصح باتباع هذه الطريقة إذا لوحظ وجود أي أعراض تنفسية عى الرسب قبل التحصن.. 2
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