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املقدمة
على الرغم من التعرف على الفيروس املسبب إلنفلونزا الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) منذ 
أكثر من عقد، فإن التأثير الهائل الذي يحدثه االنتشار بني الدواجن في كافة أنحاء آسيا، وأفريقيا، وأوروبا منذ 
عام ٢٠٠٣، هذا إلى جانب وفاة ٢٠٠ شخص، وما يزيد عن ٢٣٠ مليون من الدواجن وآالف الطيور البرية قد 
جعل من الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) وإنفلونزا الطيور جزء من 
اللغة العادية اليومية. وعلى الرغم من ذلك فإن الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي 
للمرض (HPAI) هو تعبير يرتبط إلى حد كبير بالدجاج، وال يجوز استخدامه لوصف اإلصابة في السالالت 
األخرى (البط البري، والنمور، والفري أو البشر)، وذلك على الرغم من أن اإلصابة قد تكون معدية للغاية في 
أو إصابات اإلنفلونزا  الطيور  إنفلونزا  أن هذه إصابات بفيروس  أن نقول  عدد من سالالت احليوانات. ونفضل 

الفيروسية من أصل الطيور. 
واستجابة لالنتشار اجلغرافي لفيروس (H5N1) ، والوفيات التي نتجت عنه في الطيور البرية بدرجات 
متفاوتة، إلى جانب التخوف من الدور الذي قد تلعبه سالالت معينة من الطيور البرية في اإلصابة بفيروس 
(H5N1) ونشره في املناطق التي تطير بها، فلقد أولت الفاو اهتماماً خاصاً بفهم التفاعالت ما بني الطيور 
البرية والداجنة. وفي إطار مركز الطوارئ ألمراض احليوانات العابرة للحدود (ECTAD)، أسست الفاو برنامجاً 
ألمراض احلياة البرية لتعزيز التعاون اإلقليمي واتخاذ اإلجراءات وزيادة بناء القدرات القومية واإلقليمية داخل 
البالد من خالل تدريب علماء األحياء، وأخصائي الطب البيطري، وعلماء الطيور وغيرهم وتعليمهم لتحقيق 
دليالً  أنتجت  العمل،  لذلك  ا  ودعمً املصابة.  البيئات  املرض في  املشترك النتقال مسببات  والفهم  التكامل 
البرية  الطيور  في  للمرض  القوي  املسبب   (H5N1) الطيور  إلنفلونزا   املسبب  الفيروس  اسم  عليه  أطلق 

املراقبة - جمع العينات من الطيور النافقة، واملريضة، وتلك التي تتمتع بصحة جيدة في عام ٢٠٠٦.
والدورات  احلياة  دورات  بني  ما  املتداخلة  العالقات  لفعل  املتاحة  األدلة  من  كبيرة  مجموعة  وتوجد 
اإليكولوجية في سالالت الطيور البرية، مبا في ذلك مجموعة كبيرة من العادات الغذائية وعادات  البحث عن 
طعام، والتفاعالت االجتماعية، واستراتيجيات الهجرة، وخيارات األعشاش، واستخدام السكن. وعلى الرغم 
امليدانية  اجلهود  تعريفي لدعم  دليل  إلى  أن هناك حاجة  للفاو وشركائها  الفور  اتضح على  ذلك، فقد  من 
فيما يتعلق بدراسة الطيور، واجلوانب اإليكولوجية من فيروسات إنفلونزا الطيور. وتخاطب املوضوعات التي 
سمات  وبعض  البرية،  الطيور  على  والرقابة  العينات،  أخذ  وتقنيات  املراقبة،  تقنيات  الدليل  هذا  يغطيها 
استخدام السكن، وإيكولوجية الهجرة، وكلها جوانب هامة من احلياة البرية وإيكولوجية املرض التي حتتاج 

إلى املزيد من البحث. 
 ،(CIRAD) وهذا الدليل هو مجهود تعاوني من الفاو، ومركز األبحاث الزراعية للتنمية الدولية لفرنسا
وبيرد اليف إنترناشيونال BirdLife International، ومعهد بيرسي فيتزباتريك لعلم الطيور اإلفريقية، واملسح 
اجليولوجي بالواليات املتحدة (USGS)، وويتالندز إنترناشيونال Wetlands International، وصندوق وايلد فاول آند 
 .(WCS) جمعية احلفاظ على احلياة البرية (WWT) اململكة املتحدة Wildfowl and Wetlands Trust ويت الندز

وما أضفى على الدليل ملسات احلياة هو تلك الصور التي أعطانا إياها عدد من املصورين الرائعني من 
جميع أنحاء العالم. ولذا تود الفاو أن تتقدم بالشكر إلى نيامبايار باتبايار، وألكساندر كارون، ومركز األبحاث 
وروبرت  كانينجهام،  إم  وكارين  كامينج،  وجرميي  كورمي،  وروث   ،CIRAD لفرنسا  الدولية  للتنمية  الزراعية 
جيه دوسيك، وبيتر فان إجيك، وساسان فيريدوني، وكليمنت فرانسيس، وجيه كريستيان فرانسون، ومعهد 
وتيج موندكور،  يو مني،  لي، وكان الم  وريبيكا  ونيجل جاريت،  ومارك جرانثام،  ومارتن جلبرت،  لوفلر،  فريدريك 
روبنسون،  وروب  بروسر،  وديان  اندونيسيا،  الفاو   /PDSRو نيومان،  وسكوت  نيلسون،  وكيم  ناوروجي،  وريشاد 
وجوسب روسي، وبول سلوتا، وكريستني سميث، و دافيد ستراود، وجون تاكيكاوا، واملسح اجليولوجي بالواليات 
املتحدة (USGS) املركز الغربي لألبحاث اإليكولوجية، وألني والش، وداريل ويتورث، ويوان زياو، لعرض استخدام 

صورهم. أما الرسوم فقد أبدعها داريل ويت ورث، وكلوديا سيارالنتيني. 
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من  بكل  اخلاصة  واالقتراحات  واملراجعات  املناقشات  من  كثير  من  الدليل  محتويات  استفادت  ولقد 
ليون بينون، وألكساندر كارون، وجاكي كالرك، وجرميي كامينج، وروث كرومي، وسيمون ديالني، وليزلي ديراوف، 
وبول فلينت، وملتون فريند، ونيكوالس جايدت، ونوبورو ناكامورا، ووارد هاجميجر، وريتشارد هيرن، وجيري هوب، 

وأكيكو كاماتا، وويليام كاريش، وريبيكا لي، وميشيل آر ميلر، وجون بيرس، وديفيد ستراود. 
هاريس  وفيل  موندكور،  وتيج  نيومان،  وسكوت  ويتورث،  داريل  من  كل  إلى  خاص  بشكر  نتقدم  كما 
جلهودهم في إعداد وحترير هذا النص، وجتميع الدليل. كما وضع دي سيمون لورينزو اخلرائط وساعد كل من 

كلوديا سيارالنتيني، ومونيكا أومينا، وسيسيليا مورجويا في إعداد الدليل. 
وأخيرًا نتقدم بالشكر إلى حكومات كندا، والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدة لدعم العمل اخلاص 
البرية واملواشي واألمراض.  البرية، ولإلقرار بأهمية التفاعالت ما بني األمراض والبيئة واحلياة  بأمراض احلياة 

كما أن دعمهم املادي للفاو جعل إصدار مثل هذا الدليل ممكنًا. 
وترحب الفاو باحلصول على تعليقاتكم ومالحظاتكم بشأن هذا الدليل. 

د

جوان لوبروث
رئيس نظام الوقاية من الطوارئ آلفات 

(EMPRES) وأمراض النباتات واحليوانات العابرة للحدود
اخلدمة الصحية للحيوانات

الفاو، روما
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الفصل األول 

(H5N1) إنفلونزا الطيور وفيروس

اخلصائص البيئية والكيميائية واحليوية لفيروس إنفلونزا الطيور 
الفيروسات  أسرة  اإلنفلونزا من  فيروسات  أ من  النوع  وينتج عن  للطيور  الطيور هو مرض معد  إنفلونزا 
بالنسبة  الفيروسات معدية  ١). وعادة ما تكون هذه   .١ (الشكل   (Orthomyxoviridae) اطية السويةا
الطيور  من  كبير  عدد  جانب  إلى  واألوز)  الفري  وطائر  والبط،  الرومي،  والديوك  الدجاج،  (مثال:  للدواجن 
البرية األخرى. ومن املعروف كذلك أن بعض من فيروسات إنفلونزا الطيور تصيب مجموعة من الثديات، 

مبا في ذلك البشر. 

الشكل ١. ١
صورة مجهرية الكترونية ورسم بياني لفيروس اإلنفلونزا

 - RNP ،بروتني نيورامينيديس السكري - NA ،كابسيد - M ،بروتني الهيماجلوتينني السكري - HA
الريبونيوكليو بروتني
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٢

 (HA) الهيماجلوتينني  مبستضدات  الطيور  إنفلونزا  فيروس  من  اتلفة  الفرعية  األنواع  تتميز 
(بروتينات سكرية) والتي تغطي سطح الفيروس (الشكل١. ١). ويوجد ستة عشر   (NA) والنيورامينيديس
النيورامينيديس  مستضدات  من  أنواع  وتسعة   (H1-H16) (HA) الهيماجلوتينني  مستضدات  من  نوعاً 
(NA) (N1-N9) التي مت متييزها. وكل من األنواع الفيروسية الفرعية تتميز مبزيج معني من املستضدات التي 
متتلكها (مثل H5N1 أو H3N2). ولقد مت التعرف على كافة املستضدات الستة عشر من الهيماجلوتينني 
(HA) والتسع من النيورامينيديس (NA) في مجموعات الطيور البرية. وجينيًا، تتألف كافة الفيروسات من 

.(RNA) ثمانية قطاعات من حمض الريبو النووي
وقد يتضمن نوع معني من فيروس اإلنفلونزا مجموعة مختلفة من السالسالت املتشابهة واملميزة 
الفرعية)، ووفق  الوقت (وعادة ما يستخدم مصطلح سالسة (clade) للتعبير عن تلك اموعات  في ذات 
التسلسل اجليني وعنقودية املنفصالت أو عدم عنقوديتها. وتأتي السالسالت اتلفة إما من خالل التحول 
اجليني فيما يتكرر الفيروس، أو من خالل إعادة التركيب (تبادل أجزاء من القطاع أو إعادة التجميع (تبادل قطاع 
كامل) من املادة اجلينية بني الفيروسات اتلفة التي تصيب مضيف مشترك. والسالالت الفيروسية املعينة 
(مثل األوز ذو الرأس املفلطح/ كينجهاي/ ٥/ ٢٠٠٥/ (H5N1) يتم التعرف عليه من خالل: ١) نوع اإلنفلونزا، 
٢) سالالت املضيف التي يتم عزل الساللة عنه، ٣) املوقع اجلغرافي، ٤) التخصيصي املعملي للسالالت، ٥) 

عام من العزل١ ، و٦) النوع الفرعي الفيروسي. 
ومت تصنيف كافة فيروسات إنفلونزا الطيور إما أن تكون مسببات ضعيفة للمرض (LPAI) أو مسببات قوية للمرض 

عن  الدواجن  في  الطيور  إنفلونزا  إصابات  وتنشأ معظم   .(٢  .١ (الشكل  الدجاج  في  تأثيرها  وفق  وذلك   (HPAI)

السالالت التي ميكن القول بأنها مسببات ضعيفة للمرض (LPAI) والتي قد ينشأ عنها مرض طفيف يظهر 
من خالل مجموعة من العالمات التنفسية أو املعوية أو التناسلية ( وفق الساللة). وقد تتضمن العالمات 
ونفش في  والعطس،  والسعال  البيض،  إنتاج  أو  الطعام،  استهالك  أو  النشاط،  انخفاض في  اإلكلينيكية 
اإلصابات من  وبعض  اإلكلينيكية  العالمات  القليل من  وعادة، ما يالحظ  الرجفة.  أو  و/  واإلسهال،  الريش، 
ا ما لم يكن هناك اختبار معملي للتأكد من عدم  املسببات الضعيفة للمرض (LPAI)، وقد ال تالحظ إطالقً
ذلك  إلى غير  باإلضافة  نحو جيد  اجلودة عالية، على  ذات  التطعيمات  أن استخدام  والواقع  الفيروس.  وجود 
من إجراءات مكافحة املرض (مثل الرعاية الصحية املتقدمة وإدارة احلركة)، تكون فعالة في حاالت احلد من 

اإلصابة بفيروسات إنفلونزا الطيور فيما بني أسراب الطيور الداجنة).
وتنتقل فيروسات إنفلونزا الطيور عن طريق االتصال املباشر بالطائر املصاب أو عن طريق غير مباشر 
من  الرغم  وعلى  التنفسي.  اجلهاز  بإفرازات  أو  امللوثة  بالفضالت  امللوثة  للمواد  قرب  عن  التعرض  من خالل 
املعتمدة  البيئات  في  املضيف  خارج  البقاء  على  قدرة ضعيفة  لديها  الطيور،  إنفلونزا  فيروسات  فإن  ذلك، 
على الرطوبة، واحلرارة وامللوحة. وعلى الرغم من ذلك، تستطيع فيروسات إنفلونزا الطيور العيش لسنوات 
في اجلليد في البحيرات املرتفعة، وتبني أنها تستطيع العيش ألكثر من شهر في غير ذلك من بيئات العيش 
الرطبة والباردة. واحلقيقة، أن الفيروسات عادة ما تتواجد في األماكن التي حتتوي على مساحات من املياه 
والبجع)،  واألوز،  (البط،  الفصيلة  وزيات  املائية  الطيور  ذلك  في  مبا  املائية،  الطيور  سالالت  عليها  ترد  والتي 

واوضات (طيور الشاطئ)، وهي أكثر مضيفات فيروسات إنفلونزا الطيور شيوعاً. 
وفي الطيور البرية، قد تؤثر اإلصابات باملسببات الضعيفة للمرض (LPAI) في األداء الغزوي والهجرة 
(فان جيل وآخرون ٢٠٠٧)، ولكن الطيور األكثر إصابة ال تظهر عليها العالمات اإلكلينيكية للمرض. وكانت 
سالالت إنفلونزا الطيور العادية ومجموعة مضيفوها البريون قد تسببوا في تطوير توازن ثوري مع مرور الزمن 
بحيث ال يسبب الفيروس مرض شديد أو يؤدي إلى الوفاة. وعلى نحو مستمر، مت التعرف على الطيور البرية، 
وخاصة البط واألوز، باعتبارها مصدر انتقال الفيروس إلى الدواجن. وإعادة التجميع وإعادة التركيب ما بني 
فيروسات املسببات الضعيفة للمرض (LPAI) في املضيف املشترك قد تؤدي إلى إصابة بالغة، ولكن ليس 

من الضروري أن يحدث أو يتسبب في املزيد من اخلطورة. 

١   عام من العزل قد ال يستجيب بالضرورة إلى الظهور األول.
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فيروسات  تتعرض  الدواجن،  أسراب  في  اإلصابة  تكرر  عند  الفيروسي  التكرار  إبان  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إنفلونزا الطيور كذلك إلى تغيرات معتادة من املمكن أن تؤدي إلى وجود سمات بيولوجية جديدة (أي حتول 
 (LPAI) من مسببات ضعيفة للمرض (HPAI) فيروسات إنفلونزا الطيور أو فيروسات مسببات قوية للمرض
إلى مسببات أكثر قوة أو إلى مسببات قوية للمرض (HPAI). وعادة ما تكون السالالت الناشئة من مسببات 
قوية للمرض (HPAI) معدية أكثر (وفق كثافة املضيف احملتمل)، وعادة ما تكون اإلصابة في الطيور الداجنة، 
ناجتة عن تفشي في املرض، وقد يصل معدل الوفاة إلى ١٠٠٪ في أسراب الدواجن غير احملمية، وعادة ما يعرف 
ذلك باسم تفشي «إنفلونزا الطيور» أو «طاعون الدواجن». وعلى الرغم من أن التخلص من الدواجن هو أحد 
يعتمد على  ذلك  فإن   ،(HPAI) للمرض  القوية  املسببات  املرض في حالة تفشي  الفعالة الحتواء  الوسائل 
املالحظة في وقت مبكر، وإعداد تقرير عن هذا األمر. ومن املمكن أن تؤدي خطة تعويضية إلى الشفافية، 

واإلبالغ املبكر، وهو ما من شأنه أن يعوض اخلسائر االجتماعية واالقتصادية.

الشكل ١. ٢
(HPAI) إنفلونزا الطيور املسبب القوي للمرض (H5N1) الدجاج املصاب بفيروس
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٤

 (H5) في الدواجن عن سالالت (HPAI) وحتى اليوم، نتجت كافة حاالت تفشي املسببات القوية للمرض
أو (H7)، ولكن هذه السالالت نادراً ما تتواجد في مجموعات الطيور البرية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه على 
 (H5N1) الطيور املسبب إلنفلونزا  الفيروس  املاضية، ظهرت في ساللة معينة من  القليلة  السنوات  مدار 
القدرة على إصابة الدواجن وعدد كبير من الطيور البرية، هذا إلى جانب القطط األليفة، وابن عرس، والكالب 

األليفة، وغير ذلك من الثدييات، ومن بينها البشر.
كما أن ظهور فيروس (H5N1) من املسببات القوية للمرض (HPAI) الذي ينتقل من احليوان إلى اإلنسان 
الصحة  عن  للمسئولني  بالنسبة  وكذلك  والبيطرية،  الطبية  األوساط  في  ااوف  من  الكثير  سبب  قد 
البرية،  احلياة  على  احلفاظ  مجال  في  واملتخصصني  البرية،  احلياة  في  املتخصصني  األحياء  وعلماء  العامة، 
خاصةً بعد الكثير من االهتمام اإلعالمي، كما سبب الكثير من ااوف بني العامة وجموع الناس. والواقع أن 
فيروس (H5N1) الذي ظهر في آسيا في أواخر عام ٢٠٠٣، قد دق ناقوس اخلطر، وذلك نظرًا لسرعة تفشيه في 
الدواجن، وقدرته على إصابة مجموعة مختلفة من املضيفني، وقدرته كذلك على االنتشار فوق مساحات 
جغرافية شاسعة، وخاصة عن طريق التجارة في الدواجن والطيور البرية، ورمبا من خالل الطرق التي تسلكها 

الطيور البرية املائية.
ومن املعروف بصفة عامة أن الطيور البرية تعتبر هي مخزن الفيروسات للمسببات الضعيفة للمرض 
الطيور  إلنفلونزا   املسبب  الفيروس  من  احلالية  السالالت  مخزن  على  بعد  التعرف  يتم  لم  ولكن   ،(LPAI)
(H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) وذلك على الرغم من احلصول على عينات من املرض من مئات اآلالف 
من الطيور البرية املهاجرة والطيور املقيمة التي تتمتع بصحة جيدة، مبا في ذلك السالالت شبه الداجنة. 
والتفاعالت املستمرة ما بني أعداد كبيرة من الدواجن، والطيور املائية البرية في حقول األرز املفتوحة في أجزاء 
من جنوب شرق آسيا وأفريقيا البد وأنها حتتفظ بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي 

للمرض (HPAI) في كل من قطاعي الدواجن واحلياة البرية.
وحلسن احلظ، ال يوجد دليل حتى اآلن يشير إلى أن الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب 
القوي للمرض (HPAI) قد صارت لديه القدرة على االنتقال من البشر إلى البشر. وكل األدلة تشير إلى أن 
االتصال عن قرب مع الطيور الداجنة املصابة أو مع فضالتها هو املصدر الرئيسي لكافة اإلصابات بالفيروس 
املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) في البشر. إال أنه ال تزال هناك بعض ااوف من أشكال الفيروس املتغيرة 
توجد مخاوف  احلالة،  وفي هذه  البشر،  بني  االنتقال  قدرة على  وتكتسب  والتي قد تظهر  تركيبها  املعاد  أو 

حقيقية من انتشار اإلنفلونزا كوباء عاملي.

(H5N1) تاريخ الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور
 (H5N1) الطيور  إلنفلونزا   املسبب  الفيروس  من   (HPAI) للمرض  القوية  املسببات  عزل  مت  أنه  الواقع 
وتشخيصه في أوزة داجنة جنوبي إقليم جواجندوجن في الصني عام ١٩٩٦ (اجلدول ١. ١). وفي العام التالي، 
حدث أول تفشي للفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) في الدواجن 
في هوجن كوجن، مما أدى إلى التخلص من ١٫٥ مليون دجاجة في محاولة الحتواء املرض والقضاء عليه. ومثل 
وفاة  حاالت  أول  اعتبر  فيما  وفاة)  حاالت  ست  وحدوث   ) شخص   ١٨ إصابة  إلى  كذلك  أدى  التفشي  هذا 

.(H5N1) مسجلة ناجمة عن فيروس
ولم يحدث التفشي التالي في البشر حتى فبراير ٢٠٠٣، عندما سجلت حالتي وفاة بسبب اإلنفلونزا 
من ساللة فيروس (H5N1) في شخصني ينتميان إلى أسرة واحدة في هوجن كوجن كانت قد سافرت مؤخراً إلى 
الصني. وقد توفي عضو ثالث من األسرة بسبب األمراض التنفسية الشديدة، أما في الصني، فلم تؤخذ أي 

عينات يتم التأكد من خاللها أن فيروس (H5N1) مسئول عن ذلك. 
الظهور في   (HPAI) للمرض  القوي  املسبب   (H5N1) الطيور  املسبب إلنفلونزا   الفيروس  عاود  ولقد 
جنوب شرق آسيا في وسط عام ٢٠٠٣، ولكن لم يتم اإلبالغ عن اإلصابات الفعلية ثانية حتى ديسمبر عام 
٢٠٠٣ - يناير عام ٢٠٠٤، عندما مت تشخيص الفيروس في النمور األسيرة (Panthera tigris) والنمر املرقط 
تايالند. وبعد ذلك،  النافق في إحدى حدائق احليوان في  الدجاج  الذي كان يتغذى على   (Panthera pardus)

اجتاح الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور
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اجلدول ١٫١ 
أحداث هامة في اكتشاف، وانتقال الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) (من يناير ١٩٩٦ وحتى 

سبتمبر ٢٠٠٧)

أول عزل لنوع فرعي من فيروس (H5N1) في أوزة داجنة في الصني (إقليم جواجندوجن)١٩٩٦

١٩٩٧(SAR هوجن كوجن) في الدواجن والبشر في الصني (H5N1) أول تفش لفيروس

ال توجد حاالت مسجلة في الدواجن والبشر١٩٩٨-٢٠٠٢
ديسمبر ٢٠٠٢: فيروس (H5N1) يقتل مجموعة من البط األسير وطيور أخرى في مجموعتي طيور في الصني (هوجن 

(SAR كوجن

٢٠٠٣.(SAR هوجن كوجن) يعاود الظهور في حالتني بشريتني في أسرة بالصني (H5N1) فبراير: فيروس
مارس - يوليو: الشك في تفشي فيروس (H5N1) في جنوب شرق آسيا دون وجود حاالت مسجلة.

ديسمبر- يناير ٢٠٠٤: الفيروس يقتل اثنني من احليوانات من فصيلة القطط (منر ومنر مرقط) في إحدى حدائق 
احليوان بتايالند كانا يتغذيان على الدجاج النافق.

في  دواجن  مزارع  ثالث  في  إصابة  حاالت  عن  واإلبالغ  آسيا  في   (H5N1) فيروس  انتشار  من  موجة  أول  ديسمبر: 
جمهورية كوريا.

يناير - فبراير: أول ظهور لفيروس (H5N1) بني الدواجن في فيتنام، وتايالند، واليابان، وكمبوديا، وجمهورية الو الشعبية، ٢٠٠٤
وإندونيسيا، والصني، واإلبالغ عن أول حاالت بشرية في فيتنام وتايالند. ظهور أول حالة إصابة في القطط املستأنسة 

في تايالند.
يونيو - أغسطس: ثاني موجة من موجات تفشي املرض في الدواجن تبدأ في جنوب شرق آسيا، واإلبالغ عن أول 

حاالت في ماليزيا.
يوليو: األبحاث تشير إلى أن فيروس (H5N1) قد يكون قاتالً في بعض من سالالت الطيور املائية البرية. 

أكتوبر: أول تقرير عن فيروس (H5N1) في أوروبا عن اثنني من نسر الصقر املتوج (Spizaetus nipalensis) مت تهريبهما 
إلى بلجيكا من تايالند.

أكتوبر: الفيروس يقتل ٤١ منر أسير في إحدى حدائق احليوانات في تايالند يتغذون على الدجاج النافق.
ديسمبر: ثالث موجة من تفشي فيروس (H5N1) تبدأ في جنوب شرق آسيا.

أبريل - مايو: فيروس (H5N1) مسئول عن وفاة أكثر من ٦٫٠٠٠ من الطيور املهاجرة (األوزة ذات الرأس املفلطح، ٢٠٠٥
ونورس باالس، والنورس ذو الرأس البني، وبط أبو فروة، والغاق الكبير، وغير ذلك من السالالت األخرى) في بحيرة 

كينجهاي بالصني. 
التبت  (هضبة  والصني  منغوليا،  كازاخستان،  (سيبيريا،  روسيا  في   (H5N1) لفيروس  تفشي  أول  أغسطس:   - يوليو 
في  املرض  تفشي  مناطق  بعض  من  بالقرى  املهاجرة  البرية  الطيور  بعض  وفاة  عن  تقارير  ورود  مع  وزينجياجن) 

الدواجن، باستثناء منغوليا.
أكتوبر: انتشار فيروس (H5N1) في تركيا، وكرواتيا، ورومانيا وهو أول ظهور للفيروس في أوروبا في الدواجن، والطيور 

البرية، وهو ما أنذر بانتشار الفيروس في ٢٦ دولة أوروبية بحلول يوليو ٢٠٠٦.
نوفمبر: أول تقرير في دول اخلليج في طائر فالمنجو وحيد وكبير (Phoenicopterus roseus) في الكويت.

يناير - فبراير: أول حاالت بشرية لفيروس (H5N1) خارج دول جنوب شرق آسيا - تركيا والعراق.٢٠٠٦
فبراير: ظهور فيروس (H5N1) في الدواجن التجارية في أفريقيا حتديداً في نيجيريا ومصر، وانتشر إلى ثمان دول أخرى 

بحلول مايو.
فبراير - يوليو: اإلبالغ عن بعض الطيور البرية النافقة املتفرقة املصابة بفيروس (H5N1) في معظم دول االحتاد 
األوروبي، ومن بينها النمسا، وجمهورية التشيك، والدامنرك، وأملانيا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، وأسبانيا، والسويد، واململكة 

املتحدة، وسويسرا.
أبريل- يونيو: تقارير عن حاالت وفاة ناجتة عن فيروس (H5N1) في األوز ذي الرأس املفلطح وغير ذلك من الطيور حول 

بحيرة كينجهاي بالصني.
مارس: أول ظهور لفيروس (H5N1) في البشر بسبب التعامل مع البجع البري امليت املصاب في أذربيجان. (وحتى 

اآلن تعد تلك هي حالة اإلصابة الوحيدة من الطيور البرية إلى البشر).

يناير - يونيو: الكشف عن فيروس (H5N1) في غانا وتوجو في أفريقيا وفي الكويت في النسور األسيرة وفي الدواجن ٢٠٠٧
باململكة العربية السعودية غربي آسيا. 

يناير: الكشف عن فيروس (H5N1) في مزرعة جتارية للديوك الرومية في اململكة املتحدة ومزارع األوز التجارية في ار. 
أبريل: أول ظهور لفيروس (H5N1) في الدواجن في بنجالديش. 

يونيو - يوليو: الكشف عن فيروس (H5N1) فيما يزيد عن ٢٠٠ طائر بري من ثالث دول (جمهورية التشيك، وفرنسا، 
وأملانيا) مع االنتشار املتزامن في الطيور الداجنة في دولتني منهما (جمهورية التشيك وأملانيا).
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(H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) الدواجن في ثمان دول في شرق وجنوب شرق آسيا (كولومبيا، إقليم 
وفيتنام).  تايالند،  الدميقراطية،  الشعبية  الو  جمهورية  كوريا،  جمهورية  اليابان،  اندونيسيا،  بالصني،  تايوان 
ومثل هذه املوجودة من االجتياحات أدت إلى التخلص مما ال يقل عن ٤٥ مليون من الدواجن، وما ال يقل عن ٣٥ 

حالة بني البشر (٢٤ منها قاتلة) في فيتنام وتايالند (وذلك حتى مارس ٢٠٠٤).
وعقب تفشي الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) في الدواجن 
في فصل الصيف الشمالي لعام ٢٠٠٤ والشتاء الشمالي ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥ وظل محاصراً في جنوب شرق آسيا، 
ولكن احلاالت البشرية واصلت االنتشار إلى ما وراء فيتنام وتايالند وتضمنت كمبوديا، وإندونيسيا، والصني. 
ومعظم احلاالت البشرية تضمنت االتصال بالدواجن املصابة أو املواد امللوثة، وال ميكن استثناء بعض احلاالت 

احملتملة احملدودة من انتقال املرض بني البشر. 
املسبب  للفيروس  املبدئي  التفشي  حاالت  في  البرية  الطيور  تلعبه  الذي  الدور  من  التأكد  يتم  ولم 
إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) التي تلت ظهور املرض في الدواجن اآلسيوية في 
الرغم من ذلك،  الوقت. وعلى  البرية في ذلك  الرغم من وجود مراقبة محدودة للطيور  ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤، على 
ففي مايو ٢٠٠٥، أدى حادث ناجم عن فيروس (H5N1) إلى وفاة ما يزيد عن ٦٫٠٠٠ طائر مائي (وخاصة األوز ذو 
 ،(Larus ichthyaetus) ونورس باالس ،(Phalacrocorax carbo) والغاق الكبير ،(Anser indicus) الرأس املفلطح
والنورس ذو الرأس البني (Lbrunnicephalus)، وبط أبو فروة (Tadorna ferruginea)) وذلك في محمية بحيرة 
كينجهاي القومية الطبيعية بشمال غربي الصني. وتشير التقديرات إلى أنه ما بني ٥-١٠ باملائة من أعداد 
األوز ذو الرأس املفلطح في العالم قد قتلت خالل هذا احلدث. وكانت تلك هي ثاني حالة وفيات في الطيور 
قتل  ١٩٦١عندما  عام  في  كان  ذلك  على  السابق  الوحيد  واحلادث  الطيور.  إنفلونزا   لفيروس  نتيجة  البرية 
 (H5N3) في حادث يتعلق بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (Sterna hirundo) العديد من طائر اخلرشنة

في جنوب أفريقيا.
وحوادث املوت املتعلقة بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) في 
بحيرة كينجهاي وحاالت االنتشار واملوت التالية على ذلك في الصني، وكازاخستان، ومنغوليا (الشكل ١. ٣) 
في يوليو وأغسطس ٢٠٠٥ كانت عالمة على االمتداد اجلغرافي للمرض. كما أن منط انتشار املرض مت اقتراحه 
كدليل على الدور احملتمل للطيور املائية املهاجرة في نقل املرض، على الرغم من أن طرق جتارة الدواجن والطيور 

البرية قد تفسر لنا كذلك بعض من حاالت االنتشار (جوثير - كليرك وآخرون ٢٠٠٧).

الشكل ١. ٣
أوزة نافقة من األوز ذو الرأس املفلطح (Anser indicus) عثر عليها أثناء حاالت 

الوفاة املتعددة في منغوليا في أغسطس ٢٠٠٥.
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٧ (H5N1) إنفلونزا الطيور وفيروس

الوقت  ذات  في  حدث  وكازاخستان،  سيبيريا  في  الداجنة  الطيور  أسراب  من  بعض  في  املرض  وانتشار 
الدواجن  مزارع  من  بالقرب  املهاجرة  البرية  املائية  الطيور  في  الوفيات  حاالت  عن  فيه  اإلبالغ  مت  الذي 
املصابة، ولم يتم حتديد املصدر األصلي لإلصابة. وكانت حاالت الوفيات التي مت التأكد منها في منغوليا 
وأربع من  املفلطح  الرأس  ذو  األوز  (H5N1) مقصورة على  الطيور  املسبب إلنفلونزا   بالفيروس  واملتعلقة 

بجع ووبر (Cygnus cygnus) في ٢٠٠٥.
(HPAI) توغله نحو  القوي للمرض  الطيور (H5N1) املسبب  الفيروس املسبب إلنفلونزا   ولقد واصل 
الغرب إبان اخلريف الشمالي في ٢٠٠٥، وبحلول أكتوبر مت الكشف عنه في الدواجن في تركيا، وبعد ذلك في 
كرواتيا ورومانيا، أولى احلاالت في أوروبا. ولقد أنذر وصول الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب 
القوي للمرض (HPAI) إلى تركيا وشرق أوروبا بانتشار املرض في جميع أنحاء أوروبا وفي إقليم اخلليج العربي 

بحلول ديسمبر ٢٠٠٥، والشرق األوسط وأفريقيا بحلول فبراير / مارس ٢٠٠٦. 
 (H5N1) وفي يناير ٢٠٠٦، مت اإلبالغ عن أولى حاالت لإلصابة البشرية بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور
املسبب القوي للمرض (HPAI) خارج شرق آسيا في تركيا، وفي غضون أشهر قليلة، مت اإلبالغ عن حاالت في 
 (H5N1) العراق، وأذربيجان، ومصر، وجيبوتي، حتى عشر دول أبلغت عن وجود حاالت بشرية مصابة بفيروس
(٢٥٨ حالة، ١٥٤ حالة وفاة منذ ٢٩ نوفمبر، ٢٠٠٦). وكما هو احلال في آسيا، فإن احلاالت البشرية في معظم 
هذه الدول تعلقت بالتعامل مع الدواجن املصابة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أول حالة وفاة في أذربيجان في 
مارس ٢٠٠٦ تعلقت بنتف بجعة نافقة مصابة. وتعتبر تلك هي أول حادثة النتقال املرض من الطيور البرية 

إلى البشر.

الشكل ١. ٤
الدول التي مت الكشف فيها عن وجود الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) في 

الدواجن و/ أو الطيور البرية (مت التحديث في ٥ سبتمبر ٢٠٠٧)
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البشرالطيور األسيرةالطيور البريةالدواجنالعام *الدولة

آسيا

*٢٠٠٦أفغانستان

*٢٠٠٧بنجالديش

x*٢٠٠٤كمبوديا

x*x*١٩٩٦الصني **

*٢٠٠٦الهند

x*٢٠٠٤إندونيسيا

٢٠٠٦xإيران

x*٢٠٠٦العراق

*٢٠٠٦إسرائيل

x*٢٠٠٤اليابان

*٢٠٠٦األردن

x*٢٠٠٥كازاخستان

**٢٠٠٥الكويت

x*٢٠٠٣جمهورية كوريا

*٢٠٠٤جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

x*٢٠٠٤ماليزيا

٢٠٠٥xمنغوليا

*٢٠٠٦ميامنار

*x*٢٠٠٦باكستان

**٢٠٠٧اململكة العربية السعودية

xx*٢٠٠٣تايالند

x*٢٠٠٤فيتنام

*٢٠٠٦الضفة الغربية وقطاع غزة

أفريقيا

*٢٠٠٦بوركينافاسو

x*٢٠٠٦الكاميرون

اجلدول ١. ٢
الدول املصابة بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) في الدواجن، والتي تتراوح ما بني الطيور البرية، والطيور البرية 

األسيرة والبشر منذ عام ١٩٩٦ (بدءا من ٧ سبتمبر، ٢٠٠٧)

(يتبع)



٩ (H5N1) إنفلونزا الطيور وفيروس

البشرالطيور األسيرةالطيور البريةالدواجنالعام *الدولة

x*٢٠٠٦ساحل العاج

x*٢٠٠٦جيبوتي

x*مصر

x*٢٠٠٦غانا

*٢٠٠٦النيجر

x*٢٠٠٦نيجيريا

*٢٠٠٦السودان

*٢٠٠٧توجو

أوروبا

*٢٠٠٦ألبانيا 

*٢٠٠٦xالنمسا

xx*٢٠٠٦أذربيجان

٢٠٠٦xالبوسنة والهرسك

٢٠٠٦xبلغاريا

٢٠٠٥xكرواتيا

x*٢٠٠٦جمهورية التشيك

x*٢٠٠٦الدامنرك

x*٢٠٠٦فرنسا

٢٠٠٦xجورجيا

*x*٢٠٠٦أملانيا

٢٠٠٦xاليونان

x*٢٠٠٦ار

٢٠٠٦xإيطاليا

٢٠٠٦xبولندا

x*٢٠٠٥رومانيا

x*٢٠٠٥روسيا االحتادية

x*٢٠٠٦الصرب

اجلدول ١. ٢ (تكملة)
الدول املصابة بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) في الدواجن، والتي تتراوح ما بني الطيور البرية، والطيور البرية 

األسيرة والبشر منذ عام ١٩٩٦ (بدءا من ٧ سبتمبر، ٢٠٠٧)

(يتبع)
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اجلدول ١. ٢ (تكملة)
الدول املصابة بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) في الدواجن، والتي تتراوح ما بني الطيور البرية، والطيور البرية 

األسيرة والبشر منذ عام ١٩٩٦ (بدءا من ٧ سبتمبر، ٢٠٠٧)

البشرالطيور األسيرةالطيور البريةالدواجنالعام *الدولة

٢٠٠٦xسلوفاكيا

٢٠٠٦xسلوفينيا

٢٠٠٦xأسبانيا

*٢٠٠٦xالسويد 

٢٠٠٦xسويسرا

xx*٢٠٠٥تركيا

x*٢٠٠٥أوكرانيا

x*٢٠٠٦اململكة املتحدة

    ،(OIE) العام يشير إلى العام الذي مت التأكد فيه من وجود الفيروس - البيانات مجمعة من مصادر متعددة، مبا في ذلك املنظمة العاملية لصحة احليوانات *"
   ومنظمة الصحة العاملية WHO، والفاو. 

** مبا في ذلك هوجن كوجن والتبت.

يزيد  إبان الصيف الشمالي من ٢٠٠٧، مت اكتشاف وجود فيروس (H5N1) في ما  وعلى مدار شهرين، 
عن ٢٠٠ طائر بري نافق من ثالث دول (جمهورية التشيك، وفرنسا، وأملانيا)، في حني واجهت اثنتان( جمهورية 
التشيك وأملانيا) انتشار متزامن في الطيور الداجنة. وهذه الوفيات في الطيور البرية تضمنت في األساس 
السالالت غير املهاجرة، وحدثت في وقت واحد في السنة (يونيو - يوليو)، وهو الوقت الذي رمبا عجزت فيه 

الطيور عن الطيران نظراً للمرور بفترة دورة تغيير الريش في الطيور، ولم تهاجر إلى أوروبا أو بعيداً عنها.
وبدءاً من سبتمبر ٢٠٠٧، مت التأكد من وجود الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي 
للمرض (HPAI) في الدواجن أو الطيور البرية في تسع وخمسني دولة في ثالث قارات (الشكل ١. ٤ واجلدول 
١. ٢). وفي أوروبا مت الكشف عن وجود الفيروس في نوعني من الطيور البرية والدواجن في ١٢ دولة (أذربيجان، 
املتحدة)،  واململكة  وأوكرانيا،  وتركيا،  والسويد،  والصرب،  وروسيا،  ورومانيا،  وار،  وأملانيا،  وفرنسا،  والدامنرك، 
وفي الطيور البرية فقط في ١٢ دولة (النمسا، البوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، 
واليونان، وإيطاليا، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وأسبانيا، وسويسرا)، وفي الدواجن فقط في دولة واحدة 

هي (ألبانيا). 
العاج،  وساحل  والكاميرون،  فاسو،  (بوركينا  أفريقية  دول   ١٠ في  املرض  تفشي  كانت  املقابل،  وفي 
وجيبوتي، ومصر، وغانا، والنيجر، ونيجيريا، والسودان، وتوجو) مقصور بالكامل تقريباً على الدواجن. ولم يتم 
تسجيل سوى ثالث حاالت فقط من الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) في الطيور البرية: الباشق 

(Accipter nisus) ١٢ في ساحل العاج، وسالالت من البط والنسور في الكاميرون ونيجيريا على التوالي. 
وفيما انتشر فيروس (H5N1) في أوروبا وأسيا وأفريقيا في ٢٠٠٦، أشار انتشار املرض املتكرر في جنوب 
شرق آسيا إلى أن الفيروس قد أصبح وبائياً في عدة أقاليم، وأنه ال يزال يتوسع. وكانت نسب الوفيات في احلياة 
البرية في الصني أقل عددًا، حوالي ١٫٨٠٠ طائر بري، ولكنها كانت على نطاق جغرافي أكبر مقارنة ب ٢٠٠٥. 
ولقد أبلغت أريع دول جديدة (أفغانستان، والهند، وميامنار، وباكستان) عن وجود الفيروس املسبب إلنفلونزا  

البالغات    قنوات  في  البرية  الطيور  على  التعرف  مشكلة  على  بالضوء  يلقي  ما  وهو  اجلرس،  ذات  الصفراء  الطائرة  إلى  األخرى  املصادر  تشير     ٢
التعرف  عن  عجزنا  عن  البرية  احلياة  في  املتخصصني  األحياء  لعلماء  احملدودة  املشاركة  عن  تنتج  ما  وعادة  الطيور.  بأنفلونزا  اخلاصة  الرسمية      

        على الطيور البرية بالقرب من مناطق االنتشار وفي القرى الشاسعة.



١١ (H5N1) إنفلونزا الطيور وفيروس

دولة،   ١٩ إلى  اآلسيوية  الدول  عدد  زاد  مما   ،٢٠٠٦ أوائل  في   (HPAI) للمرض  القوي  املسبب   (H5N1) الطيور 
والتأكد من إصابة الدواجن أو الطيور البرية. وعلى الرغم من أن اليابان قد استطاعت بالفعل أن متنع انتشار 
الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) في الدواجن، معلنة أنها دولة 
خالية من املرض في الصيف الشمالي لعام ٢٠٠٤، فلقد واصل املرض انتشاره في معظم الدول األخرى، مبا 
في ذلك ماليزيا، وجمهورية كوريا، والتي متكنت من القضاء على املرض في وقت مبكر، إال أن حاالت أخرى 
املتحدة عن اململكة  في  الرومية  للديوك  جتارية  مزرعة  أبلغت   ،٢٠٠٧ أوائل  وفي  فيها.  وقعت  قد  تكون  رمبا 

أول انتشار للمرض في الديوك الرومية املستأنسة في البالد، ورمبا كان لذلك األمر عالقة باستيراد حلم الديوك 
 (HPAI) املسبب القوي للمرض (H5N1) ر. كما انتشر الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيورمد من االرومية ا

في الدواجن في غانا وتوجو في أفريقيا، وبنجالديش في آسيا

استراتيجيات مراقبة إنفلونزا الطيور
أقر اتمع العلمي أن الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) هو املسئول 
التحكم  وإجراءات  والوقاية،  باملراقبة،  االهتمام  من  املزيد  توجيه  وبضرورة  الدواجن،  مرض  عن  األساسي 
وذلك  احليوي  األمان  وتسويق  الدواجن  تربية  ممارسات  لتعزيز  وذلك  (الزراعي)  احليواني  اإلنتاج  مستوى  على 
لوقف ااطر التي يشكله ذلك األمر على البشر ولكبح زمام انتشاره بني الدواجن. وعلى الرغم من ذلك، 
ال زلنا نواجه الكثير من ااوف فيما يتعلق بدور الطيور البرية في إيواء املرض ونقله. ولقد اعتمدت معظم 
املعلومات املتعلقة بالعالقة ما بني الطيور البرية وفيروس (H5N1) على العينات التي مت جتميعها من الطيور 
لنا  الفرصة، قد وفرت  املعتمدة على  الرقابة  تلك  أن  الرغم من  الوفاة. وعلى  أثناء حاالت  والنافقة  املريضة 
الكثير من البيانات (مثال مجموعة املضيف والشكوك)، فإن تقنية التجميع متحيزة وال توفر لنا الكثير في 
البرية في نشر فيروس (H5N1) وغير ذلك من األمراض  الذي تلعبه الطيور  التخزين  التعرف عل دور  سبيل 

املعدية األخرى.
البرية  الطيور  العينات من  التي صممت خصيصاً جلمع  املراقبة  برامج متعددة في  تبني  مت  ومؤخراً، 
ذات الصحة اجليدة من قبل عدد من الوكاالت احمللية والعاملية، واملؤسسات غير احلكومية. وعلى الرغم من 
األمر  البرية متثل عقبات عملية ولوجستية ومالية جتعل من ذلك  الطيور  النشطة على  الرقابة  ذلك، فإن 
حتدياً. وفي ظل السيادة احملدودة للفيروس املسبب إلنفلونزا الطيور (H5N1) في الطيور البرية ذات الصحة 
اجليدة واملوارد احملدودة املتاحة تتكلف تلك اجلهود الكثير، فمن املهم مبكان تبني إجراءات أخذ العينات واملراقبة 
النشطة على نحو استراتيجي وبأهداف محددة، مع االستعانة باملهارات الكافية في مجال األوبئة والقدرات 
بالنسبة  والفعالة  النشطة  املراقبة  برامج  من  األساسية  واألهداف  وامليدانية.  املعملية  النشاطات  ألداء 
لفيروس (H5N1) يجب أن تكون كما يلي: ١) حتديد السالالت التي ميكنها أن تكون مضيف للفيروس، ٢) 
حتديد التباينات املساحية واملؤقتة في سيادة املرض، ٣) حتديد دور احلياة البرية في إكولوجية املرض، ٤) تطوير 
البروتوكوالت التي من شأنها أن تقلل من احتماالت تعرض البشر والدواجن إلى الفيروس من املصادر البرية 

والعكس بالعكس.
بصحة  تتمتع  التي  البرية  الطيور  من  اتلفة  لألنواع  النشطة  الرقابة  برامج  تستهدف  أن  ويجب 
السالالت   (٢  ،(H5N1) بفيروس  أصيبت  التي  السالالت   (١ التالية:  بالسمات  تتمتع  التي  السالالت  جيدة 
املعروفة بأنها خزانات للفيروسات املسببات الضعيفة للمرض (LPAI)، ٣) السالالت االجتماعية التي تعرف 
باملوسمية في احلضانة والسكن، وأماكن الهجرة، ومواقع عدم التزاوج (الشتوية)، ٤) السالالت التي تتشارك 
في أماكن السكن مع مزارع الدواجن، واألنظمة املتكاملة للدواجن والبيئة املائية، وأسراب الدواجن، واملزارع 
نشأته.  أو  و/  املرض،  انتشار  هجرتها  وأمناط  املوسمية  حركاتها  تفسر  التي  السالالت   (٥ األرز،  حقول  مثل 
وسيتم حتديد مجموعة من مواقع العينات من خالل خيارات املكان اخلاصة بالسالالت التي يتم أخذ عينات 
منها وانتشار املرض في الدواجن، على الرغم من ضرورة وضع عوامل أخرى في االعتبار مثل سالمة الطيور 

والباحث، ولوجستيات املشروع (انظر الفصل ٣). 
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املراجع ومصادر املعلومات 
.(http://www.fao.org/avianflu/en/index.html) :الفاو. موقع إنفلونزا الطيور، متاح على موقع

جوثير – كليرك، إم، ليباربنسون سي وطوماس إف ٢٠٠٧. التوسع األخير في املسببات القوية إلنفلونزا  

 (.x.٢٠٠٧٫٠٠٦٩٩.٩١٩x-١٤٧٤.j/١٠٫١١١١ ,Ibis) .مراجعة نقدية :(H5N1) فيروس (HPAI) الطيور
جلبرت، إم، تشايتاويسوب، بي، باراكاماوجنسا، تي، بيرماشسيرا، إس تينسني، تي  كالبرافيد، دبليو، 

واجنر، إتش، وسلينجنبرج، جيه. ٢٠٠٦أ. البط احلر واملسبب القوي إلنفلونزا  الطيور (HPAI)، تايالند. 

األمراض املعدية الناشئة. ١٢: ٢٢٧-٢٣٤.
(NWHC) املركز  القومي للحياة البرية USGS املسح اجليولوجي بالواليات املتحدة

(http://www.nwhc.usgs.gov/) موقع الشركة
فان جيلس جيه إيه مونستر في جيه، رادرسما، آر، ليفهيبر، ودي فوشير، وآر إيه إم وكالسن، إم، ٢٠٠٧. 

 PLoS .األداء املعاق في النمو والهجرة لدى البجع املصاب باملسبب الضعيف ملرض إنفلونزا الطيور أ
واحد ٢(١): إي ١٨٤. دوي: ١٠٫١٣٧١/جورنال بون. ٠٠٠٠١٨٤.

(http://www.who.int/csr/disease/  :موقع الشركة، متاح على موقع ،(WHO) منظمة الصحة العاملية

(avian_influenza
(http://www.oie.int/info/  :موقع الشركة، متاح على موقع (OIE) املنظمة العاملية لصحة احليوانات

(en_influenza.htm
ياسويه إم فير سي جيه بينون، إل آند فيلدر، دبليو. ٢٠٠٦. وباء إنفلونزا الطيور في الطيور البرية: لم نحتاج 

إلى معلومات إيكولوجية أفضل. العلوم احليوية، ٥٦: ٩٢٣-٩٢٩. 
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الفصل الثاني 

الطيور البرية وإنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور في سالالت الطيور التي تعيش في املسطحات املائية
رغم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) عبر تشكيلة متنوعة من السالالت البرية الطليقة (أكثر من 
٧٥ نوعا من الطيور البرية من ١٠ سالالت مختلفة من الطيور، (انظر اجلدول  ٢. ١) إال أن سالالت الطيور التي 
تعيش في املسطحات املائية أو سالالت الطيور املائية هي أكثر ما تردد تسجيله. ومتثل الطيور التي تعيش 
في املسطحات املائية نسبة تصل إلى حوالي ٦٠ في املائة من السالالت البرية املصابة بالفيروس املسبب 

إلنفلونزا  الطيور (H5N1) كما أنها متثل أكبر نسبة من الوفيات في احلياة البرية.
العذبة احلبيسة  أو  البحرية  املواطن الساحلية  املائية» تشكيلة من  ويشمل مصطلح «املسطحات 
التي تشترك في صفة واحدة مشتركة وهي التربة أو الطبقات السفلية التي تتعرض على األقل بصفة 
أو  الرطبة  األراضي  نظم  أن  حقيقة  مع  البسيط  الوصف  هذا  ويتناقض  املياه.  تغطيها  أو  للرطوبة  دورية 
املائية معقدة متاما وتقدم تشكيلة عريضة من االختالفات في الطبقات السفلية، وامللوحة،  املسطحات 
وعدد مرات حدوث الفيضان، واحلياة النباتية (دليل اتفاقية رامسار، ١٩٩٧) وهي صفات هامة حتدد سالالت 

الطيور التي تقطن أراضي رطبة أو مسطحات مائية معينة.
ولقد قامت الطيور املائية بتطوير استراتيجيات التوالد والغذاء الستغالل املسطحات املائية، وميكن 
والبرك،  األنهار،  مثل:  املائية  املسطحات  سالالت  كل  في  فعلي  بشكل  عليها  والعثور  الطيور  تلك  تواجد 
والبحيرات، واخللجان املغمورة بشكل دائم، وحتى املستنقعات، والبرك، ومستنقعات السهول التي تتعرض 

لفيضانات موسمية، ومصبات األنهار، واملالحات، والسبخات الطينية في املناطق املدية (الشكل ٢. ١ و ٢. ٢)

الشكل ٢. ١
جماعات من الطيور املائية على سبخية طينية مدية، يالو جياجن، الصني

Y
U

A
N

 X
IA

O



الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض١٤

وأصبحت املسطحات املائية التي من صنع و /أو تعديل اإلنسان كذلك مواطن حياة برية هامة، بينما يتم 
تغيير وحتويل املسطحات املائية الطبيعية وبشكل متزايد ألمناط أخرى من احلياة من أجل استخدام البشر. 
وتعتبر الطيور البرية هي األسرع في التكيف مع املسطحات املائية املتغيرة، وتظهر بشكل شائع في خزانات 
املياه، والبرك املاحلة، واألراضي الزراعية التي تتعرض للفيضان، ومصارف الري، والبرك الزراعية الرطبة اخلاصة 

بالطيور، وبرك تربية االسماك.

الشكل ٢. ٢ 
مواطن املسطحات املائية التي تتردد عليها الطيور املائية

الصورة األولى (خورين تساجان نور، منغوليا)

الصورة الثانية (مزرعة طيور في املسطحات املائية في فيتنام)
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١٥ الطيور البرية وإنفلونزا الطيور 

ويعتبر الفقد الشديد  في املسطحات املائية وجذب املسطحات املائية التي مت إجراء تعديالت عليها وحتولت 
إلى مزارع أرز مكثفة عوامل قد تؤدي إلى تركز الطيور املائية في مواطن أصغر، مما يزيد بذلك من كثافتها، ويزيد من 

خطر انتقال الفيروسات بينها، وبشكل أساسي بني الطيور املائية وطيور الشواطئ التي تقطن هذه املناطق.
وتعتبر طيور املسطحات املائية هدفا مناسبا للمالحظة النشطة لألمراض نظرا ألنها أكثر الطيور 
والنورس،  والبجع،  واألوز،  البط،  مثل  فطيور   .(H5N1) الطيور  إلنفلونزا   املسبب  للفيروس  احلاملة  البرية 
وطائر  املاء،  وديك  املائي،  الغرة  وطائر  املاء،  ومرعة  واللقلق،  الغطاس،  وطير  احلزين،  ومالك  الشاطئ،  وطيور 
واملراجعة   .(١  .٢ (اجلدول  املائية  املسطحات  في  أنواعاً شائعة  تعتبر  املائي  الغطاس  وطائر  الضخم،  الغاق 
على اإلستراتيجيات العامة للتعشيش والهجرة والوالدة تساعد على فهم دورهم احملتمل في نشر الفيروس 
املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1). وبينما تعتبر االستراتيجيات اإليكولوجية املذكورة في هذا الدليل صاحلة 

ملعظم السالالت في كل جماعة ولكن بالطبع قد توجد بعض االستثناءات.

اجلدول ٢. ١ 
قائمة بسالالت الطيور التي مت اكتشاف إصابتها بالفيروس املسبب ملرض إنفلونزا الطيور (H5N1) بني الطيور البرية أو األسيرة * 

(اعتبارا من سبتمبر ٢٠٠٧**)

عدد السالالت التي مت اكتشاف إصابتها 
(H5N1) بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور

أسيربري كلي املواطن املفضلةالسالالت الشائعةالفصيلة

رتبة األوز 

٣٠١١١٩املسطحات املائية والبحرالبط واألوز والبجعفصيلة البط

رتبة الزقزاقيات

فصيلـة الـنوارس واخلرشنـات 
فصيلة سكولوباسدا

النورس
طيور الشاطئ

البحر واملسطحات املائية
املسطحات املائية

٣
١

٣
١

٢
صفر

الكركيات 
صفر٤٤املسطحات املائيةمرعة املاء وطائر قملة املاءمرع املاء

البجعيات
صفر٢٢البحر واملسطحات املائيةطائر الغاق الضخمطيور الغاق

رتبة الغطاسيات

صفر٢٢املسطحات املائية والبحرطيور الغطاسالغطاس

رتبة الصقريات 

الكواسر 
الفصيلة الصقرية

الصقور والنسور 
الصقور 

عام
عام

٧
٢

٥
١

٢
٢

رتبة اجلواثم 
الفصيلة الغرابية 

فصائل أخرى
الغراب والغراب األسود 

الطيور املغردة
عام
عام

٣
١٢

٣
٨

صفر
٤

رتبة الدجاجيات

٤٢٢عامطيور الدراج وطيور احلجلفصيلة الدراجيات

رتبة احلماميات

صفر٢٢عاماحلمام واليمامفصيلة األشكال الكولومبية

* الطيور األسيرة تضم تلك املوجودة في حديقة احليوان أو احملمية. وقد يتم ضم بعض السالالت باعتبارها برية وأسيرة.
** مصدر البيانات: املوقع اإلليكتروني للمركز القومي لصحة احلياة البرية التابع إلدارة املسح اجليولوجي األمريكية.
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الطيور املائية (رتبة األوز)
هي  املائية  الطيور  باسم  جماعي  بشكل  واملعروفة   ،(٣  .٢ (الشكل   البط؛  (فصيلة  والبجع  واألوز  البط 
مضيفات مت دراستها بشكل جيد للمسبب الضعيف للمرض (LPAI) من فيروسات إنفلونزا الطيور، وهي 
مجموعة الطيور الوحيدة التي مت العثور على فيروسات فيها على مدار العام في السالالت البرية. وتكشف 
قائمة بسالالت وأعداد الطيور من حاالت املوت املعروفة بني الطيور البرية بسبب الفيروس املسبب إلنفلونزا  
التي يوجد فيها بشكل شائع  الطيور  زالت حتى اآلن هي مجموعة  املائية ما  الطيور  أن   (H5N1) الطيور
فيروس إنفلونزا (H5N1) املسبب الضعيف للمرض (LPAI) واملسبب القوي للمرض (HPAI). ومتثل الطيور 
في   (H5N1) فيرس  بسبب  اجلماعية  الوفيات  وقت  املصابة  البرية  الطيور  من  العظمى  الغالبية  املائية 
الصني خالل عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، كما كانت اموعة السائدة من بني سالالت الطيور البرية املصابة خالل 

العديد من أوقات الوفاة مع انتشار الفيروس من شرق آسيا إلى غرب آسيا وأوروبا. 
والبط واألوز والبجع هي مجموعة مألوفة من الطيور املائية يبلغ مجموعها حوالي ١٥٠ نوعا موزعة 
ورقاب  ثقيلة  أجسام  ذات  احلجم  وكبيرة  متوسطة  طيور  فهي  عام،  وبشكل  العالم.  أنحاء  جميع  على 
عريض  منقار  السالالت  في معظم  لها  ويوجد  أقدامها مكففة  أن  كما  اجلسم،  بالنسبة حلجم  طويلة 
وغير حاد، وهذه اموعة املتميزة من اخلصائص اخلارجية جتعلها من أبرز وأسهل ما ميكن التعرف عليها من 
لها سواء  البشر  استغالل  تاريخ طويل من  لها  املائية  والطيور  املائية.  املسطحات  الطيور في  بني جميع 
التريض باصطياد الطيور البرية أو الطيور املدجنة. ومت تربية عدد قليل من هذه السالالت كطيور مدجنة 

.(Anser anser) واإلوز الرمادي (Anas platyrhynchos) منذ آالف السنني وأبرزها البط البري
والعديد من السالالت الشمالية تشكل قطعان كبيرة  املائية على شكل قطعان،  وتعيش الطيور 
وخالفا  الشمال.  في  والشتاء  اخلريف  مواسم  خالل  املائية  املسطحات  في  الغذاء  مناطق  في  تتالقى 
في  أساسي  بشكل  املائية  الطيور  وتعيش  التكاثر،  موسم  خارج  قطعان  شكل  تتخذ  التي  لطبيعتهم 
من  اآلالف  عشرات  مستعمرات  في  تعيش  الرمادي  األوز  مثل  السالالت  بعض  أن  رغم  منعزلة  أعشاش 
الطيور. وتقوم معظم الطيور املائية بالتعشيش على األرض في مناطق مزروعة مبناطق قريبة من حواف 
واملغمورة  الضحلة  املواطن  في  السالالت  بعض  تتكاثر  ذلك،  ومع  للمياه.  مجاورة  منطقة  في  أو  املياه 
بتشكيل نباتات جافة لتكوين تل عشي محاط باملياه، بينما سالالت أخرى تنشئ منصات عشية عائمة 
حفرتها  جتاويف  في  تعشش  التي  البط  سالالت  من  عدد  ويوجد  الناشئة.  الزراعية  األماكن  على  رأسية 

سالالت أخرى في جذوع األشجار.
الزوجني تختلف بني  العالقة بني  أن مدة  بالرغم من  الزواج  أحادية  املائية  الطيور  تعتبر  وبشكل عام، 
جميع  عن  مسئولة  اإلناث  وتعتبر  مؤقتاً  شيئاً  يعتبر  الزواج  فإن  البط،  معظم  وبني  وبعضها.  اجلماعات 
واجبات احلضانة والتربية. وعلى النقيض من ذلك، يشارك ذكر األوز والبجع في واجبات التربية والزواج طويل 

املدى واملستمر مدى احلياة في كثير من األحيان والذي ميثل احلالة العامة بني هذه اموعات.
أما ما مييز كتاكيت الطيور املائية سريعة الفقس (املتطورة والنشطة واليقظة عند الفقس) أنها 
الفقس.  بعد بعض ساعات من  والغذاء بشكل مستقل  املياه  الوالدين) ألماكن  (أو  األم  تتبع  قادرة على 
بعضها  تظل مع  وحدات  والبجع  اإلوز  بينما يشكل  الطيران،  يتمكنوا من  أوالدها حتى  البط  أنثى  وتربي 

حتى قدوم موسم التكاثر التالي. 
فيها  يتساقط  عام  كل  التكاثر  فترة  انتهاء  بعد  قصيرة  طيران  عدم  بفترة  املائية  الطيور  كل  ومتر 
تطير  ال  التي  املائية  الطيور  من  كبيرة  أعدادا  تقوم  الريش،  تساقط  فترة  وخالل  الوقت.  نفس  في  الريش 
التساقط  ويحدث  نسبي.  بشكل  الضارية  احليوانات  من  اآلمنة  املائية  املسطحات  موائل  عند  بالتجمع 
الكامل للريش قرب مناطق التكاثر، وخالل فترة تربية الصغار بالنسبة لكل إناث وذكور الطيور املائية من 

هذه السالالت، حيث يشارك كال اجلنسني في عملية التربية.
وتسمح الفروق في البنية والسلوك للطيور املائية بتقسيم مواطن الغذاء. وعادة ما توصف الطيور 

املائية بأنها «سطحية »، و«غواصة»، و «راعية» على حسب تقنية الغذاء التي تستخدمها. 
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الشكل  ٢. ٣
سالالت ممثلة لثالثة فصائل فرعية من فصيلة البط

(Anas penelope) بطة الوجيون

(Anser indicus) األوز الرمادي

(Cygnus olor) البجع األخرس
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وتتغذى كثير من سالالت الطيور املائية على األحياء املائية الالفقارية والنباتات التي حتصل عليها من املياه أو 
الطني ألنها متر عبر صفوف من املواد بني اخللوية التي تصطف حول منقارها. فالبجع وبط الشهرمان والبط 
«الذي يتغذى على سطح املياه» والذي يتغذى على سطح أو أسفل قليال من سطح املياه (مدى العمق على 
بالغوص  «الغواص» يقوم، كما يوحي االسم،  والبط  املياه الضحلة.  للتغذية في قاع  الرقبة)  حسب طول 
حتت سطح املياه للتغذي على املواد التي يصعب أن تصل إليها الطيور التي تتغذى على سطح  املياه. تعتبر 
ساللة املرجينزر استثناءاً من بني البط «الغواص»، فهو يتغذى على األسماك في عمود املياه. وتتميز طيور املاء 
«الراعية»: بط وأوز التربية في املرتفعات بأنها تتكيف للتغذي على نباتات وحبوب األرض. كما تضم الطيور 

«الراعية» عددا من سالالت األوز األفريقي والتي ال متت لألوز بصلة ولكنها بط رعي.

طيور الشاطئ (رتبة القطقاطيات)
رتبة  في  الفصائل  من  لعدد   (٦  .٢ و   ٥  .٢ و   ٤  .٢ األشكال    ) اخلواضة  الطيور  أو  الشاطئ  طيور  تنتمي 
القطقاطيات وهي رتبة كبيرة ومتنوعة من الطيور تضم كذلك طيور النورس، واخلرشنة املائي، واألوك. وبعد 
الطيور املائية ، تعتبر طيور الشاطئ أكثر السالالت شيوعا للتعرض لفيروسات إنفلونزا الطيور واملسببات 
الفيروسات تظهر  أخذ عينات منها كانت  التي مت  بالنسبة للسالالت  أنه  رغم   ،(LPAI) للمرض  الضعيفة 
بشكل موسمي فقط، ومت اكتشافها فقط بني جموع طيور الشاطئ البرية خالل فصلي الربيع واخلريف في 

املناطق الشمالية.
للمرض  الضعيفة  املسببات  الطيور من  إنفلونزا  بفيروسات  اإلصابة  في معدل  العام  االرتفاع  ورغم 
(LPAI) في بعض طيور الشاطئ إال أن فيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) املسبب القوي للمرض (HPAI) لم يتم 
الكشف عنه حتى اآلن إال في نوع واحد وهو الطيطوي األخضر (Tringa ochropus) من فصيلة سكولوباسيدا. 
وإضافة لذلك، ال يبدو أن طيور الشاطئ تنقل أو تنشر الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1). ورغم أنها 
تشترك بشكل كبير في تداخل جغرافي مكاني وزماني مع الطيور املائية على طرق الهجرة اآلسيوية، ولكنها 
لم تنقل الفيروس إلى أستراليا حيث تقضي فصل الصيف في اجلنوب بأعداد كبيرة (وهو املكان الذي ال تهاجر 

إليه بأي عدد كان سالالت البط التي تتكاثر في اجلزء الشمالي من الكرة األرضية).

الشكل  ٢. ٤
كروان املاء الكبير (Numenius arquata) فصيلة سكولوباسيدا (رتبة القطقاطيات)
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وطيور الشاطئ هي طيور صغيرة ومتوسطة احلجم ذات مناقير طويلة نسبيا وأرجل ليست كفية 
أنها  الوحل واملياه الضحلة مبحاذاة حواف املستنقعات والشواطئ الصخرية. كما  للتكيف مع اخلوض في 
شائعة في املسطحات املائية التي صنعها اإلنسان وفي احلقول الزراعية. وبشكل عام، تشمل طيور الشاطئ 
سالالت مألوفة مثل الطيطوي، والكرسوع، والنكات، وآكل احملار، والشنقب، والزقازيق. ومثلها مثل الطيور 
املائية، تقوم طيور الشاطئ بالتجمع في أسراب خارج موسم التكاثر، حيث تتجمع أسراب كبيرة من الطيور 

املهاجرة وغير املتكاثرة في مناطق البيات والتكاثر املعتادة باملسطحات املائية.

الشكل  ٢. ٥
الطيطوى حمراء الساق (Tringa totanus)، فصيلة سكولوباسيدا (رتبة القطقاطيات)

الشكل   ٢. ٦
الزقزاق املطوق الصغير (Charadrius dubius) فصيلة الزقازيق (رتبة القطقاطيات)
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ويسمح التكيف البنيوي لطيور الشاطئ باستغالل التنوع الواسع للفرائس املتوفرة في املوائل املنتجة 
باملسطحات املائية. فمناقير وأرجل طيور الشاطئ هي في الغالب من أبرز سماتها وتقدم أفضل احللول فيما 
يخص مهاراتها في التغذية. وتقوم الطيور ذات السيقان الطويلة مثل الكرسوع باخلوض في مياه أعمق من 
السالالت ذات األرجل األقصر نسبيا. فاملنقار الطويل والرفيع متكيف على البحث عن الالفقاريات املائية على 

أو في الطبقات السفلية الرطبة واللينة للمسطحات املائية.
وتتعيش طيور الشاطئ في عزلة بشكل عام في مسألة التربية (على الرغم من قيام عدد قليل من 
السالالت بالتعشيش في مستعمرات كبيرة) وتعشش على األرض في مستنقعات التندرا وغابات الصنوبر 
واملراعي وفي كثير من األحيان في املناطق الداخلية. وعادة ما تكون األعشاش مكونة من قشور بسيطة 
مصفوف بها حصى وقطع نباتات. وتتميز صغار طيور الشاطئ بكونها نشيطة عند الفقس، وعادة ما تترك 

العش بعد فترة وجيزة من الفقس.

طيور النورس (رتبة القطقاطيات)
النوارس (الشكل ٢. ٧) هي مجموعة أخرى متآلفة ومتجانسة من طيور املاء ذات األجسام متوسطة وكبيرة 
احلجم التي تتوزع في موائل ساحلية وبحرية وموائل مياه عذبة داخلية في جميع أنحاء العالم. والفصيلة 
وتعتبر  القطقاطيات.  رتبة  في  الفصائل  من  عديد  من  واحدة  هي  البط)  (فصيلة  النوارس  تضم  التي 
فيروسات إنفلونزا الطيور من املسببات الضعيفة للمرض (LPAI) شائعة بشكل موسمي في سالالت رتبة 
من  سالالت  ثالثة  في   (H5N1) الطيور  إلنفلونزا   املسبب  الفيروس  عزل  ومت  النورس،  ومنها  القطقاطيات 
بني  تفشي  أول  خالل  املصابني  من  الرأس  أسود  والنورس  الرأس،  بني  النورس  هما  اثنان  بينها  ومن  النورس، 

الطيور البرية في الصني عام ٢٠٠٥.

الشكل  ٢. ٧
النورس الغربي (Larus occidentalis)، فصيلة البط، (رتبة القطقاطيات)
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السلوك  فيها  يتضح  ثرية  طيور  هي  اخلصوص،  وجه  على  األكبر  السالالت  و  عام،  بشكل  والنوارس 
املعقد والتركيب االجتماعي على درجة عالية من التطور. كما أنها شديدة التكيف، وسالالت كثيرة منها 
متسامحة مع البشر. فتتجمع بعض النوارس في املناطق السكنية حيث زادت فيها عدة سالالت بشكل 
ملحوظ ألنها تكيفت مع االنتفاع مبصادر غذاء البشر. وفي الواقع، النوارس التي تنبش في أكوام ومناطق 
القمامة ااورة ملزارع الدواجن الداجنة توفر إمكانيات لالتصال والتفاعل مع فيروسات إنفلونزا الطيور. وفي 
البرية، النوارس طيور تستطيع التكيف العام فتتغذي بشكل رئيسي على األسماك والالفقاريات املائية. ومع 
ذلك، فإن السالالت األكبر واألكثر شراسة منها هي أيضا طيور انتهازية تقتات على القمامة والطفيليات، 

وقد تقوم حتى بافتراس الصغار الوحيدة من أنواعها.
ينطبق  وبالتالي  والساحلية،  البحرية  السالالت  من  أنها  األساس  في  يعتقد  أنه  من  الرغم  وعلى 
املصطلح الشائع «نورس البحر» عليها، إال أن العديد من سالالت النوارس تتكاثر في الداخل على البحيرات 
واملستنقعات. والنوارس هي في األساس سالالت تعشش في األرض وتعيش في مستعمرات حيث تتسع 
املناطق  في  عادة  املستعمرات  وتوجد  الطيور.  آلالف  عشرات  من  لتشمل  احلجم  حيث  من  املستعمرات 
من  احلماية  توفر  التي  املناطق  من  وغيرها  واجلزر  املنحدرات  على  األحيان  من  كثير  وفي  للمياه،  املالصقة 
الضواري األرضية. وتتكون أماكن األعشاش عادة من قشور على األرض تصطف بها كميات مختلفة من 
النباتات اجلافة. وتنشط صغار النورس وتتحرك بعد فترة وجيزة من الفقس، على الرغم من أنها تتلقى احلماية 

والتغذية من الوالدين على األقل حتى ينبت ريشها. 
والقريب جدا لها  قد يكون كذلك هدفا  الشبيه بها  املائي (فصيلة اخلرشفة)  البحر  وطائر خطاف 
ملالحظة املرض، وذلك ألن خطاف البحر الشائع هو أول السالالت التي عانت من ارتفاع في معدل الوفيات 
طيور  ومعظم   .١٩٦١ عام  في   (HPAI) للمرض  القوية  باملسببات   (H5N1) الطيور  إنفلونزا  لعدوى  نتيجة 
اخلرشنة لها، على الرغم من ذلك، نظاماً غذائياً متخصصاً من املرجح أن يخفض خطر التعرض للفيروس 
املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) بينها ألنها تفترس بشكل خاص تقريبا األسماك الصغيرة التي تصطادها 
على   (Chlidonias spp.) األهوار  بحر  خطاف  ويتغذى  باجلناح.  خفيفة  بغطسة  بالقيام  املياه  سطح  حتت 

األسماك والالفقاريات الصغيرة في املسطحات املائية باملياه العذبة والساحلية.

طيور مالك احلزين والغطاس واللقالق (رتبة اللقلقيات)
طيور مالك احلزين (الشكل  ٢. ٨) والغطاس واللقالق  هي طيور خوضية متوسطة وكبيرة احلجم، وهي من 
العالم في مجموعة متنوعة من سالالت  أنحاء  املائية. فهي موزعة في جميع  املسطحات  أبرز طيور  بني 
املسطحات املائية، ولكن معظم السالالت لها انتماء ملوائل املياه العذبة واملاحلة في املناطق التي تقع على 
خطوط العرض املدارية واملعتدلة. وعلى الرغم من عدم االعتراف بها بوجه عام كمضيفات إلنفلونزا الطيور، 
إال إنه قد مت اكتشاف الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) في ما ال يقل عن أربعة سالالت من طيور 

مالك احلزين أو الغطاس وفي اثنني من اللقالق.
وتشترك هذه اموعات وثيقة الصلة ببعضها في عدة صفات جسمية لتماثل طبيعيتها البيئية 
الكفية  واألقدام  والطويلة  النحيفة  ورقابها  سيقانها  الشاطئ،  طيور  فمثل  والغذاء.  التكاثر  ناحية  من 
توضح التكيف من أجل الغذاء في موائل املسطحات املائية. وطيور مالك احلزين والغطاس واللقالق هي 
في املقام األول من الطيور آكلة اللحوم التي تخوض في املياه الضحلة بحثا عن تنويعة من الفرائس مبا 
فيها: األسماك، والبرمائيات، والقشريات، واحلشرات، وحتى بعض الثدييات والطيور الصغيرة. فهي تطارد 
الفريسة  بطعن  الطويل  العنق  مبد  تضرب  ما  ولكنها سرعان  غير محسوسة،  وتقريبا  بحركات متعمدة 

املقتربة مبنقارها احلاد والطويل.
وتتكاثر معظم السالالت في وحول املسطحات املائية رغم أن اللقلق األبيض (Ciconia ciconia) من 
آسيا األوروبية يبني أعشاشاً على أسطح املنازل وعلى الهياكل الصناعية األخرى. وتولد الصغار غير تامة 

( أي أنها تفقس وهي عمياء وضعيفة) وحتتاج لرعاية الوالدين املتواصلة ملدة عدة أسابيع بعد الفقس
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الغطاس (رتبة الغطاسيات)
الغطاس (فصيلة الغطاسيات، الشكل  ٢. ٩) هي طيور غوص صغيرة ومتوسطة احلجم قد تتميز بكونها 
أكثر مائية بني جميع السالالت املوصوفة هنا. وفي الواقع، فإن تواجد طيور الغطاس على األرض قد تكون 
صعبة للغاية، ونادرا ما يتم مواجهتها خارج املياه إال خالل الطيران في أوقات الهجرة. وهذه مجموعة أخرى 
املسبب  الفيروس  أن  من  الرغم  على  الطيور،  إلنفلونزا  شائع  مضيف  بوصفها  عادة  بها  االعتراف  يتم  ال 
إلنفلونزا  الطيور (H5N1) مت العثور عليه في اثنني على األقل من هذه السالالت وهما: طائر الغطاس الصغير 

.(Podiceps cristatus) وطائر الغطاس املتوج الكبير ،(Tachybaptus ruficollis)
ورغم أن بعض السالالت تهاجر إلى املياه الساحلية بعد موسم التكاثر فإن الغطاس يتكاثر حصريا في 
املياه العذبة واملسطحات املائية. فمستعمراتها احلرة من منصات األعشاش العائمة الراسية على النباتات 
الناشئة تتراوح بني عدد قليل وحتى املئات من األعشاش. ويشارك كال الوالدان في تربية الصغار كاملي النمو 

الذين يتم حملهم في الغالب على ظهر األبوين أثناء السباحة. 
وكثيرا ما يتم مالحظة طيور الغطاس وهي تسبح وال يظهر منها إال الرأس والعنق، وهي تقوم بهذا 
الفعل بالضغط على أو فرد الريش على اجلسم لضبط القدرة على الطفو. ومبساعدة أغشية ذات فلق في 
كل أصبع وهي من خصائص الفصيلة، تستطيع جميع طيور الغطاس الغوص. ويتكون غذاء الغطاس من 

األسماك والالفقاريات املائية التي يحصل عليها أثناء الغوص. كما أنها تقوم عادة باستهالك ريشها.

الشكل  ٢. ٨
مالك احلزين الرمادي(Ardea cinerea)، فصيلة البلشونيات، رتبة اللقلقيات
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٢٣ الطيور البرية وإنفلونزا الطيور 

طيور الغرة ودجاجة السلطان والتفلق واملرعة (رتبة الكركيات)
أفراد فصيلة التفلقية مبا فيها الغرة والتفلق (األشكال  ٢. ١٠ و ٢. ١١) ودجاجة السلطان ودجاج املاء واملرعة 
هي أقل طيور املسطحات املائية والطيور املشروحة هنا. وباستثناء طيور الغرة املائية التي تعيش في قطعان، 
فإن معظم السالالت طيور تعيش في عزلة، وتهرب في أو مبحاذاة أطراف املسطحات املائية املزروعة بكثافة، 
أصواتها صاخبة  بأن  السالالت  وتتميز معظم  قدوم خطر.  إشارة  أول  عند  تختبئ في مخابئ  ما  وسرعان 

وعالية وميكن على األرجح سماع صوتها أكثر من رؤيتها.
وميكن تقسيم الفصيلة موعتني طبيعيتني وهي طيور الغرة املائية ودجاج السلطان وطيور التفلق 
واملرعة التي تعيش أكثر في املستنقعات وعلى األرض. ويبدو في سالالت مثل الغرة (Fulica atra) ودجاج املاء 
(Gallinula chloropus) أنها أكثر تعرضا لإلصابة بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) رغم أن واحد 

على األقل من املرعة أصيب كذلك بهذا املرض.
ومتاشيا مع العادات املائية، تقوم طيور الغرة املائية ودحاج السلطان بتشييد منصات أعشاش عائمة 
بكونها مختفية في  تتميز  التي  التفلق  أعشاش  ذلك،  النقيض من  وعلى  الناشئة.  النباتات  راسية على 
النباتات الكثيفة مبحاذاة أطراف املسطحات املائية وأحيانا فوق املاء. وتتغذى جميع سالالت التفلقية على 
أشياء عامة، فهي تستهلك أي غذاء متاح في أي وقت من األوقات مبا فيها النباتات املائية والالفقاريات. 
للسير  الطويلة  أصابعها  باستخدام  وذلك  املائية  املسطحات  أطراف  على  األكل  واملرعة  التفلق  ويفضل 
طريق  عن  الضحلة  املياه  في  السلطان  ودجاجة  الغرة  ويتغذى  املستنقعات.  في  املوجودة  النباتات  عبر 
الغوص (بالنسبة لطائر الغرة املائي) أو التحول إلى أعلى (بالنسبة لدجاج املاء) لتتغذى على الالفقاريات 

املائية. والنباتات 

الشكل  ٢. ٩ 
طائر الغطاس املتوج الكبير (Podiceps cristatus) (رتبة الغطاسيات)
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٢٤

الغاق (رتبة البجعيات)
طيور الغاق (الشكل  ٢. ١٢) هي فصيلة متجانسة (فالكروكوراكس كاربو) من طيور الغوص متوسطة 
وكبيرة احلجم القريبة للبجع. وتعتبر طيور الغاق مضيف بشكل معتاد لفيروسات إنفلونزا الطيور، ومت 
النوع،   هذا  من  األقل  على  اثنني  من   (H5N1) الطيور  إلنفلونزا   املسبب  الفيروس  من  فرعي  نوع  فصل 
في  والساحلية  الداخلية  املائية  املسطحات  في  عليه  العثور  ميكن  الذي  الكبير  الغاق  طائر  ومنها 

. وأستراليا  وأفريقيا  األوروبية  آسيا  أنحاء  معظم 

الشكل  ٢. ١٠
الغرة (Fulica atra) رتبة الكركيات

الشكل  ٢. ١١
مرعة املاء (Rallus aquaticus) رتبة الكركيات
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٢٥ الطيور البرية وإنفلونزا الطيور 

مرضا  يسبب  الذي  كاسل١٣  نيو  مرض  بفيروس  الغالب  في   (Phalacrocorax carbo) الغاق  طيور  وتصاب 
منتشرا على نطاق واسع على الرغم من التفاعل احملدود أو غير املعروف بني هذه اموعات.

تتكاثر بشكل جيد في  الغاق  العديد من سالالت  أن  إال  باألساس،  أنها طيور بحرية وساحلية  ورغم 
النوعية االستعمارية فهي  املائية. وتعتبر طيور الغاق من  املياه العذبة واملسطحات  املناطق الداخلية في 
تقوم بالتعشيش في مستعمرات كبيرة في الغالب، وعلى منحدرات وصخور بحرية في املناطق الساحلية، 
أو في فروع األشجار، أو في املسطحات املائية الساحلية، أو والداخلية. وتولد صغارها غير تامة النمو وحتتاج 

لرعاية الوالدين املستمرة لعدة أسابيع بعد الفقس. 
وتشترك كل طيور الغاق في الغالب في الريش الذي يتميز بأنه غامق اللون، والرقاب الطويلة نسبياً، 
واملناقير اخلطافية. وتستخدم هذه الطيور أقدامها املكففة من أجل الدفع لألمام أثناء الغوص الصطياد 
األسماك التي تعتبر اجلزء األكبر من غذائها. ورغم أنها طيور مائية، إال أن طيور الغاق ليس لها شعر يحميها 

من املاء، وعشرات من الطيور الواقفة ميكن رؤيتها في الغالب وهي تفرد أجنحتها لتجف في الشمس. 

٣   في أشد حاالتها الفيروسية، مرض نيو كاسل املعوي شديد اخلطورة في الطيور ميكن للمرض أن يشبه أنفلونزا الطيور من فيروسات مسببات قوية  
    للمرض (HPAI)  من الناحية اإلكلينيكية ويتطلب حتليال معمليا للتمييز بني العوامل املسببة.

الشكل  ٢. ١٢
طائر الغاق الكبير (Phalacrocorax carbo) (رتبة البجع)
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٢٦

الشكل  ٢. ١٣
الصقر احلوام (Buteo buteo)، فصيلة الكواسر، رتبة الصقريات

الشكل  ٢. ١٤
العاسوق األمريكي (Falco sparverius)، فصيلة الكواسر، رتبة الصقريات
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٢٧ الطيور البرية وإنفلونزا الطيور 

الطيور اجلارحة (رتبة الصقريات)
تأثرت سالالت كثيرة من الطيور اجلارحة، وهو املصطلح اجلامع للطيور املفترسة مثل صقور الهوك والنسور 
والصقور والكندور (فصيلة النسور) (األشكال ٢. ١٣ و ٢. ١٤ و ٢. ١٥) بشكل فتاك بالفيروس املسبب إلنفلونزا  
الطيور (H5N1). ورغم أنها ال تعتبر طيور تعيش في املسطحات املائية بشكل عام، إال أن دورها كطيور جارحة 
ومفترسة، وأنها تقتات على جيف غيرها من سالالت الطيور، جعل هذه الطيور اجلارحة عرضة للفيروسات 
باملرض  تصاب  اجلارحة  الطيور  أن  املعتقد  ومن  واالستهالك.  التعرض  خالل  من  الطيور  إنفلونزا  طريق  عن 
من خالل االتصال املباشر باألنسجة املصابة عندما تأكل جيف الدواجن والطيور البرية التي ماتت بسبب 

الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) أو عندما تفترس طيور مصابة أنهكها الفيروس. 
والطيور اجلارحة مجموعة منتشرة ومعروفة من الطيور املوزعة على مجموعة متنوعة من املوائل في 
جميع أنحاء العالم. وتتميز مبخالبها القوية ومناقيرها اخلطافية احلادة وقوة نظرها احلادة، كما تتميز بتكيفها 
الفرائس  من  واسعة  تشكيلة  اجلارحة  الطيور  وتستهلك  املفترسة،  الطيور  حياة  منط  على  واضح  بشكل 
مبا فيها احلشرات واألسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. ويتنوع حجم الطيور اجلارحة بشكل 
كبير، فمنها الصقور الصغيرة التي يبلغ طول أجنحتها أقل من ٣٠ سم، وحتى النسور والكندور التي تبلغ 
أطوال أجنحتها أكثر من ٣ أمتار. وعلى عكس معظم مجموعات الطيور األخرى، يظهر في الطيور اجلارحة 
تباين ملحوظ في احلجم بني اجلنسني، فحجم الطائر األنثى قد يكون أكبر من حجم الطائر الذكر من الطيور 

اجلارحة مبقدار الضعف.
وتقيم الطيور اجلارحة في العموم في أعشاش منعزلة، فهي تبني األعشاش في مجموعة متنوعة 
من املوائل منها األشجار واملنحدرات والتجاويف الطبيعية وأحيانا على األرض. وتعتبر الطيور اجلارحة أحادية 
الزواج، فالزوجان يوفران رعاية لفترات طويلة لصغيرهما الذي يولد غير تام النمو، وال يصل لبلوغ جنسي إال 

بعد ١- ٣ سنوات.

سالالت «اجلسر»
املائية  الطيور ليس لها صالت قوية على نحو خاص مبوائل املسطحات  أيضا مجموعات عديدة من  هناك 

ولكنها تتكيف بشكل كبير مع املوائل التي تعرضت لتغييرات من البشر وأصيبت كذلك بشكل فتاك

الشكل  ٢. ١٥
عقاب السهول (Aquila rapax)، فصيلة الكواسر، رتبة الصقريات
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٢٨

الطيور  العديد من سالالت  ١). وهي منتشرة بني   .٢) اجلدول   (H5N1) الطيور  املسبب إلنفلونزا   بالفيروس 
املغردة أو الطيور اجلواثم مثل الغربان (فصيلة الغربان الشكل  ٢. ١٦)، والعصافير ( فصيلة العصفوريات، 
شكل  ٢. ١٧)، وطائر املينا الهندي (فصيلة الزرزور)، واحلمام الوحشي (Columba livia) من رتبة احلماميات. 
وتفضل طيور الكورفيد املائية والعصافير واحلمام تشكيلة متنوعة من املوائل، ولكن من املعروف أن كافة 

الطيور قد قامت بالتكيف على استغالل مصادر الطعام التي من صنع البشر.

الشكل  ٢. ١٦
الغراب طويل املنقار (Corvus macrorhynchos)، رتبة الغربان، رتبة اجلواثم

الشكل  ٢. ١٧
العصفور الدوري (Passer domesticus)، فصيلة العصافير، رتبة اجلواثم
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٢٩ الطيور البرية وإنفلونزا الطيور 

املنزلية،  بالطيور  القريب  الغالب لالتصال  البشر في  وبني  الطيور  القريبة بني سالالت هذه  الصالت  وتؤدي 
وخصوصا في مزارع الطيور املفتوحة التي يتوفر فيها الغذاء بسهولة. وبالتالي ، فإن هذه السالالت قد تكون 
الصلة بني الطيور البرية في املوائل الطبيعية والطيور الداجنة، فهي تعمل مبثابة «جسر» في نقل فيروسات 

إنفلونزا الطيور من الدواجن إلى احلياة البرية أو العكس. 
الطيور  إنفلونزا  بؤر تفشي  ورصد في  تتطلب جهود مراقبة  «اجلسر»  بدور  تقوم  التي قد  والسالالت 
من املسببات القوية للمرض (HPAI) بني الدواجن وحاالت الوفاة بني الطيور البرية لتحديد احتمال حملها 

للمرض، والدور الذي ميكن أن تؤديه في نقل الفيروس من املوائل البرية. 

(H5N1) الطيور املهاجرة وتفشي الفيروس املسبب إلنفلونزا الطيور
تكاثر.  فيها  يتم  ال  التي  واملناطق  التكاثر  مناطق  بني  طويلة  مسافات  الطيور  من  عديدة  سالالت  تقطع 
والطيور املائية قد تكون األكثر ألفة بني هذه الطيور التي تهاجر بشكل موسمي، ولكن بالنسبة لكثير من 
سالالت الطيور التي تتكاثر في نصف الكرة الشمالي ومنها طيور الشاطئ والطيور املغردة والطيور اجلارحة 
وأخرى عديدة، يقوم على األقل جزء منها، إن لم يكن كل السكان، بهجرات موسمية. وألنها خزانات طبيعية 
أو مضيف معروف لفيروسات إنفلونزا الطيور، ميكن أن تلعب حركات هذه السالالت دورا هاما في استمرار 
إنفلونزا الطيور من املسببات الضعيفة للمرض (LPAI)، كما قد تلعب دورا في تفشي  وانتشار فيروسات 

.(H5N1) الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور
يتم  ظاهرة  التكاثر  فيها  يتم  ال  التي  واألراضي  التكاثر  فيها  يتم  التي  األراضي  بني  الهجرة  وتعتبر 
توثيقها بشكل جيد، ومتكن السالالت املهاجرة من استغالل موارد الطعام التي تتوفر بشكل موسمي في 
أو قاحلة  التكاثر، ولكنها تكون منخفضة اإلنتاجية أو مجمدة  املوائل ذات اإلنتاجية العالية خالل موسم 
خالل األوقات األخرى من العام. وقد يختلف مدى حركات الهجرة إلى حد كبير فيما بني السالالت وداخلها. 
كانت  إذا  دائمة  كإقامة  العام  طوال  مالئمة  منطقة  في  معينة  سالالت  بعض  تبقى  قد  احلقيقة،  وفي 

الظروف تسمح بذلك. 

الشكل  ٢. ١٨
طائر املينا الهندي (Acridotheres tristis)، فصيلة الزرزور، رتبة اجلواثم

C
LE

M
E

N
T 

FR
A

N
C

IS



الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٣٠

وبعض السالالت مثل طيور الشاطئ تقوم بهجرة سنوية عبر املناطق االستوائية. فهي تتكاثر في 
خطوط العرض العليا في القطب الشمالي خالل الصيف ، ثم تسافر إلى خطوط العرض اجلنوبية أو الوسطى 
جنوبا حتى تصل ألمريكا اجلنوبية وجنوب أفريقيا وفي شمال أستراليا خالل موسمي اخلريف والشتاء. ويطلق 
الدولي  واحلفاظ  اإلدارة  (الشكل  ٢. ١٩) لتساعد جهود  الطيران»  الطيور اسم «مسارات  على طرق هجرة 
على الطيور. وميكن تعريف مسار الطيران وطريق الطيور املهاجرة بأنه «مجموعة كاملة من سالالت الطيور 
املهاجرة (أو اجلماعات أو السالالت املتصلة ببعضها من أفراد ساللة واحدة) تقوم من خالله باالنتقال بشكل 
الراحة  وأماكن  الوسيطة،  األماكن  ومنها  التكاثر،  فيها  يتم  ال  التي  للمناطق  التكاثر  أماكن  من  سنوي 

والغذاء، فضال عن املكان الذي تهاجر فيه الطيور (طالع بور وستراود ٢٠٠٦ ملزيد من التوضيح).
عند خطوط  يتكاثر  الذي  األرضية  الكرة  من  الشمالي  النصف  بط  مثل  أخرى  تهاجر جماعات  وقد 
البلبول (Anas acuta) هو بط  ، طائر  املثال  العليا للجنوب حتى يصل خلط االستواء. وعلى سبيل  العرض 
شائع يتكاثر في املناطق الشمالية من أوروبا وآسيا وفي أنحاء متفرقة من معظم مناطق كندا وأالسكا 
ووسط غرب الواليات املتحدة (الشكل  ٢. ٢٠) ويهاجر إلى جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا وغرب وشرق أفريقيا 

وأمريكا الشمالية جنوبا حتى يصل إلى شمال أمريكا اجلنوبية. 
موسم  (شمال  للجنوب  األساس  في  لهجرتها  مختلفة  طرقاً  األخرى  السالالت  بعض  وتستخدم 
أفراد مختلفة من نفس الساللة مسارات طيران  الربيع)، وقد تستخدم  اخلريف) وللشمال (شمال موسم 

مميزة للوصول ملناطق منفصلة ال يتم فيها التكاثر. 
وال تنطبق أمناط نصف الكرة الشمالي فيما يتعلق بهجرة عديد من الطيور املائية وغيرها من السالالت 
املائية على السالالت في نصف الكرة اجلنوبي. فالطيور املائية في جنوب أفريقيا وأستراليا غالبا ما تكون 
بدوية، وما ميلي عليها حتركاتها يكون في الغالب توفر الغذاء وسقوط األمطار وليس ألنها مهاجرة بالفعل. 
مناطق  من  الشمال  إلى  بانتظام  يهاجرون  اجلنوبي  الكرة  قليل من سالالت نصف  عدد  فهناك  ذلك،  ومع 

التكاثر في أستراليا جلنوب شرق آسيا.
وبينما ثبت منذ فترة طويلة دور بعض السالالت املهاجرة في نشر وتفشي سالالت إنفلونزا الطيور من 
 .(H5N1) لم يتضح بشكل كبير دورها في انتشار فيروس إنفلونزا الطيور ،(HPAI) املسببات القوية للمرض
وخالل املراحل املبكرة من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) من املسببات القوية للمرض (HPAI) في 
الطيور الداجنة في جنوب شرق آسيا في شهر أبريل عام ٢٠٠٣، لم يكن هناك دليالً قوياً على أن الطيور البرية 
ميكن أن تصاب بالعدوى ثم تنتقل ملسافات طويلة وتنشر الفيروس في األماكن التي تنتقل إليها. وخالل هذه 
الفترة، كان انتشار الفيروس عن طريق الطيور الداجنة مبا فيها البط البري املدجن (A. platyrhynchos) يعود 
 (H5N1) إلى حركة الطيور من خالل التجارة، ومعظم حاالت اإلصابة بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور
في الطيور البرية تزامنت مع بؤر تفشي قريبة وسط الدواجن. وتعتبر األسواق املبتلة والتجارة التي تتضمن 
الطيور البرية في أقفاص آليات لتفشي املرض على املدى القصير أو املتوسط أو البعيد. كما أن الطيور اجلارحة 
واجلواثم هي سالالت شائعة يتم االجتار فيها في السوق العاملي للطيور (بشكل قانوني أو غير قانوني). وفي 
الواقع، في عام ٢٠٠٤، كانت الطيور اجلارحة التي مت تهريبها إلى بلجيكا هي أول طيور يتم اكتشاف إصابتها 

بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) في أوروبا.
الفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور (H5N1) في منطقة  ومع ذلك، فقد تغير الوضع عندما تفشى 
غرب آسيا وأوروبا في شهر يونيو ٢٠٠٥. ومت تسجيل حاالت تفشي صغيرة في احلياة البرية احمللية في العديد 
من البلدان التي مت فيها اتخاذ تدابير أمن بيولوجي صارمة جتاه الطيور. وبسبب إجراءات النظافة الصحية 
واألمن البيولوجي على األرجح، حدث تفشي ضئيل للفيروس في عمليات التعامل التجاري في الطيور. وأدى 
 (H5N1) اكتشاف طيور مهاجرة مريضة وعلى وشك املوت وميتة مصابة بالفيروس املسبب إلنفلونزا  الطيور
في أرجاء متفرقة من أوروبا الغربية لالعتقاد بقدوم املرض عن طريق احلركات واحلياة البرية، ومت االفتراض أنها 

حركات غير طبيعية محلية ردا على البرودة الشديدة في الطقس. 



٣١ الطيور البرية وإنفلونزا الطيور 

الشكل  ٢. ١٩ 
مسارات الطيران العامة تستخدمها سالالت الطيور املائية املهاجرة التي تنتقل بني

أراضي التكاثر الشمالية في الصيف ومناطق الشتاء وتربط نصفي الكرة الشمالي واجلنوبي. 

الشكل  ٢. ٢٠
(Anas acuta) مسارات الطيران الرئيسية اخلاصة بطائر البلبول
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وتعتبر الدراسات التي تفيد بوجود الفيروس في طيور مهاجرة تبدو أنها مريضة دراسات محدودة، ولكنها 
تشير إلى أن حركات احلياة البرية قد تقوم بأدوار آلية في تقدمي الفيروس وإلقاء مسئولية أكبر في انتشار 
الفيروس على التعامل التجاري في الطيور والزراعة. ومع ذلك، ما زلنا في حاجة لتوضيح أن الطيور البرية 
طويلة.  ملسافات  احلركات  خالل   (H5N1) فيروس  بنقل  ذلك  أثناء  وتقوم  طويلة  ملسافات  بحركات  قامت 

واملطلوب اآلن هو محاولة احلصول على املزيد من املعلومات لفهم دور الطيور املهاجرة في هذا السياق.

املراجع ومصادر معلومات
بوير، جي. سي وستراود دي إيه. ٢٠٠٦. مفهوم مسارات الطيران: ما يكون وما ال يكون. في: جي سي بوير 

وسي إيه جالبريث ودي إيه ستراود. الطيور املائية في أنحاء العالم. صفحات ٤٠- ٤٧. ذا ستيشنري 
http://www.jncc.gov.uk/PDF/pub07_) :أوفيس، إدنبرة، اململكة املتحدة (متاح أيضا في

waterbirds_part1_flywayconcept.pdf)
(http://www.fao.org/avianflu/en/index.html متاح في) الفاو. موقع إنفلونزا الطيور

http://www.ramsar.org/ دليل اتفاقية رامسار ١٩٩٧. متاح في
(NWHC) املركز  القومي للحياة البرية (USGS) املسح اجليولوجي بالواليات املتحدة

.(http://www.nwhc.usgs.gov/ متاح في ) موقع الشركة
.(http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza متاح في ) املوقع .(WHO) منظمة الصحة العاملية

.(http://www.oie.int/eng/info/en_influenza.htm متاح في) املوقع .(OIE) املنظمة العاملية للصحة احليوانات
أوسنت، جي إي وميلر إم آر. ١٩٩٥. البلبول الشمالي. في إيه بول. طيور أمريكا الشمالية على الشبكة، 

http://bna.birds.cornellمعمل كورنيل لعلم الطيور، إيثاكا، الواليات املتحدة األمريكية ( متاح في
.edu/bna/species/163doi:bna.163)

فني، جيه، يورلوف، إيه كيه، ديالني، إس  إن، ميهانتيف، إيه آي، سيليفانوفا، إم إيه وبوير، جي سي.
٢٠٠٥. أطلس حركات الطيور املائية بجنوب غرب سيبيريا. املسطحات املائية الدولية، واجنينجني، 

(http://www.wetlands.org/publication.aspx?id=c1831ef9-8e19-46ef:متاح أيضا في) .هولندا
9ccf-e0fd59068df0)

سكوت، دي إيه وروز، بي إم ١٩٩٦ . أطلس أعداد البط في إفريقيا وغرب آسيا األوروبية. دار نشر املسطحات 
املائية الدولية رقم ٤١، واجنينجني، هولندا. ( أيضا متاح في:

.(http://www.wetlands.org/publication.aspx?id=792563ec-1b86-4f80-b5f9-170d59f6c406) 
مييابياشي، واي ومندكر، تي ١٩٩٩. أطلس املواقع األساسية للبطيات في طريق طيران شرق آسيا. 

املسطحات املائية الدولية - اليابان وطوكيو، املسطحات املائية الدولية - دول آسيا املطلة على 
.(www.jawgp.org/anet/aaa1999/aaaendx.htm :متاح في) .احمليط الهادي، كواالالمبور
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الفصل الثالث 

تقنيات عملية أسر الطيور البرية 

على مدار آالف السنوات، اعتمد البشر على الطيور البرية كمصدر للغذاء، والكساء، واملظاهر االجتماعية 
والدينية في الثقافة والفنون والرياضة. وعلى الرغم من أن قدرتها على احلركة، وحرصها من البشر، وعاداتها 
التحديات، فلقد مت  أمراً ينطوي على الكثير من  البرية حية  املتعددة عادة ما جتعل من عملية أسر الطيور 
تطوير مجموعة من تقنيات آالت الصيد عبر القرون. وتعتمد معظم تقنيات الصيد على الطعم واإليقاع 
في الشرك، والنداءات املسجلة، أو اإلغراءات جلذب الطيور إلى مواقع املصائد، ومت تطوير القليل من التقنيات 
الفعالة، التي يسعى فيها الصياد إلى أسر الطير بالفعل، وقد يفدينا ذلك في بعض املواقف، إال أنه ميكن 

القول بوجود بعض من سالالت الطيور، إن وجدت، التي ال ميكن أسرها.
وتقنيات االصطياد املصممة خصيصاً للطيور البرية مثل طيور املاء، وطيور الشاطئ، وغير ذلك من 
السالالت التي تعيش بالقرب من املسطحات املائية هي التي تهمنا بشكل خاص، ذلك أن املعارف احلالية 
تشير إلى أن مثل هذه السالالت هي اازن األولية لفيروسات إنفلونزا الطيور الضعيفة املسببة للمرض. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن التقنيات العملية لعملية أثر اجلواثم، والطيور اجلارحة وغير ذلك من مجموعات 
الطيور األخرى املعرضة للفيروس هو أمر ال يقل أهمية. وميكن  العثور على مجموعة كبيرة من مجموعات 

الطيور في باب (١٩٩١)، ماكلور (١٩٨٤) وشمنيتز (٢٠٠٥). 
وصحة وسالمة الطيور هو اهتمامنا األول خالل كافة مراحل أسر الطيور. ويجب االلتزام باملبادئ التالية 

لضمان عملية أسر الطيور على النحو الصحيح واآلمن بأقل إزعاج ممكن: 
عملية أسر الطيور البرية هو نشاط خاضع لسيطرة صارمة في معظم الدول، ويجب أن يعي دوماً  • 
املشاركون في أنشطة أسر الطيور بالقوانني احمللية والقومية في هذا الشأن وعليهم االلتزام بها، 

كما يجب عليهم احلصول على التصاريح احمللية، والدولية، واإلقليمية، واالحتادية مقدماً. 
يجب  باإلصابة  متوقعة  اطر  الطيور  تعرض  التي  املعدات  وتلك  الطيور  أسر  عملية  تقنيات  • 

متاماً. جتنبها 
يجب أن يتخذ أولئك القائمون على مجهودات أسر الطيور البرية كافة االحتياطات الالزمة لتجنب  • 
التدخل  عقب  فريسة  العش  موقع  وقوع  تعزيز  وجتنب  الفقس،  مواقع  في  الطيور  أعشاش  إزعاج 

البشري. 
مراقبة التوقعات اجلوية قبل إجراء مجهودات أسر الطيور للتأكد من عدم أسر الطيور في الظروف  • 

اجلوية القارصة حيث تزيد مخاطر هبوط احلرارة أو زيادة احلرارة. 
يجب دائماً التأكد من وجود الكمية الكافية من األفراد املدربني (ما ال يقل عن أربعة) متاحني قبل  • 

تولي عملية أسر الطيور.
التحقق من املصائد والشبكات العاملة على نحو منتظم، ويجب أال يبقى الطائر داخل املصيدة أو  • 
الشبكة مدة تزيد عن الالزم. وهذا األمر يعتمد إلى حد بعيد على التقنية املستخدمة في عملية 

أسر الطيور واألحوال اجلوية، وميكن التحقق من املصيدة كل ١٥ دقيقة حتى مرتني في اليوم.
يتم إغالق وتفكيك املصائد والشبكات التي ال تعمل وال يتم التحقق منها بشكل دوري. • 
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املصائد احملوطة (امللتفة)
فترة األسبوعني إلى ثالث أسابيع التي تتبع الفقس عندما تقوم الطيور املائية وطائر الغوتاص، وطائر الغرة 
على التوالي بطرح كافة ريش الطيران اخلاص بها هي فرصة مالئمة ألسر هذه الفصائل. وإبان املرحلة التي 
ال تتمكن فيها مثل هذه الطيور من الطيران، ميكن التحويط على هذه الطيور من خالل رعيهم أو قيادتهم 

ما بني احلواجز نحو حظائر أسر مثل هذه الطيور القريبة من األراضي التي يتم طرح الريش فيها. 
والتصميم األساسي ملثل هذه املصيدة املستخدمة من قبل صندوق الطيور املائية واملسطحات املائية 
(WWT) يتألف من حظيرة أو مكان محوط له حاجزان طويالن أو جناحان ميتدان ملسافة من فم املكان احملوط 
(الشكل ٣. ١). وقد تكون الطيور في املاء أو على األرض عندما يتم اقتيادها ما بني األجنحة اخلاصة باحلظيرة 
النهاية إلى منطقة  املاء، يجب أن تقود الطيور في  إذا ما امتدت األجنحة في  من قبل فريق األسر، ولكن 

محوطة يتم بنائها على أرض مسطحة وجافة. 

تصميم املصيدة احملوطة
مت حتديد  التالية،  اإلرشادات  وفي  أسرها.  يتم  التي  السالالت  باملصيدة على حجم  اخلاصة  السمات  تعتمد 
مجموعة من املواصفات للحظائر احملوطة واألجنحة للطيور الصغيرة املشابهة لبعضها البعض مثل (البط، 

وطيور الغواص، والغرة) وللطيور املائية ذات احلجم األكبر (مثل األوز والبجع).
يجب وضع عالمات على احلظائر احملوطة واألجنحة بعواميد خشبية يتراوح ارتفاعها ما بني ١٫٥ و٢٫٠ • 
ا في األرض، على أبعاد منتظمة حوالي ١ متر، وعادة ما تكون  متر، أو وضع شبكة معدنية مثبتة جيدً

احلظيرة احملوطة هي األفضل، ولكن الشكل قد يختلف وفق الظروف. 

الشكل ٣. ١
التصميم األساسي للمصيدة احملوطة
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التي سيتم أسرها وقد يختلف من أقل من مترين  الطيور  يعتمد قطر احلظيرة احملوطة على عدد  • 
ويصل إلى ٣٠ م أو أكثر (الشكل ٣. ٢).

ويجوز كذلك بناء احلظائر اجلانبية لضمان عدم احتواء حظيرة واحدة على الكثير من الطيور املنفردة،  • 
وهذا األمر مهم بشكل خاصة ملصلحة الطيور خالل عملية أسر الطيور.

تعوقها  أن  يجب  وال  املاء،  أو  املستوية  األرض  فوق  في خط مستقيم  احملوطة  األجنحة  وضع  يجب  • 
األغصان، أو العليق، أو غير ذلك من الزراعات األخرى ألن هذا األمر من شأنه أن يتلف الشبكة وأن 

يتسبب في اشتباك الطيور.
عرض األجنحة في مدخل احلظيرة يجب أن يكون ضيقاً بحيث يتراوح ما بني ٠٫٥ م إلى ١ • م بالنسبة 

لألعداد الصغيرة من البط، وقد يصل إلى ٥٠ م عند األسر بعدد أكبر من األوز أو البجع.
أو  احملوطة  احلظيرة  أعمدة  على  املناسبة  املواد  من  ذلك  غير  أو  األسود  النايلون  من  شبكة  وضع  • 
أو  احملوطة  احلظيرة  أعمدة  باجتاه  وطيرانها  هروبها  أثناء  الطيور  جترح  ال  مادة  واستخدام  األجنحة، 

حوائط األجنحة.
املناسبة) في أعلى ووسط وأسفل  املواد  (أو غير ذلك من  النايلون األسود  يجب وضع الشبكة من  • 

العواميد اخلشبة، وميكن إدخال الدعامات املعدنية في أعلى ووسط وأسفل الشبكة. 
عند وضع الشبكات على العواميد احرص على أن تكون الشبكة محكمة وأن يكون املتر السفلي  • 

من انحناءات الشبكة نحو داخل احلظيرة ملنع الطيور من الهرب أسفل الشبكة عند اقتيادها.
يجب أن يكون ارتفاع احلظيرة ١٫٠ م بالنسبة للبط، و١٫٥ إلى ٢٫٠ • متر بالنسبة لألوز والبجع، ولكن 

ارتفاع األجنحة احملوطة من املمكن أن يكون ١٫٠ م لكافة اموعات الثالث.

الشكل ٣. ٢
حظيرة املصيدة احملوطة
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يجب ربط الهيسيان (أو أي خامة أخرى من األلياف) إلى آخر ٠٫٥ - ١٫٠ • م السفلية من احلظيرة ملنع 
الطيور من وضع مخالبها على الشبكة. 

إذا ما كانت األرض مبللة أو باردة، يجب وضع قش نظيف على األرض داخل احلظيرة لعمق يتراوح ما  • 
بني ٣- ١٥ سم.

ويجب أن نراعي هنا أن التفاصيل اخلاصة بإنشاء احلظيرة احملوطة واملوصوفة فيما سبق على احلاالت 
التي تكون فيها املصيدة قد أنشئت قبل محاولة االقتياد. وفي بعض احلاالت (على سبيل املثال في مكان 
الطيور  تربية  بعد  احلظيرة  بناء  إعادة  ويجب  النهائي  األسر  التنبؤ مبكان  املستحيل  يكون من  اإلقامة)، قد 
وإحاطتها. وفي هذه احلاالت، تكون املواصفات األقل دقة فيما يتعلق باحلظيرة احملوطة مقبولة، من منظور 

الفعالية واحلفاظ على مصلحة الطيور في ذات الوقت.

تربية الطيور داخل املصيدة احملوطة
وفق املوقع اخلاص مبجهودات أسر الطيور، ميكن توجيه الطيور ما بني األجنحة احملوطة وتوجيهها نحو احلظيرة 
من خالل التجديف في قوارب صغيرة، والسير في املياه الضحلة، أو السير خلفها. وفيما يلي، نورد التعليمات 

العامة اخلاصة بتربية الطيور في احلظيرة احملوطة: 
عدد األشخاص القائمني على مهمة تربية الطيور يعتمد على عدد الطيور التي يتم أسرها، وحجم  • 

مساحة احلظيرة وبيئة املكان. ويجب أال يقل عددهم عن أربعة. 
ا بالطيور بني بعضهم البعض، وفتحة احلظيرة القمعية  يجب أن يشكل القائمون على التربية خطً • 
(الشكل ٣. ٣)، وفي احلاالت التي يكون فيها مكان األسر النهائي غير مؤكد، يشكل القائمون على 
مت  التي  الطيور  من  بالقرب  احلظيرة   يبنون  ثم  مركزية،  نقطة  نحو  الطيور  ويقودون  دائرة  التربية 

اقتيادها وينقلونهم إليها.

الشكل ٣. ٣
تقنية تربية الطيور املائية التي ال تطير
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٣٧ تقنيات عملية أسر الطيور البرية 

باقتياد الطيور في مجموعة نحو فتحة  التربية  القائمون على  باستخدام احلركات املنسقة، يقوم  • 
احلظيرة (أو النقطة املركزية).

يجب تربية الطيور على نحو منتظم بحيث ال تصاب الطيور بالذعر وتتفرق في كافة االجتاهات وحتى  • 
ال تتجه بسرعة نحو احلظيرة مسببة انهيار في جدران احلظيرة.

الطيور  من  أي  والصطياد  الطيور  حركات  لتوجيه  اليدوية  األقطاب  أو  الشبكات  استخدام  ميكن  • 
التي حتاول الهرب من خالل اخلط (على الرغم أنه يكون من األفضل السماح بالهرب عن كسر اخلط 
ا،  وااطرة بفقد السرب بالكامل)، التلويح بالشبكة اليدوية من شأنه أن يقنع الطائر بالتحرك بعيدً

في حني أن اإلشارة نحو اليمني أو اليسار، قد يقنع الطيور بالتحرك في االجتاه املرغوب فيه.
وما أن تدخل كافة الطيور إلى احلظيرة احملوطة، يجب إغالق فم احلظيرة بعناية شديدة (مع التأكد  • 
من عدم اشتباك أي من الطيور في الباب) ويجب أن يقف الشخص اصص إلخراج الطيور داخل 

احلظيرة أمام ارج.

املصائد ذات الطعم
ال ميكن استخدام مصائد اقتياد الطيور املائية إال بالقرب من مناطق طرح الريش حيث تقوم الطيور بعملية 
طرح الريش السنوية، ولذا يجب استخدام تقنيات أخرى في عملية أسر الطيور خارج مرحلة طرح الريش التي 
تعجز خاللها الطيور عن الطيران. و املصائد ذات الطعم هي تقنية فعالة ألسر مجموعة كبيرة من الطيور 
البرية، مبا في ذلك الطيور املائية والعديد من السالالت األرضية التي تأكل من األرض. وعلى الرغم من ذلك، 
وألن الصيد عادة ما يحدث عند زيادة الطيور املائية وغير ذلك من طيور األلعاب، ينصح بوضع املصائد ذات 
الطعم داخل «املناطق احملرمة» (متى أمكن ذلك) لتجنب اجتذاب الطيور إلى املناطق التي يكونون فيها أكثر 

عرضة لطلقات الرصاص. 
داخلية  أو تطويقات  ذات أسالك  داخلية  بأقفاص  الطعم  ذات  املصائد  ما تستعني تصميمات  وعادة 
املائية، يتضمن  الطيور  وبالنسبة ملعظم  املناسب للساللة املستهدفة.  الطعم  مدعومة بعواميد عليها 
أو احلبوب األخرى. وقد يطلق على هذه املصائد أسماء مختلفة  الطعم املناسب القمح، ونواة الذرة، واألرز 
ا بالنسبة للطيور املائية،  (مثال، مصائد تقاطع الطريق، مصائد اجلرف)، ولكن هناك تصميمان مناسبان متامً

أال وهما املصائد القمعية ذات الطعم واملصائد الغطسية ذات الطعم. 

املصائد القمعية
ميكن وضع أو إنشاء املصائد القمعية ذات الطعم على األرض أو في املياه الضحلة الكافية بالنسبة للبط 
وطيور الغرة والطيور اوضة التي تخوض املاء كي تبحث عن طعامها، وعادة ما يكون العمق أقل من ٢٥-٣٠ 
سم، على الرغم من أن التصميم ميكنه العمل في مياه أكثر عمقاً، في حالة متكن املتعاملني من الطيور 
من الوصول إلى موقع املصيدة في أحذية التخويض أو في قوارب. ويتألف التصميم األساسي للمصيدة 
القمعية من قفص سلكي أو تطويقة سلكية مبدخل واحد او أكثر على شكل قمع ميكن للطيور الدخول 
الفتحات فوق مصائد  دقيق  وميكن وضع شبك   .(٤  .٣ (الشكل  فيه  التواجد  ولكنها جتد صعوبة في  منه، 

التطويقة ملنع الطيور من الهرب من السور السلكي عند اقتراب املتعاملني مع الطيور منهم.

هيكل املصيدة القمعية
يجب اختيار مكان مناسب لوضع املصيدة (ويفضل أن يكون موقع تتردد عليه السالالت املستهدفة)  • 

ويتم نثر نوع الطعم (اخلاص بالساللة املستهدفة) فوق املوقع لعدة أيام قبل بناء املصيدة. 
يتم وضع عالمات على تطويقة املصيدة القمعية باستخدام عواميد يتراوح ارتفاعها ما بني ١٫٥ • إلى 
ا في األرض، أو في أساس املياه الضحلة، ولقد مت تصميم عدة أشكال  ٢م على أن تكون مثبتة جيدً

وأحجام من املصائد ذات مدخل واحد أو أكثر (األشكال ٣. ٥، و٣. ٦، و٣. ٧).
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يجب أن يكون حجم التحويطة أو املصيدة مناسباً لعدد وحجم السالالت املستهدفة.  • 
يجب أن يكون املدخل القمعي/ املداخل القمعية واسعة مبا يكفي للسماح للطيور باملرور من خالل  • 
الفتحة، أو التدافع خالل الفتحة إن كانت املادة مرنة قليال، وكلما اتسع املدخل كلما زادت احتماالت 

هروب الطيور. 
يجب وضع سور التحويطة السلكية حول حدود العواميد، واستخدام السور بنمط شبكي ال يسمح  • 

للطيور باالنحشار عند محاولة الهرب.
البالستيك،  أو  الناعم  السلك  من  أربطة  باستخدام  العواميد  على  السلكي  السور  وضع  يجب  • 
والتحقق من امتداد السور على طول الطريق حتى األرض أو قاع املاء، وقطع أطراف األربطة وضبطها 

بحيث ال تصيب الطيور بخدوش أو جروح.
إن أمكن، يجب وضع السور السلكي على العواميد قبيل وضعه على املوقع ألن ذلك قد يسهل من  • 

بناء املصيدة، بالنسبة للمصائد ذات القطر الصغير، وقد ال تكون العواميد الزمة على اإلطالق.
يجب تثبيت الشبكة النايلون أو تلك املصنوعة من أي خامة أخرى بأربطة أعلى السور السلكي، وفي  • 

حالة احلاجة ميكن وضع عامود اخليمة اخلشبي في وسط التحويطة حلمل الغطاء الشبكي.
القمعي يسمح للطيور  املدخل  اآلخر من املصيدة من  اجلانب  التحويطة على  باب في  يجب صنع  • 

بدخول صندوق أسر الطيور أو الشبكة إلزالته بسهولة من املصيدة. 
إلى  بالدخول  الطيور  إلغراء  القمعي  املدخل  حول  وقليالً  املصيدة  داخل  بكثرة  الطعم  يوضع  • 

التحويطة.

الشكل ٣. ٤
التصميم األساسي للمصائد القمعية ذات الطعم
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وضم  العواميد  على  من  األربطة  إزالة  خالل  من  بسهولة  القمعية  املصائد  مداخل  إغالق  وميكن 
أطراف السور السلكي معاً مع بعضهم البعض. وبصفة عامة يجب وضع الطعم في املصيدة وفتحها 
في وقت متأخر من الليل، والتحقق منها أول شيء في الصباح، وتركها مفتوحة عن آخرها (بحيث تعتاد 
أن يدخل  الكبيرة، يجب  التحقق من املصائد  اليوم. وعند  باقي  الطيور على دخول املصيدة واخلروج منها) 
إلى  املفتوح  الباب  خارج  الطيور  باقتياد  ويقوم  القمعي  املدخل  من خالل  التحويطة  الطيور  مع  املتعامل 

صندوق احلمل أو الشبكة.

الشكل ٣. ٥
التحويطة القمعية السلكية للطيور املائية في املسارات الضحلة

الشكل ٣. ٦
املصيدة القمعية السلكية للطيور املائية في بحيرة ضحلة
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وفي املصائد الصغيرة ميكن حمل الطيور من قبل املتعامل معها خارج التحويطة باستخدام شبكة يدوية. 
وميكن حمل الطيور كل على حدة والتعامل معها في املوقع الذي يتم أسرها فيه، أو ميكن نقلها إلى وعاء 

سفر ونقلها إلى موقع قريب للتعامل معها.

املصائد الغطسية 
املائية الغاطسة،  كما يوحي االسم، تكون املصائد الغطسية ذات الطعم فعالة في عملية أسر الطيور 
وخاصة البط الغاطس. وميكن بناء املصائد الغطسية في بيئات املياه الضحلة نسبيًا (أقل من ١٫٢٥ م) والتي 
أو من  قوارب صغيرة،  املتعاملني في  إليها من جانب  الوصول  والتي يسهل  الغاطسة  الطيور  تتردد عليها 
خالل ارتداء صدريات اخلوض. والتصميم األساسي للمصيدة الغطسية يشبه إلى حد كبير حتويطة املصيدة 
فوق  (٠٣-٠٫٥م)  السلكي  السور  رفع  يتم  الغطسية،  املصائد  حالة  ذلك، ففي  الرغم من  وعلى  القمعية، 

أسفل املسطح املائي مبا يسمح للطيور بالغطس حتت التحويطة أو بداخلها (الشكل ٣. ٨).
املسطحات  استخدامها في  يجوز  ولكن  املائية،  البيئات  في  إال  فعالة  الغطسية  املصائد  تكون  وال 
املد عند تطوير  التعرف على مستويات  ويجب  باملد.  تتأثر  التي  تلك  أو  املناسب  العمق  ذات  الدائمة  املائية 
املصائد في املسطحات املائية املدية. ويجوز بناء املصائد الغطسية أثناء فترات املد املنخفض عندما يكون 
ا بالكامل، ولكن يجب التحقق منه كلما ارتفع املد بحيث يغمر املوقع وعند حترك  موقع املصيدة مكشوفً
الطيور إليه للحصول على الغذاء. وألن البط الغاطس يجد صعوبة في اخلروج من املاء، يجب وضع شبكات 
دقيقة فوق املصائد. وفي حالة استخدام الشبكات لتغطية املصائد، يجب إزالتها من املصائد التي ال جتري 

متابعتها لتجنب غرق الطيور في حالة ارتفاع املد.

الشكل ٣. ٧
مصيدة سلكية قمعية داخلية للطيور الشاطئية
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٤١ تقنيات عملية أسر الطيور البرية 

بناء املصيدة الغطسية 
تشبه العديد من املوضوعات التي نتعامل معها عند بناء املصائد الغطسية تلك التي نواجهها عند بناء 

املصائد القمعية: 
يجب اختيار مكان مناسب لوضع املصيدة (ويفضل أن يكون موقع تتردد عليه السالالت املستهدفة)  • 

ويتم نثر نوع الطعم فوق املوقع لعدة أيام قبل بناء املصيدة. 
ارتفاعها ما بني ١٫٥ إلى ٢٫٠ •  يتراوح  التحويطة الغطسية بعواميد  يجب أن يتم وضع عالمات في 
م والتي تكون مثبتة جيداً في قاع املسطح املائي. واملصائد الغطسية الدائرية هي األكثر شيوعاً 

(الشكل ٣. ٩)، ولكن األشكال األخرى قد تكون مثالية كذلك في بعض احلاالت اخلاصة.
وحجم  لعدد  مناسب  املصيدة  أو  التحويطة  قطر  يكون  أن  يجب  القمعية،  للمصائد  بالنسبة  • 

السالالت املستهدفة ألسرها. 
يجب وضع سور التحويطة السلكي حول حدود العواميد، واستخدام السور بنمط شبكي ال يسمح  • 

للطيور باالنحشار عند محاولة الهرب.
يجب تثبيت السور السلكي على العواميد باستخدام أربطة من السلك الناعم أو البالستيك، على  • 
أن يتم رفع السور حوالي ٠٫٣ إلى ٠٫٥ م من قاع املسطح املائي من كافة االجتاهات، ويجب قطع أطراف 

األربطة وضبطها بحيث ال تصيب الطيور بخدوش أو جروح.
إن أمكن، يجب وضع السور السلكي على العواميد قبيل وضعه على املوقع ألن ذلك قد يسهل من  • 

عملية بناء املصيدة.

الشكل ٣. ٨
التصميم األساسي للمصائد الغطسية ذات الطعم
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قد تنشأ احلاجة إلى استخدام شبكة من النايلون (أو من أي مادة أخرى) ملنع الطيور من الهرب من  • 
أعلى التحويطة ، وفي حالة احلاجة إلى الشبك، يتم ربطها إلى أعلى السور السلكي ودعمها في 

املنتصف باستخدام عامود اخليمة.
إلى  بالدخول  الطيور  إلغراء  القمعي  املدخل  حول  وقليالً  املصيدة  داخل  بكثرة  الطعم  يوضع  • 

لتحويطة. ا
وبصفة عامة، يجب وضع الطعم في املصيدة في وقت متأخر من الليل، والتحقق منها أول شيء في 
الصباح، على الرغم من أن التذبذب املدي قد يؤثر على جداول املصائد في املناطق املدية. ويجب إخراج الطيور 
من خالل استخدام شبكة من فوق سور التحويطة وإخراج الشبكة من املصيدة. وميكن استخدام صناديق 

احلمل الطافية على العوامات لنقل الطيور إلى الشاطئ.

الشبك املدفعي
بالنسبة للطيور التي تتجمع بأعداد كبيرة في مواقع السكن والغذاء، ميكن أسرها باستخدام الشبك ذو 
الفتحات الواسعة التي يتم وضعها على قذائف ودفعها فوق األسراب الساكنة أو التي تتغذى باستخدام 
شحنات متفجرة (الشكل ٣. ١٠). وعلى الرغم من ذلك، وكما هو متوقع من القذائف ذات السرعة العالية 
أو  والبشر،  البرية  الطيور  إصابة  مخاطرة  توجد  الكثيفة،  الطيور  جتمعات  من  بالقرب  إطالقها  يتم  التي 
وألن  اخلبرة.  إلى  يفتقرون  مشغلني  قبل  من  التقنية  هذه  مثل  استخدام  حالة  في  وفاتهم  في  التسبب 
الشبك املدفعي يتطلب درجة عالية من اخلبرة الفنية، ال يجب محاولة ذلك دون احلصول على مساعدة من 
الذين يتمتعون باخلبرة،  املتخصصني. وميكن احلصول على تفاصيل إجراءات الشبك املدفعي من املمارسني 
ومن دليل التدريب املتخصص (مثال: أبلتون، دون تاريخ) وعلى الرغم من ذلك، فقد مت توفير بعض اإلرشادات 

العامة املتعلقة باستخدام وتطبيق هذه التقنية. 
استخدم الشبك املدفعي ألسر عدد من سالالت الطيور املائية، والطيور اخلائضة مثل طيور البلشون، 
النورس، وطيور الشاطئ. وعادة ما نحتاج إلى إجراء  املرتفعة من األرض، وطيور  وطيور األلعاب في املناطق 
بعض األنشطة الكشفية للتعرف على مواقع األسر املناسبة حيث يتوقع أن تتجمع فيها األسراب الساكنة 
أو التي تبحث عن الغذاء في األراضي اجلافة املفتوحة أو البيئات املائية الضحلة للغاية (ال يتجاوز عمقها 
السالالت  من  ذلك  وغير  املائية  الطيور  الجتذاب  والشرك  الطعم  استخدام  وميكن  سنتيمترات).  بضعة 

املستهدفة في مواقع األسر املناسبة.

الشكل ٣. ٩
تصميم املصيدة الغطسية في املسطحات املائية املدية
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الشكل ٣. ١٠
إطالق الشبكة املدفعية

الشكل ٣. ١١
الشكل األساسي ملوقع الشبكات املدفعية
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وعادة ما يتم إعداد اإلطار اخلاص بالشبكة املدفعية (الشكل ٣. ١١) ووضع فريق األسر في مكانه (خارج 
محيط الرؤية خلف ستار بالقرب من موقع األسر) وذلك قبل الوصول املتوقع للطيور، وفي حالة إغراء الطيور 
بايء إلى مناطق األسر باستخدام الطعم أو الشرك، يجب إعداد املصيدة قبل بضعة أيام إلى أسبوع من 
جهود عملية األسر. والصناديق املصممة خصيصاً لهذا الغرض، أو املنصات اخلاصة بالتخزين، والنقل وإطالق 

الشبكات املطبقة مسبقاً من املمكن أن تسهل للغاية عملية إعداد موقع الشبك املدفعي.

شباك الضباب
لعل شباك الضباب هي من أكثر املناهج املتنوعة استخداماً ألسر الطيور البرية الصغيرة واملتوسطة احلجم 
مثل الطيور اجلاثمة وطيور الشاطئ. واملبدأ األساسي في شباك الضباب بسيط، حيث توضع شبكة غير 
واضحة على نحو رأسي على عواميد في األماكن ذات النشاط الكبير العتراض طريق الطيور فيما ميارسون 

أنشطتهم اليومية الطبيعية (الشكل ٣. ١٢).

شباك الضباب وأنظمة احلمل
شباك الضباب متاحة في قياسات مختلفة، ومواد مختلفة، وأحجام وألوان مختلفة، كما أن سمك اجلدائل 
في  شيوعاً  األكثر  هي  الداكن  اللون  ذات  النايلون  من  املصنوعة  الشبكات  وتعتبر  كذلك.  ا  مختلفً يكون 
االستخدام، ولكن السمات املثالية لشباك الضباب تعتمد على السالالت املستهدفة، ومواصفات البيئة 
في موقع الشباك. وقد تكون الشباك ذات اللون الفاحت متاحة لدى بعض البائعني وميكن وضع استخدامها 
عملية  القصية  الشباك  وتكون  الشبك.  وضع  موقع  في  البيئة  مع  يتواءم  اللون  كان  ما  إذا  االعتبار  في 
أكثر في األغطية الثقيلة، في حني ميكن استخدام الشباك الطويلة في البيئات املفتوحة. ويعتمد احلجم 
املثالي للشبكة بشكل مباشر على حجم السالالت املستهدفة، حيث تستخدم الشباك األصغر للسالالت 

الصغيرة والشباك الكبيرة للسالالت الكبيرة.

الشكل ٣. ١٢
التصميم األساسي لشباك الضباب
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ذات  الشبكات  أكثر عرضة للقطع من  الدقيقة غير مرئي ولكنه يكون  اجلدائل  ذو  الشبك  وعادة ما يكون 
اجلدائل األكثر سمكاً، على الرغم من أن الشبكات اخلشنة األكثر استخداماً قد تكون مناسبة للسالالت 

التي يتم وضع الشبك عليها في الليل أو في الظروف األخرى التي تكون اإلضاءة فيها خافتة. 
وعند وضعها على النحو املناسب، تكون شباك الضباب غير واضحة متاماً حتى بالنسبة لرؤية الطيور 
الثاقبة، حتى أن الطيور غير املتشككة قد تصطدم بالشبكة بسرعة معقولة. وعلى الرغم من ذلك، فإن 
الضباب  وتتميز معظم شباك  بالشبكة.  قليالً عند اصطدامها  الطيور  الضباب مصممة إلبطاء  شباك 
تقريباً بسلسلة من ثالث إلى أربع أرفف أو جيوب متتد أفقياً على طول الشبكة التي تسقط الطيور فيها 

عند اصطدامها بالشبكة. 
وعواميد احلمل هي جزء مهم آخر من أجزاء شباك الضباب ويجب اختيارها بعناية. فيجب أن تكون 
العواميد خفيفة الوزن، ومحمولة، وقوية، وملونة بلون داكن كي تتماشى مع البيئة في مواقع استخدام 
باالنزالق  الشبكة  وضع  ألربطة  يسمح  بحيث  يكفي  مبا  ناعماً  العامود  سطح  يكون  ان  ويجب  الشبكة. 

بسهولة من وعلى العامود. وعادة ما تكون العواميد املقسمة مناسبة ألغراض التخزين والنقل.

مواقع شباك الضباب
إن اختيار املوقع املناسب لوضع شباك الضباب هو أمر أساسي لنجاح عملية أسر الطيور. والواضح أن مواقع 
شباك الضباب يجب أن تكون في األماكن التي تتردد عليها السالالت املستهدفة، ويفضل بأعداد كبيرة. ولذا 
يجب اإلحاطة علماً باحلركات اليومية، وأمناط النشاط اخلاصة بالسالالت املستهدفة وذلك قبل وضع الشباك. 
ولذا يعتبر التعرف على أماكن األعشاش، وأماكن الغذاء، ومواقع السكن، ومسارات الطيران املفضلة فيما 

بينها خطوة أساسية لضمان جناح عملية أسر الطيور. 
وعادة ما تكون شباك الضباب ذات الفتحات الدقيقة غير واضحة نسبياً عند تركيبها، ولكن ينصح 
الضباب في  الشبكة. ويجب جتنب وضع شباك  إخفاء  التي تساعد على  الشبكة  باستخدام مواقع وضع 
املواقع التي يكون فيها اإلطار العام للشبكة واضحاً في مواجهة خلفية روتينية مثل السماء، أو املاء املفتوح، 
أو احلقول ذات اللون الواحد. وتفضل املواقع املوجودة في الظل على املواقع املشمسة. ولذا يكون املسار ما بني 

املناطق املزروعة ذات اخللفية امللونة الداكنة هو املكان املثالي لوضع الشبكة. 
متاماً  مناسبة  فترات  فهي  ولذا  والغروب،  الشروق  في  نشاطاً  أكثر  عادة  السالالت  معظم  وتكون 
الستخدام شباك الضباب. وحلسن احلظ، فإن الضوء اخلافت في الصباح الباكر وفي أوقات متأخرة من املساء 
العناية  توجيه  ويجب  الضباب.  شباك  إخفاء  على  تساعد  طويلة  بظالل  ويلقي  املظلمة  الزوايا  من  يأتي 
الكافية عند وضع الشباك بالنسبة للطيور املائية، التي قد تكون موجودة بأعداد كبيرة، ألن هناك احتمال 
األسر بعدد كبير. ومن الضروري أن يكون عدد الشباك محدوداً مبا ميكن لفريق العمل التعامل معه في حالة 

األسر بأعداد كبيرة. 

وضع شباك الضباب
عقب اختيار املوقع املناسب لوضع شباك الضباب، يجب أن تقام الشبكة كالتالي: 

يجب العثور على أربطة ربط الشبكة في العامود من إحدى طرفي الشبكة وإعطائها رقماً من  • 
أعلى إلى أسفل، ويجب التأكد من إحكام شباك الضباب وابتعادها عن األرض لتجنب اإلمساك 

بالصخور واملزروعات.
يجب تشكيل رابط في كل من روابط الربط بالعامود ومتريرها جميعاً بالترتيب فوق أحد العامودين.  • 

(الشكل ٣. ١٣).
يجب دفع الطرف املدبب من عامود الدعم في األرض، كما يجب عدم دقها مبطرقة ألن ذلك األمر  • 

قد يتلف العامود.
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يجب أخذ العامود الثاني وتكرار اخلطوتني األولني مع الطرف اآلخر من شبكة الضباب. • 
يجب جذب الشبكة بإحكام ودفع العامود الثاني في األرض. • 

يجب استخدام مطرقة لتثبيت دعامات األمان األربعة في األرض، ثم ربط كل من اخلطوط اآلمنة  • 
كي يتم تثبيت شبكة الضباب في مكانها بأمان، وميكن ربط خطوط األمان في األشياء الثابتة (مثل 

الصخور أو الشجيرات) إذا ما كانت األرض صخرية وال ميكن استخدام الدعامات.
يجب أن تكون شبكة الضباب املقامة محكمة مبا يكفي كي ال ترتخي الشبكة على نحو مبالغ فيه  • 
عندما تكون الطيور في الشبكة (وهذا األمر يحتل أهمية خاصة عند وضع املصيدة فوق املناطق 
الزراعية الكثيفة واملاء)، ولكن ال يجب أن تكون محكمة للغاية بحيث يسهل على الطيور القفز 

فوقها عند اصطدامهم بالشبكة. 
عند وضع شباك الضباب فوق املاء، ينصح باستخدام جسم وزنه مماثل لوزن السالالت التي سيتم  • 

أسرها الختبار مدى االرتخاء في الشبكة.
ميكن التحكم في مدى إحكام شباك الضباب من خالل ضبط الضغط في خطوط األمان. • 

عمل  وتعوق  الدقيقة  الشبكة  في  تعلق  قد  التي  األغصان  أو  الغصينات  من  التخلص  يجب  • 
. لشبكة ا

الشكل ٣. ١٣
الطريقة الصحيحة لوضع أربطة 

شباك الضباب على عامود الدعم
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إن بساطة وسهولة تصميم شباك الضباب قد سمح بإدخال بعض التعديالت ألسر مجموعة متنوعة 
ال حصر لها من الطيور. وبعض التصميمات األحدث تتضمن شباك الضباب املوضوعة على أنظمة البكر. 
ومعلقة على ارتفاعات في ظالل الغابة، أو الشباك الطافية احملمولة على عوامات مقيدة أو قوارب، والشباك 
مجموعات  (مثال  معيل  تشكيل  في  متعددة  شبكات  ووضع  الضيقة.  القنوات  في  املربوطة  املغطسة 

حرف L أو V ) قد يزيد من معدالت عملية أسر الطيور.

استخدام شباك الضباب
يجب احلفاظ على الصمت والتزام الهدوء والتخفي عند مراقبة شباك الضباب. • 

يجب االقتراب من الشباك بهدوء ملنع إصابة الطيور التي مت أسرها بالذعر مما قد يسبب تشابكها  • 
عند محاولتها الهرب.

- ال يجب ترك شباك الضباب املفتوحة دون مراقبة ألكثر من بضعة دقائق في الظروف العادية ١٥ •
٢٠ دقيقة كحد أقصى، وإن لم ميكن التحقق من الشباك على نحو منتظم، يتم إغالقها من خالل 

انزالق األربطة معاً، ولف الشبكة، وتأمني تلك الشبكة عن طريق ثني أربطة الربط امللتفة. 
ال يجب استخدام شباك الضباب أبداً في املطر. فإن الطيور التي يتم أسرها بالشبك في الظروف  • 

املمطرة تكون معرضة لإلصابة بانخفاض في درجة احلرارة. 
استخدام شباك الضباب في األحوال العاصفة يسبب املشاكل، ذلك أن الشبكة تكون مرئية أكثر  • 
فيما تهزها الرياح، كما أن الرياح تسمح للطيور التي تصطدم بالشبكة بتجنب األسر والهروب من 
املتكتلة، وقد يسبب ذلك  السليم في الشبكات  النحو  أن اجليوب ال تتشكل على  الشبكة،  ذلك 

اإلصابات (مثال الشد العضلي) في الطيور التي يتم أسرها.
يجب مراقبة الطيور واحليوانات املفترسة التي قد تنجذب إلى مواقع شباك الضباب بفعل الطيور  • 

التي تعاني أو تناضل للخروج.
أو املستخدمة  التالفة  يجب احلفاظ على شباك الضباب في حالة جيدة والتخلص من الشبكات  • 

على نحو آمن، ويفضل حرق الشباك القدمية.
يجب استخدام النداءات املسجلة والطعم املناسب جلذب الطيور إلى مواقع الشبك. • 

إخراج الطيور من شباك الضباب
إخراج الطيور التي تدخل في شباك الضباب (الشكل ٣. ١٤) قد ينطوي على الكثير من التحديات، وعلى 
يبدو  قد  التي  الطيور  حتى  إخراج  ميكن  الكافية  باخلبرة  والتمتع  بالصبر  التحلي  مع  فإنه  ذلك  من  الرغم 
إخراجها مستحيالً دون إحداث أي إصابات ودون اللجوء إلى قطع شباك الضباب. وكل من الطيور املشتبكة 
قد متثل مجموعة مختلفة من املشاكل، ولكن اإلرشادات التالية عادة ما تسهل من عملية إخراج الطيور 

على نحو سريع:
يجب مراقبة شباك الضباب بانتظام ومحاولة إخراج الطيور في أقرب وقت ممكن عقب اصطدامها  • 

بالشبكة، فكلما زاد وقت صراع الطيور للهروب، كلما ازداد تشابكه.
يجب حتديد اجلانب الذي دخل الطائر منه، ويتم ذلك من خالل العثور على معدة الطائر اخلاوية. • 

يجب شل حركة الطائر على الفور، وخاصة األجنحة واألقدام، للحد من املقاومة عند خروج الطائر  • 
اجلسم  وحمل  الطائر  رقبة  جانبي  والوسطى حول  السبابة  لف  ذلك من خالل  ويتم  الشبكة،  من 
براحة اليد واألصابع األخرى (مثال اجلواثم الصغيرة)، مع مراعاة عدم الضغط على الطائر بشدة، وقد 

حتتاج الطيور الكبيرة إلى شخصني.
في معظم احلاالت تقريباً، يجب التخلص من قيود القدمني أوالً ثم شل حركتهما ملنع الطائر من  • 
االشتباك ثانية، ويتم حمل الطائر دوماً من القدم العليا وليس من اجلزء األسفل من القدم (رسغ 

القدم أو الكاحل).
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يجب إخراج الطائر من اجليب، وسحبه برفق من الشبكة، وعادة ما تسقط الشبكة ببساطة، وفي  • 
حالة عدم حدوث ذلك، يجب التحقق من الطائر ملعرفة أفضل الطرق ملواصلة العمل.

في معظم احلاالت، من األسهل تخليص الذيل وأحد اجلناحني، ثم إعادة اختبار املوقف لتحديد ما إذا  • 
كانت اخلطوة التالية ستكون هي تخليص الرأس أو اجلناح اآلخر.

إذا ما اتضح أن الطائر عالق بال أمل في الهروب، ال يجب التردد في البدء في قطع اجلدائل املنفردة  • 
من الشبكة إلطالق سراحه، وعادة ما يكون قطع جديلة واحدة يتم اختيارها بعناية كافياً لتحرير 

الطائر.
احلالة،  هذه  وفي  لسانه،  أو  املغلق  الطائر  جناح  حول  بإحكام  الشبكة  تلتف  قد  احلاالت،  أسوأ  في  • 
يفضل طلب املساعدة من املتعاملني الذين يتمتعون باخلبرة وقص اجلدائل املنفردة حتى يتم إطالق 

سراح الطائر.
مثل:  الطيور  فبعض  الشبكة،  من  استخراجه  عند  مخالبه  وخدشات  الطائر  نقر  جتنب  يجب  • 
طيور الزينة (Psittacula spp)، وطيور احلسيني (Lanius spp)، والبلشون (Ardea spp)، والصقور 
(Falco spp)، والنسور (Accipiter spp) حتتاج إلى عناية خاصة، ذلك أنها عادة ما ستحاول نقر أو 

خدش األفراد الذين يحاولون أسرها. 

مناهج األسر املتفرقة
يصعب  قد  التي  الطيور  مجموعات  مع  فعاليتها  أثبتت  التي  الطيور  أسر  طرق  نوجز  التالي،  القسم  في 
أسر  في عملية  املتفرقة  التقنيات  وتلك  عامة،  بصفة  السابقة,  التقنيات  باستخدام  أسرها  يستحيل  أو 
الطرق  عن  زمنية)  وحدة  لكل  الطيور  عدد  حيث  (من  الطيور  أسر  عملية  في  أقل  معدل  حتقق  الطيور 
اموعات  بدال من  املنفردة  الطيور  التقنية حلصار  تستخدم  احلاالت  أنه في معظم  والواقع  آنفاً،  املذكورة 
الكبيرة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تكون تلك الطرق في عملية أسر الطيور هي الطرق الفعالة الوحيدة

الشكل ٣. ١٤
هازجة القصب (Acrocephalus scirpaceus) عالقة في جيب إحدى شباك الضباب
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٤٩ تقنيات عملية أسر الطيور البرية 

إلجراء املراقبة الفعالة للمرض في بعض السالالت التي تعرف بإصابتها بفيروسات إنفلونزا الطيور. وميكن 
احلصول على الوصف املفصل لهذه التقنيات في املراجع املذكورة في نهاية هذا الفصل.

وقد تتطلب الطيور اجلارحة استخدام تقنيات خاصة ألسرها مصممة خصيصاً ملثل هذه السالالت. 
وتتألف مصائد بال تشاتري Bal-chatri من أقفاص سلكية صغيرة مختلفة األحجام واألشكال حتتوي على 
طعم حي (أحد القوارض أو طائر صغير) مغطى بأنشوطات صغيرة متعددة أو عقد منزلقة مربوطة بحبل 
أن تلمس  الفريسة احملبوسة، تقع في الشرك ما  الهجوم على  التي تفكر في  رفيع. والطيور اجلارحة  صيد 

أقدامها األنشوطات.
وتعتبر مصائد بال تشاتري Bal-chatri مصائد محمولة وميكن وضعها بسرعة عند رؤية أحد الطيور 
اجلارحة في اجلوار، ولكن يجب منحها ثقل أو تثبيتها ملنع الطيور الكبيرة من الطيران داخل املصيدة. ويتحدد 
تربط  ما  وعادة  املستهدف.  اجلارح  الطير  حجم  وفق  الصيد  حبل  وقوة  السلكي  القفص  وشكل  حجم 
األنشطوات في أربطة طولها يتراوح ما بني ٣ - ٥ سم. وال يجب التردد في قطع األنشوطات عند استخراج 

الطيور اجلارحة من مصائد بال تشاتري Bal-chatri ذلك أن تلك األنشطوات يسهل إصالحها أو استبدالها.
ولقد مت تطوير عدة تنويعات من مصائد بال تشاتري Bal-chatri التي تستخدم أبسطة من األنشوطات مبا 
في ذلك: ١) بساط األنشوطات املعلق أعلى شرك البومة ألسر سالالت اجلواثم والطيور اجلارحة التي حتتشد 
للبوم الدخيل، ٢) بساط األنشوطات الذي يوضع على محطات الغذاء ذات الطعم ألسر السالالت التي تأكل 

على األرض، ٣) بساط األنشوطات الذي يوضع بالقرب من مدخل العش.
أما شباك دو جازا Dho-gaza فهي تستغل ميل الطيور اجلارحة وغير ذلك من السالالت إلى االحتشاد 
للبوم الدخيل. ولذا يتم تعليق شبكة دقيقة فوق شرك البومة، ويكون فعاالً في عمليات أسر هذه السالالت 
فيما تنزل على اخلطر احملدق بها. ويجب تعليق الشبكة بإحكام فوق الشرك، ولكنها تعلق برفق شديد على 
األركان األربعة باستخدام مشابك املالبس أو غير ذلك من احملفزات احلساسة التي تفتح عند اصطدام الطير 

املهاجم بها، مبا يسمح للشبكة بتغليف الطير املهاجم. 
وتصبح شباك دو جازا Dho-gaza فعالة عند وضعها بالقرب من عش الطائر اجلارح حيث ميكن تعليقها 
مثالية)  احملمولة  (السالالت  اإلمكان  بقدر  واقعياً  الشرك  يكون  أن  ويجب  احمليطة.  الزراعات  في  أو  بأعمدة 
زنبرك) مبا يسمح بهذه احلركة. وعند استخدام األشراك  من خالل تقييدها على نحو (مثال محمول على 

البالستيكية، فإن تثبيت بعض الريش قد يساعد في جذب اهتمام الطيور املستهدفة.
ولقد مت تطوير تغييرات عدة في مصيدة اإلسقاط األساسي. وتستخدم النماذج البسيطة الطعم أو 
غير ذلك من املغريات جلذب الطيور إلى املنطقة التي يسقط فيها املقداح اليدوي أو اآللي القفص، أو الباب، 
أو الشبكة. وكسائر املصائد األخرى ذات الطعم، يجب أن يتم وضع الطعم في مناطق املصائد لعدة أيام 
(على األقل) قبل وضع املصائد. وتعتبر السالالت اتلفة التي ميكن أسرها مبصائد اإلسقاط مقصورة على 

أصالة وصبر واضع املصيدة. 
ميكن  التي  الليلية  السالالت  إرباك  أو  جلذب  براقة  أضواء  فتستخدم  الليلية  اإلضاءة  تقنيات  أما 
أسر  مت  ولقد  احملمولة.  بالشبكات  متابعتها  ميكن  أو  الثابتة  الشبكات  في  سلبي  نحو  على  أسرها 
باستخدام  الغاق  وطيور  واترز،  شير  وطيور  والسيد،  املائية،  الطيور  مثل  املائية  السالالت  من  مجموعة 

الليلية من القوارب. اإلضاءة 
ولقد مت تطوير أنواع متعددة من مصائد األعشاش، ولكن عملية أسر الطيور في مناطق النسل من 
مواقع األعشاش هو أمر غير محبذ ذلك أن اإلزعاج في مواقع األعشاش واملستعمرات يؤدي في أغلب األحيان 

إلى هجر العش أو فشل العش.
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٥١

الفصل الرابع 

التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

سوف تتضمن الرقابة على األمراض والدراسات األخرى املتعلقة بفيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور 
إلى  الطيور  تتعرض  قد  الدراسة،  أهداف  ووفق  معها.  والتعامل  البرية  الطيور  من  كبرى  أعداد  أسر  حتماً 
مجموعة من تقنيات البحث، مبا في ذلك وضع حلقات (أو وضع أربطة)، ووضع القياسات البيومترية، وجتميع 
العينات للفحوص املعملية (انظر الفصل ٥)، وتقفي األثر بالطرق الالسلكية، أو غير ذلك من تقنيات وضع 
العالمات (انظر الفصلني السادس والسابع). وكل هذه التقنيات تتطلب التعامل مع الطيور البرية وتقييدها، 

ولذا تعتبر التعليمات في مجال التعامل مع الطيور على نحو آمن وفعال مسألة أساسية للغاية. 
ويجب أن حتتل صحة وسالمة الطيور التي يتم أسرها األولية القصوى في خالل كافة مراحل التعامل 
مع الطيور. وتقنيات التعامل السليم من شأنها أن حتد من الضغوط، وأن تزيد من فرص عودة الطيور إلى 
احلالة التي كانت عليها قبل األسر، مع حتقيق أقل تغيير في سلوكه، وهو الهدف الذي يضمن سالمة الطيور، 
وجودة البيانات العالية. وميكن إتباع بعض اإلرشادات البسيطة لضمان التعامل مع الطيور على نحو آمن 

بأقل إزعاج ممكن: 
يجب معرفة واإلملام بكافة القوانني القومية واحمللية فيما يتعلق بالتعامل مع الطيور ووضع حلقات  • 
حولها، وااللتزام بهذه القوانني بحذافيرها. كما ينبغي كذلك احلصول على واستخراج كافة التصاريح 

الالزمة مقدماً.
يجب استخدام تقنيات التقييد املعتمدة، وإتباع إرشادات التعامل املذكورة في هذا الدليل، كما يجب  • 
استشارة األطباء البيطريني املتخصصني في احلياة البرية، وعلماء األحياء في حالة احلاجة إلى إجراء 

تعديالت في تقنيات تقييد الطيور والتعامل معها.
يجب أن يتواجد دوماً ما ال يقل عن شخص واحد لتقدمي املساعدة، كما يجب أن يكون واحداً من فريق  • 
العمل يتمتع بخبرة في التعامل مع الطيور، وذلك أثناء تقنيات التعامل مع الطيور ووضع حلقات 
حولها. وحتى إن أمكن تقييد الطيور ووضع حلقات حولها من قبل شخص واحد، يجب أن يكون هناك 
شخص آخر كي يقوم بتسجيل البيانات وكافة املهام األساسية األخرى التي من شأنها أن تسرع 
من العملية، وتؤدي إلى اختصار الوقت اخلاص بعملية أسر الطيور، وبالتالي تقلل من الضغوط التي 

تواجهها الطيور أثناء هذه املرحلة.
يجب احلفاظ على بيئة هادئة في موقع التعامل مع الطيور. • 

يجب أن تكون الظروف في موقع التعامل مع الطيور مناسبة للظروف البيئية، خاصةً في األحوال  • 
اجلوية الباردة واملمطرة، كما يجب أن يتم التعامل مع الطيور في مأوى مظلل وبارد.

لنقلها ملدة  الطيور  الطيور قريب من موقع األسر لتجنب حمل  التعامل مع  أن يكون موقع  يجب  • 
أطول من الالزم.

تكون  أن  يفترض  التي  اتلفة،  السالالت  التعامل مع  الطيور  إنفلونزا  الرقابة على مرض  تتضمن  • 
حاملة لفيروس (H5N1)، ولذا يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب االنتقال امليكانيكي ملسببات 

املرض ما بني الطيور ومواقع أخذ العينات (استشر الفاو ٢٠٠٦).
ينصح بشدة باستخدام معدات احلماية الشخصية املناسبة ملستوى اخلطورة، حتى في حالة عدم  • 

ظهور العالمات اإلكلينيكية في الطيور في املنطقة (استشر الفاو ٢٠٠٦).
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التعامل مع الطيور وتقييدها
األخرى  الدراسات  ذلك من  وغير  املرض  أثناء مراقبة  والتعامل معها  التي يحتمل أسرها  الطيور  مجموعة 
املتعلقة بإنفلونزا الطيور كبيرة للغاية ولذا ال توجد تقنية واحدة مناسبة للتعامل مع كافة أنواع الطيور. 
وعلى الرغم من ذلك، فإنه هناك بعض املمارسات العامة في التعامل مع الطيور بغض النظر عن ساللة 

الطائر أو حجمه: 
يتم حتقيق التعامل اآلمن من خالل التحكم في رأس الطائر، وقدميه، وساقيه، وجناحيه، وعلى الرغم  • 
من ذلك، ال يجوز أبداً أن يتم حتريك هذه األطراف في أوضاع غريبة أو غير طبيعية قد تتسبب في جرح 

أو إصابة الطائر.
يجب استخدام كمية مناسبة من القيود، حيث يجب أسر الطيور بقوة ملنعها من الصراع، وكذلك  • 
يجب أن يتم هذا األمر باستخدام الرفق املناسب مبا يكفي بحيث ال يجب وضع الكثير من الضغط 

على جسم الطائر مبا يقيد من حركة تنفسه.
حماية املتعاملني مع الطيور من اإلصابة هو أمر ال يقل أهمية عن حماية الطيور أثناء عملية األسر،  • 
لذا ينبغي التأكد من التحكم اآلمن في رأس ومخالب بعض السالالت من الطيور (مثل الطيور اجلارحة 
وطيور البلشون) والتي قد تطعن وجه املتعامل مع الطيور أو عينيه، كما ينبغي على املتعاملني مع 
الطيور أثناء عملية األسر ارتداء املالبس الواقية املناسبة للمهمة، مبا في ذلك النظارات أو معدات 

حماية العينني، والقمصان ذات األكمام الطويلة، والقفازات اجللدية، عند الالزم. 
ال يجب التردد في طلب املساعدة في حالة مصارعة الطائر بشدة، أو في حاالت صعوبة التعامل مع  • 
الطيور، أو في حالة إصابة الطيور باالضطراب، فأغلب الظن أن حرارتها سوف تزداد أو رمبا تصاب بتلف 
في العضالت اهدة, وعندئذ يجب التفكير في وضع الطائر في حاوية / قفص مظلم كي يهدأ. 

وفي احلاالت الشديدة أو الشاذة، ميكن إطالق سراح الطائر.
ا إحكام القبضة على الطائر أو إمساكه (وخاصة من اجلناحني، أو الساقني، أو الذيل) إذا ما  ال يجوز أبدً • 
استطاعت أن تفلت من اليد. وفي حالة وجود الطائر في مكان مغلق، ميكن وضع الطائر في الزاوية أو 
ميكن إمساكه من حتت شبكة أو منشفة قبل أن تتم إعادة أسره، وإذا ما أفلت في مكان مفتوح، من 

األفضل أن تدع الطائر يهرب بدالً من ااطرة بإصابته.
لف الطائر برفق في منشفة نظيفة وجافة قد يكون سبيالً فعاالً في التقييد، وعلى اجلانب اآلخر،  • 
فإن تغطية رأس الطائر برفق مبنشفة ميكن التنفس من خاللها من املمكن أن يقضي على احملفزات 

البصرية التي مير بها الطائر، وعادة ما يؤدي إلى تهدئة ثورة الطائر.
يجب التفكير في وسائل املساعدة املقيدة الكيميائية والطبيعية، والقلنسوة، وسترات التقييد، أو  • 

حتى استخدام املهدئات، وخاصة عند التعامل مع السالالت الكبيرة والعنيفة.
أي إصابات  أو  التنفس بفم مفتوح)  أو  اهود،  (اللهاث،  االكتئاب  ا من عالمات  دومً االحتراس  يجب  • 

جسمانية في الطائر.
والواقع أن تقنيات التعامل السليم مع الطيور وتقييدها تشهد تطوراً مستمراً وسريعاً، فيما تزداد 
خبرة املتعامل مع مجموعة مختلفة من الطيور. ويحتاج املتعاملون الذين يفتقرون إلى اخلبرة إلى الكثير من 
النصائح واإلرشادات فيما يتعلق بتقنيات التعامل مع الطيور ذلك أنهم مييلون إلى بذل الكثير من اجلهد 
التأثير على وظائف  إلى  الطائر  فيه على  املغالى  الضغط  يؤدي  وقد  ا من هروبها.  الطيور خوفً تقييد  عند 
التنفس والقلب لدى الطيور. واللهاث هو عالمة واضحة على استخدام الكثير من الضغط، وعلى املتعامل 
مع الطيور في هذه احلالة أن يخفف من قبضته. وقد يتخوف بعض من املتعاملني الذين يفتقرون إلى اخلبرة 
من إيذاء الطائر وعدم إمساكه بقوة كافية، على الرغم من أن احلقيقة أن احتماالت إصابة الطيور تكون أكبر 

عند مصارعتها للهرب من القيود اخلفيفة.
وفيما يلي بعض من التقنيات العملية للتعامل مع الطيور ذات األحجام اتلفة وتقييدها.



٥٣ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

الطيور الصغيرة
بصفة عامة، الطيور الصغيرة مثل اجلواثم وغير ذلك من طيور الشاطئ ميكن التعامل معها على نحو فعال 
من قبل شخص واحد، مستخدماً يداً واحدة لتقييد الطائر، وتكون اليد األخرى حرة إلجراء املهام البسيطة 
نسبياً مثل وضع احللقات أو القياسات البيومترية. وعلى الرغم من ذلك، فإن أداء املهام البسيطة، مثل مسح 
رغام / إست الطيور، أو أخذ عينات من الدم، أو إحلاق معدات القياس، أو بيانات القياس تتطلب شخصني، 

أحدهما يقيد الطائر، واآلخر يجري هذه اإلجراءات.
وأكثر التقنيات الفعالة في مجال تقييد الطائر بيد واحدة يطلق عليها اسم تقنية «احلمل املطوق» 

(الشكل ٤. ١): 
يجب استخدما اليد الضعيفة في اإلمساك بالطائر (مثال إذا كنت تستخدم اليد اليمنى، احمل  • 
والقياسات  احللقات،  وضع  بعمليات  للقيام  حرة  األقوى  اليد  ترك  ويجب  اليسرى)،  اليد  في  الطائر 

البيومترية، وغير ذلك من املهام األخرى.
على  املغلقني  وجناحيه  ظهره  يكون  بحيث  الوقت،  ذات  في  ورفق  بقوة  الطائر  إمساك  يجب  • 

اليد. راحة 
يجب حمل الرأس بني السبابة والوسطى في حني يتم إغالق اخلنصر والبنصر على جسم الطائر.  • 

لوضع احللقة، ميكن حمل الساق ما بني اإلبهام وأي من السبابة الوسطى أو البنصر، أيهما أكثر راحة  • 
بالنسبة للطائر واملتعامل معه.

وقياس معدالت طرح  دم،  اجلناح ألخذ عينة  الطائر استخدام  التعامل مع  بروتوكول  ما تضمن  إذا  • 
الريش و/ أو احلبل، ميكن حمل اجلناح من خالل اإلمساك بأعلى اجلناح ما بني اإلبهام وطرف السبابة.

الشكل ١. ٤
تقنية احلمل املطوق للتعامل مع الطيور الصغيرة

ملحوظة: يجب إجراء كافة اإلجراءات املتعلقة باجلناح باستخدام تقنية احلمل املطوق، من خالل حمل أعلى 
اجلناح، الذي يكون أقرب للجسم بالقرب من مفصل الكتف. وفي هذه الصورة، يحمل املتعامل مع الطيور 

أساس الريش األولي لتقييم طرح الريش، فيما يتعلق بريش اجلناح األولي من خالل مد اجلناح.
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٥٤

أما تقنية احلمل املطوق املقلوبة فتشبه إلى حد كبير تقنية احلمل املطوق، وقد تكون أكثر راحة لإلمساك 
بالساق أثناء وضع احللقة حولها، على الرغم من أنها قد ال تكون األفضل ألخذ القياسات البيومترية:

يجب إمساك الطائر بقوة ورفق في ذات الوقت، بحيث يكون ظهره وجناحيه املغلقني على راحة اليد،  • 
ا إلى األسفل نحو رسغ املتعامل مع الطيور. في حني يكون الرأس متجهً

يجب حمل الذيل ما بني اإلبهام والسبابة. • 
يجب لف األصابع األخرى برفق وحزم حول صدر الطائر. • 

لوضع احللقة، يتم حمل الساق ما بني اإلبهام والسبابة. • 

الطيور متوسطة احلجم
يديه،  واحد مستخدماً كلتا  الطيور متوسطة احلجم من قبل متعامل  تقييد  ينبغي  احلاالت،  في معظم 
في حني يجري شخص آخر عمليات وضع احللقات وغير ذلك من اإلجراءات األخرى. وفنيات التقييد باليدين 
املعتمدة من قبل صندوق الطيور املائية واملسطحات املائية (WWT) مناسبة بشكل خاص للطيور املائية 
(البط واألوز الصغير) وبعض السالالت األخرى، مثل طيور النورس، وطيور الغطاس، والغرة، والغاق، والطيور 

الشاطئية ذات احلجم األكبر.
وتقنية اإلمساك باليدين (الشكل ٢. ٤) هي أكثر تقنيات التقييد الطبيعية باستخدام اليدين: 

يجب مسك الطائر بقوة ورفق في ذات الوقت، بحيث تكون اليدين على جانبي الطائر، وبحيث يكون  • 
اجلناحني ممددين ومقيدين على جسم الطائر من قبل راحة املتعامل.

يجب وضع اإلبهامني على عمود الطائر الفقري على مستوى عظام الكتف أو الكتف في حني تكون  • 
األصابع ملتفة حول الصدر واملعدة، والساقني مقيدتني حتت اجلزء السفلي من الطائر.

ميكن حمل جسم الطائر على نحو أفقي ( بحيث تكون الرأس في االجتاه اآلخر من املتعامل، وميكن  • 
إمالته على نحو رأسي (بحيث تكون الرأس ألعلى) والساقني إلى األسفل لوضع احللقة.

الشكل ٢. ٤
تقنية اإلمساك باليدين للتعامل مع الطيور متوسطة احلجم
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٥٥ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

تكون  التي  الطائر  بطن  لتقييد   (٤  .٣ (الشكل  املقلوبة  باليدين  اإلمساك  تقنية  استخدام  وميكن 
عينات  أخذ  البسيطة مثل  اإلجراءات  إجراء  أثناء  أو على منضدة  املتعامل  أعلى على حجر  إلى  متجهة 
الدم أو املسح، وعلى الرغم من ذلك، ال يجب حمل الطيور وبطنها إلى أعلى لفترات طويلة ألن ذلك قد 

السليم:  التنفس  يؤثر على 
الوقت،  ذات  في  ورفق  بقوة  الطائر  مسك  يجب  كما  أعلى،  إلى  متجهة  الطائر  بطن  وضع  يجب  • 
بحيث تكون اليدين على جانبي الطائر، وبحيث يكون اجلناحني ممسوكني ما بني جسم الطائر وراحتي 

املتعامل معه.
يجب وضع اإلبهامني على صدر الطائر بالقرب من عظام الصدر مع لف األصابع حول الظهر، وعند  • 

احلاجة ميكن استخدام األصبعني السبابة والوسطى حلمل رجلي الطائر.
ميكن تقييد الطائر على نحو أفقي على املنضدة أو مع إمالة الرأس قليالً إلى أعلى لعمليات التقييد  • 

وغير ذلك من اإلجراءات األخرى.
إذا ما تضمن بروتوكول احلمل استخدام اجلناح ألخذ عينات من  وميكن تعديل أي من تقنيتي احلمل، 

الدم، ولقياس معدل طرح الريش ووتر اجلناح:
ا عن جسم الطائر. يجب إخراج أحد اجلناحني برفق من حتت راحة املتعامل مع الطائر، ومده بعيدً • 

ما  الكتف)  عظام  من  (القريب  اجلناح  من  األعلى  باجلزء  اإلمساك  خالل  من  اجلناح  فتح  يجب  • 
اإلمساك  (تقنية  السبابة  وأسفل  باإلبهام  أو  باليدين)  اإلمساك  (تقنية  والسبابة  اإلبهام  بني 

املقلوبة). باليدين 
الذين يتمتعون بخبرة عالية من تقييد الطيور متوسطة احلجم  املتعاملون مع الطيور  وقد يتمكن 
يد  تقنية احلمل املطوق باستخدام  التي تعرف باسم  املائية  الطيور  واحدة باستخدام تقنية  يد  باستخدام 

واحدة (الشكل ٤. ٤)، على الرغم من أنه في حالة وجود شخص آخر، ينصح باستخدام التقنيات األخرى: 

الشكل ٣. ٤
تقنية اإلمساك باليدين املقلوبة للتعامل مع الطيور متوسطة احلجم
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٥٦

حركة  لتقييد  القوية  اليد  املتعامل  يستخدم  أن  يجب  اليدين،  باستخدام  احلمل  تقنية  من  بداية  • 
الطير بالقرب من جذعه. 

يجب تبديل اليدين بحيث تصبح اليد الضعيفة هي التي متسك بالطائر في مواجهة جسد املتعامل  • 
معه على أن تكون رأس الطائر لألمام أو للخلف، ويكون أحد اجلناحني مقيداً في جذع املتعامل واآلخر 

في مواجهة راحة يده على أن يتم لف األصابع حتت بطن الطائر.
من هذا الوضع، ميكن استخدام أصابع اليد املقيدة حلمل الساقني، في حني تكون اليد األقوى حرة  • 

إلجراء عمليات وضع احللقات واإلجراءات األخرى. 

الطيور الكبيرة
الطويلة  والرقبة  الطويلة  الساق  ذات  الغريبة  السالالت  من  ذلك  وغير  والبجع،  األوز  مثل  الكبيرة  الطيور 
مثل طيور البلشون، وطيور اللقلق قد يصعب التعامل معها وال يجوز تقييدها إال من قبل املتعاملني الذين 
يتمتعون بخبرة عالية. ومتى أمكن، ميكن تقييد هذه السالالت من قبل متعاملني أثنني على األقل، أحدهما 

يحمل اجلسم واجلناحني واآلخر يقيد الرأس والرجلني. 
والتقنية العملية الوحيدة لتقييد الطيور الكبيرة هي تقنية احلمل حتت الذراع (الشكل ٥. ٤):

الشكل ٤. ٤
تقنية احلمل املطوق باستخدام يد واحدة للتعامل مع الطيور متوسطة احلجم ووضع حلقات حولها
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٥٧ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

يتم حمل جسم الطائر حتت ذراع املتعامل األيسر، بحيث يكون اجلناحان ممسوكان باجتاه جسم الطائر  • 
مع الضغط باجتاه جذع املتعامل، والكوع األيسر والساعد. 

في معظم احلاالت، ميكن حمل رأس الطائر خلف املتعامل ألن ذلك سوف مينعه من طعن أو نقر وجه  • 
املتعامل وعينيه. 

تقييد  في  للمساعدة  الطائر  ظهر  على  واليمنى  الطائر  بطن  أسفل  اليسرى  اليد  وضع  سجي  • 
الساقني واجلناحني على التوالي.

أثناء محاوالته  التي قد حتدث  أن يقوم بتقييد رأس الطائر ورجليه ملنع اإلصابات  ميكن ملتعامل آخر  • 
وصراعه للهرب.

ال  املثال،  سبيل  على  التعامل،  في  خاصة  تقنية  استخدام  املعينة  السالالت  بعض  تتطلب  قد  • 
ا عند تقييد  يستطيع البجع التنفس من خالل فتحات األنف، ولذا يجب حمل منقار البجع مفتوحً

الرأس للسماح للطائر بالقيام بعملية التنفس. 

الشكل ٥. ٤
تقنية احلمل حتت الذراع لتقييد الطيور الكبيرة
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٥٨

أدوات املساعدة الكيميائية واجلسدية في التقييد
ميكن استخدام مجموعة مختلفة من املعدات لشل حركة الطائر اجلسدية. وتغطية رأس الطائر مبنشفة، 
الطائر  ولكنها فعالة في تهدئة  البصرية هي وسيلة بسيطة  احملفزات  للتخلص من  أو حجاب  أو حقيبة، 
وحماية املتعاملني من اإلصابات. أما استعمال القلنسوات أو غير ذلك من أشكال أغطية الرأس فهي وسيلة 
أساسية للتعامل مع السالالت العنيفة أو ذات املنقار احلاد مثل البلشون، وينصح بها عند التعامل مع طيور 
النورس وطيور الغاق كذلك. وعملية لف الطيور برفق في منشفة، أو وضعهم في قطعة من البالستيك 
ذات حجم مناسب، أو أنبوب من الورق املقوى هي تقنية فعالة للغاية في شل حركة أجنحة الطيور الصغيرة 
ومتوسطة احلجم. ولقد صممت سترات فيلكرو خصيصاً لتقييد األوز والبجع الكبير. (الشكل ٦. ٤، ريس 

.(٢٠٠٦
الصغيرة  السالالت  حتى  أنه  ذلك  اجلارحة،  الطيور  مع  التعامل  عند  خاص  اهتمام  توجيه  ويجب 
ميكن  ولذا  األمر.  لهذا  ينتبه  ال  الذي  املتعامل  جترح  أن  ميكنها  للغاية  قوية  ومخالب  حادة  مناقير  متتلك 
املطلوبة  املعدات  تكون  قد  الطويلة  السميكة  اجللدية  والقفازات  القلنسوات  استعمال  بأن  القول 
واملناسبة عند التعامل مع الطيور اجلارحة. ولقد صممت عباءة قماشية أو «أبا» تسمح بأخذ القياسات 
من  ذلك  وغير  اجلارحة  الطيور  من  ورجليه  الطائر  حركة  لشل  خصيصاً  الدم  عينات  وأخذ  البيومترية 

.(١٩٩٨ الكبيرة (ميشتل  الطيور 
ويعتبر التقييد الكيميائي باستخدام ادرات خياراً ينبغي وضعه في االعتبار في حالتني: ١) لتخفيف 
األلم في إجراءات وضع العالمات التوسعية، و٢) عند التعامل مع السالالت العنيفة أو احلساسة التي ال 
تصلح معها تقنيات التقييد األخرى. ويجب إعطاء ادرات في ظل ظروف معينة من قبل األطباء البيطريني 

املتخصصني في احلياة البرية واملدربني تدريباً عالياً.

الشكل ٦. ٤
سترات فيلكرو املستخدمة لتقييد الطيور الكبيرة أثناء التعامل معها

TA
E

J 
M

U
N

D
K

U
R



٥٩ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

سالمة الطيور 
كما تقول املقولة الشهيرة «الوقاية خير من العالج»، وهو ما يعني أن التخطيط ألنشطة األسر وتنفيذها 
بعناية وااللتزام بإرشادات التعامل املناسبة من شأنها أن تساعد على الوقاية من معظم اإلصابات والضغوط 
غير الضرورية على الطيور. وعلى الرغم من ذلك، فإن خطر اإلصابة باأللم أو اإلصابة يلوح دوماً في األفق عند 
ا مبادئ سالمة الطيور، مع االنتباه دوماً ألي إشارات  التعامل مع الطيور ويجب على املتعاملني أن يعوا دومً
على معاناة الطيور، ويفضل وجود طبيب بيطري إكلينيكي مدرب لفحص وعالج الطيور املتأملة واملصابة، 
كما يجب على األقل وضع معدات اإلسعافات األولية في قائمة املعدات لكل من حاالت الدراسات امليدانية 

التي تنطوي على التعامل مع الطيور البرية. وإليكم بعض من أشيع األمراض وعالجها فيما يلي. 
قد يصعب جتنبها أثناء عملية أسر وإمساك الطيور واحتجازها. وفي هذه  اخلدوش، واجلروح، واحلكات 
احلاالت، تكفي العالجات البسيطة من خالل غسل اجلرح مباء نظيف أو مبحلول ملحي معقم قبل إطالقه، 
وذلك في معظم اإلصابات الطفيفة. أما بالنسبة لإلصابات األخطر، مثل اجلروح العميقة، وثني املفاصل، 
طائر  سراح  إطالق  حال،  أي  على  يجوز  وال  املوجود.  البيطري  الطبيب  إلى  إحالتها  يجب  فعندئذ  والكسور 

مصاب بإصابة خطيرة إلى البرية قبل أن يتم فحصه وقبل أن يتلقى العالج على يد الطبيب البيطري.
ردود  من  معها  والتعامل  أسرها  ضغوط  مع  التأقلم  عليها  يصعب  التي  الطيور  بعض  تعاني  وقد 
بألم واضح. وبصفة عامة تكون عالمات  جتعلها تشعر  الذاتي)  (القصور  أو عصبية  (صدمة)،  فعل نفسية 
الصدمة والقصور الذاتي متشابهة، حيث ال تستجيب الطيور ألي من املثيرات اخلارجية حتى أنها قد تبدو 
«متجمدة»، وعلى الرغم من أن الصدمة قد تكون مصحوبة بتسارع في النفس، فإن ذلك ال يكون واضحاً في 
حاالت القصور الذاتي. ولذلك يجب أن متنح الطيور الفرصة الستعادة صحتها في مأوى هادئ مبنطقة جيدة 
التهوية، بعيداً عن أي نشاط بشري. كما أن احلد من زمن األسر، واحلفاظ على بيئة هادئة في األسر، والعمل 

في موقع مناسب لألحوال البيئية يساعد على الوقاية من اإلصابة بالصدمة أو القصور الذاتي. 
احلرارة  درجات  في  معها  والتعامل  ونقلها،  الطيور،  أسر  عملية  فإن  األمر،  ذلك  إلى  وباإلضافة 
ارتفاع  أو  (هيبوثيرميا)  النخفاض  معرضة  الطيور  يجعل  قد  السيئة  أو  املمطرة  األجواء  وفي  القاسية، 
(هيبرثيرميا). وانخفاض درجة احلرارة قد يحدث في الظروف القارصة البرودة حيث يبتل  في درجات احلرارة 
الريش ويفقد سماته العازلة. وتتضمن أعراض انخفاض درجة احلرارة االرجتاف، والسبات، وبرودة اجللد عند 
ملسها. والطيور التي تعاني من انخفاض في درجة احلرارة يجب جتفيفها ووضعها بالقرب من مصدر حرارة، 
كمصباح دافئ أو زجاجة من املاء الساخن (غير العازلة). وميكن الوقاية من إصابة الطائر باالنخفاض في 
درجات احلرارة من خالل جتنب عملية أسر الطيور والتعامل معها في املناخ البارد واملمطر، مع احلرص على 
أقفاص جافة  بالطيور في  االحتفاظ  وعادة ما مينح  أو عند أسره.  التعامل معه  الطائر عند  ريش  جفاف 
ولذلك  لتجفيف نفسها.  للطيور  الفرصة  البشري  اإلزعاج  وبعيداً عن  قليلة،  ذات كثافة  التهوية،  جيدة 
اليد  البترول (مثال: كرميات  الطيور استخدام املستحضرات املشتقة من  املتعاملون مع  أن يتجنب  يجب 

واملرطبات) والتي قد جتعل الريش يخسر ويفقد خواصه العازلة.
ارتفاع درجات احلرارة، فقد يحدث في الظروف احلارة عند االحتفاظ بالطيور حتت أشعة الشمس  أما 
املباشرة، وفي درجات احلرارة العالية، أو في أقفاص مكدسة دون احلصول على التهوية اجليدة واملاء. كما قد 
وتتضمن  الطيور،  أسر  أثناء عملية  إلى مطاردة طويلة  الطيور  تعرض  احلرارة في حالة  درجة  ارتفاع  يحدث 
أعراض ارتفاع درجة احلرارة: اللهاث، وابتعاد األجنحة عن اجلسم، والسبات، والنوبات املرضية، أو اإلجهاد. وال 
يجب التعامل مع الطيور التي تعاني من ارتفاع في درجة احلرارة، وإمنا يجب أن توضع في صندوق / قفص جيد 
التهوية، ونقلها إلى مكان بارد مظلل، وتوفير كمية املاء الالزم للشرب والسباحة. وقد يفيد ترطيب الطائر 
باملياه، أو وضع الكحول أو املاء على قدمي الطائر إلسراع عملية خفض احلرارة. كما ميكن الوقاية من ارتفاع 
درجة حرارة الطيور من خالل جتنب أسرها أو التعامل معها في الظروف اجلوية احلارة، وعدم تكديس أماكن / 

أقفاص االحتفاظ بالطيور أو وضعها مكدسة في مساحة صغيرة.
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وشلل  الكسور،  مثل  معها  والتعامل  الطيور  أسر  في  اخلاطئة  التقنيات  عن  تنتج  التي  واإلصابات 
اجلناحني، وتلف العضالت كلها حاالت شائعة في جميع احلاالت، وميكن جتنبها. وال يجوز بأي حال من األحوال 
حمل الطيور من اجلناحني أو الساقني، فقط وال يجوز كذلك مد اجلناحني أو الساقني على نحو مغالى فيه 
عند تقييد الطائر. وال يجب االحتفاظ بالطيور ذات األرجل الطويلة في أوضاع ضيقة متنعهم من الوقوف. 
ويجب جتنب طول فترات املطاردة أو التقييد القسري للطيور التي تقاوم مبا قد يجهد الطيور أثناء عملية 

أسرها والتعامل معها.

وضع حلقات (شريط) حول الطائر
وضع حلقات (أو شريط في بعض الدول) للطيور البرية ألغراض علمية وفر لنا الكثير من املعلومات عن تاريخ 
الطيور وحتركاتها من مختلف السالالت املتعددة. وتعد احللقات (الشرائط) املعدنية اخلاصة بالساق من أقدم 
تقنيات استخدام احللقات ومن أكثرها انتشاراً، وهذه احللقات التي حتمل أرقام متفردة تسمح بالتعرف الفردي 
على الطائر الذي يحمل عالمة. وينصح باستخدام احللقات كلما يتم أسر طائر وإطالقه ثانية في البرية، وهو 
عملية أساسية في برامج مراقبة األمراض ملنع إعادة أخذ العينات للطيور التي يعاد أسرها وهو ما قد يؤثر 
على النتائج. وعلى الرغم من ذلك، فإن إعادة أخذ العينات من الطيور التي مت وضع عالمة عليها يساعد في 

اقتفاء أثر التغيرات في حالة املرض.
حول  حلقات  وضع  أنشطة  وتنسيق  لتنظيم  واإلقليمية  احمللية  الوكاالت  من  عدد  تأسست  ولقد 
الطيور على مستوى العالم. فمنظمات مثل يورينج ١٤EURING، وأفرينج ٢٥AFRING، واملعمل األمريكي 
لوضع شرائط حول الطيور ٣٦US Bird Banding Laboratory ،  ميكنها أن توفر املعلومات املفصلة فيما 
يتعلق بكافة جوانب استخدام احللقات في املنطقة، مبا في ذلك إجراءات احلصول على تصريح، واحلصول على 
احللقات، وحجم احللقات املناسب للسالالت واملعدات األساسية في وضع احللقات. كما أن الوكاالت اخلاصة 
تتم وضع عالمة عليها  التي  الطيور  لكافة  ومقارنتها  البيانات  احللقات مسئولة كذلك عن جتميع  بوضع 
وإعادة أسرها في سيادتها. والتسليم املناسب للبيانات اخلاصة بوضع احللقات هي عملية أساسية للحفاظ 

على التاريخ الكامل واحملدث لكل من الطيور التي توضع عليها عالمة.

قائمة املعدات اخلاصة باستخدام احللقات والقياسات البيومترية

حلقات الساق التي يتم ضبط حجمها بحيث تناسب السالالت املعينة. ١ .
كماشات احللقات والكماشات اإلبرية الرفيعة. ٢ .

مفكرة لتسجيل البيانات وأقالم رصاص / أقالم جاف ٣ .
أداة قياس فيرنير  ٤ .

مسطرة لقياس اجلناح قابلة للضبط (يفضل أن تكون من املعدن) ٥ .
مسطرة للجناح (يفضل أن تكون من املعدن) ٦ .

دليل الطيور ٧ .
ميزان الوزن  ٨ .

حقائب للوزن ٩ .
سلك أو حبل الصيد املصنوع من النايلون ١٠ .

http://www.euring.org   ٤
http://web.uct.ac.za/depts/stats/adu/safring-index.htm   ٥

http://www.pwrc.usgs.gov/bbl   ٦



٦١ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

الشكل ٧. ٤
املعدات األساسية لوضع احللقات والقياسات البيومترية

١)دليل الطيور، ٢) أداة قياس فيرنير، ٣) حلقات الساق، ٤) كماشات وضع احللقات، ٥) مفكرة تسجيل البيانات وقلم، ٦) مسطرة لقياس اجلناح 
قابلة للضبط، ٧) ميزان الوزن
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وضع حلقات حول الطيور
حلقات الساق متاحة في مجموعة مختلفة من األحجام (القطر الداخلي لها يتراوح ما بني أقل من ٢ مم إلى 
أكثر من ٣٠ مم) واملواد املناسبة لكافة سالالت الطيور. ويجب أن يكون قطر احللقات الداخلي أكبر قليال من 
أقصى قطر لرسغ القدم في هذا النوع من الطيور، ولكن توخ احلذر فعرض الرسغ يختلف باختالف السن 
الطيور  األلومنيوم ملعظم سالالت  املصنوعة من  العادية  احللقات  وتكفي  الواحدة.  الساللة  داخل  واجلنس 
األرضية، ولكن احللقات املصنوعة من خليط املعادن مثل املونيل، واإلنكولوي، واإلستانلس ستيل، والتيتانيوم 
قد تكون أفضل للسالالت ذات العمر الطويل أو السالالت املائية التي يثير ارتداء احللقات فيها الكثير من 
املشاكل. وتتاح احللقات امللونة كما تتاح تلك احللقات املطلية بطبقة متأكسدة كذلك لتسهيل رؤية الطيور، 

ولكن قد يتطلب األمر  احلصول على تصاريح خاصة الستخدام مصل هذه النوعيات من احللقات. 

الشكل ٨. ٤
حلقة الساق املصنوعة من األلومنيوم، موضوعة في رسغ قدم أحد الطيور اجلواثم

الشكل ٩. ٤
في  منها  العلوي  واجلزء  الساق)  من  السفلي  (اجلزء  الطائر  رسغ  على  امللونة  البالستيكية  الساق  حلقات 

(Limosa limosa) الذيل األسود  ذو  البقويقة  طائر 
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٦٣ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

لذا يجب استشارة وكالة وضع احللقات اإلقليمية للحصول على مزيد من املعلومات حول عملية احلصول 
على احللقات ذات حجم مناسب، ومواد مناسبة لكل نوع على حدة.

وعادة ما توضع حلقات الساق على رسغ الطائر (العظمة الطويلة الواقعة فوق أصابع األقدام مباشرة) 
وذلك في معظم الطيور اجلواثم والطيور املائية (الشكل ٨. ٤)، ولكنها عادة ما توضع فوق الركبة في بعض 
الطيور اوضة ذات الساق الطويلة (الشكل ٩. ٤). وال توجد معتقدات معينة تتعلق بأي من الساقني التي 
أو احملوطة. ويتم تسهيل وضع  الواقفة  أو عدد احللقات على توضع على الطيور  ينبغي وضع احللقة عليها 
وهي عبارة عن كماشات طويلة ذات ثقوب مختلفة  كماشات احللقات،  احللقات كثيراً من خالل استخدام 
األحجام تتناسب مع قطر احللقة اخلارجي. وفيما يلي نورد اإلجراءات املناسبة اخلاصة بوضع احللقات للطيور 

في معظم األحوال: 
لفتح احللقة مبا يكفي بحيث تتناسب  يجب إخراج احللقة من اخليط باستخدام الكماشات الرفيعة  •

مع رسغ الطائر، وكلما قل فتح احللقة لتناسب الرسغ، كلما كان عملية إغالقها أسهل. 
باستخدام أي من تقنيات احلمل املقيدة املناسبة للطائر، يجب مد جناح الطائر ووضع احللقة على  • 

أضيق النقاط في الرسغ. 
يجب وضع احللقة في مكانها باستخدام األصابع، ووضع الثقب ذو احلجم املناسب في الكماشة حول  • 

احللقة بحيث تتوازي الفجوة في احللقة مع الطرف املفتوح من الكماشة. (الشكل ٤. ١٠)
يجب الضغط على الكماشة برفق إلغالق احللقة بحيث ال ميكن إزالتها من الرسغ. • 

الكماشة  ثقب  من  املغلق  اجلزء  داخل  األطراف  تكون  بحيث  الكماشة  في  احللقة  لف  يجب  • 
بالكامل، وهذه اخلطوة قد  ثانية إلغالق احللقة  ١١)، ثم بعد ذلك يجب الضغط مرة   .٤ (الشكل 

تعاد عدة مرات قبل إغالق احللقة بالكامل.
هذه  تسجيل  ويجب  مفكرة،  في  الصلة  ذات  املالحظات  من  ذلك  وغير  احللقة،  رقم  تسجيل  يجب  • 
املعلومات قبل إمتام إغالق احللقة على الطائر، ويتم تسهيلها باستخدام األشكال / الرؤوس القياسية 

لضمان تسجيل كافة البيانات األساسية. 

الشكل ١٠. ٤
املرحلة األولى من التوازي املناسب حللقة الساق في الكماشة إبان إغالق احللقة:

 يجب إحداث التوازي ما بني الفجوة املوجودة في احللقة واألطراف املفتوحة من الكماشة، 

ثم بعد ذلك يجب الضغط إلغالق احللقة جزئياً حول الرسغ.
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وعند إغالقها متاماً، يجب أن تكون احللقة واسعة مبا يكفي بحيث ميكنها التحرك بحرية واللف حول 
الرسغ، ولكنها يجب أن تكون ضيقة مبا يكفي كذلك بحيث ال ميكنها االنفالت من مفصل الساق أو القدم، 
أو أن تنحشر في املزروعات. ويجب أن تغلق أطراف احللقة بشكل محكم متاماً، دون ترك أي أركان أو أطراف قد 
حتك في الساق. وقد تتطلب احللقات األكثر خشونة املصنوعة من اإلستانلس ستيل أو من أي خليط معدني 

آخر استخدام ضغطاً أكبر نسبياً إلغالق احللقة بالكامل مقارنة باحللقات املصنوعة من األملونيوم.
تداخل  عنه  ينتج  مما  احللقة  إغالق  عند  فيه  مبالغ  نحو  على  الضغط  يتم  قد  احلاالت،  بعض  وفي 
املتداخلة  األطراف  ذات  احللقات  من  التخلص  يجب  احلالة  هذه  وفي  البعض.  بعضهما  مع  الطرفان 
واستبدالها قبل إطالق سراح الطائر. وعادة ما يكون التخلص من احللقة أمر صعب، ولكنه ضروري، ذلك أن 
األطراف احلادة قد جترح ساق الطائر، وللتخلص من احللقة التي لم يتم تركيبها على النحو املناسب، يجب 

عليك القيام مبا يلي: 
يجب إدخال قطعتني من السلك أو حبل الصيد املصنوع من النايلون ما بني رسغ الطائر واحللقة. • 

يجب أن يكون السلك أو احلبل طويالً مبا يكفي بحيث يسهل ربطه في عقد، وميسك بها املتعامل مع  • 
الطيور، على أن يكون قوياً مبا يكفي بحيث ال تنفك العقد عند فتح احللقة.

ا عن بعضهما البعض، وبذلك يتم فتح  يجب إدخال قلم رصاص في كل عقدة وجذب العقدتني بعيدً • 
احللقة.

جتنباً إلصابة الطائر عند جذب العقد، يجب محاولة تثبيت ساق الطائر واحلفاظ على ضغط ثابت  • 
ومتوازن على كلتا العقدتني فيما تنفتح احللقة، ويجب بشكل قاطع جتنب عمل أي حركات شد قوية 

من شأنها أن تضغط على السلك / احلبل أو ساق الطائر.

القياسات البيومترية
بالنسبة للكثير من سالالت الطيور، قد ال يتم التحقق من نوع أو عمر الطائر الذي يتم أسره على الفور مبجرد 
الشكل عادة ما والهامة في  البسيطة  االختالفات  فإن  ذلك  الرغم من  وعلى  البسيط.  البصري  الفحص 

الشكل ١١. ٤
املرحلة األولى من التوازي املناسب حللقة الساق في الكماشة إبان إغالق احللقة:

يجب لف احللقة في الكماشة، بحيث يكون طرفي احللقة داخل نفس اجلزء املغلق من ثقب الكماشة، ثم يجب 

الضغط إلغالق احللقة بالكامل
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٦٥ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

باإلضافة  البيومترية  القياسات  تسجيل  فإن  وبالتالي،  العمرية.  والفئات  األنواع  بني  ما  التمييز  في  تفيد 
إلى حلقات الطيور هي ممارسة شائعة، ومن املمكن أن يكون لها تطبيقات عدة في دراسات احلصول على 
أو العمر. ويعتبر  النوع  التمييزية ومعدالت التعرض املعتمدة على  عينات املرض لتحديد معدالت اإلصابة 
أشيع  من  كلها  الذيل  وطول  اجلناح،  وطول  الساق،  من  السفلي  اجلزء  وطول  املنقار،  وطول  الوزن،  من  كل 
القياسات البيومترية التي يتم تسجيلها. وهناك بعض البيانات اإلضافية مثل وجود عالمات على حضانة 
البيض، ومرحلة طرح أو فقدان الريش وكلها توفر بيانات هامة وتكشف عن حالة حضانة البيض أو احلالة 

الفسيولوجية للطائر عند أسره.

وزن الطائر
من  الرغم  على  الزنبركي،  امليزان  أو  األشعة،  ميزان  أو  اإللكتروني،  امليزان  باستخدام  الطائر  وزن  حتديد  ميكن 
أن امليزان الزنبركي (مثل ميزان بيزوال) هو عادة األكثر شيوعاً ويتميز بالعملية في االستخدام في املواقف 
امليدانية. ويجب أن يتوافر عدد من املوازين ذات األحجام اتلفة لتغطية مجموعة الطيور التي يحتمل أن 
يتم أسرها. ويجب وضع الطيور في حقائب قماشية أو غير ذلك من احلاويات األخرى للقيام بعملية وزنها. 
وعند استخدام امليزان الزنبركي، يتم تعليق الطائر من امليزان (الشكل ١٢. ٤) للحصول على الوزن اإلجمالي 
(الطائر + احلقيبة). وبعد ذلك يتم وزن احلقيبة أو احلاوية بعد كل استخدام وخصم وزنها من الوزن اإلجمالي 
للحصول على وزن الطائر (الوزن اإلجمالي - وزن احلقيبة = وزن الطائر). ويجب دوماً تسجيل الوزن الكلي، ووزن 

احلقيبة في املفكرة امليدانية.

طول منقار الطائر وعمقه
يتم قياس طول املنقار وعمقه باستخدام مقياس فيرنير املنزلق. ووفق ساللة الطائر، يتم أخذ ثالث قياسات 
(الطيور  املخ  إلى  املنقار  حافة   (٢ (اجلواثم)،  اجلمجمة  أسفل  حتى  املنقار  حافة   (١ املنقار:  لطول  مختلفة 
اجلارحة)، ٣) طرف املنقار إلى الريش في قاع املنقار (ساللة األناتيد، واوضات، وغير ذلك من الطيور األخرى 

ذات املناقير الطويلة). ويجب تسجيل املنهج املتبع في املالحظات امليدانية.

الشكل ١٢. ٤
عملية وزن الطائر باستخدام امليزان الزنبركي
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الشكل ١٣. ٤
قياس طول منقار الطائر باستخدام مقياس فيرنير

الشكل ١٤. ٤
قياس عمق منقار الطائر باستخدام مقياس فيرنير
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٦٧ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

لقياس طول منقار الطائر:
يجب فتح املقياس بحيث تكون الفتحة أوسع من طول املنقار. • 

يجب وضع الفك اخلارجي من املقياس برفق على قاعدة املنقار حيث يبدأ القياس (قاعدة اجلمجمة،  • 
املخ، أو الريش).

.( يجب حتريك الفك الداخلي من املقياس حتى ميس الطرف البعيد من املنقار (الشكل ١٣. ٤ •
ويجب تسجيل طول املنقار مقرب إلى أقرب ٠٫١ • مم في املفكرة امليدانية.

ولقياس عمق منقار الطائر: 
يجب فتح املقياس بحيث تكون الفتحة أوسع من عمق املنقار. • 

يجب وضع الفك الداخلي من املقياس أمام قاعدة الفك السفلي. • 
يجب وضع الفك اخلارجي من املقياس في الداخل حتى متس الفك العلوي، سواء عند قاعدة املنقار  • 

حيث يبدأ الريش أو عند احلافة التقريبية من فتحة األنف. (الشكل ١٤. ٤)
يجب تسجيل عمق املنقار مقرباً إلى أقرب ٠٫١ • مم (ومكان أخذ القياس (الريش أم فتحة األنف) في 

املالحظات امليدانية.

طول اجلزء السفلي من ساق الطائر
يتضمن قياس اجلزء السفلي من الساق قياس طول عظمة اجلزء السفلي، ويتطلب كذلك استخدام مقياس 

فيرنير. لقياس اجلزء السفلي من الساق: 
يجب فتح املقياس بحيث تكون الفتحة أوسع من طول اجلزء السفلي من الساق. • 

يجب وضع الفك  الداخلي في سن املفاصل الداخلية اخلاصة بعظام اجلزء السفلي من الساق على  • 
ظهر ساق الطائر.

الساق  من  السفلي  واجلزء  القدم  عظام  نحو  درجة   • ٩٠ بزاوية  أسفل  إلى  الطائر  قدم  ثني  يجب 
كما يجب إنزال الفك اخلارجي من املقياس إلى الداخل حتى ميس النقطة التي تنثني فيها القدم. 

(الشكل ١٥. ٤)
يجب تسجيل طول اجلزء السفلي من الساق مقرباً إلى أقرب ٠٫١ • مم في املالحظات امليدانية.

الشكل ١٥. ٤
قياس طول اجلزء السفلي من ساق الطائر باستخدام مقياس فيرنير
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٦٨

طول جناح الطائر 
يعرف طول جناح الطائر بأنه املسافة من أبعد جزء من اجلسم حتى طرف أطول ريشة رئيسية. وعلى نحو 
تقليدي، يتم قياس طول اجلناح من خالل بسط وتر اجلناح وفرده، وهي ممارسة تؤدي إلى احلصول على أفضل 
مم)  ٠ عالمة  عند  (مغلقة  عليها  عالمات  وضع  ميكن  مسطرة  إلى  حاجة  في  ونحن  تكامالً  النتائج  وأكثر 

الشكل ١٧. ٤
قياس طول جناح الطائر باستخدام مسطرة عادية

الشكل ١٦. ٤
قياس طول جناح الطائر باستخدام مسطرة اجلناح التي ميكن حتديد عالمات عليها
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٦٩ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

لقياسات وتر اجلناح. ولقياس جناح الطائر: 
يجب إنزال مسطرة اجلناح التي ميكن وضع عالمات عليها حتت اجلناح، ويجب الضغط على املفصل  • 

الرسغي برفق ولكن بقوة في مكان التوقف.
يجب فرد اجلناح مع املسطرة من خالل الضغط برفق على الريش اخلارجي بالقرب من قاعدة الريش  • 

األولي  (الشكل ١٦ .٤).
يجب استخدام السبابة برفق لفرد أطول الريشات األساسية مع املسطرة. • 

يجب تسجيل طول اجلناح مقرباً إلى أقرب ٠٫١ • مم في املالحظات امليدانية.

طول ذيل الطائر
بأنه املسافة من القاعدة إلى طرف أطول ريشات الذيل. ويتطلب قياس الذيل أكثر من  يعرف طول الذيل 

مسطرة عادية. ولقياس طول ذيل الطائر: 
يجب وضع مسطرة الذيل ما بني أطول ريشات الذيل والريش املغطي الواقع حتت الذيل حتى تصل  • 

إلى قاعدة الريشتني املركزيتني في الذيل.
.( يجب استخدام السبابة برفق لفرد ومد أطول ريشات الذيل مع املسطرة (الشكل ١٧. ٤ •

يجب تسجيل طول أطول ريشة في الذيل مقربًا إلى أقرب ٠٫١ مم في املالحظات امليدانية. •

عالمات حضانة البيض
أثناء موسم احلضانة، تصبح لدى الطيور رقعة خالية من الريش في املعدة حيث يقع الريش السفلي قبل 
بدء فترة احلضانة. وتلك الرقع اخلاصة بحضانة البيض تسمح باالنتقال الفعال حلرارة اجلسم من األم أو األب 
الرقعة اخلاصة بحضانة البيض في كافة  النمو. وال توجد هذه  احلاضن إلى البيض الذي يكون في مرحلة 

السالالت: فالبط على سبيل املثال ال يكون لديه هذه العالمة. 

الشكل ١٨. ٤
(Synthliboramphus hypoleucus) فحص رقعة حضانة البيض في طائر األوك
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وعادة ما تظهر عالمات حضانة البيض في األنثى والذكر في حالة مشاركة املهام، ولكن في حالة القيام 
مبهام احلضانة من قبل نوع واحد فقط، عادة ما تظهر في هذا النوع رقعة حضانة البيض. وتظهر في بعض 
سالالت الطيور رقعة واحدة فقط خاصة بحضانة البيض عادة ما تكون في وسط املعدة، في حني تتولد لدى 

بعض السالالت األخرى رقعتني مزدوجتني حلضانة البيض.
وفي حالة أسر الطيور أثناء موسم احلضانة، يجب التحقق من تلك الطيور التي تعرف بوجود رقعة 

حضانة البيض للتأكد من وجودها.
بالنسبة للسالالت ذات الريش الرفيع الرقيق (مثال اجلواثم)، يجب حمل الطائر (تقنية احلمل املطوق)  • 
بحيث تكون بطن الطائر إلى أعلى بالقرب من وجه املتعاملني مع الطيور، ويكون رأس الطائر في هذه 
ا عن املتعامل مع الطيور، ويجب النفخ برفق في بطن الطائر لرفع الريش املغطي للجسم  احلالة بعيدً

والكشف عن رقعة حضانة البيض. 
بالنسبة للسالالت املائية التي تتميز بوجود ريش سميك: يجب حمل الطائر (تقنية اإلمساك باليدين  • 
ا عن املتعامل مع  املقلوبة) بحيث تكون بطن الطائر إلى أعلى ويكون رأس الطائر في هذه احلالة بعيدً
الطيور، وبجب استخدام اإلبهامني لرفع الريش املغطي للجسم املوجود على البطن برفق والكشف 

عن رقعة حضانة البيض. (الشكل ١٨. ٤).

معدالت طرح الريش
الريش يحتل أهمية كبرى لبقاء الطيور التي تقضي وقت كبير في العناية به للحفاظ عليه في حالة جيدة. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن اإلجهاد والتقطع مبرور الوقت يجعل حالة الريش تتدهور. وبالتالي متر كافة الطيور 
بفترات منتظمة تتخلص فيها من كل الريش القدمي وتستبدله بريش جديد من خالل عملية يطلق عليها 
اسم طرح الريش (الشكل ١٩. ٤)، وتختلف أمناط طرح الريش باختالف السالالت، فبعض السالالت تطرح 

ريشها سنوياً، في حني تطرح بعض الطيور األخرى ريشها على فترات أبعد أو أقرب. 

الشكل ١٩. ٤
طرح ريش اجلناح (الحظ الغالف األزرق أسفل الريش األساسي) 

(Alopochen aegyptiacus) في األوزة املصرية
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٧١ التعامل مع الطيور وتقنيات تثبيت احللقات 

الريش اجلديد هو عملية مجهدة جداً بالنسبة للطيور حيث تستهلك الكثير من طاقتها، ولذا فهي  ومنو 
تتعرض للكثير من الضغط اجلسماني أثناء طرح الريش، ولذلك فإن تسجيل وجود عملية طرح الريش في 
الطيور التي يتم أسرها هو أمر ضروري لتحديد الفترات التي تكون الطيور فيها ضعيفة وأكثر عرضة للمرض. 
ولقد مت تصميم عدة خطط لتمييز التقدم والتطور في عملية طرح الريش، إال أن هذه اخلطط تخرج عن 
نطاق هذا الدليل. ولذلك يتوجب على أولئك الذين يشعرون باحلاجة إلى احلصول على املزيد من املعلومات عن 

عملية طرح الريش الرجوع إلى واستشارة أي من جني وميلفيل (١٩٨٣) أو جيني ووينكلر (١٩٩٤).

املراجع ومصادر املعلومات
بيرالين، إف. ١٩٩٥. دليل الطرق امليدانية إلي إس إف ESF مشروع هجرة الطائر املغرد األوروبي األفريقي. إي 

إس إف ESF. فيلهمزهافن، أملانيا.
بيكر، جيه كيه. ١٩٩٣. دليل تقدير عمر ونوع الطيور من غير اجلواثم. بي تي أو BTO، ذتفورد، اململكة املتحدة 

البريطانية.
باالتشاندارن، إس. ٢٠٠٢. دليل وضع الشرائط حول الطائر الهندي، جمعية بومباي للتاريخ الطبيعي، 

بومباي، الهند.
مركز أبحاث هجرة الطيور. ١٩٨٣. دليل وضع شرائط حول الطيور. دليل التعريف بالطيور اليابانية. معهد 

ياماشينا لعلوم الطيور، شيبويا، طوكيو.
بوسي، بي. ٢٠٠٠. دليل محطة الطيور. شبكة الهجرة اخلاصة بالطيور جنوب شرقي أوروبا، جامعة 

جداسنسك، تشوسيو، بولندا. 
ديبير إس جيه، لوكوود، جي إم، رايجيميكرز، جيه إتش إف إيه، رايجيميكرز، جيه إم إتش، سكوت، 

دبليو إيه، أوشادلويس، إتش دي وأندرهيل، إل جي. طبعات. ٢٠٠١. دليل إيه دي يو ٥: دليل وضع حلقات 
حول الطيور سافرينج SAFRING. وحدة دميوغرافيا الطيور، جامعة كيب تاون، جنوب أفريقيا 
.(web.uct.za/depts./stats/adu/pdf/ringers-manual.pdf متاح كذلك على الشبكة في)

جونت، إيه إس، أورينج، إل. دبليو. إيبل، كيه بي، وأندرسون، دي دبليو، وبابتيستا إل إف، وبارلو جيه سي 
ووينجفيلد جيه سي. ١٩٩٧. إرشادات استخدام الطيور البرية في البحث. مجلس علوم الطيور، 

واشنطن العاصمة.
جني، إتش بي وملفيل، دي إس. ١٩٨٣. دليل بي تي أو BTO ١٩: طرح الريش في الطيور. الصندوق األوروبي 

لعلوم الطيور، ترينج، اململكة املتحدة البريطانية.
جيني، إل، ووينكلر آر. ١٩٩٤. طرح الريش والتقدم في العمر في اجلواثم األوروبية. املطبعة األكادميية، لندن. 

ميتشتل، تي إل. ١٩٩٨. األبا: جهاز قياس تقييد اجلوارح وغير ذلك من الطيور الكبيرة األخرى. جريدة علوم 
الطيور امليدانية، ٦٩: ٦٦-٧٠.

ماكلور، إي. ١٩٨٤. التعامل مع الطيور. مطبعة بوكسوود، باسيفيك جروف، كاليفورنيا، الواليات املتحدة 
األمريكية.

ريس إي سي. ٢٠٠٦. بجع بيويكس. تي وإيه دي. بويزر، لندن.
شمنيتز، إس دي. ٢٠٠٥. عملية أسر الطيور البرية والتعامل معها. في سي إي براون، طبعة. تقنيات 

حتقيقات وإدارة احلياة البرية، ص ٢٣٩- ٢٨٥. جمعية احلياة



٧٣

الفصل اخلامس 

إجراءات جمع عينات املرض
 (HPAI) البرية قد تلعب دوراً في نقل وانتشار مسببات املرض القوية تشير األدلة الظرفية إلى أن الطيور 
لفيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أن برامج مراقبة املرض في 
أوروبا، وآسيا، وأفريقيا واألمريكتني، قد حصلت على عينات (٢٠٠٤ - ٢٠٠٧) من مئات اآلالف من الطيور البرية، 
التي بدت تتمتع بصحة جيدة، فليس هناك دليل قاطع يشير إلى أن الطيور البرية تقوم بدور احلامل الفيروسي 
ملسببات املرض القوية (HPAI) لفيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور كونها قادرة على السفر ملسافات 
طويلة وبالتالي نقل الفيروس. ولهذا، فلقد مت عزل الطيور املصابة بفيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور 

بشكل مبدئي في حاالت املرض واالعتالل أو في حاالت موت الطيور البرية. 
وفيما تواصل مسببات املرض القوية (HPAI) لفيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور إعادة ظهورها 
تزداد أهميتها على نحو  املرض، سوف  النشطة على  الرقابة  برامج  الدواجن، فإن  بشكل متفرق في مزارع 
كبير لتحديد ما إذا كانت الطيور البرية تقوم بالفعل بدور الناقل في االنتقال واالنتشار اجلغرافي للفيروس. 
وحلسن احلظ، فإن عينات مرض (H5N1) في الطيور البرية تتضمن تقنيات توسعية محدودة ميكن تعلمها 
في  استكمالها  وميكن  نسبياً،  مباشرة  التقنيات  وهذه  األساسية.  اإلجراءات  على  التدريب  عقب  بسرعة 
الرقابة  أن  األمر يعني  الطيور. وهذا  القليل منها على  أو وجود  آثار ضارة،  أي  دقائق معدودة، مع عدم وجود 
النشطة على املرض من املمكن دمجها في معظم الدراسات التي يتم فيها أسر الطيور البرية والتعامل 
معها. باإلضافة إلى ذلك، فإن جمع البراز احلديث من السالالت شبه املستأنسة والبرية من املمكن أن يكون 
عملية بسيطة ورخيصة في جتميع العينات للتعرف على فيروسات إنفلونزا الطيور، وخاصة في حالة عدم 

القدرة على أسر الطيور البرية.
العزل  التي تضمن  العينات  توفير  أهمية خاصة في  ويحتل  أساسي  أمر  للعينات هو  املالئم  واجلمع 
الفعال والتعرف على وجود مسببات املرض. وهذا الفصل يقدم وصف موجز ألكثر التقنيات العملية املتبعة 
في جمع عينات املرض واملستخدمة مع فيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور في مجموعة كبيرة من 
الطيور البرية. ويرجى العلم بأنه على الرغم من أن هذه التقنيات املتبعة في أخذ العينات تستخدم للطيور 
ملستوى  املناسبة  الواقية  الشخصية  املعدات  باستخدام  يوصى  املرض،  من  اخللو  عليها  يبدو  والتي  احلية، 
اخلطورة كلما مت التعامل مع الطيور، ذلك أن الطيور التي قد يبدو أنها سليمة قد تكون مصابة دون أن تظهر 
عليها األعراض اإلكلينيكية لإلصابة ب  (H5N1). ولذا ينبغي استخدام معدات احلماية الشخصية النظيفة 
البرية واألسراب  البرية وما بني الطيور  انتشار املرض ما بني الطيور  في كل من مواقع أخذ العينات ملنع 
املستأنسة. وينبغي كذلك إتباع ممارسات األمان احليوية اجليدة، في حالة عدم استخدام معدات احلماية 
االحتفاظ  ومواقع  اجلمع  مواقع  بني  ما  أو  واملستأنسة  البرية  الطيور  من  العينات  أخذ  في  الشخصية 

بالدواجن. 
وفي البالد التي لم تسجل فيها أي من حاالت املرض، يتضمن احلد األدنى من معدات احلماية الشخصية 
القفازات، والقناع، ومنظف مالئم ملا بعد التعامل مع الطيور. وعلى الرغم من ذلك فإن التعامل مع الطيور 
املريضة أو امليتة في مواقع تفشي املرض املشكوك بها يتطلب معدات احلماية الشخصية الكاملة (مبا في 
ذلك قفازات الالتكس أو الفينيل، والقناع، والنظارات، ورداء كامل، أو قميص طبي) هذا إلى جانب اإلجراءات 
اخلاصة في أخذ العينات وفي التعامل مع الطيور واملوصوفة في الفاو (٢٠٠٦). وإذا ما ظهرت على الطيور 
التي يتم أسرها أثناء برامج الرقابة النشطة األعراض اإلكلينيكية (انظر أسفل) للمرض املشكوك به (مثل 
احلكومية  بالوكاالت  واالتصال  الطيور  مع  التعامل  أنشطة  كافة  وقف  الفور  على  يجب   ،((H5N1) عدوى 

والبيطرية وتلك اخلاصة باحلياة البرية املناسبة في البالد
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(على  الطيور  إلنفلونزا  املسبب   (H5N1) لفيروس  القوية  املرض  ملسببات  احملتملة  األعراض  وتتضمن 
سبيل املثال ال احلصر): اإلسهال، والتقيؤ، والعطس، والضعف، والقرح املفتوحة، واإلفرازات من الفم واألنف 
/العصبية  السلوكية  والتغيرات  امللتحمة،  ذلك  في  مبا  الرأس  أنسجة  لون  وتغير  وانتفاخ  املعدة،  أو  واألذن، 
(السقوط، وميل الرأس، ولف الرأس والرقبة، والنوبات املرضية، والدوار، والشلل)، ووجود بعض األعراض الغريبة 
على الريش في الدجاج. وقد تظهر كذلك في بعض سالالت الطيور البرية املشكوك فيها بعض من هذه 
األعراض ولكن وجودها وحدتها يختلف إلى حد كبير. وتلك األعراض اإلكلينيكية غير مقصورة على اإلصابة 
بفيروس  (H5N1) املسبب ملرض إنفلونزا الطيور فقط، ولكنها تشير إلى وجود مرض إكلينيكي خطير يحتاج 

إلى التشخيص والتحقق منه على الفور. 
وفيما يلي عرض لتقنيات جمع عينات املرض في ظل االفتراضات  التالية: 

إجراء كافة التحقيقات من قبل أشخاص مدربني. • 
ويتم  املدربني،  األفراد  خالل  من  العينات  منها  تؤخذ  التي  الطيور  من  كل  على  بوضوح  التعرف  يتم  • 
تسجيل املعلومات املتعلقة بالطيور (الساللة، ومتى أمكن النوع، والعمر) على النحو املناسب، وفي 

حالة  الشك ميكن التقاط صور (انظر اإلرشادات اخلاصة بالتقاط صور ذات جودة عالية في ملحق أ). 
.( ينبغي االلتزام باحتياطات الصحة البشرية والسالمة احليوية (انظر الفاو ٢٠٠٦ •

احلصول على موافقات من الوكاالت املسئولة احمللية، والدولية، والفدرالية البيطرية، وتلك اخلاصة  • 
باحلياة البرية قبل إجراء أي حتقيق.

ينبغي إجراء حتقيق في انتشار املرض بالتعاون مع ممثلي الوكاالت احلكومية اتصة، والفاو، واملنظمة  • 
العاملية لصحة احليوانات (OIE) متى أمكن.

املسح الرغامي ومسح إست الطيور
املسحات التي يتم أخذها من إست الطيور أو املسحات الرغامية ميكن استخدامها في البيئات الفيروسية 
أو في سلسلة تفاعالت أنزمي بلمرة النسخ العكسي (RT-PCR) الختبار وجود العديد من مسببات املرض 
الفيروسية، مبا في ذلك فيروسات إنفلونزا الطيور. وعلى الرغم من أن فيروسات إنفلونزا الطيور غير املسببة 
 (HPAI) للمرض تتكاثر أساساً في املسار املعوي للطيور، فإن السالالت احلديثة من مسببات املرض القوية
لفيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور مت احلصول عليها من العينات الرغامية وعينات إست الطيور. ولقد 
كشفت األبحاث، أنه على العكس من فيروسات إنفلونزا الطيور األخرى، فإن األنواع الفرعية من مسببات 
ولفترات  مرتفعة  مستويات  إلى  تتكاثر  الطيور  إلنفلونزا  املسبب   (H5N1) لفيروس   (HPAI) القوية  املرض 
طويلة في اجلهاز التنفسي مقارنة باجلهاز الهضمي واملعدة واألمعاء (ستورم راميريز وآخرون ٢٠٠٤، هولسي 
من  عالية  تركيزات  على  العثور  مت  التجريبي،  التعرض  وبعد  ذلك،  إلى  وباإلضافة   (٢٠٠٥ وآخرون  بوست   -

قائمة معدات عينات املسح الرغامي ومسح إست الطيور

معدات احلماية الشخصية. ١ .
ماسحات ذات أطراف من الداكرون أو الرايون. ٢ .

أنابيب كريوفيال سعة ٢- ٢٫٥. ٣ مل ذات رأس لولبي.
طريقة للنقل الفيروسي. ٤ .

مقص / كماشات. ٥ .
.٪ محلول كحول تركيز ٧٠. ٦

نتروجني سائل بارد أو متجمد لتخزين العينات. ٧ .
ملصقات ألنابيب كريوفيال وأقالم رصاص، أو أقالم غير قابلة للمسح. ٨ .

استمارات البيانات.  ٩ .
مصابيح الرأس أو مصابيح األقالم. ١٠ .
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الفيروس في العينات الرغامية أكثر من عينات إست الطيور في أي من األيام. وبالتالي فإن عمليات املسح 
الرغامي ومسح إست الطيور هي في الوقت احلالي التقنية املفضلة في احلصول على عينات ملراقبة فيروس 

(H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور في الطيور البرية.
وتتطلب تقنيات املسح املاسحات ذات الطرف املصنوع من الداكرون أو الرايون (الشكل ١. ٥)، جتنب 
النمو  أو  اجلينات  اكتشاف  متنع  قد  أنها  ذلك  اخلشبية  األعواد  أو  القطني  الطرف  ذات  املاسحات  استخدام 
الفيروسي (نظراً لنشاط إنزمي تخليق RNA في القطن أو سليولوز اخلشب) ويجوز استخدام املاسحات ذات 
الكريوفيال  أنابيب  استخدام  إلى  احلاجة  تنشأ  وقد  الصغير.  احلجم  ذات  للطيور  وخاصة  السلكي،  الساق 
التي حتتوي على وسيط النقل الفيروسي (VTM) لتخزين العينات ونقلها. ويجب اختيار أنابيب الكريوفيال 
وامللصقات املناسبة لدرجات حرارة التخزين املرغوب فيها، ذلك أن بعضها معتمد فقط لالستخدام في الثلج 

اجلاف وغير مخصصة لالستخدام في النتروجني السائل.
وميكن إعداد وسيط النقل الفيروسي (VTM) محلياً في املعمل (انظر اإلرشادات في موقع منظمة 
الصحة العاملية ١٧WHO) ، أو ميكنك شرائها كمعدات من التجار (مثال إي بي دي وسائط النقل الفيروسي 
العاملية أو مجموعة سيالماتيكس للنقل الفيروسي٢٨) وينبغي تخزين وسيط النقل الفيروسي (VTM) في 

درجات حرارة منخفضة (أقل من ٤ درجة مئوية) في امليدان قبل استخدامها.
كما أن اختبارات الكشف السريع باستخدام املاسحات الرغامية للكشف عن النوع أ من الفيروس 
(في حالة إنفلونزا الطيور، أي من األنواع الفرعية احملتملة البالغ عددها ١٤٤ نوعاً) متاحة لالستخدام في 
احلقل، ولكن هذه االختبارات غير حساسة نسبيًا وقد تتطلب معيار كبير من الفيروس للحصول على نتيجة 
إيجابية، وبذلك فإن قيمة االختبار السلبي قد تكون منخفضة (أي أن اإلصابة موجودة ولكنها ليست على 

مستوى عال مبا يكفي بحيث تظهر النتيجة اإليجابية على الشريط التشخيصي). 

http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_EPR_ARO_2006_1/en/index.html   ٧
http://www.bd.com/support/locations.asp   ٨

الشكل ١. ٥
املاسحة املعقمة ذات الطرف املصنوع من الداكرون، للعينات الرغامية، وعينات البلعوم، وإست الطيور
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وعلى الرغم من ذلك فإن االختبار اإليجابي إلى جانب السيناريو اإلكلينيكي املتوافق مع اإلصابة بفيروس 
أن  من  الرغم  على  الفور،  على  بذلك  اتصة  السلطات  إخطار  يتطلب  الطيور  إلنفلونزا  املسبب   (H5N1)
التشخيص الفعلي لفيروس (H5N1) املسبب إلنفلونزا الطيور قد يتطلب التحقق منه من خالل االختبارات 

املعملية.

إجراءات املسح
ال  وقد  الطيور متشابهة.  الرغامي ومسح إست  املسح  وتقنيات  فإن معدات  العينات،  أخذ  بخالف مواقع 
يكون املسح الرغامي ممكناً بالنسبة للطيور الصغيرة (اجلواثم) ذات الفتحات الرغامية الضيقة. وفي هذه 

احلاالت، يتم إجراء مسح للبلعوم. ويجب التأكد من استخدام ماسحة ذات حجم مناسب للطائر.
يجب فتح عبوة املاسحة من ناحية الساق، كما يجب التأكد من عدم مالمسة طرف املاسحة ألي  • 

شيء قبل أخذ العينة أو بعدها. 
من ممر الهواء (الترقوة) في ظهر فم الطائر. وللوصول إلى فتحة الترقوة،  يتم جمع املاسحات الرغامية  •
من املفيد عادة سحب اللسان برفق إلى األمام، مع تعريض الترقوة في الطرف اخللفي من اللسان. 
ويجب االنتظار حتى يتنفس الطائر وينفتح الغضروف احلامي للترقوة قبل إدخال املاسحة ومالمسة 
جوانب وظهر الترقوة برفق بها (الشكل ٢. ٥)، ومن املمكن أن يساعد حتريك لسان الطائر إلى األمام 

على الكشف عن الترقوة.
من خالل لف طرف املاسحة برفق حول اجلزء الداخلي من فم الطائر وخلف  يتم إجراء املسح البلعومي  •

اللسان (الشكل ٣. ٥).
من خالل إدخال طرف املاسحة بالكامل في إست الطيور مع املسح  يتم جمع مسح إست الطيور  •
بحركتني إلى أربع حركات دائرية، مع الضغط برفق على السطح ااطي (الشكل ٤. ٥)، وهز أي من 

بقايا البراز من على املاسحة برفق قبل وضعها في أنبوب الكريوفيال.

الشكل ٢. ٥
املوقع املناسب للماسحة الرغامية

السهم يشير إلى فتحة الترقوة
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٧٧ إجراءات جمع عينات املرض 

الشكل ٣. ٥
اإلجراءات املناسبة للمسح البلعومي

الشكل ٤. ٥
اإلجراءات املناسبة ملسح إست الطيور
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 • (VTM) يجب إزالة املاسحة برفق، وفتح األنبوب، ووضع طرف املاسحة في وسيط النقل الفيروسي
حوالي ٤/٣ املسافة إلى قاع الزجاجة، كما يجب جتنب املغاالة في ملء األنبوب الكريوفيالي ذلك أن 

احملتويات قد تتمدد وتتسرب أثناء عملية التجميد.
 ، • (VTM) يجب قطع أو كسر ساق املاسحة بحيث يتبقى طرف املاسحة داخل وسيط النقل الفيروسي
السلكي، ميكن  الساق  ذات  املاسحات  استخدام  حالة  وفي   ،(٥  .٥ (الشكل  الزجاجة  غلق  يجب  ثم 

قطعها باستخدام قاطعات السلك.
عند استخدام املقص أو قاطعات السلك لقطع ساق املاسحة، يجب القيام بعملية تعقيمه بعد  • 

كل استخدام من خالل تنظيف النصل باستخدام محلول كحولي تركيز ٧٠٪. 

الشكل ٦. ٥
األنبوب عليه امللصق مكتوب عليه التاريخ، والساللة، ونوع العينة، والرقم التعريفي اخلاص لكل من الطيور التي 

مت أخذ العينات منها، والذي يشير إلى قاعدة املعلومات التي حتتوي على كافة البيانات املتعلقة بذلك الطائر.

الشكل ٥. ٥
(VTM) الوضع املناسب لعينة املاسحة في وسيط النقل الفيروسي
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٧٩ إجراءات جمع عينات املرض 

يجب وضع ملصق على كل عينة يحتوي على التاريخ، والساللة، ونوع العينة (رغامية أم من إست  • 
الطيور)، وكذلك الرقم التعريفي اخلاص بكل من الطيور التي تؤخذ العينة منها والتي يشير إلى 
قاعدة البيانات التي حتتوي على كافة املعلومات املتعلقة بذلك الطائر (الشكل ٦. ٥)، ويجب أن تكون 
امللصقات مكتوبة مبادة ال تذوب عند البلل، ثم يتم وضعها في النتروجني السائل (الشكل ٧. ٥) أو 

اإليثانول أو تخزينها في درجات حرارة أقل من -٧٠ درجة مئوية.
يجب التحقق مع مورد وسيط النقل الفيروسي (VTM) لتحديد طرق التخزين املناسبة لهذا الوسيط. 
بتخزين  القيام  يجب  التجميد،  أو  التبريد  يتطلب   (VTM) الفيروسي  النقل  وسيط  استخدام  حالة  وفي 
في  أو  أقل،  أو  مئوية  درجة   ٤ حرارة  درجة  في  الثلج  على  الغلق  محكمة  بالستيكية  حقيبة  في  العينات 
النتروجني السائل. ومن املهم احلفاظ على السلسلة الباردة في خالل مراحل التخزين والنقل ذلك أن فقد 
املعدات  تكون  قد  وعلى مستوى جتاري  للتشخيص.  العينات  إلى عدم صالحية  يؤدي  قد  الباردة  السلسلة 
املتاحة التي توقف نشاط  الفيروس والتي حتافظ على استقرارها في درجة حرارة الغرفة خيار دعم مناسم 
للمواقع امليدانية البعيدة، حيث ال ميكن احلصول على تخزين السلسلة الباردة لوسائط النقل. وفي حالة عدم 
القدرة على نقل العينات إلى املعمل في غضون ٢٤-٤٨ ساعة، فسوف نحتاج إلى التخزين على املدى البعيد 

في النتروجني السائل أو في الفريزر في درجات حرارة تقل عن ٧٠ درجة مئوية. 

الشكل ٧. ٥
حاوية النتروجني السائل املستخدمة في جتميد العينات واالحتفاظ بها عند العمل في املواقع البعيدة.
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٨٠

أخذ عينات الدم
تشير عينات فحص مصل الدم إلى تعرض مسبق للفيروس وذلك بالكشف عن األجسام املضادة في الدم 
بطرق  الدم  عينات  وميكن جمع  أهداف جينية معينة.  أو  الفيروس  الكشف عن مولدات مضادات  بدالً من 
متعددة تعتمد على حجم الطائر؛ حيث يتم أخذ الدم من الطيور الصغيرة (مثل الطيور اجلاثمة والطيور 
اوضة) من حبل الوريد (من اجلانب األمين للرقبة الرسم التوضيحي ٨. ٥) باستخدام حقنة أنسولني سعة 
٠٫٣ - ٠٫٥ مل وإبرة (قياس ٢٢- ٣٠) خاصة بالنسيج اللحمي الضام قياس ٠٫٣٣ مم وتتراوح هذه اإلبرة حسب 
حجم الطائر. أما أخذ عينات الدم في الطيور الكبيرة (مثل البط والطيور املائية والنورس ومالك احلزين) فيكون 
في حبل الوريد الصدري قرب منطقة النحر أو من وريد مشط القدم األوسط (الرجل) (الرسم التوضيحي 
٩. ٥) باستخدام حقنة سعة ١-٢ مل وإبرة (قياس ٢٣ - ٢٧) خاصة بالنسيج اللحمي الضام. وقد يكون وريد 

الذراع (اجلناح) خياراً مناسباً ألخذ عينات الدم من بعض الطيور الكبيرة في حجمها.
وبشكل عام، فإنه من اآلمن جمع ما مقداره ٠٫٣- ٠٫٦ سم مكعب من الدم لكل ١٠٠ غرام من كتلة 
جسم الطيور احلية (على أن ال يتجاوز حجم الدم املأخوذ ١٪ من كتلة اجلسم)على الرغم من أنها تعد ممارسة 

جيدة أخذ عينات كافية من الدم فقط إلجراء الفحوصات املطلوبة.
ويتنوع موقع حقن الوريد املثالي (وهو املوقع  الذي تخترق فيه إبرة النسيج الضام الوريد) باالعتماد 
على نوع الطيور التي سيتم أخذ العينة منها. وبشكل بديهي، فإن تقنيات حقن الوريد في الطيور الكبيرة 
أسهل بكثير مقارنة مع الطيور الصغيرة وتصبح كافة التقنيات سهلة التطبيق على كافة األنواع مهما 
تغير حجمها مع مرور الوقت. ويجب وضع شاش مربع الشكل بعد أخذ عينة الدم املطلوبة والضغط على 
موقع احلقن حال إزالة اإلبرة من جسد الطائر وتستمر عملية الضغط على الوريد ملدة ٣٠ ثانية وهذا يساعد 

الطائر على عدم الشعور بتثخر الدم املؤلم حتت اجللد والذي قد يعيق حركة اجلناح أو الرجل.
من  الدم  نقل  عند  املثبتة)  غير  للحقن  (وذلك  التخثر  خطر  لتقليل  احلقنة  من  اإلبرة  بإزالة  وينصح 

األنبوب وذلك بنفث الدم برفق في اجلدار الداخلي للقارورة.

الرسم التوضيحي ٨. ٥
إجراء أخذ عينة الدم من حبل الوريد الصدري قرب منطقة النحر
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٨١ إجراءات جمع عينات املرض 

يجب كشف موقع ثقب الوريد عند أخذ عينة الدم من حبل الوريد الصدري قرب منطقة النحر أو من  • 
وريد الذراع (اجلناح) واستخدام الكحول لترطيب الريش وبعدها فصل الريش باستخدام أصابع اليد.

إن أفضل طريقة ألخذ عينات الدم من األوردة الذراعية أو القدمية تكون بالضغط على الوريد األقرب  • 
(باجتاه القلب) ملوقع احلقن املرغوب به ملنع تدفق الدم مؤقتاً وتسهيل حتديد موقع الوريد.

إن أفضل وأسهل طريقة ألخذ عينات الدم من الوريد الصدري تكون بالضغط على الوريد املوجود في  • 
اجلانب األمين من الرقبة على مستوى عظمة الترقوة.

قائمة املعدات الالزمة ألخذ عينات الدم

معدات احلماية الشخصية. ١ .
.( إبر األنسجة الضامة أو من نوع الفراشة وبأحجام مختلفة (قياس ٢٢-٣٠. ٢

حقن بأحجام مختلفة (١ سم مكعب - ١٢. ٣ سم مكعب).
أنابيب فصل مصل الدم بقمم حمراء وأنابيب فصل البالزما بقمم خضراء. ٤ .

جهاز طرد مركزي سهل احلمل (إذا توفر). ٥ .
٪ مع شاش قطني. محلول الكحول بتركيز ٧٠. ٦

األنابيب. ٧ .
ماصات معقمة. ٨ .

قلم حتديد يتعذر محوه والصقات لألنابيب. ٩ .
وعاء مبرد وثلج و/ أو نيتروجني سائل لتخزين األنابيب. ١٠ .

أوراق بيان مت تصميمها مسبقاً. ١١ .
وعاء حاد. ١٢ .

الرسم التوضيحي ٩. ٥ 
إجراء أخذ عينة الدم من وريد مشط القدم األوسط (الرجل).
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٨٢

وقبل إدخال اإلبرة في الطائر، يجب سحب املكبس للخلف إلطالق الفراغ املوجود في احلقنة والضغط  • 
لألمام بحيث ال يكون هناك أي هواء في احلقنة.

وبعدها يتم إدخال اإلبرة حتت اجللد بعناية بالغة ومن ثم بالوريد وبشكل مائل لألعلى بحيث تكون  • 
اإلبرة داخل الوريد وغير مالمسة جلداره. وميكن ثني اإلبرة عند أخذ العينة من الوريد الصدري بحيث 

تصبح منحنية الشكل لتسهيل دخولها إلى الوريد.
يجب سحب  الوريد،  داخل  أصبحت  قد  الضامة  باألنسجة  اخلاصة  اإلبرة  أن  من  التأكد  مت  حال  في  • 

مكبس اإلبرة بلطف وذلك إلمتام عملية سحب الدم.
وكما هو احلال عند كافة الطيور بغض النظر عن حجمها، فإنها تعاني من التوتر والشعور بالبرد أو  • 
أي عوامل أخرى التي قد تسبب انقباض األوعية وبالتالي تعوق تدفق الدم. وفي احلاالت التي ال يتدفق 
فيها الدم بسالسة فإنه ينصح القيام ببعض حركات التدليك اخلفيف فوق منطقة الثقب وذلك 

من أجل املساعدة في أخذ عينة الدم املطلوبة.
بعد أخذ عينة الدم، يجب تغطية منطقة الثقب بشاش قطني والضغط باألصابع إلى حني توقف  • 

النزيف وعادةً ما تكون مدته من ٣٠- ٦٠ ثانية.
الفضالت  وبعض  استخدامها  مت  التي  الضامة  باألنسجة  اخلاصة  اإلبر  ترتيب  بإعادة  القيام  يجب  • 

البيطرية األخرى في أوعية مالئمة وآمنة.
ات القمم احلمراء أو إلى  يجب القيام على الفور بنقل الدم من احلقنة إلى أنابيب فصل مصل الدم ذ •

أنابيب فصل البالزما ذات القمم اخلضراء وذلك لتحضيرها لعملية الطرد املركزي.
أو االحتفاظ بها في حمام من املاء البارد قبل وضعها في جهاز  ويجب القيام بتبريد أنابيب البالزما  •

الطرد املركزي.
درجة مئوية قبل  درجة حراراتها من ٢٢- ٢٥ •  تبلغ  تتخثر في غرفة  أن  فيجب  الدم  عينات مصل  أما 

وضعها في جهاز الطرد املركزي وذلك بالقيام بإمالة األنابيب قليالً لتسهيل عملية التخثر.
يجب وضع عينات الدم في جهاز الطرد املركزي  بعد أخذها لفصل األجزاء وإجراء التحاليل ابرية  • 
الالحقة. وميكن فصل عينات مصل الدم بوضعها في جهاز الطرد املركزي لعدة ساعات ودق العينة 

بحذر بعصا مستديرة ومعقمة إلخراج التخثر من القارورة.
ألنابيب (يفضل أن تكون أنابيب  بعد القيام بعملية الطرد املركزي، يجب نقل عينات املصل والبالزما  •
يسهل فتحها وذات حلقات مطاطية مستديرة مع استخدام ماصة نقل معقمة وفي حال عدم 

توفر تلك املاصات فيمكن سكب تلك العينات في األنابيب.
يجب وضع الصق يحدد أنبوب كل عينة معنون بالتاريخ والصنف ونوع العينة (بالزما أو مصل) ورقم  • 

هوية فردي لكل أنبوب.
ويعتمد اختيار أنابيب فصل املصل أو/ و البالزما على التحاليل ابرية التي سيتم تنفيذها والتي يجب 
التأكيد عليها مع اتبر قبل القيام بالعمل. كما ميكن االحتفاظ بأنابيب البالزما أو املصل املفصولة في 
حقيبة يتم فتحها وإغالقها بسحاب للتخزين والنقل حيث ميكن االحتفاظ بتلك العينات في الثلج بدرجة 
حرارة ٤ مئوية بشرط أن يتم شحنها خالل ٢٤- ٤٨ ساعة ووبغير ذلك يجب أن يتم تخزين تلك  العينات في 

وعاء من الثلج اجلاف أو في نيتروجني سائل أو في مجمدة تبلغ حرارتها -٧٠ درجة مئوية.
يتم  مركزي  طرد  جهاز  استخدام  فيجب  العمل  خالل  املركزي  الطرد  جهاز  توفر  عدم  حال  في 
تشغيله على البطارية أو جهاز طرد ذو ذراع يدوي أو إرسال عينات الدم التي ال يتم استخدامها مع جهاز 
ويتم  مئوية.   ٤ حرارة  درجة  عند  وحتفظ  ساعة   ٤٨  -٢٤ خالل  اتبر  إلى  شحنها  مت  إذا  اتبر  إلى  الطرد 
نقل العينات في قوالب ثلجية بوضع األنابيب بحقائب يتم فتحها وإغالقها بسحاب ولف تلك احلقيبة 
مبنشفة قبل وضعها في الوعاء املبرد وال يجوز أن تتجمد عينات البالزما أو املصل وكافة عينات الدم أو أن 
تتعرض ألي اتصال مباشر مع الثلج ألن ذلك قد يؤدي إلى تدمير خاليا الدم احلمراء وحدوث التخثر الذي 

نتائج التشخيص. يؤثر على  قد 



٨٣ إجراءات جمع عينات املرض 

أخذ عينات البراز
 ً أمرا الطيور  إنفلونزا  فيروسات  والداجنة الستقصاء  البرية  لألصناف  الغض  البراز  عينات  أخذ  تعد عملية 
إمساك  وأن عملية  العينات خاصةً  للغاية جلمع عدد كبير من  زهيدة  وهي طريقة  نسبياً  وبسيطاً  سهالً 
الطيور ليست أمراً مجدياً إلى حدٍ ما. وتسمى عينات البراز في بعض البلدان بالعينات البيئية مثل الواليات 

املتحدة األمريكية.
ويجب اتباع اإلرشادات التالية ألخذ عينات البراز من طائر فردي أو مجموعة من الطيور:

يجب مالحظة الطائر أو الطيور من مسافة بعيدة ومالحظة املنطقة التي جتتمع فيها تلك الطيور  • 
بحذر بالغ. وقد جتثم الطيور على األرض أو تكون بني مزارع الدواجن واحلقول وبعض األماكن الرطبة 

وعلى األسالك الكهربائية وصناديق البريد وبعض املباني التي قد تتغوط عليها أو عندها.
القيام بتحديد نوع الطيور الذي سيتم أخذ العينات منه والتأكد من أن ذلك الطائر أو الطيور جتثم  • 
ضمن جماعات من نوع محدد أو ضمن جماعات مختلطة إن أمكن ذلك وذلك للتأكد من نوع الطيور 
التي مت أخذ عينة البراز منها. فعلى سبيل املثال تشكل جماعات اإلوز اتلطة مشكلة لصعوبة 
فصل العينات أما نوع اإلوز اتلط مع طيور النورس فإنه لن يشكل أية مشكلة طاملا أن عينات البراز 

املأخوذة ميكن فصلها بسهولة وذلك باالعتماد على احلجم واللون واحملتوى.
إن املشي بسرعة نحو مجموعة من الطيور اجلاثمة قد يسبب هروبها ومن ثم طيرانها وذلك قد يدفع  • 

بعض الطيور للتغوط.
يجب التقليل من فرصة إعادة أخذ العينة من نفس الطائر وذلك بتحديد عدد عينات البراز التي مت  • 
أخذها من كل نوع والتأكد من أخذ العينات بالتساوي في املنطقة التي متت فيها مالحظة نوع معني 

من الطيور.

الرسم التوضيحي ١٠. ٥
ماسحة معقمة يتم استخدامها عند أخذ عينات البراز
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٨٤

قائمة املعدات الالزمة ألخذ عينات البراز

معدات احلماية الشخصية ١ .
 ٢ .(Dacron)قطعة حرير صناعي معقمة أو ماسحة بطرف

أنابيب معنونة مع ناقل متوسط احلجم. ٣ .
قلم حتديد يتعذر محوه والصقات لألنابيب. ٤ .

وعاء مبرد وثلج و/ أو نيتروجني سائل لتخزين األنابيب. ٥ .
أوراق بيان مت تصميمها مسبقاً. ٦ .

يجب أخذ العينات الغضة خاصة تلك التي ال تزال رطبة. أما عينات البراز اجلافة أو املسحوقة فإنها  • 
عادة ما تدل على عينات قدمية ويجب عدم أخذها النخفاض قيمتها التشخيصية. وقد تثبط درجات 

احلرارة العالية من نشاط الفيروسات خالل ساعات قليلة.
في  ووضعها   ( • ٥٫١٠ التوضيحي  (الرسم  معقمة  ماسحة  باستخدام  العينة  بجمع  القيام  يجب 
زجاحة معنونة والناقل املتوسط. وفي حال مت وضع املاسحة في الناقل الفيروسي املتوسط فيجب 

.(Dacron)جمع عينات البراز باستخدام قطعة حرير صناعي أو ماسحة بطرف
يجب مقاومة غرف البراز إلى األنبوب حيث أنه من األفضل القيام بدحرجة املاسحة على البراز وإبعاد  • 

املادة الزائدة.
يجب محاولة القيام بفحص اجلانب السفلي أو املظلل (ألن أشعة الشمس تقلل من إبقاء الفيروس  • 

على قيد احلياة).
قد يساعد وجود ملف مصور عن براز أنواع متعددة من الطيور في تطوير عملية جمع العينات. إن  • 

وجود منحنى لتحديد حجم البراز يعد أمراً مفيداً لتضمينه مع الصور.

املراجع ومصادر املعلومات
املفوضية األوروبية، دي جيه سانكو، ٢٠٠٦. إرشادات تنفيذ بحوث إنفلونزا الطيور في الطيور البرية والداجنة 

ويتم تطبيقها والعمل بها في الدول األعضاء في عام ٢٠٠٧. (متوفر أيضاً على املوقع اإللكتروني:
(http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/surveillance4_en.pdf 

املنظمة األغذية العاملية. ٢٠٠٦ مراقبة الطائر البري HPAI: جمع العينات من طيور صحية ومريضة وميتة، 
ك. روز إس. نيومان إم. يوهارت وجيه. ليوبروث. منظمة األغذية العاملية الكتيب اإلرشادي 

اخلاص باإلنتاج والصحة احليوانية رقم ٤، روما.
هيولس بوست، دي جيه، ستيرم- رامريز، كيه إم، هامبرد جيه، سيلير، بي.، جروفوركوفا، املفوضية األوروبية، 

كروس، إس، سكولتيسك، سي، بوثافاثانا، بي.،بيرنتاي، سي.، نوجيني، تي.دي، لونغ، إتش تي، ايبوسبوس، 
تي إس تشن، إتش إليس، تي إم جوان، واي بيريس، جيه إس آند ويبستر، آر جيه ٢٠٠٥. دور البط احمللي 

الداجن في في التحول احليوي لفيروسات انفلوانزا الطيور املعدية H5N1 في آسيا. محاضر األكادميية 
احمللية للعلوم في الواليات املتحدة األمريكية، ١٠٢: ١٠٦٨٢- ١٠٦٨٧.

ستيرم رامريز، كيه إم إليس، تي بوسفيلد، بي بيسيت، إل داريتينغ، كيه ريغ، جيه إي بون، إل جوان، واي بيريس، 
إم آند ويبستر آر جي ٢٠٠٤: ظهور فيروسات H5N1 املمرضة في هونغ كونغ عام ٢٠٠٢ في البط، 

جورنال أف فيرولوجي، ٧٨: ٤٨٩٢- ٤٩٠١.
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الفصل السادس

بحوث الطيور ومراقبتها 
يتطلب الفهم العميق واملتكامل عن الدور الذي تلعبه الطيور البرية في علم البيئة اخلاص بأمراض احليوانات 
مسببات  نشر  أو  نقل  أو  حلمل  قابليتها  تظهر  التي  واألنواع  األجناس  تلك  عن  أساسية  دراسات  الضارية؛ 
البرية ضمن ثالثة أصناف هي:  الدراسات األساسية عن جماعات الطيور  األمراض. وبشكل عام تقع هذه 
التعداد واملراقبة وأمناط احلركة والدراسات السلوكية. وستركز الدراسات األولية على التعداد واملراقبة وضمن 
أهداف معينة والتي تتضمن: ١) حتديد وفرة وكثافة األنواع املمثلة . ٢) مراقبة التغيرات املوسمية احلادثة على 
تركيبة وأعداد األنواع . ٣) وجود كافة أنواع الطيور ضمن حقل الدراسة. ويفيد تطبيق هذه التقنيات لفهم 
ظهور أمراض معدية مثل H5N1 في تقدمي نظام حتذير مبكر الستقصاء أعلى معدالت متوقعة للوفيات 

في أعداد الطيور البرية .
وتعتبر قوائم تعداد ومراقبة أعداد الطيور من املهام االعتيادية عند علماء األحياء وهناك العديد من 
تقنيات البحوث ومراقبة عينات الطيور. وبينما متتلك  كل تقنية املميزات اخلاصة بها؛ إال أن دراسة التقنية 
ومواطن  أنواع  ومميزات  الدراسة  وحجم حقل  الدراسة  بتلك  للقيام  املعينة  األهداف  على  تعتمد  املناسبة 
ويقدم  الدراسة.  تنفيذ هذه  عند  (السوقية)  واللوجستية  املالية  اجلدوى  إلى  إضافةً  الدراسة،  قيد  الطيور 
املستخدمة في معاينة ومراقبة  العملية  التقنيات  اإلرشادي إستعراضاً مختصراً عن بعض  الكتيب  هذا 
جماعات الطيور مع تأكيدٍ خاص على تلك التقنيات التي يتم تطبيقها على الطيور البرية (املتواجدة عند 
 .H5N1 الشواطىء) وغيرها من األنواع املعروفة واملشكوك بقابلية أجسامها على حمل أو نقل أو نشر فيروس
الطيور  أنواع  ووفرة  تركيبة  لتقييم  الدراسة  حقل  على  اتلفة  األساليب  من  العديد  تطبيق  ويتم 
البرية تبدأ من األعداد العامة لكافة احليوانات قيد الدراسة (إحصاء كامل) إلى استراتيجيات أخذ العينات 
التي توفر أعداد تقديرية عن جماعات الطيور والتي ميكن أن يتم استقرائها واالستدالل عليها من خالل حقل 
الدراسة بأكمله. وهناك مبدأ مهم يتم تطبيقه بغض النظر عن التقنية املطبقة؛ وهو أنه من الضروري 
وصف كافة التقنيات بشكل صحيح ومالئم وأن يقوم طاقم من املوظفني املؤهلني باستخدام طرق مثالية 
ثابتة ال تتغير مع مرور الوقت لكافة البحوث. وسيواجه املراقبون بالشك العديد من األنواع واحلاالت والبيئات 
خالل القيام ببحوثهم ويتم استخدام نتائج البحوث بشكل قليل في حال كان من الصعب حتديد نوع معني 
من الطيور خاصةً مع اختالف األساليب املنهجية املتبعة في الدراسة من يوم آلخر واختالف املواقع أيضاً. 
وبذلك يجب على املراقبني أن يكونوا قادرين على حتديد واحدٍ إن لم يكن كافة املواقع التي يتم مصادفتها أثناء 
القيام بالدراسة مبا في ذلك األنواع التي متت بصلة قريبة - أو لدرجة املطابقة - مع الطيور قيد الدراسة 

إضافةً إلى اموعات مختلفة األجناس واألعمار ضمن نوع معني من الطيور .

اإلحصاء الكامل 
معني  حقل  ضمن  الدراسة  في  املمثلة  احليوانات  كافة  حساب  هو  الكامل  اإلحصاء  إجراء  من  الهدف  إن 
للحصول على تقديرات غير متحيزة وموضوعية عن وفرة الطيور دون وجود أي تدخالت إحصائية أو افتراضات 
كامنة. ويكون اإلحصاء الفعال مشروطاً على افتراض تسجيل كافة األفراد احلادثة في حقل الدراسة. وبذلك 
تكون اإلحصاءات مفيدة لألنواع املميزة والغريبة والتي تتواجد بكثرة في بيئات منفصلة ومعروفة. وهناك 
بعض احلاالت التي ميكن القيام فيها بإحصاء فعال يتضمن أعداداً كاملة من طائر مالك احلزين والغاقات 
التي تبني أعشاشها في األشجار وعلى طول حدود األراضي الرطبة ذلك أن الطيور املائية تتردد على األراضي 
الرطبة املكشوفة. كما ميكن القيام بهذه اإلحصاءات على الطيور املائية (عند الشواطىء) املتواجدة عند 

مواقع املد واجلزر وعند مصبات األنهار.
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إال أنه من الضروري وفي العديد من احلاالت مثل تلك التي تكون فيها أعداد الطيور املائية هائلة وضمن 
مجموعات كبيرة أو عندما يكون وقت الدراسة محدوداً جداً تقدير عدد األفراد أكثر من عد كل فرد على حدة، 
الطيور بشكل  أكثر من  أو  بتقدير ١٠٠٫٥٠٫٢٠٫١٠  أعداد  باستخدام  الواسعة  اخلبرة  ذوو  اإلحصائيون  ويقوم 
حلظي وفوري والقيام مبسحٍ دقيق من خالل عد اجلماعات ضمن تلك الوحدات باستخدام عداد مطابق. ومن 
املفضل القيام بعملية العد والتقدير ضمن وحدات صغيرة (الرقم ١٠هو من أكثر الوحدات استخداماً على 
األرجح) أما الوحدات املكونة من رقم ١٠٠أو أكثر فيتم استخدامها لعد الطيور أثناء طيرانها أو عندما تكون 

في أعشاشها (مستعمرات الطيور القاطنة في األعشاش) وعندما يكون وقت الدراسة محدود جداً.
ويكون اإلحصاء الكامل أكثر عمليةً عندما يستهدف أنواع مميزة وكبيرة مثل البجع، واألوز وهو الطريقة 
املفضلة خاصةً عندما تكون هناك شبكات فعالة من املشتركني للقيام بهذا العمل. وتعد هذه الطريقة 
انترناشونال /آي  والتي تقوم بها منظمات مثل ويت الندز  البجع  جيدة للقيام بإحصاء خاص ودوري على 
يو سي إن / إس إس سي / سوان سبيشاليست جروب / وعلى املستوى اإلقليمي (انظر على سبيل املثال 
وردن إت آل ٢٠٠٦). وللحصول على إحصاء منسق ذو منحى كبير عن الطيور البحرية مثال (إحصاء الطيور 
املائية الدولي السنوي) بتنسيق مع ويت الندز انترناشونال جروب (ديالني ٢٠٠٥أ ،٢٠٠٥ب) حيث متت تغطية 

كافة الطيور اتارة ضمن نوع معني ضمن سلسلة «بحوث لوك- سي» (سينو بيبي إت آل ١٩٩٨). 
اللوجيستية  بالتحضيرات  القيام  التقليدي  لإلحصاء  املطلوبة  والغايات  األهداف  حتقيق  ويتضمن 
استقصائها  ميكن  صغيرة  وحدات  إلى  اإلحصاءالكبير  حقل  تقسيم  يتم  ما  وعادةً  الضخمة.  (السوقية) 
ودراستها بشكل سريع ومالئم مع الوقت، أو باستخدام عدد مضاعف من املوظفني اتصني بنفس الوقت. 
وأعداد  األنواع  وحتديد  اإلحصاء  تقنيات  عن  مناسب  تدريب  إلى  البحث  فريق  يحتاج  الالحقة؛  احلاالت  وفي 
دقيقة للعد والتقدير، إضافةً إلى استخدام معدات حقل الدراسة (على سبيل املثال  حتديد املواقع ، ونظام 
حتديد املواقع العاملي) وفي كال احلالتني يجب وضع مدة البحث ضمن االعتبار. كما يحتاج املراقبون لوقتٍ كافٍ 
لفحص ومعاينة كل وحدة بحثية بشكل دقيق، لكن يجب عدم نقل األفراد من نوع معني بني وحدات البحث 

ويجب عدم عدها أكثر من مرة واحدة فقط.

الرسم التوضيحي ١. ٦
دراسة الطيور باستخدام التليسكوب
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بالكامل ويجب متييز  الدراسة  والدقيق إلجرائه ومسح حقل  التخطيط اجليد  كما يتطلب اإلحصاء 
وحدات البحث الفردية في حقل معني بسهولة؛ ألن عدم حتديد الوحدات بشكل وافٍ قد يؤدي إلى إهمال عدد 
من األفراد مرتني في اإلحصاء ويجب إجراء البحوث على كافة البيئات املتضمنة في حقل الدراسة والتي 
تناسب األنواع املستهدفة. وقد تؤدي التغطية غيرالكاملة مثل (إغفال حقل الدراسة واعتباره أقل مالئمة 

لألنواع املستهدفة) إلى فقد بعض األفراد ووجود بعض التحيز في بيانات البحث. 
وتقدم الصور الفوتوغرافية واملرئية تقنية مميزة عند إجراء اإلحصاء والتي مت استخدامها بشكل متزايد 
حقل  تغطي  التي  واملرئية  الفوتوغرافية  الصور  من  مجموعة  تقدمي  يتضمن  وهذا  األخيرة  السنوات  في 
الدراسة محض االهتمام بشكل كامل (وكافة احليوانات أيضاً املتضمنة فيها) والتي ميكن عدها فيما بعد. 
وعادةً ما يتم استخدام الطائرات إلجراء البحوث اجلوية وأخذ الصور الفوتوغرافية إال أن اخلطة التي تعطي 

آراءً ورؤئً واضحة عن حقل الدراسة تكون مالئمة إلجراء اإلحصاء.
ويتم  إجراء البحوث املصورة عن مسافة (أو ارتفاع) تقدم أو تعطي صوراً واضحة، وبذلك يتم حتديد 
األنواع بسهولة، ومتييز أفراد الطيور املوجودة في بعض اجلماعات املكتظة أو املستعمرات لكن ليس ملسافة 
قريبة جداً بحيث يتم فيها فقدان العالقة املكانية في الصور. وينصح بإجراء البحوث التي يتم عملها برياً أو 

بحرياً باستخدام القارب بأخذ صور جوية وذلك لتأكيد هوية النوع احملدد ومعاينة أي حتيزات أخرى ممكنة.

مخططات العينات
متكامل  إحصاء  إلجراء  املطلوبني  واجلهد  الوقت  حتديد  الدراسات  من  العديد  إجراء  عند  مينع  ما  عادةً 
ضمن  ومتكامل  مالئم  بحث  إلجراء  كفاية  كبيراً  الدراسة  قيد  احلقل  يكون  ما  عادةً  ألنه  وذلك  ودقيق 
مدة معينة من الوقت وفي هذه احلاالت فإن مخططات العينات تعطي بيانات تشير إلى تنوع الصنف 
املراقبني  لدى  اعتماداً  األنواع  أكثر  من  العينة  مخططات  وتعتبر  الدراسة.  حقل  ضمن  ووفرته  الواحد 
البحوث  إجراء  عند  هو  كما  ومحدداً  حاسماً  عامالً  يعد  ال  الوقت  ألن  البرية  البحوث  إجراء  عند  خاصةً 
احلصول على  وذلك لضمان  أكثر  أو  ببحث  للقيام  البحثية  اجلهود  بزيادة  وذلك يسمح   أوالبحرية،  اجلوية 

أعداد دقيقة وحتديدٍ صحيح لألنواع.
ويجب أن ال يكون مخطط العينة مقتصراً على عد الطيور الفعلية وال يتم استخدامه لذلك الغرض 
في حال تنقل الطيور بني مخططات العينة خالل عملية العد. وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق فائدةً 
عندما تكون األنواع املستهدفة ثابتةً نسبياً خالل فترة الدراسة؛ مثل الطيور التي تالزم مواقع معينة لتقطن 
أعشاس  عدد  الطيور  إنفلونزا  الستطالع  العينات  مبخططات  اخلاصة  التطبيقات  بعض  وتتضمن  فيها. 

.H5N1 الطيور البرية أو عدد اجليف عند نشوب فيروس
ويجب اعتبار ودراسة اختيار تقنية مخطط العينة بحذر وعناية عند تصميم أي دراسة ألنه قد يكون 
ملوقع اطط تأثير قوي على تقديرأعداد الطيور، ويجب اعتبار ذلك ضمن بعض العوامل مثل سلوك الطيور 
والتي تتطلب تقنيات عينات  العشوائية  احليوانات غير  توزيعات  تنتج من  والتي  والبيئات مختلفة اخلواص 
مطابقة. أما كافة التفاصيل عن مخططات العينات األكثر تعقيداً وحتليل التقنيات فهي خارج نطاق هذا 

الكتيب اإلرشادي إال أن بيبي إت آل (١٩٩٨-٢٠٠٠) قد يعطي مراجع مفيدة عن هذا املوضوع١٩.       

http://conservation.bp.com/advice/field.asp#fsm  ٩   متوفر تنزيل املعلومات مجاناً على املوقع اإللكترونى
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ومن أبسط التطبيقات، مت إجراء العد الكامل لكافة احليوانات (املمثلة بحرف ن ) في العينات النقطية 
لألحجام املعروفة ( املمثلة بحرف أ ) ويتم حساب كثافة اطط كما يلي: ك=ن/أ كم ميكن حساب معدل 
الكثافة (ك) من كافة اططات واالستدالل عليها من عموم حقل الدراسة ( أ ) وإلعطاء عدد تقديري عن 
وفرة احليوانات اإلجمالية: ن= (ك / أ) على الرغم من وجود وسائل أكثر تعقيداً مرغوب بها لتحديد معدل 

الكثافة وذلك بفحص التنوع في مخططات العينة. 
أعشاش  لتحديد  العينة  مخططات  استخدام  عن  بسيطاً  مثاالً   ٦٫٢ التوضيجي  الرسم  ويوضح 

الطيور املائية. 
إن الكثافة الفعلية في هذا العد االفتراضي ل ١٢٠ عش موزعة على ٠٫٤٨ كم٢ هي معدل الكثافة 
٢٥٠ كم٢. ومت الكشف عن إجمالي ١٦ عشاً في ستة مواقع مت اختيارها عشوائياً في مخططات ١٠٠ م٢ 
ملعدل كثافة ٢٦٧ عش كم٢ (١٦عش/٠٫٠٦كم٢) ويقدر معدل الوفرة بـ ١٢٨عشاً (٢٦٧عش كم٢ *٠٫٤٨ كم٢) 

خالل حقل الدراسة عموماً. 
وتتزايد دقة تقديرات الكثافة كلما تزايد اجلهد املبذول على الدراسة (عدد أو حجم اططات) في املثال 
أعاله؛ وينتج عن أخذ عينة مكونة من مخطط ١٠٠م٢ كثافات تتراوح من صفرإلى ٨٠٠ عش كم٢. ويعتمد 
حجم وعدد مخططات العينة على اجلهد املطلوب الستقصاء وحتري األفراد في النوع املستهدف. وبشكل 
بديهي، ميكن عمل مخططات أكبر وأضخم لألنواع التي يسهل التحري عنها والتي تتطلب زمناً أقل في 

البحث عن كل فرد وبذلك االقتراب من حتقيق شروط اإلحصاء الكامل .
وليست هنالك أي حاجة للقيام بعملية التربيع في مخططات العينة على الرغم من أن اططات 
منظمة الشكل (مربعة أو دائرية) تكون أكثر سهولة عند حتديدها والبحث فيها. وإذا مت البحث في اططات 

بشكل متكرر فيجب تخطيط احلدود وتسجيل اإلحداثيات بوحدة نظام حتديد املواقع.

الرسم التوضيحي ٢. ٦
استخدام مخططات العينة لتقدير كثافة ووفرة الطيور

مالحظة: متثل النقاط طيوراً فردية
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الشريط العرضي (أشرطة القطع املستعرضة)
تعد تقنية الشريط العرضي من أكثر التقنيات شيوعاً لتحديد تركيبة وكثافة الطيور، وبشكل أساسي تعد 
هذه التقنية من النسخ املعدلة واحملدثة عن تقنية مخطط العينة والتي يقوم  فيها املراقب بعملية العد 

من خالل مترير شريط عرضي ثابت طويل بدالً من البحث في مخطط كامل.
ويتم حتديد املقاطع العرضية بشكلٍ عشوائي والتي تكون عادةً ضمن مجاالت ثانوية مطابقة مل 
حقل الدراسة وذلك للحصول على عينات منوذجية لألنواع واألرقام لكل نوعٍ مت متثيله. وإذا استوفت تقديرات 
الكثافة املعدالت املرغوب بها؛ فإن األعداد تكون محدودة ألهداف معينة ضمن مسافة محددة وثابتة من 
طول  على  ميتد  الشكل  مستطيل  شريطاً  العينة  مخطط  يصبح  احلاالت  هذه  وفي  العرضي.  الشريط 

املسافة اجلانبية للمقطع (الشريط العرضي).
وقد مت اعتماد تقنية الشريط العرضي لدراسة العديد من األنواع والبيئات ذات تطبيقات مباشرة مع 
دراسات إنفلونزا الطيور. وقد مت تطوير منهجيات املقاطع العرضية اجلوية والبحرية خصيصاً الستقصاء أنواع 
البيئات  بالعديد من  التي تتعلق  البحوث  واملنهجيات من أفضل  مائية معينة ومميزة. وتعد هذه األساليب 
املائية املكشوفة، وميكن إجراء تقنيات املقاطع العرضية اجلوية لتقييم توزيع ووفرة الطيور املائية في كافة 
املناطق اجلغرافية خاصةً عندما تتداخل بيئات الطيور املائية مع حقول اإلنتاج الزراعي والدواجن وغيرها من 
املناطق احليوية املسببة لفيروس .H5N1 وعلى مستوى املنحنيات الصغيرة، مت إجراء تقنيات الشريط العرضي 
في البر على طول املناطق التي تتالقى فيها البيئات املائية مع املناطق احليوانية الداجنة وبذلك يتم حتديد 

أنواع معينة يحتمل أن تقيم في تلك البيئات.
وكما هو احلال في مخططات العينة؛ فإنه ميكن االستدالل على معدل الكثافة في مخطط املقطع 
ملقطع  بسيطاً  مثاالً   ٦٫٣ التوضيحي  الرسم  ويوضح  الوفرة.  تقدير  للحصول  الدراسة  حقل  من  العرضي 

عرضي ملسافة ٥٠متر (متتد مسافة ٥٠متر على جانب كل خط).
وكما هو احلال في املثال السابق فإن معدل الكثافة الفعلي هو ٢٥٠ حيوان لكل كم٢ ومت استقصاء ما 
مجموعه ١٧ حيوان على شريط عرضي يبلغ طوله ٧٠٠متر وعرضه ١٠٠متر لكثافة ٢٤٣ حيوان لكل كم  ٢ 
(١٧حيوان /٠٫٠٧ كم) ويبلغ تقدير الوفرة ١١٧حيوان (٢٤٣ حيوان كم٢ *٠٫٠٤٨ كم٢) ضمن حقل الدراسة 

بأكمله. 
وبشكل عملي، فإنه من النادر ما يتم اعتبار منهجية الشريط العرضي عملية بسيطة كما هو احلال 
الكثافة  البحوث وفي حال استوفت تقديرات  إجراء  العوامل قبل  العديد من  اعتبار  أعاله ويجب  املثال  في 
املعدالت املرغوب بها؛ فإن اختيار عرض الشريط العرضي املناسب هو احلل الوسط واألمثل بني زيادة احتمالية 
الكشف عن األنواع املستهدفة واستقصاء مجال دراسة كبير قدراإلمكان. وبشكل بديهي، تزداد احتمالية 
أنه من  الواضح  ومن  املكشوفة.  البيئات  في  والكبيرة  املميزة  )لألنواع  العرضي  الشريط  (وعرض  الكشف 
تغزو  التي  الصغير  الرمل  وسبر مجموعات طائر  لعد  متر  بعرض ٤٠٠  إنشاء شريط عرضي  املنطقي  غير 
املناطق الرطبة املزروعة وهذا من الطرق غير الفعالة أيضاً الستخدام شريط عرضي يبلغ طوله ٥٠متر لسبر 

واستقصاء أعدادٍ كبيرةٍ ومميزة من طائر األوز العراقي في بحيرة. 
وكما هو احلال في مخططات العينة، تقوم البحوث العامة على استخدام الشريط العرضي ملعرفة 
تقديرات الكثافة على افتراض الكشف عن كافة احليوانات الواقعة ضمن اطط.  وبذلك يفضل إجراء هذه 
البحوث في البيئات املكشوفة حيث تكون الرؤية متاحة وواضحة. إال أنه وعلى عكس مخططات العينة؛ فإن 
املراقب ال يترك الشريط العرضي ليقوم بعملية البحث في اطط وبذلك فإنه من الصعب كشف كافة 
احليوانات املوجودة في اطط بالكامل. وعادةً ما يتم استخدام املنظار (ويفضل استخدام مناذج الصور) عند 
إجراء البحوث باستخدام الشريط العرضي للمناطق البرية والبحرية لتساعد في الكشف املرئي عن األنواع 

وتقل احتمالية استخدام املساعدات املرئية عند إجراء البحوث اجلوية.
إن القدرة على عمل تقييمات سريعة ودقيقة عن مواقع الطيور ذات العالقة بحدود البحث هي عمل 
إلزامي وذلك لعمل تقديرات عددية ميكن االعتماد عليها، وأي خطأ يقع في حتديد موقع الطائر عند استخدام 
في املوضح  املثال  وفي  الكثافة   تقديرات  على  الشدة  بالغ  تأثير  له  يكون  أن  ميكن  العرضي  اخلط  تقنية 
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الشكل(٦٫٢) فإن عد ثالثة أفراد واقعة خارج احلد ينتج عنه كثافة معدلها ٢٨٧ حيوان لكل كم٢؛ بينما ينتج 
استبعاد ثالثة أفراد داخل احلد ٢٠٠ حيوان لكل كم٢.

اجلوية على  الدراسات  إجراء  يتم  أن  باحلد  العالقة  ذات  الطائر  الثابتة عن موقع  التقييمات  وتتطلب 
(وتقوم  املاء  فوق  مشابهة  ارتفاعات  على  متمركزون  البحريون  املراقبون  ويكون  العمودية  املسافة  نفس 
أجهزة العوامل املتغيرة اجلوية بعملية التسجيل الدقيق). وتعتبرالعوامل املساعدة في تقدير املسافة مثل 
التليسكوبات الصغيرة والعالمات املوجودة على نوافذ وأجنحة الطائرة مفيدةً جداً في تقومي أعني املراقبني 
خالل فترة التدريب، إال أن االعتماد على تلك العوامل املساعدة عادةً ما يحول دون حتديد عدد الطيور وهي 

املهمة األساسية التي من أجلها متت من أجلها القيام بهذه الدراسة. 
وميكن للمراقبني باستخدام تقنية الشريط العرضي في املناطق البرية وعلى القوارب أو في الطائرات. 
وتقدم الدراسات اجلوية تغطيةً ممتازة عن املساحة (إال أنها مكلفة جداً) مقارنةً مع الدراسات البرية والبحرية 
على الرغم من أن اال (املدى) املمتد يكون على حساب الدقة ألن سرعة الطائرة حتد من دقة املالحظة والتي 
جتعل من حتديد وعد األنواع أمراً صعباً للغاية. وفي الواقع يتطلب القيام بدراسةٍ جوية جيدة تدريبات خاصة 

وخبرة خاصة. 
وينصح باستخدام أساليب بحث مختلفة تساعد في عملية العد في حال مت الشك بحدوث بعض 
أن  احملتمل  فإنه من  املثال  واملعلومات)؛ فعلى سبيل  البيانات  (تثليث  الدراسة  ومنهجية  التحيز في خطة 
يهمل املراقبون طيوراً فردية أو أنواعاً معينةً من الطيور عند إجراء بحوث جوية. وقد تكشف البحوث البرية 
تلك  أن تكون  التحيزات وميكن  تلك  اجلوية عن  البحوث  باملساعدة مع  إجرائها  يتم  التي  البرية)  (املصداقية 
معدل  حتديد  إمكانية  أساس  على  تصحيحياً  عامالً  املتطابقة  النسخ  من  عدد  ضمن  املتالزمة  التحيزات 

نسبة األعداد بني أنوع بحوث عد الطيور التي ميكن أن يفقدها املراقبون اجلويون.

مالحظة: متثل النقاط طيوراً فردية

الرسم التوضيحي ٣. ٦ 
استخدام تقنية الشريط العرضي لسبر كثافة ووفرة الطيور
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احلسابات النقطية 
أساسي  وبشكل  الطيور.  أنواع  ووفرة  تركيبة  لتحديد  البحوث  إلجراء  شيوعاً  الطرق  أكثر  من  واحدة  وهي 
وجوهري، فإن طريقة احلسابات النقطية هي شريط عرضي طوله صفر ويقوم فيها املراقب بعملية العد 
بقوس درجته ٣٦٠ درجة حول محطة بحث قريبة. ويتم حتديد مواقع محطات البحث عشوائياً خالل حقل 
الدراسة للحصول على عينات منوذجية لألنواع املمثلة أعدادها وفي حال استوفت معدالت الكثافة التقديرات 
املرغوب بها باستخدام تقنية احلسابات النقطية؛ فإن األعداد تكون محدودة ألهداف تكون ضمن نصف قطر 
ثابت من نقطة البحث. وفي هذه احلاالت يصبح مخطط العينة دائرياً بنصف قطر معني من نقطة البحث 

(الرسم التوضيحي ٦٫٤).
في  مناقشتها  متت  التي  األمور  من  العديد  فإن  البحوث؛  بتقنيات  عالقة  ذات  الطريقة  هذه  وألن 
التي  النقطية لكن بوجود بعض االختالفات املهمة  أيضاً على تقنية احلسابات  العرضي تنطبق  الشريط 
يجب مالحظتها فعلى عكس بحوث تقنية الشريط العرضي يتم إجراء طريقة احلسابات النقطية عادة ملدة 
معينة من الوقت ويتم حتديدها بشكل مسبق وعادة بعد السماح جلماعات الطيور بايء واالستراحة في 
مكان ما قبل القيام بالدراسة وتقتصر هذه الطريقة على البحوث البرية والبحرية والسبب في ذلك أن على 

املراقبني االلتزام والتقيد مبحطة عد ثابتة. 
األنواع  العديد  من  النقطية على  احلسابات  استخدام طريقة  القائمة على  البحوث  تطوير  مت  وقد 
والبيئات اتلفة والتي مت مسحها بشكل فعال باستخدام تقنيات بحثية أخرى. وتعد هذه التقنية مفيدة 
في املناطق صعبة البحث التي يصعب استخدام أشرطة عرضية فيها أو القيام باحلسابات خالل الترحال 
والسفر بالقرب من الشريط العرضي مثل البحوث البرية لدراسة طيور املناطق الرطبة املتواجدة في البيئات 
الضحلة واملستنقعية وذات بيئة حتتية ناعمة أو البحوث التي يتم إجرائها في املناطق الزراعية السطحية 

والشاهقة.

الرسم التوضيحي ٤. ٦
استخدام تقنية احلسابات النقطية لسبر كثافة ووفرة الطيور

مالحظة: متثل النقاط طيوراً فردية
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وألن استخدام هذه الطريقة يتطلب وجود مراقبني مقيمني فإن ذلك يسمح لهم بالكشف عن األنواع 
الشريط  باستخدام  الكشف  بعملية  يقومون  الذين  املراقبني  وصول  عند  وتهرب  تختبئ  أوالتي  املنكفئة 
العرضي وبذلك يتم استخدام طريقة احلسابات النقطية لكشف األنواع اخلجولة واملنكفئة (والتي تالزم 

اجلسور) ااورة للمزارع الداجنة ومواقع نشوب األمراض. 
وقد مت تطوير تقنية احلسابات النقطية القائمة على استخدام إرشارات صوتية في أوضاع يكون فيها 
استخدام هذه اإلشارات محدوداً للغاية مثل القيام بدراسات بحثية أثناء الليل أوفي البيئات املزروعة بكثرة. 
املثال  األنواع فعلى سبيل  للكشف عن بعض  املعتمدة  الطرق  الصوتية من  اإلرشارات  تكون طريقة  وقد 
هناك بعض احلسابات في املناطق افية واملوجودة في املستنقعات املزروعة بكثرة حيث يتم االعتماد على 
اإلشارات الصوتية لتحديد حضور احليوانات ووفرتها إال أنه من الصعب حتديد مسافة معينة لفعل اإلشارات 

الصوتية وهذا ما يجعل من سبر معدالت تقديرات الكثافة أمراً معضالً.

أخذ العينات عن بعد
احليوانات مت فحصها ومعاينتها ضمن مخطط  للنظر من  الدراسات وجود نسبة الفتة  العديد من  أثبتت 
محدد باستخدام تقنيات الشريط العرضي واحلسابات النقطية خاصةً تلك التي تقع ضمن مسافة معينة 
من الشريط العرضي أو نقطة البحث. وتعد طريقة أخذ العينات عن بعد بديالً عن تلك التقنيات التي تأخذ 
باحلسبان انخفاض احتمالية الكشف عن احليوانات كلما ازدادت املسافة على املراقب. وتقدم هذه الطريقة 
بشكل نظري تقديرات أكثر اعتماداً عن الكثافة ألن معدالت الكثافة والوفرة املطلقة (كمناقض للمقاييس 

واإلجراءات ذات العالقة) هي من أهم أهداف الدراسة.
ولكن  النقطية  واحلسابات  العرضي  الشريط  بتقنية  شبيهةً  بعد  عن  العينات  أخذ  تقنيات  وتعد 
العرضي  اخلط  (يتم تسجيلها كمسافات عمودية من  بعد  العينات عن  أخذ  أن  وهو  ووحيد  فارق  باختالف 
أواملسافات نصف القطرية من موقع نقطة العد) يتم تسجيلها لكل حيوان (أو مجموعة من احليوانات) تتم 

مالحظته (الرسم التوضيحي ٦٫٥).
وعلى عكس طريقة الشريط العرضي واحلسابات النقطية فإن طريقة أخذ العينة عن بعد تقوم على 
االقتناع  افتراضات يجب  ثالثة  الدراسة لكن هناك  املعرفة ضمن حقل  األفراد  الكشف عن كافة  افتراض 
بها قبل القيام باستخدام هذه التقنية: ١) يجب الكشف عن كافة األهداف املوجودة في اخلط أو النقطة. 
٢)  يجب الكشف عن تلك األهداف عند مواقعها األولية وقبل أي حركة كاستجابة أوردة فعل جتاه املراقب. 
٣) يجب حساب املسافات بدقة. باإلضافة إلى احلاجة إلى وجود مالحظات كافية عن العينة لتشكيل آلية 
فإنه  أعاله  املذكورة  واالفتراضات  العينات  أنه وفي حال مت استيفاء متطلبات  إال  الكشف بشكل مناسب 
واحلسابات  العرضي  الشريط  طريقة  مع  متماثلة  وغير  معتمدة  نتائج  التقنية  هذه  تنتج  أن  احملتمل  من 

النقطية.
آلية الكشف  بيانات املسافة إلنشاء  آل ١٩٩٨) احلاسوبي  إت  (توماس  برنامج ديستانس  ويستخدم 
التي تشكل احتمالية انخفاض الكشف عن هدف كلما ازدادت املسافة. ويعد برنامج (ديستانس) برنامجاً 
مفيداً سهل االستخدام ويقدم مدخالتٍ وخياراتٍ حتليلية متنوعة على الرغم من أن مراجعة واستعراض 
املنهجية املفضلة ألخذ العينات عن بعد هي خارج نطاق هذا الكتيب اإلرشادي. وهناك مقدمة ممتازة عن 
هذه التقنية في بك الند إت آل (٢٠٠١) حيث يقدم هذا املصدر معلومات أساسية ومناقشات متعددة عن 
والعديد  األفراد  اموعات مقابل  وترتيبها وعد  البيانات  النموذج وجمع  اختيار  العالقة مثل  ذات  املواضيع 

من األمور ذات العالقة.



٩٣ بحوث الطيور ومراقبتها

األسر – التحديد – وإعادة األسر 
مت  ما  إلى  إضافةً  الطيور  ووفرة  أعداد  لتقدير  تاريخاً طويالً  األسر  وإعادة   - التحديد   - األسر  دراسات  متتلك 
في  التقنية  هذه  حتدد  التي  األساسية  النظرية  تلخيص  وميكن  التقنية.  هذه  مناذج  الستخدام  تكريسه 
منوذجها األبسط كما يلي: ضمن أعداد مقربة من احليوانات (ن) ميكن أسر عينيتني (ن١و ن٢) ويتم حتديدهها 
وإطالقهما باملضاعفة ملرة واحدة وملرتني وبذلك  يتم حتديد عدد احليوانات املعاد أسرها في املرة الثانية (م٢) 
الثانية (م٢/ ن٢) نسبة  وبشكل بديهي يجب أن تساوي نسبة احليوانات احملددة واملعاد أسرها في العينة 
اموع العام للحيوانات التي مت أسرها في املرة االولى في إجمالي عدد الطيور (ن١/ ن) أو بشكل بديل ن= 

ن١(ن٢ / م٢) حيث أن (ن) تساوي إجمالي حجم اجلماعات.
ويقوم النموذج األساسي وهو منوذج لينكولن بيترسن بعمل العديد من االفتراضات التي تستوفيها 
القليل من اجلماعات الطبيعية؛ إال أن العديد من التعديالت على املوضوع األساسي قد مت تطويرها للسماح 

بالقيام بتحليالت األسر - التحديد - وإعادة األسر حتى وإن مت انتهاك وخرق االفتراضات األساسية.
وفي حقيقة األمر، فإن أي نقاش مفصل عن كافة النماذج اتلفة أمرٌ يعد خارج نطاق هذا الكتيب 
إال أنه - وفي الوقت نفسه - قد مت تضمني مراجع عديدة للعديد من النشرات املفيدة في نهاية الفصل 
ويتضمن  األسر.  وإعادة   - التحديد   - األسر  تقنية  عن  وأشمل  أكثر  معلومات  عن  يبحثون  الذين  ألولئك 
برنامج كابتشر احلاسوبي (ريكستاد آند بيرنهام ١٩٩١) تعديالت عدة على منوذج لينكولن بيترسن الذي يقدم 
تقديرات عددية مع بيانات تقنية األسر - التحديد - وإعادة األسر والتي تفسر وتعلل احتماالت األسر غير 
املتساوية. ويعتبر منوذج جولي سيبر من أحد النماذج األساسية لهذه التقنية وهو برنامج خاص بتقدير أعداد 

اجلماعات للجماعات غير احملددة. 

الرسم التوضيحي ٥. ٦
استخدام تقنية اخذ العينات عن بعد لتقدير وفرة وكثافة الطيور

مالحظة: متثل النقاط طيوراً فردية

A B



الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض٩٤

وتتضمن البرامج التي تقدم منوذج جولي سيبر اخلاص بتقدير أعداد اجلماعات من بيانات تقنية األسر - التحديد 
- وإعادة األسر مناذج أخرى مثل بوبان (آرنسون آند سكوارتز ١٩٩٩) ومنوذج جولي (بولوك إت آل ١٩٩٠) ومارك 

(وايت آند بيرنهام ١٩٩٩).

املراجع ومصادر املعلومات
آرنسون، ايه. إن آند سكوارتز، سي جيه ١٩٩٩ استخدام بوبان- ٥ لتحليل البيانات التي مت جمعها دراسة 

الطيور ،٤٦-فصل ١٥٧-١٦٨.
بيبي سي جيه بيرجيس ،إن. دي.، هيل، دي. ايه آند مستو، إس. إتش ٢٠٠٠ تقنيات إحصاء الطيور- الطبعة 

الثانية - أكادمييك برس، لندن.
بيبي، سي جونز، إم آند مارسدن إس ١٩٩٨ تقنيات بعثة التخصص: بحوث الطيور- اجلمعية اجلغرافية 

امللكية، لندن.
بك الند، إسي تي آندرسون، دي آر بيرنهام كيه بي اليك، جيه إل بروتشرز، دي إل آند توماس إل ٢٠٠١، مقدمة 

في أخذ العينات عن بعد لسبر وفرة اجلماعات احليوية- جامعة أكسفورد برس، لندن.
ديالني إس لعام ٢٠٠٥أ: اخلطوط اإلرشادية للمشاركني في إحصاء الطيور املائية الدولي - ويت الندز 

.(http://www.wetland.org متوفر على املوقع اإللكتروني ) انترناشونال، واجينينجن، هولندا
ديالني إس لعام ٢٠٠٥ب: اخلطوط اإلرشادية للمنسقني احملليني املسؤولني عن إحصاء الطيور املائية الدولي 
.(http://www.wetland.org متوفر على املوقع االلكتروني) ويت الندز انترناشونال واجينينجن ، هولندا -

جيفيد إس آند آر ٢٠٠٢ أساليب متخصصة إلجراء بحوث الطيور - جمعية بومباي التاريخية الطبيعية، 
مومباي، الهند.

النشيا آر ايه كيندال، دبل يو إل، بولوك، كيه إتش نيكولز جيه دي ٢٠٠٥ بتقدير عدد احليوانات في جماعات 
احلياة البرية في سي برون إد: تقنيات إدارة واستقصاء احلياة البرية بي بي ١٠٦-١٥٣جمعية احلياة 

البرية بثيسدا ،الواليات املتحدة األمريكية.
بولوك كيه إتش نيكولز، جيه دي براوني، سي آند هينز، جيه ايه ١٩٩٠ االستدالالت اإلحصائية لتجارب 

تقنية األسر والتحديد وإعادة األسر، رسالة علمية عن احلياة البرية رقم ١٠٧- جمعية احلياة البرية - 
بثيسدا - الواليات املتحدة األمريكية. 

ريكستاد إي آند بيرنهام، كيه بي ١٩٩١ مرشد املستخدم للبرنامج املتفاعل كابتشر - وحدة كولورادور 
التعاونية لبحوث األسماك واحلياة البرية، جامعة والية كولورادو، فورت كوينيز، الواليات املتحدة األمريكية. 

توماس - إل اليك، ديري، جيه إف، بك الند، إس تي - بروتشرز دي إل آندرسون، دي آر- بيرنهام، كيه بي، سترند 
بيرغ، إس هيلدلي إس إل بيرت إم إل ماركيوز، إف بوالرد، جيه إتش آند فيوستر، آر إم ١٩٩٨، ديستانس ٣٫٥ 

الوحدة البحثية للتقييم جماعات احليوانات الضارية - جامعة ساندت اندريوز- اململكة املتحدة.
وايت جي سي آند بيرنهام ١٩٩٩ : برنامج مارك، تقدير معدل البقاء أعداد الطيور احلية وامليتة، دراسة 

الطيور:٤٦ فصل ١٢٠-١٣٩.
ووردن جيه كرانسويك بي آيه كراو – او مسيالوين، جيه آند ريز ،إي سي ٢٠٠٦ عدد وتوزيع األوز العراقي 

(Bewick) احلمامي  الذي يقضي فصل الشتاء في بريطانيا وإيرلندا :نتائج اإلحصائيات الدولية: 
كانون الثاني ألعوام: ١٩٩٥و ٢٠٠٠و ٢٠٠٥، وايد فاول ٥٦: ٣-٢٢ (وأيضاً متوفر على املوقع اإللكتروني 

www.wwt.org.uk/research/pdf/worden_et_al_2006.pdf)
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القياس اإلشعاعي عن بعد وحركات الطيور

القياس اإلشعاعي عن بعد
يتطلب فهم لدور الذي تلعبه احليوانات الضارية في علم البيئة اخلاص بفيروسات إنفلونزا الطيور معرفة 
احلركات الدقيقة للطيور البرية ضمن املنحنيات املكانية املتنوعة. فمن جهة يوضح التقاء النماذج املهاجرة 
لبعض طيور الباليرتكيك املائية املتكاثرة وانتشار فيروس H5N1 HPAI عبر قارتي آسيا وأوروبا في الشمال في 
فصلي اخلريف والشتاء لعامي ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦ أهمية الدراسات التي خصصت لتحديد طرق ومعابر معينة 
للهجرة ونقاط التوقف املؤقت ومناطق عدم التكاثر التي قد متتد عبر القارات أجمع. ومن جهة أخرى فإن 
الدراسات التي توثق حركات الطيور املائية احمللية بني املزارع الداجنة واألراضي الرطبة ااورة قد ال تقدر بثمن 
لتأسيس وإيجاد سبل سهلة التطبيق عن نقل فيروس H5N1 HPAI من املناطق الداجنة إلى احلياة البرية 

(والعكس صحيح).
تتراوح  التي  املناطق  عبر  الطيور  حركات  لتحديد  طريقة  بعد  عن  اإلشعاعي  القياس  تقنية  وتعتبر 
أنواع  مناذج  إلى حركة  املقيمة  الطيور  إلنواع  التكاثر  على  واملقتصرة فقط  احملددة  األقاليم  من  احلجم  في 
الطيور املهاجرة الدولية (مت عرضه في فولر إت آل ٢٠٠٥ ). ومتتلك هذه التقنية العديد من التطبيقات في 
 .H5N1 االستقصاء عن األمراض املعدية التي قد حتملها األنواع املمهاجرة مبا في ذلك فيروس إنفلونزا الطيور
وقد مت تعريف وحتديد بعض األهداف املعينة لدراسات إنفلونزا الطيور باستخدام القياس اإلشعاعي خالل 
املؤمتر العاملي OIE عن إنفلونزا الطيور والطيور البرية في شهر أيار لعام ١١٠٢٠٠٦. وفي حقيقة الواقع، يجري 
العمل حالياً على مشاريع القياس اإلشعاعي التي تتعقب احلركات احمللية وطرق هجرة الطيور البرية والتي مت 

حتديدها كمواطن احتضان حيوية لفيروس اإلنفلونزا٢١١.
وقد يبدو املفهوم األساسي لدراسة القياس اإلشعاعي بسيطاً حيث يتم إرفاق جهاز إرسال إشعاعي 
على احليوان وتتبع اإلشارة لتحديد حركات احليوان وبسبب سهولة نقل الطيور احملددة إشعاعياً في فترات 
قصيرة وبشكل مالئم أكثر من تلك احملددة باستخدام طرق أخرى فإن طريقة القياس عن بعد ميكن أن تقدم 
تاريخ احلركات الدقيقة وهو أمر مستحيل في دراسات (التحديد واألسر أو التحديد - إعادة حتديد املواقع).

وعلى الر غم من أنه قد يبدو أمراً مغرياً لتحديد عينة من احليوانات إشعاعياً فقط لرؤية مكان ذهابها؛ إال أن 
هذه الطريقة مكلفة مقارنةً مع دراسات التحديد واألسر وإعادة حتديد املواقع كما ويتطلب املشروع الناجح 

للقياس عن بعد دراسة بالغة العناية من خالل التخطيط ووضع أهداف معينة .
وبعد القيام بتحديد أهداف ميكن حتقيقها فإنه من الواجب استيفاء العديد من األمور التي تتعلق 
باملشروع املقترح اخلاص بالقياس عن بعد مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر: ١) نوع وحجم جهاز اإلرسال 
اإلرسال  جهاز  إرفاق  مت  التي  العينة  وحتديد  أسر   (٣ وهجومية.  ضرراً  األقل  املرفقة  التقنية   (٢ اإلشعاعي. 

اإلشعاعي فيها. ٤) تقنيات التعقب األولية. ٥) خيارات حتليل البيانات.

www.fao.org/avianflu/conferences_archive.html   ١٠
www.fao.org/avianflu/en /wildbirds_home.html   ١١
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وقد مت تكريس العديد من الكتب ملوضوع التخطيط وإجراء دراسات القياس اإلشعاعي عن بعد ولذلك فإن 
أي نقاش عام ومفصل عن كافة األمور ذات الصلة بهذا املوضوع هي خارج نطاق هذا الكتيب اإلرشادي 

ومن احملبذ توجيه وإرشاد القارىء إلى مراجع ممتازة مثل كينورد (٢٠٠١) وفولر إت آل (٢٠٠٥).
تقنية األسر ومعاجلة و حتديد الطيور البرية هي من النشاطات التي مت تنظيمها بشكل حصري في 
والدولية  احمللية  التصاريح  واحلذر في احلصول على كافة  احليطة  أخذ  الباحثون  ويجب على  البلدان  بعض 

واإلقليمية واالحتادية.

أجهزة اإلرسال اإلشعاعية
على  خارجي  بشكلٍ  ومرفقة  عالي  تردد  وذات  جداً  بسيطةً  السابق  في  اإلشعاعية  اإلرسال  أجهزة  كانت 
جسد الطائر أو مغروسةً فيه (الرسم التوضيحي ٧٫١) ومرفقة مبزود طاقة وهوائي ومادة مثبتة. وقد كانت 
حصيلة تطوير التقدم التقني احلديث تطوير أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة (الرسم التوضيحي ٧٫٢) 
تفوق  تقنية  قدرات  ذات  أجهزة  وهي   (٧٫٢ التوضيحي  (الرسم  العاملي  املواقع  حتديد  بنظام  إرسال  وأجهزة 
أجهزة اإلرسال اإلشعاعية التقليدية عالية التردد. بينما تعمل أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة وتلك التي 
تعمل بنظام حتديد املواقع العاملي باستخدام نفس املبدأ األساسي ألجهزة التردد العالي (وبذلك بانبعاث 
إشارة كهرومغناطيسية بتردد معني تتعقبها أجهزة االستقبال املضبوطة مع التردد). إال أن أجهزة اإلرسال 
األكثر تقدماً تستخدم لواقط دوارة الستقبال وإعادة بث إشارات أجهزة اإلرسال وبذلك متتلك أجهزة اإلرسال 
عالية التردد بكامل أنواعها والطرفية املسطحة واألجهزة املستخدمة لنظام حتديد املواقع العاملي خصائص 

مختلفة ميكن اعتبارها مالئمة ألنواع مختلفة جداً من الطيور والدراسات (جدول ٧٫١).
الطرفية  اإلرسال  أجهزة  اختيار  عند  عامالً محدداً  الطائر  اإلرسال مع جسم  يكون حجم جهاز  وقد 
املسطحة وتلك التي تستخدم نظام حتديد املواقع العاملي. إن الدور األساسي والعام للجهاز هو أن اليتجاوز 
جهاز اإلرسال اإلشعاعي ٢-٣٪ من وزن الطائر. وعلى الرغم من ذلك قد تزداد هذه النسبة إلى ٣-٤٪ للطيور 
األصغر حجماً (<٥٠غم). وباستخدام هذه املقاييس؛ تتوفر أجهزة اإلرسال علية التردد لكافة أحجام الطيور. 

أما األنواع صغيرة احلجم فيتم استخدام أصغر أجهزة اإلرسال حجماً والتي اليزيد وزنها عن ١ غم.

الرسم التوضيحي ١. ٧ 
جهاز إرسال إشعاعي عالي التردد مزروع في الطائر
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جدول ٧٫١ 
صفات وخصائص أجهزة اإلرسال اإلشعاعية املستخدمة في دراسات قياس الطيور عن بعد

جهاز اإلرسال اإلشعاعي

لواقط نظام حتديد املواقع العامليلواقط أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحةذات ترددعالٍ جداً

٣٠- ٦٠غرام١٢- ١٨غرام< من ١إلى ١٢غراموزن جهاز اإلرسال

<  من ١كيلو غرام< من ٥٠٠ غرام< من ٢٠غراماألنواع

٣٫٨٠٠ دوالر /٣٫٢٠٠ea دوالر /١٠٠eaدوالر /eaأقل كلفة ممكنة

طوق، على الظهر، مزروعطوق، على الظهر، مزروعمثبت، ريش، مزروعاإلرفاق

بطارية أو الطاقة الشمسيةبطارية أو الطاقة الشمسيةبطاريةمصدرالطاقة

من أشهر إلى سنواتمن أشهر إلى سنواتمن أيام ألشهر *املدة

غير محددغير محدد٠٫١ إلى +١٠٠كماملعدل

لواقطلواقطيدويالتعقب

متواصل٤ ساعاتمتواصلمدة التعقب

±١٠ إلى ٢٠ متر± أو- ١٠٠إلى ٢٠٠ متر±٥ متر إلى ١كم *الدقة

فوق العاليفوق العاليعالي جداًالتردد
* يعتمد على حجم جهاز اإلرسال وطريقة التعقب املطبقة

الرسم التوضيحي ٢. ٧
أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة (ثالثة أجهزة على جهة اليسار) 

جهاز إرسال باستخدام  نظام حتديد املواقع العاملي (جهاز واحد إلى جهة اليمني)
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وبالعكس، فإن أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة صغيرة احلجم التي تزن ١٢- ١٨ غم حتد من استخدامها 
التي  أما أجهزة اإلرسال  أو أكثر.  والنورس)  البط الصغير  تزن ٥٠٠ غم (مثال ذلك طيور  التي  فقط لألنواع 
تستخدم نظام حتديد املواقع العاملي والتي تزن ٣٠- ٦٠ غم وبذلك ميكن استخدامها فقط مع األنواع كبيرة 

احلجم والتي تزن ١ كغم أو أكثر (مثال ذلك طيور األوز واألوز العراقي).
أمر مفيد بشكل عام (ضمن ١٠٠- ٢٠٠ متر)  الطرفية املسطحة هو  اإلرسال  إن دقة موقع أجهزة 
العاملي األكبر  املواقع  التي تستخدم نظام حتديد  أن أجهزة اإلرسال  الرغم من  ملعظم االستخدامات على 
حجماً واألكثر كلفة تزيد دقة املوقع بشكل أكبر (١٠ - ٢٠ متر) بينما تعتمد دقة أجهزة اإلرسال عالية التردد 
بشكل أساسي على حتديد طريقة التعقب املستخدمة واجلهد املبذول. وإذا مت تعقب طيور محددة إشعاعياً 
بالعني اردة فيمكن حتديد املواقع مبسافة ٥ أمتار لكن في العديد من احلاالت فإن استخدام العني اردة أمرٌ 
مستحيل كما تتفاوت دقة املواقع بدرجات متنوعة وذلك باستخدام تقنيات خاصة بطريقة التعقب (انظر 

التعقب عن بعد باستخدام تردد عالي جداً).
وهناك العديد من اخليارات املفيدة التي ميكن دمجها في أجهزة اإلرسال اإلشعاعية عالية التردد وذات 
اللواقط على الرغم من أن تلك اخليارات تزيد من الوزن بشكل ثابت إضافةً إلى استهالك الطاقة وكلفة جهاز 
إيصال  الوفيات على  والضغط ومعدل  احلرارة  ودرجة  باألنشطة  اخلاصة  وتعمل أجهزة االستقبال  اإلرسال. 
البيانات وذلك بتغيير معدل النبض اخلاص بجهاز االستقبال. وتعد العدادات املبرمجة لتشغيل وإيقاف أجهزة 
اإلرسال اإلشعاعية في أوقات معينة من اخليارات املفيدة في ترشيد استهالك الطاقة بشكل خاص حيث 
تعمل هذه العدادات على تشغيل اجلهاز ليتزامن مع فترات أوقات التعقب التي يتم حتديدها بشكل مسبق 

عندما تتم جدولة مرور اللواقط الدوارة في السماء.
اللواقط  على  واملعتمدة  التردد  عالية  اإلرسال  أجهزة  بني  بالكلفة  متعلقة  فارقة  اختالفات  وهناك 
(جدول ٧٫١) والتي قد متنع استخدام أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة أو تلك التي تستخدم نظام حتديد 
الوحدات العاملي في املشاريع محدودة التمويل إال أن أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة وتلك التي تستخدم 

نظام حتديد املواقع العاملي قد حتد من احلاجة إلى موظفني ومعدات تعقب باهظة الثمن.

أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة وأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي 
على الرغم من حجم وكلفة هذه األجهزة، إذا كانت أجهزة إرسال الطرفية املسطحة وأجهزة نظام حتديد 
املواقع العاملي مالئمة ألنواع طيور التي ميكن حتديدها إشعاعياً؛ فإن املميزات اللوجستية (السوقية) ستكون 
جديرة باالهتمام مقارنةً مع مميزات أجهزة اإلرسال عالية التردد. ويتم تشغيل آلية التعقب في أجهزة اإلرسال 
اللواقط.  أنظمة  طريق  عن  أوتوماتيكي  بشكل  العاملي  املواقع  حتديد  نظام  وأجهزة  املسطحة  الطرفية 
وبسبب استقبال إشارات هذه األجهزة عن طريق لواقط قطبية دوراة؛ فليس هناك أي حتيزات تعقب مكانية 
ألنه ميكن استقبال اإلشارات من أي مكان في العالم مبا في ذلك املناطق النائية واملتعذر دخولها والتي الميكن 

فيها الكشف فيها عن الطيور احملددة.
وحلسن احلظ تعد أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة مالئمة للطيور املائية واحملددة إشعاعياً إضافةً 
إلى العديد من األنواع األكبر حجماً ) > من ٥٠٠ غرام ) واألكثر عرضةً لفيروس H5N1 HPAI وبذلك متتلك 
تقنية القياس عن بعد باستخدام اللواقط تطبيقات واسعة في دراسات احليوانات الضارية املتعلقة بإنفلونزا 
الطيور. وتقدم تقنية القياس عن بعد باستخدام اللواقط فرصاً تتبع حركات الطيور املائية وطرق هجرتها 
تاريخاً دقيقاً  والتي يتعذر سبرها مع استخدام أي تقنية أخرى. وتقدم أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة 
ومفصال وتقريبياً عن حركات الطيور وإعطاء معلومات مفصلة عن طريق الهجرة الذي مت سلكه ومعدل 

الترحال وفترة التوقف  املؤقت خالل الطيران التي متتد عبر قارة بأكملها.
إن قدرة أجهزة اإلرسال املعتمدة على استخدام اللواقط والنظام الشمسي على التعمير ملدة طويلة 
تسمح بإجراء العديد من الدراسات طويلة األمد والتي تعطي صحة ودقة سنوية لطرق الهجرة ومحطات 
التوقف املؤقت وبيانات تساعد على التعرف مناطق نشوب األمراض اخلطيرة. إن الدقة التي يوفرها استخدام 
هذه األجهزة يسمح بعمل حتليالت عن البيانات املؤقتة واملكانية مبا في ذلك التداخل احملتمل مع مناطق إنتاج 

الدواجن ومواقع نشوب األمراض.
وقد تزيد االستراتيجيات التي حتدد القليل من األفراد باستخدام أجهزة اإلرسال الطرفية املسطحة 
أو عينات أكبر حجماً باستخدام أجهزة اإلرسال اإلشعاعي عالية التردد أو غيرها (انظر مارك - ريكابتشر (ري 
سايت ) ستديز) من حجم العينات وتخفف من التكاليف الباهظة التي تنتج من استخدام أجهزة اإلرسال 

الطرفية املسطحة.



٩٩ القياس اإلشعاعي عن بعد وحركات الطيور

أجهزة اإلرسال اإلشعاعي عالية التردد
التأثر بفيروس H5N1 HPAI مبا في ذلك طيور  التي تكون سريعة  أنواع الطيور الصغيرة  العديد من  هناك 
البط  إلى  املائية إضافةً  الغواصة والغربان والعصافير  التفلق والغرات والطيور  الشواطئ والغاقات وطيور 
الصغير والنورس وطيور الكواسر ومالك احلزين وطيور البلشون األبيض وهذه األنواع من الطيور غير مالئمة 
لعمل دراسات القياس عن بعد باستخدام اللواقط وذلك لسببني: إما أن تكون هذه الطيور طيوراً غاطسة أو 
أنها صغيرة جداً (> من ٥٠٠غم) لتزويدها بأجهزة إرسال طرفية مسطحة ولهذا السبب يكون خياراً أساسياً 

استخدام أجهزة اإلرسال عالية التردد لقياس هذه األنواع.
صعبة  لكنها  األنواع  هذه  الطويلة  الهجرة  حركات  تعاين  التي  الدراسات  من  العديد  إجراء  مت  وقد 
من الناحية اللوجيستية (السوقية) ألنها تتطلب تنقل فرق تعقب القياس عن بعد خالل مناطق واسعة 
وكبيرة والتي يتعذر على املراقبني الوصول إليها. وبهذا يجب أن تعالج التطبيقات العملية للقياس عن بعد 
باستخدام ترددات عالية في دراسات إنفلونزا الطيور أمواراً تتمثل بحركات الطيور احمللية لتقييم استخدامهم 

لألراضي التي تزداد فيها احتمالية التعرض لفيروسات إنفلونزا الطيور مثل املزارع.
كما تتطلب بحوث القياس عن بعد باستخدام الترددات العالية تخطيطاً لوجيستياً كبيراً وضخماً 
أكثر مما مت طرحه في البحوث القائمة على استخدام اللواقط ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى احلاجة جلهود 
اإلشعاعي صفاتاً مهمة حيث  اإلرسال  أجهزة  مميزات  أعطى  اليدوي  التعقب  إلى  احلاجة  إن  يدوية.  تعقب 

تتمثل هذه املميزات بنقل الطاقة (املعدل) وإطالة دميومة اجلهاز.
تناوب  هناك  يكون  وبذلك  الطاقة  محدودة  مصادر  ذات  اإلشعاعية  اإلرسال  أجهزة  بطاريات  وتعتبر 
اجلهاز  دميومة  من  يقلل  الطاقة  نقل  معدل  ازدياد  أن  حيث  اجلهاز  دميومة  وإطالة  الطاقة  نقل  بني  مباشر 
والعكس صحيح. وتعتمد التسوية املثلى بني الطرفني على أهداف الدراسة. ويؤثر معدل النقل جلهاز اإلرسال 
اإلشعاعي على جهود البحث املطلوبة بشكل كبير لتحديد موقع اإلشارة وبذلك يجب زيادة معدل النقل 
(على حساب دميومة جهاز اإلرسال) في حال مت التوقع أن تتحرك أنواع  الطيور ضمن منطقة كبير. والعكس 
البحثي  اجلهد  وتقليل  تخفيض  فيتم  ما  نوعاً  محصورة  منطقة  ضمن  األنواع  بقاء  توقع  مت  إذا  بالعكس، 
ومعدل النقل الذي يكون على حساب من دميومة جهاز اإلرسال. وبسبب تأثير معدل نقل الطاقة وإطالة 
دميومة اجلهاز بشكل مباشر على حجم جهاز اإلرسال اإلشعاعي؛ فإن النطاق اجلغرافي واملدة الزمنية إلجراء 

بحوث القياس عن بعد يتضاءالن بشكل كبير على األنواع األصغر حجماً مقارنةً مع األنواع األكبر حجماً.
وتتوفر أجهزة اإلرسال اإلشعاعية عالية التردد عند عدد من الباحثني املعروفني وأفضل نصيحة ميكن 
تقدميها في هذا املقام هي قراءة تاريخ هذه األجهزة والتحدث مع باحثني ذوو خبرة وباع طويلني لتحديد أفضل 
نوع من األجهزة الستخدامها عند إجراء البحث على الطيور قيد الدراسة، ويجب مالحظة أن مميزات أجهزة 
اإلرسال اإلشعاعية (مثال ذلك التردد، ومعدل النبض، والطاقة واملدة) محددة عند طلب على هذه األجهزة 

وهو من الصعب أيضا بل ومن املستحيل تعديل هذه األجهزة حال تركيبها. 

األسر والتحديد اإلشعاعي 
لقد مت االفتراض بشكل عام أن للتحديد اإلشعاعي بعض اآلثار على احليوان، وقد مت بذل العديد من اجلهود 
لتقليل تلك اآلثار بحيث التؤثر على حركات احليوانات الطبيعية وسلوكها احملدد وهذا أمر جيد ومفيد للحيوان 
وللدراسة بشكل عام حيث ميكن تقليل اآلثار الضارة من التحديد االشعاعي عن طريق: ١) تقليل األسر ووقت 
املعاجلة. ٢) استخدام أصغر جهاز إرسال ما أمكن على أن يكون مالئماً ألهداف الدراسة. ٣) استخدام أكثر 

وأفضل طريقة متاحة ومتوفرة إلرفاق اجلهاز.
التعرف على أفضل  أنه قد مت  املفترض  ومن  الثالث)  (انظر الفصل  وقد متت مناقشة تقنيات األسر 
اطط  اجلهود  وستساعد  فعلي.  بشكل  اإلشعاعي  التحديد  إجراء  قبل  اختياره  مت  مجال  وأفضل  تقنية 
ذلك عن  وبالتحدث  اإلشعاعي  ولتحديد  باحلصر  املرتبطني  والتوتر  األسر  وقت  تقليل  في  جيد  بشكل  لها 
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مسبقاً؛ فإنه ينصح بأن تكون هناك فترة مالحظة قصيرة في منطقة معزولة كلياً بعد عملية التحديد 
اإلشعاعي للسماح للطير باملثول للشفاء من هذه العملية (خاصة إذا مت استخدام ادر) والكشف عن أي 

مشاكل قبل عملية إطالق سراح الطير مرة أخرى.
أو قرب موقع األسر قدر اإلمكان ومن  التحديد عند  إجراءات  الطائر فيجب عمل  ولتقليل وقت أسر 
التكاثر  أماكن  مثل  نفسياً  متوترة  الطيور  فيها  تكون  التي  الفترات  لتجنب  األسر  أماكن  جدولة  املمكن 
وأماكن الهجرة. وإذا كانت حركات الطيور خالل فترات حساسة محط االهتمام واالنتباه فيجب محاولة أسر 
أو  وحتديد األفراد قبل احلدث بعدة أسابيع خاصة عندما يحتمل أن تقاطع عملية املعاجلة عمليتي التكاثر 
سلوك الهجرة وهذا أيضا يعطي الطائر وقتاً للمثول للشفاء من التوتر الناجت من عملية األسر ويصبح بذلك 

معتاداً على جهاز اإلرسال قبل عملتي الرقود والهجرة.
والطريقة  نفسه  اإلرسال  جهاز  على  ما  حيوان  على  األمد  طويلة  اإلشعاعي  التحديد  آثار  وترتبط 
املستخدمة إلرفاقه. وبشكل بديهي كلما كانت علب جهاز اإلرسال / اإلرفاق أكبر كلما كانت آثارها السلبية 
أكثر. وهناك ميلٌ دائم الستخدام أكبر جهاز إرسال إشعاعي مالئم لألنواع قيد الدراسة بغض النظر عن 
أهداف الدراسة نفسها إال أنه ينصح وبقوة استخدام أجهزة اإلرسال  األصغر حجماً إذا استوفت شروط 

الدراسة كونها أقل إخالالً بالنظام البيئي وأقل كلفة.
السحب  (وعملية  الطيران  عملية  خالل  الهوائي  السحب  مقدار  من  اخلارجية  اإلرسال  أجهزة  وتزيد 
إعادة  احلياة وتقليل جناح  البقاء على قيد  انخفاض معدل  توثيق  الغاطسة). وقد مت  الهيدرودينامي لألنواع 
وبشكل  الدراسات.  من  العديد  في  الضارة  اآلثار  من  وغيرها  الكتاكيت  تغذية  معدالت  وانخفاض  اإلنتاج 
مثالي قد يبقى جهاز اإلرسال مرفقاً خالل مدة الدراسة وسقوطه بعد فترة قصيرة من إجرائها وذلك يحدث 
الطريقة  النظر عن  الدراسة بغض  اإلرسال خالل مدة  االحتفاظ بجهاز  يتم ضمان  بشكل حتمي ألنه ال 

املستخدمة.

الرسم التوضيحي ٣. ٧
إرفاق جهاز إرسال القياس عن بعد باستخدام طوق طول الرقبة
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١٠١ القياس اإلشعاعي عن بعد وحركات الطيور

وقد مت تطوير تقنيات اإلرفاق اخلارجية والتي تتضمن إرفاق أجهزة إرسال في الطيور بشكل غير مباشر 
إما بواسطة طوق حول الرقبة (الرسم التوضيحي ٧٫٣) أو معدات ظهرية (الرسم التوضيحي ٧٫٤) أو شريط 
االحتفاظ  على  ممتازة  قدرةً  الظهرية  واملعدات  الرقبة  أطواق  ومتتلك   .(٧٫٥ التوضيحي  (الرسم  القدم  حول 
بجهاز اإلرسال (عادةً من أجل احملافظة على حياة الطائر) ومتثل حالياً الطرق الوحيدة إلرفاق أجهزة اإلرسال 
الطرفية املسطحة وأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي. وهناك العديد من املعدات اتلفة املتوفرة التي تقدم 
لدى  تكون مجهزة بطريقة غير مناسبة قد تسبب حكة  التي  املعدات  بأنواع معينة ألن  جتهيزات خاصة 
الطائر أو قد تعيق حركة اجلناح، كما متتلك أجهزة اإلرسال عالية التردد والتي تكون مرفقة بقدم الطائر قدرة 
احتفاظ عالية لكن متت مالحظة بعض املشاكل من معدل نقل الطاقة ومن احملتمل أن يكون بسبب جهاز 

الهوائي القصير وقربه من األرض.
وهنالك بعض تقنيات التحديد اإلشعاعي اخلارجية التي تستخدم  بعض املواد الالصقة (مثل الغراء، 
األشرطة الالصقة، والصمغ ، واخليوط التي تستخدم في اجلراحة وبعض األسنان الشوكية الفوالذية (الرسم 
التوضيحي ٧٫٦) وقد يتم استخدام كل واحدة منها على حدة أو مع بعضها البعض ويتم إرفاقها  بأجهزة 

إرسال إشعاعية عالية التردد بشكل مباشر في الطائر. 
ويكون االحتفاظ بجهاز اإلرسال ملدة أسابيع قليلة أو عدة أشهر أمر مفيد وجيد (وفي حاالت نادرة جداً 
لفترات أطول) على الرغم من وجود بعض أجهزة اإلرسال التي متتلك قابلية فقدها وهذا أمر يجب توقعه عند 
استخدام تلك التقنيات. ويجب أخذ احليطة واحلذر واالهتمام البالغ عند وضع املواد الالصقة ألن معظمها 
الطبية  اإلجراءات  بعض  الشوكية  واألسنان  اجلراحة  خيوط  استخدام  ويتطلب  املهيجة.  باملناديل  تعرف 
ولكنها ال تزال تقنيات هجومية مؤذية وينصح بقوة عند استخدامها بطلب مساعدة األطباء البيطريني 

املؤهلني إلى حني اكتساب بعض اخلبرة في هذا اال واستخدام هذه التقنيات بشكل جيد. 
وقد تعيق بعض التحديدات اإلشعاعية اخلارجية سلوك الطيور لفترات قصيرة حتى يعتاد ويتكيف الطائر 
التي التعتاد نهائياً مع تلك األجهزة وقد يتم حل هذه  مع جهاز اإلرسال. وهناك بعض األنواع من الطيور 

املعضلة بغرس األجهزة في جهة البطن أو حتت اجللد.

الرسم التوضيحي ٤. ٧
إرفاق أجهزة اإلرسال للقياس عن بعد باستخدام معدات يتم وضعها على ظهر احليوان

N
IC

O
LA

S
 G

A
ID

E
T
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ويتضمن استخدام وغرس أجهزة اإلرسال اإلشعاعية بعض اإلجراءات اجلراحية اخلطيرة والتي يفضل تركها 
ألطباء بيطريني أو علماء أحياء مختصني باحليوانات الضارية مت تدريبهم بشكل خاص على هذه التقنية. 

مرة أخرى فإن أفضل نصيحة ميكن تقدميها في هذا املقام هي قراءة تاريخ هذه األجهزة والتحدث مع 
باحثني ذوو خبرة وباع طويلني ليحددوا أفضل تقنية إرفاق أثبتت فعاليتها مع األنواع.

وتعد جتارب هذا اال في حتديد عدد صغير من الطيور جتارباً مفيدة لتحديد آثار التحديد اإلشعاعي 
الضارة ومشاكل القدرة على االحتفاظ بجهاز اإلرسال احليوية قبل البدء مبشاريع ذات كلفة عالية. 

الرسم التوضيحي ٥. ٧
إرفاق أجهزة اإلرسال للقياس عن بعد باستخدام خيوط اجلراحة وأسنان شوكية حتت اجللد

الرسم التوضيحي ٦. ٧
تثبيت طرف اإلرسال اخلاص بجهاز القياس حتت اجللد باستخدام الشق واخلياطة
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١٠٣ القياس اإلشعاعي عن بعد وحركات الطيور

تعقب القياس عن بعد بتردد عالي 
يتم االفتراض في بعض األحيان أن االنتهاء من اجلزء الصعب في مشروع  القياس عن بعد يكون حال جتول 
إجراء  عند  األمر صحيحاً  هذا  يعد  بينما  موقعها  وانتظار حتديد  بحرية مطلقة  إشعاعياً  احملددة  احليوانات 
دراسات القياس عن بعد باستخدام اللواقط حيث تتطلب دراسات القياس عن بعد باستخدام أجهزة عالية 
التردد جهود بحثية ضخمة مكرسة إليجاد وحتديد إحداثيات املواقع للعينات احملددة إشعاعياً وقد تذهب كافة 
التكاليف واجلهود لتحديد عينة من الطيور إشعاعياً سدىً في حال لم يتم تطبيق تقنيات فعالة في عملية 

التعقب عن بعد.
ويتم استخدام مستقبل عالي التردد في التعقب عن بعد (الرسم التوضيحي ٧٫٧) موصول بكابالت 
اإلشعاعي.  اإلرسال  أجهزة  قبل  املعزولة من  اإلشارات  للبحث عن  احملور مع جهاز هوائي مستقبل  متحدة 
وتسمح أجهزة اإلرسال االستقبال األكثر عملية للمستخدم في برمجة الترددات املرغوب بها إلى الوحدة 
والبحث عن اإلشارات بفترات زمنية محددة مسبقاً وإيقاف البحث  في حال الكشف عن إشارة ما. ويعد 
حجم وكسب (الطاقة الالزمة الستقبال إشارة ما) اخلاصة مبفاتيح التحكم أمراً مفيداً ومتتلك بعض النماذج 
مقابس كهربائية إلفاق سماعات الرأس وهو خيار في غاية األهمية ملنع الضجيج اخلارجي أو العرضي خالل 

عملية إجراء البحوث اجلوية.
واملتاحة  اتلفة  االستقبال  مناذج  اختيار  عند  اخلبراء  الباحثون  يقدمها  بثمن  التقدر  نصيحة  وهناك 
وأهم املميزات التي تشجع اختيار هوائيات القياس عن بعد هي سهولة احلمل والقدرة االجتاهية حيث تعد 
نتاج استقبال منوذج من الهوائي التي ميكن فيها سماع اإلشارات املفيدة وغير املفيدة باالعتماد على توجيه 
الهوائي الذي له عالقة مبصدر اإلشارة. ومن أكثر الهوائيات شيوعاً واستخداماً في بحوث الطيور وقياسها 

عن بعد هي هوائيات من نوع آد كوك إتش و هوائيات من نوع ياغي (الرسم التوضيحي ٧٫٨ و ٧٫٩ و٧٫١٠) .
والميتلك الهوائي من نوع إتش قدرة توجيهية مقارنة مع هوائي من نوع ياغي لكنه ميتلك عنصرين 
اثنني وبذلك يكون أصغر وأسهل لالستخدام خاصة عند عملية التعقب باستخدام األقدام. وعلى العكس 
ميتلك الهوائي من نوع ياغي أفضل قدرة توجيهية تفوق كافة هوائيات القياس عن بعد الشائعة إال أن وجود 

عدد من العناصر املتداخلة جعلت من استخدام هذا الهوائي أمراً مزعجاً. ويتم استخدام هوائيات من نوع

الرسم التوضيحي ٧. ٧
جهاز استقبال عالي التردد وصندوق التشغيل املمستخدم للتعقب 

الهوائي في الدراسات الشائعة للقياس عن بعد
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ياغي بشكل أساسي على صواري مثبتة على عربات النقل ومحطات استقبال محددة وثابتة أو مرفقة على 
األجنحة املدعمة للطائرات.

ويتم إجراء بحوث التعقب عن بعد عادةً من منصات برية وجوية إال أن طرق وأساليب حتديد إحداثيات 
بهوائيني  مرفق  فردي  استقبال  بجهاز  اجلوية  البحوث  إجراء  يتم  بينما  النوعني.  هذين  بني  تختلف  املواقع 
كال  خالل  من  الترددات  عن  للبحث  االستقبال  جهاز  وضع  ويتم  الطائرة  جانبي  أحد  على  مثبتني  اجتاهيني 
يقوم ما،  إشارة  عن  الكشف  وعند  الرأس.  سماعات  خالل  من  باالستماع  املراقبون  يقوم  بينما  الهوائيني 

الرسم التوضيحي ٨. ٧
هوائي من نوع ياغي  املكون من أربعة عناصر مثبت على اجلناح املدعم للطائرة

الرسم التوضيحي ٩. ٧
هوائي من نوع ياغي مثبت على برج في محطة تعقب ثانية مرفق مبسجل أداء البيانات
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١٠٥ القياس اإلشعاعي عن بعد وحركات الطيور

املراقب بالتبديل ذهاباً وإياباً بني الهوائيني وذلك باستخدام صندوق التشغيل لتحديد على أي جانب من الطائر 
مت رصد اإلشارة عليه وإرشاد الطيار الذي يبدأ بعملية املناورة في الطائرة تبعاً لذلك. وحاملا يتم رصد اإلشارة في 
الصندوق متبوعةً بسلسلة من الدورات تصبح عندها اإلشارة أقوى باستمرار حتى تصبح بنفس القوة على 

جانبي الطائر عند النقطة التي يتم فيها تسجيل إحداثيات املوقع. 
وتستخدم البحوث البرية التي يتم إجرائها باستخدام األقدام أو عربات النقل تقنيةً تسمى (التثليث) 
لتحديد مواقع اإلشارة بدقة. وبالقيام بعملية البحث من موقع ثابت وحتديد إحداثيات املوقع فيتم الكشف 
عن اإلشارة بهوائي اجتاهي ليتم تسجيل نقطة االجتاه الزاوي ألقوى إشارة وبعد ذلك مبدة قصيرة يتم إعادة 
هذه العملية عند موقع آخر قريب. وعند تعيني االجتاهات الزاوية من محطات االستماع الثابتة ينتج خطني 
متداخلني (متقاطعني) يشيران إلى موقع اإلشارة التقريبي. وقد تزيد بعض األنظمة املعتمدة على عربات 

النقل القدرة االجتاهية باستخدام هوائيني من نوع ياغي مثبتني على صارية. 
وتوفر  وفعالية  كلفة  التعقب  استراتيجيات  أكثر  من  البحرية)  (أو  والبرية  اجلوية  البحوث  وتعتبر 
البحوث اجلوية تغطية مكانية مكثفة ومعدل استقبال كبير لكن في الوقت نفسة تعطي مواقع أقل دقة 
ً. وبوجة املقارنة توفر البحوث البرية مواقع أكثر دقة؛ فعادة ما تسمح مبالحظة  وتكون كلفة البحوث عالية جدا
اجلوية البحوث  استخدام  ميكن  فإنه  التقنيتني  لكال  القوة  نقاط  استخدام  إن  كلفة.  وبأقل  احملددة  األفراد 

الرسم التوضيحي ١٠. ٧
هوائي من نوع آدكوك إتش مثبت يدويا
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الطيور البرية وإنفلونزا الطيور: مقدمة للبحث امليداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات املرض١٠٦

البرية بشكل مباشر ملواقع أكثر  التقريبي في منطقة كبيرة واستخدام البحوث  لتحديد موقع اإلشارات 
دقة. وعلى الرغم من أن معدل االستقبال البري محدوداً مقارنةً مع البحوث اجلوية فإن عملية البحث من 

التالل واألبراج وغيرها من النقاط املرتفعة تزيد من هذا املعدل.
استقبال  بأجهزة  مدمجة  أو  مرفقة  البيانات  تخزين  أجهزة  املبرمجة  البيانات  أداء  مسجالت  وتعتبر 
وتسمح بعملية التعقب عن بعد من محطات االستقبال الثابتة. وتكون هذ املسجالت مفيدة جداً لتسجيل 
ظهور/ غياب الطيور احملددة ضمن منطقة محصورة وقد يكون لها تطبيقات مهمة للدراسات ذات العالقة 

بإنفلونزا الطيور مثل املراقبة  املستمرة لظهور الطيور احملددة في املزارع أو قرب أماكن نشوب األمراض. 
الطاقة  أن مصادر  إال  داخلية  املسجالت بطارية  يوجد في هذه  أجهزة االستقبال؛  احلال في  وكما هو 
اخلارجية (مثل األلواح الشمسية أو بطاريات بقوة ١٢ فولت) قد تطيل وقت عمليات الصيانة كما ميكن برمجة 
هذه املسجالت إلجراء أبحاث مستمرة أو البحث على فترات زمنية يتم حتديدها مسبقاً لترشيد استهالك 

طاقة البطارية. وميكن تنزيل البيانات بشكل مباشر على جهاز حاسوب محمول في نفس احلقل 
وبإمكانية توفير نظام حتديد الوحدات العاملي الدقيق والتي ميكن االعتماد عليه وشرائه فإنه القول بأن 
أيام حتديد املواقع عن بعد باستخدام اخلرائط الطبوغرافية قد انطوت وانتهى عهدها.  ويكون نظام حتديد 
الوحدات العاملي مفيد جداً خاصة عند حتديد مواقع إحداثيات احليوانات احملددة إشعاعياً عن بعد أوحملطات 
املراقبة وتخطيط املناطق التي تتم تغطيتها خالل القيام ببحوث تتعلق بعملية التعقب عن بعد. إن مميزات 
نظام حتديد وحدات العاملي التي تتمثل بسهولة االستخدام وقابلية احلمل والتوافق واالنسجام مع معظم 
التحليالت املكانية البرمجية جعلت من هذه أنظمة الوحدات  معدات مطلوبة ألي بحث للقياس اإلشعاعي 

عن بعد.

حتليل البيانات 
على الرغم استخدام تقنية القياس اإلشعاعي عن بعد من البداية في أوائل ستينيات القرن املاضي كتقنية 
االنتشار  وسبل  وطرق  احمللية  الطيور  استخدمت حركات  قد  التقنية  أن هذه  إال  الضارية  للحيوانات  تعقب 
والهجرة واملعدالت التقديرية للمواطن واختيار واستخدام البيئات ووفرة اجلماعات والعالقات املتداخلة بشكل 
خاص إضافة إلى معدالت النجاة. وقد أصبحت حتليالت حتركات احليوانات علماً معقداً قائماً بذاته وميكن إيجاد 

أدق التفاصيل عن التحليالت اخلاصة بتقنيات معينة في وايت آند جاروت ١٩٩٠ وفولر إت آل ٢٠٠٥.
وحلسن احلظ ومن منظور علم البيئة اخلاص بإنفلونزا الطيور، فإن االستخدام األولي واألساسي لبيانات 
(القياس اإلشعاعي عن بعد) هو استخدام بسيط ودقيق نوعا ما؛ حيث تتم معاينة البيئات واحلركات املفضلة 
البرية  الطيور  بني  واحليوي  املهم  التداخل  وحتديد  الفيروس  ونقل  اكتساب  على  القدرة  ذات  املهمة  لألنواع 
واستخدام البيئات باإلضافة إلى حتديد ما إذا كانت حركات الطيور البرية متزامنة بشكل مؤقت مع أماكن 
نشوب األمراض اجلديدة في الطيور البرية واحليوانات الداجنة. فعلى سبيل املثال؛ قد تعمل بيانات القياس 
عن بعد على إيجاد سبل وطرق الهجرة احلديثة للطيور املائية للكشف عن عالقات مكانية محتملة ومؤقتة 
بني أمناط وحركات نشوب إنفلونزا الطيور بني احليوانات الضارية والداجنة وهذا ميكن حتقيقه وإجنازه ببساطة 
بتعيني مواقع القياس عن بعد إضافة إلى بيانات نشوب األمراض ومعاينة اخلرائط الناجتة نظرياً. ويجب أخذ 
احليطة واحلذر عند إجراء وتعميم دراسات القياس عن بعد للتأكد من أن احلركات التي متت مالحظتها قد 
مثلت األعداد اجلماعية للطيور وذلك بسبب احتمالية ظهور نسب مختلفة من األعداد اجلماعية للطيور 

(األجناس واألعمار واجلماعات) والتي يظهر معها أمناط حركات مختلفة.
واحلركات  البيئات  إليجاد  بعد  عن  القياس  بيانات  استخدام  فإن  الصغيرة  املنحنيات  نطاق  وعلى 
املفضلة للطيور البرية احمللية قد يتطلب حتليل نطاق املنشأ لفحص ومعاينة التداخل املباشر مع العمليات 
في  املوجودة  الداجنة  املزارع  لفضالت  السطحي  الصرف  مثل  املعدية  للمواد  املباشر  والتعرض  الزراعية، 
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األراضي الرطبة ويستخدم حتليل نطاق املنشأ مواقع القياس عن بعد لوصف التوزيع املكاني للحيوان خالل 
املواقع لتشكيل  الوقت. وقد يكون حتليل نطاق املنشأ بسيطاً جداً كبساطة وصل وربط  مدة معينة من 
محتملة  مناذج  تضمني  أو  املستخدم  احليواني  اال  مجمل  نظري  بشكل  يغطي  مصغر  محدب  مضلع 
ومعقدة تعكس االستخدام اتلف لألمناط خالل مجال ما (مثل جوهر نطاق املنشأ املتكيف) والتي تتطلب 

نظام برامج املعلومات اجلغرافية املعقد .
وقد أصبح االعتياد على نظام املعلومات اجلغرافية - وهو مهارة حيوية - أمراً الزماً في الوقت احلاضر 
خاصة ألولئك الذين يعملون مع حركات احليوانات والبيانات املكانية. ويقدم نظام الوحدات اجلغرافية آرك فيو 
إضافةً إلى غيره من البرامج عرضاً شامالً وضخماً للخيارات التي تسمح للمستخدم بتعيني املواقع وحساب 
املسافات بدقة ومعدالت احلركات وتأديتها ونطاق املنشأ واستخدام البيئات وغيرها من التحليالت املكانية 
املتنوعة. وميتلك نظام برامج املعلومات اجلغرافية قدرات خرائطية معقدة تسمح القيام بتحليالت إحصائية 

للعالقات بني الطيور احملددة والبيئات أو متغيرات املناخ.
ومتكن صور سطح األرض التي تلتقطها اللواقط  والتي تكون ذات جودة عالية من خالل استخدام 
برامج حاسوبية مثل غوغل أيرث١١٢ واإلمكانيات اإلضافية املستخدم من تعيني مواقع نظام حتديد املواقع 

العاملي (اجلغرافي) وتصوير حركات الطيور بالعالقة مع بيئاتهم.

(Resight) (إعادة حتديد املوقع) دراسات التحديد وإعادة األسر
قبل حلول تقنية القياس إشعاعيا عن بعد؛ كانت دراسات حركات احليوانات جتري باستخدام تقنية التحديد 
جداً  بسيطة  التصوري  املفهوم  من  التقنية  هذه  وتعتبر   .(Resighting  ) املوقع)  (إعادة حتديد  األسر  وإعادة 
ثم  ومن  املتقدمة  التحديد  لعمليات  وحتديدها  احليوانات بشكل أساسي  أسر  يتم  التطبيق حيث  وسهلة 
التحديد معلومات تخص  تقنية  على  واملعتمدة  املتوالية  األسر  إعادة  وتقدم عمليات  إطالقها من جديد. 
حركات األفراد احملددة. وتعتبر هذه الدراسات سهلة التطبيق على أي نوع من الطيور التي ميكن أسرها وحتديدها 
بسهولة وباالعتماد على معدل هذه األنواع، ميكن أن متتد هذه الدراسات على طول مناطق جغرافية شاملة 

يتم حتديدها بجهود  فريق البحث.
ويتم استخدام حتديد الطيور بشكل واسع الستقصاء املظاهر املعينة ملوقع الطيور حيث يتم حتديد عدد 
كبير من الطيور ذات ألوان  متعددة و/أو بأعداد مختلفة ليتم بذلك التعرف على كل طائر بشكل منفرد. وتعتبر 
عملية التحديد الفردية أداة قيمة لدراسة حركات الطيور املائية املهاجرة وقد مت استخدامها بشكل متزايد 
باالقتران مع مراقبة إنفلونزا الطيور. ومن املهم قوله هنا هو احلصول على املوافقة إلجراء أي مشروع حتديد 
يتم التخطيط له في البلد املسؤول أو من اجلهات اإلقليمية لضمان أن املشروع التجاري املقترح لن يتعارض 

مع برامج التخطيط احلالية أوالتي ينوى إجرائها.
 وهناك بعض مشاريع التحديد التي يتم تنسيقها بشكل جيد لدراسة أنواع في قارات أوراسيا من 
خالل يورجن٢١٣ وأفريقيا من خالل افرجن٣١٤ ومنطقة قارة اسيا - احمليط الهادي٤١٥ والعديد من املشاريع املتنوعة 

في قارتي أمريكا الشمالية واجلنوبية. 
إن أهم ما يجب أخذه بعني االعتبار عند اختيار طريقة التحديد هو جتنب التقنيات التي تؤثر بشكل 
عكسي على صحة الطير وجناته وسلوكه ومعدل جناح التوالد  حيث أن هناك بعض التقنيات املناسبة لنوع 
معني من الطيور والتي التتناسب مع غيرها األنواع. وميكن للدراسات التجريبية التي تقوم على حتديد عينات 
صغيرة أن تكون مضمونة لتقييم اآلثار قبل القيام بتحديد عدد كبير من الطيور. وكما هو احلال في كافة 
نشاطات األسر واملعاجلة فإن حتديد الطيور البرية محدود بعض الشيء في بعض البلدان ويجب احلصول على 

التصاريح الالزمة من السلطات االحتادية واإلقليمية واحلكومية والدولية اتصة. 

http://www.earth.google.com :اني على املوقع١٢   متوفر للتنزيل ا
http://www.cr-birding.be   ١٣

http://www.safring.net   ١٤
http://wetlands.tekdi.net/colorlist.php   ١٥
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ويوضح اجلدول ٧٫٢ بعضاً من تقنيات التحديد املتنوعة وبعض املميزات املهمة التي يجب أخذها بعني 
أفراد  بتحديد  التقنية  وإعادة األسر.  هل تسمح هذه  التحديد  بدراسة  للقيام  التخطيط  بدء  االعتبار عن 
معينة أو حتديد مجموعات من الطيور؟  هل تعتبر هذه التقنية ضارة وهجومية؟ هل تعتبر تقنية إعادة األسر 
أو (إعادة حتديد املوقع) (Resight) من أكثر الوسائل كفاءةً للحصول على البيانات املرغوب فيها؟ إن اإلجابة 

عن هذه األسئلة ستساعد في حتديد أفضل تقنية ميكن استخدامها. 
وتعتبر احللقات املعدنية املرقمة والتي يتم وضعها على األقدام (األشرطة) من أكثر الطرق شيوعاً 
وأوسعها انتشاراً لتحديد الطيور حيث تكون هذه احللقات (أو يجب أن تكون) موضوعة على كل طائر يتم 
أسره وإطالق سراحه في البرية. وتسمح هذه احللقات املرقمة بتحديد الطيور بشكل فردي لكن يجب أسر 
(الرسم  امللونة  البالستيكية  احللقات  بني  املزج  استخدام  مت  ولقد  األرقام.  قراءة  من  للتمكن  أوال  الطيور 
التوضيحي ١١٫٧) على أنواع متعددة من الطيور طويلة القدم (طيور الشواطىء) إال أن احللقات البالستيكية 
واألشرطة امللونة تسمح بالتعرف على الطائر بشكل فردي دون احلاجة إلى إعادة أسره. ولقد مت احلديث عن 

موضوع تقنيات احللقات بشكل مفصيل في الفصل الرابع.
وعلى الرغم من أن الطيور التي يتم حتديدها بحلقات معدنية في أقدامها تتطلب إعادة أسرها إال أن 
احللقات هي من أقل التقنيات ضرراً هنا وعلى الرغم من أن التقنيات األخرى قد تنتج عالمات خارجية واضحة 
للعيان من مسافات إال أنها قد حتدث بعض اآلثار الضارة والسلوكية في جسد الطائر. وفي احلقيقة تتطلب 
أشرطة األغشية اجلناحية والشبكية القيام بإجراء ضار يتمثل في ثقب اجللد إلرفاق الشريط ويتم التعرف 
على الطيور من مسافات بعيدة باستخدام هذه التقنية إال أنه قد تكون هناك حاجة إلى إعادة أسر الطيور 

في حال كانت أرقام الشريط صغيرة جداً بحيث الميكن قرائتها.
وتوفر أطواق  الرقبة (الرسم التوضيحي ٧٫١٢) واألقراص األنفية (الرسم التوضيحي ٧٫١٣) واحلامالت 
األنفية واألشرطة امللونة التي يتم وضعها في القدم عالقات مميزة تسمح بالتعرف على األفراد احملددة عبر 
مسافات بعيدة مبساعدة املناظير واملناظير املوضعية. وتعتبر هذه التقنيات خاصةً عند استخدام عالمات 
خارجية بارزة ذات قيمة نفيسة للدراسات احمللية التي تعاين تداخل البيئات بني الطيور املائية البرية واحمللية 
في التقنيات  تلك  من  العديد  استخدام  يتم  الواقع  في  املكشوفة.  الزراعية  األنظمة  قرب  تكون  التي 

اجلدول ٧٫٢
تقنيات التحديد البرية املستخدمة بشكل شائع في بحوث الطيور*

الرموزالضررالهويةتقنية التحديد
إعادة األسروإعادة حتديد املوقع 

(Resight)
املدة

حلقات القدم 

حلقات معدنية
حلقات  بالستيكية 

(Darvic)

فردي
فردي

غير ضار
غير ضار

أرقام
ألوان

متجددة
(Resight) إعادة حتديد املوقع

مدى احلياة
اشهر /مدى احلياة

مدى احلياةإعادة حتديد املوقع (Resight)األرقام + ألوانغير ضارفرديأطواق الرقبة

األقراص األنفية
حامالت أنفية

فردي
فردي

ضارة
ضارة

ألوان + أشكال
ألوان + أرقام

(Resight) إعادة حتديد املوقع
(Resight) إعادة حتديد املوقع

مدى احلياة
مدى احلياة

قصاصات طويلة ضيقة
األشرطة

جماعي
فردي

غير ضارة
غير ضار

ألوان
ألوان

(Resight) إعادة حتديد املوقع
(Resight) إعادة حتديد املوقع

أسابيع
مدى احلياة

أسابيعإعادة حتديد املوقع (Resight)ألوانغير ضارجماعيالصبغ الريش

أشرطة جناحية
أشرطة شبكية

فردي وجماعي
فردي وجماعي

ضارة
ضارة

ألوان + أرقام
ألوان + أرقام

كليهما
كليهما

مدى احلياة
مدى احلياة

الرموز  التقنية (ضارة وغير ضارة) وما هي  أو جماعي، ومدى ضرر هذه  إما بشكل فردي  الطيور  العالمة تسمح بتحديد  إذا كانت  تتضمن مميزات وخصائص كل تقنية ما   *"

العالمة. إعادة حتديد موقعها (Resight) وما هي مدة  أو  إعادة األسر  إما بطريقة  بيانات  ألوان، أشكال) وكيفية احلصول على  (أرقام،  التحديد    املستخدمة في 
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دراسات الطيور املائية إال أنه يجب أخذ احليطة واحلذر واالهتمام البالغ عند إرفاق األقراص األنفية أو احلامالت 
الن العالمات التي اليتم تثبيتها بشكل جيد (قد تتتشابك مع األراضي اخلضراء) والينصح باستخدام هذه 

العالمات على أنواع الطيور الغاطسة.
وتوفر مواد تلوين الريش عالمات خارجية مميزة وواضحة للعينات من مسافات بعيدة لكنها ال تعطي أي 
نوع من التحديد بشكل فردي. وبشكل عام يجب أن تكون األصباغ واأللوان ومواد التبييض التي تتم إضافتها 
على الريش واضحة جداً على الطيور امللونة بشكل متساوي وذلك بتغميق لون العينني عندما يكون لون 
الريش فاحتاً والعكس صحيح ويجب أن تكون األلوان ومواد التبييض واضحة الرؤية حتى موعد إسقاط الريش. 
وبذلك يجب مراعاة أهمية عامل الوقت في إضافة هذه احملددات وأمناط تساقط الريش ويجب أخذ احليطة 

واحلذر البالغني عند إضافة املواد امللونة ألنها قد تعمل على تهييج بعض األنسجة احلساسة.
وتوفر القصاصات الطويلة البالستيكية امللونة عالمات خارجية واضحة أيضاً والتي ميكن مالحظتها 
ورؤيتها من مسافات بعيدة لكنها في الوقت نفسه تسمح بتحديد الطيور بشكل فردي. كما توفر قصاصات 
البالستيك ولواصق متعدد كلوريد الفاينيل اللينة املرفقة في أشرطة (أربطة) القدم وأطواق الرقبة وريش 
الذيل عالمة قصيرة املدى وقد تسقط مع مرور الوقت (أسابيع/أشهر) ويجب قطع تلك القصاصات بطول 

كافٍ ميكن رؤيته عن بعد ووأن تكون قصيرة مبا فية الكفاية لتجنب تشابكها مع األراضي اخلضراء.
 وتتطلب دراسات التحديد وإعادة األسر وجود عدد كبير من عينات الطيور وقد متت مناقشة العديد 
الذي  التوتر  لتجنب  البعيد  التحديد  تقنيات  تطوير  مت  قد  أنه  إال  الثالث.  الفصل  في  األسر  تقنيات  من 
يصاحب عملية األسر واملعاجلة بشكل متغير. وعادة ما تتضمن تقنيات التحديد البعيد للطيور استخدام 
املياه وهذه  أو مصادر  الرقود واالحتضان  تزور الطيور مواقع  الريش خاصة عندما  أصباغ غير سامة لتلوين 
احملددة  اموعة  كانت  حال  في  بها  األخذ  ميكن  ولكن  فردي.  بشكل  الطيور  بتحديد  تسمح  ال  األساليب 
تتناسب وأهداف الدراسة مثال ذلك ميكن استخدام األصباغ التي ميكن إدخالها إلى مصادر املياه في املزارع 
املزارع  بني  حتدث  حركاتهم  كانت  إذا  ما  وحتديد  مؤقت  بشكل  البرية  الطيور  لتحديد  املكشوفة  الداجنة 

واألراضي الرطبة الطبيعية.

الرسم التوضيحي ١١. ٧ 
حلقات ملونة لألقدام  كمحدد يتم استخدامه في دراسات التحديد وإعادة األسر
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أو  ذلك  بعد  الطيور  سراح  وإطالق  أسر  من  ضخمة  عمليات  األسر  وإعادة  التحديد  دراسة  وتتطلب 
البيانات حركات املرغوب بها. ومن احملبذ جهود بحثية خاصة في املناطق اجلغرافية الكبيرة للحصول على 

الرسم التوضيحي ١٢. ٧ 
طوق الرقبة املستخدم كمحدد في دراسات التحديد وإعادة األسر

الرسم التوضيحي ١٣. ٧
القرص األنفي املستخدم كمحدد في دراسات التحديد وإعادة األسر
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إجراء عمليات التحديد في حال توفر مصادر مالئمة إلجراء بحوث متابعة. وتقلل عمليات االتصال والتنسيق 
مع الباحثني اآلخرين واملسؤولني عن احليوانات الضارية (وهو دائماً أمر مهم وجيد) جلعلهم متيقظني لظهور 

األفراد احملددة من عوائد إعادة األسر وإعادة حتديد املوقع.

حتليالت النظائر الالإشعاعية
الواسعة.  الطيور  هجرة  أمناط  لدراسة  قوية  أداة  احلديث  الالإشعاعية  النظائر  حتليالت  ظهور  اضاف  لقد 
هجرة  ألمناط  كمؤشرات  والنتروجني)  والكربون  الهيدروجني  (مثال  الالإشعاعية  النظائر  استخدام  ويعتمد 
الطيور على االنسجام والتوافق القوي بني تركيز بعض النظائر في البيئة وتركيز تلك النظائر نفسها كونها 
متماثلة في أنسجة الطيور وباألخص في الريش. وبسبب ميل بعض النظائر في البيئة إلى التحكم ببعض 
األمناط التي ميكن تنبؤها على املستوى القاري؛ فإن تركيز النظائر في الريش ميكن أن يعكس موقع الطيور 
العام خاصة عند حدوث مواسم تساقط ومنو الريش. وتتطلب حتليالت النظائر الالإشعاعية تقنيات مخبرية 

معقدة خارج نطاق هذا الكتيب لكن ميكن احلصول على مرجع ممتاز من هوبسون ١٩٩٩.
إن الوضوح املكاني لتحليالت النظائر الالإشعاعية يأتي في حدود املئات من الكيلومترات على املقاييس 
العرضية وحتى الطولية. وعلى الرغم من عدم القدرة على استخدام حتليالت النظائر الالإشعاعية ملعاينة 
احلركات الدقيقة أو حتديد املواقع اخلاصة بالتكاثر؛ إال أنها قد تكشف عن أمناط هجرة واسعة ولها العديد من 
التطبيقات في الدراسات املتعلقة بإنفلونزا الطيور مثل حتديد مناطق  التكاثر العامة للطيور املائية التي 

يتم أسرها في أراضي ال يتم فيها التكاثرأواملؤقتة staging  أو التي مت جمعها عند مواقع نشوب األمراض.
الصفات  من  العديد  متتلك  أنها  إال  التقنية  هذه  استخدام  من  حتد  التي  العوامل  من  الرغم  وعلى 
اإليجابية حيث يتم أسر الطيور ملرة واحدة وليس هناك حاجة لتحديدها بأي طريقة لتحديد حتركاتها على 
نطاق واسع. إن أخذ العينات باستخدام هذه التقنية (أي بإزالة عدد قليل من الريش) أمر بسيط جداً وميكن 
القيام به على أي نوع من الطيور بغض النظر عن احلجم وال يوجد هناك أي صعوبات لوجود حتيزات جغرافية 
أجهزة  باستخدام  بعد  عن  اإلشعاعي  القياس  ودراسات  األسر  وإعادة  التحديد  بدراسات  املرتبطة  كتلك 
عن  القياس  دراسات  أن  من  الرغم  وعلى  النائية.  املناطق  من  العينات  أخذ  يتم  ما  نادراً  حيث  التردد  عالية 
بعد باستخدام اللواقط التعاني من مشكالت التحيزات اجلغرافية إال أنها مكلفة جداً مقارنةً مع حتليالت 

النظائر الالإشعاعية. 

املراجع ومصادر املعلومات 
فولر إم آر ميلسبو جيه جيه، تشيرتش، كيه إي آند كينورد، آل إي ٢٠٠٥ قياس احليوانات الضارية إشعاعياً عن 
بعد. إن برون ،سي إي ،إد تقنيات استقصاء وإدارة احليوانات الضارية بي بي ٣٧٧-٤١٧ جمعية احليونات 

الضارية، بيثيدا - الواليات املتحدة األمريكية.
هوبسون ،كيه ايه ١٩٩٩: تعقب أصول احليوانات الضارية وهجرتها باستخدام النظائر الالإشعاعية: دراسة 

أوكيولوجيا، ١٢٠: ٣١٤- ٣٢٦.
جيسوب آر كولينز،بي آند براون إم ١٩٩٨: تصنيع أشرطة األقدام في ضوء اخلبرة، ستيلت،٢٣: ٥٠-٥٢.

كينورد ،آر إي :٢٠٠١: كتيب إرشادي عن حتديد احليوانات الضارية إشعاعياً، أكادمييك برس، لندن.
سيلفي إن إيه - لوبيز آر- آر آند بيترسون إم جيه ٢٠٠٥: تقنيات حتديد احليوانات الضارية إن برون سي إي إد 

تقنيات استقصاء وإدارة احليوانات الضارية بي بي ٣٣٩- ٣٧٦ جمعية احليوانات الضارية بيثيسدا - 
الواليات املتحدة األمريكية.

وايت جي - سي آند جاروت آر ايه ١٩٩٠: حتليالت بيانات تعقب احليوانات الضارية إشعاعياً أكادمييك برس - 
سان دييغو، كالفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية.



١١٣

امللحق أ  

الكتيب اإلرشادي في أخذ الصور الفوتوغرافية 
للطيور لغايات حتديد هويتها 

(املصدر: املفوضية األوروبية  دي جي سايكون ٢٠٠٦)

يساعد الكتيب اإلرشادي التالي األشخاص غير اتصني في أخذ الصور الفوتوغرافية  خاصة للطيور امليتة 
والتي تكشف بشكل متوالٍ عن هوية األنواع ليتم التعرف على أنواع الطيور اتلفة ذات اخلصائص اتلفة؛ 
أن هذا  إال  واحلاالت  األوضاع  يتم تطبيقه في في كل  إرشادي عاملي  تزويد كتيب  الصعب  فإنه من  ولذلك 

الكتيب اإلرشادي ميثل أدنى معيار ميكن اتباعه واألخذ به. 
التي مت جمعها لتحاليل فيروس HPAI قدر  البرية  ويجب أن يكون هناك صوراً رقمية لكافة الطيور 
اإلمكان. كما يجب أن يغطي الطائر كل الصورة١١٦ ويجب تضمني مسطرة أو أي أداة قياس ما أمكن فعل 

ذلك. ويجب أن تتضمن الصور الفوتوغرافية ما يلي:
الطائر بالكامل أواجلانب الظهري مع مد اجلناح جلهة اخلارج وأن يكون الذيل ممتداً أو مرئياً. • 

الرأس الذي يظهر فيه املنقار بوضوح تام. • 
أو قاصراً (طائر في  بالغاً  الطائر  إذا كان  التي عادة ما  صور فوتوغرافية قريبة لقمم ريش األجنحة  • 

سنته األولى). 
. يجب أخذ صور فوتوغرافية كاملة للوجهات الظهرية والبطنية للطائر٢١٧ •

ويجب أن تظهر الصور البطنية واألرجل واألقدام (ألن لون الرجل هو عامل تشخيصي مهم). وفي  • 
إلى  إضافة  باملوقع  تصويرها  فيجب  األقدام  على  بالستيكية)  أو  (معدنية  حلقات  أي  ظهور  حال 

تسجيل تفاصيل احللقة. 
ويجب أخذ الصور الفوتغرافية ألي أمناط حتديد واضحة ومميزة. 

تخضع العديد من الطيور املائية خاصة البط واألوز في أواخر فصل الصيف (شهري متوز وآب) لعملية 
تساقط ريشها وهذا يشكل صعوبة بالغة خاصة لألشخاص غير اتصني لتحديد هوية الطيور وفي هذا 

الوقت جيف طيور البط. 
ً. وقد  وعادةً ما يكون وجود بقع األلوان على الطرف املكشوف للجناح (التي تسمى العاكس) أمراً مفيدا
يكون أمراً صعباً أيضاً كشف هوية بعض طيور النورس الصغيرة في أي وقت من السنة. ويجب أخذ الصور 
الفوتوغرافية لها وحتديد هويتها عن طريق مختصني، ويجب حفظ الصوروربطها بعينات ومناذج فردية على 

األقل حتى تثبت فحوصات اتبر عدم وجود فيروس إنفلونزا الطيور. 
وميكن استخدام الصور الفوتوغرافية فوراً في حال مت التشكيك في الكشف عن هوية الطائر للفحص 

املتتالي لتحديد الهوية إذا كان ذلك ضرورياً.

تخزين  في  ذلك  من  االستفادة  فيجب  التاريخ»  «ختم  تطبيق  بالكاميرا  تطبيق  بالكاميرا  توفر  وإذا  جداً  عالٍ  بوضوح  صورة  كل  أخذ  يجب     ١٦
احلاسوب  جهاز  على  الصور  تنزيل  يتم  ذلك  وبعد  ما.  يوم  في  معني  موقع  في  املأخوذة  الصور  وتعاقب  توالي  يؤكد  وهذا  زمني  مبرجع  الصورة        

           بفترة قريبة جداً وتتم إضافة املعلومات عن املوقع والتاريخ إلى خصائص امللف.
آكتوا) أناس  تيل  بن  طائر  ذلك  (مثال  الطائر  وجنس  عمر  حتديد  املفرود  والذيل  للجناح  والسفلية  العلوية  األسطح  عن  املأخزذة  الصور  تسهل     ١٧



أدلة املنظمة عن اإلنتاج احليوانى وصحة احليوان 

1. Small-scale poultry production, 2004 (E, F)
(E, F, S, Ar) ممارسات جيدة لصناعة اللحوم ٢٠٠٦ .2
(E, Ar, Se, Fe, Me) االستعداد ملكافحة أنفلونزا الطيور عالية الضراوة ٢٠٠٦ .3
4. ٢٠٠٦ والنافقة  واملريضة  السليمة  الطيور  الضراوة - جمع عينات من  الطيور شديدة  أنفلونزا    مراقبة 
   (E, F, r, Id, Se, Are, Ce, Ba**, Me)
   الطيور البرية وإنفلونزا الطيور - متهيد إلى بحث ميدانى تطبيقى وتقنيات جمع عينات األمراض ٢٠٠٧ .5
   (E, F, R, Id, Ba, S**, Ar)
6. Compensation programs for the sanitary emergence of HPAI-H5N1 in Latin American

and the Caribbean, 2008 (Ee, Se)
7. The AVE systems of geographic information for the assistance in the

epidemiological surveillance of the avian influenza, based on risk (Ee, Se)
8. Preparation of African Swine Fever contingency plans (E, F**, S, R, Hy, Ka)
9. Good practices for the feed industry – implementing the Codex Alimentarius Code of

Practice on good animal feeding, 2009 (E)

اللغات املتوفرة :- مارس ٢٠١١

Ar
C
E
F
P
R
S
M
Id

Ba
Hy
Ka

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

اللغة العربية
اللغة الصينية
اللغة اإلجنليزية

اللغة الفرنسية
اللغة البرتغالية

اللغة الروسية
اللغة اإلسبانية
اللغة املنغولية

اللغة البهاسية
اللغة البنغالية
اللغة األرمينية
اللغة اجلورجية

متعددة
*

**
e

متعدد اللغات-
قيد الطباعة
قيد التحضير

النشر اإللكترونى

العاملية فقط  الصادرة عن منظمة األغذية  باإلنتاج والصحة احليوانية  الكتيبات اإلرشادية اخلاصة  وتتوفر 
عند وكالء املبيعات اخلاصة باملنظمة أو من مجموعة املبيعات والتسويق اخلاصة باملنظمة بشكل مباشر 

(فيال ديلي تيرمي دي كاركاال،٠٠١٥٣، روما- إيطاليا

أدلة املنظمة عن اإلنتاج احليوانى وصحة احليوان  

1. Manual on the diagnosis of rinderpest, 1996 (E)
2. Manual on bovine spongifom encephalophaty, 1998 (E)
3. Epidemiology, diagnosis and control of helminth parasites of swine, 1998
4. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites, 1998
5. Recognizing peste des petits ruminant – A field manual, 1999 (E, F)
6. Manual on the preparation of national animal disease emergency preparedness

plans, 1999 (E)
7. Manual on the preparation of rinderpest contingency plans, 1999 (E)
8. Manual on livestock disease surveillance and information systems, 1999 (E)
9. Recognizing African swine fever – A field manual, 2000 (E, F)

10. Manual on Participatory Epidemiology – Method for the Collection of Action-
Oriented Epidemiological Intelligence, 2000 (E)

11. Manual on the preparation of african swine fever contigency plans, 2001 (E)
12. Manual on procedures for disease eradication by stamping out, 2001 (E)
13. Recognizing contagious bovine pleuropneumonia, 2001 (E, F)
14. Preparation of contagious bovine pleuropneumonia contingency plans, 2002 (E, F)
15. Preparation of Rift Valley fever contingency plans, 2002 (E, F)
16. Preparation of foot-and-mouth disease contingency plans, 2002 (E)
17. Recognizing Rift Valley fever, 2003 (E)
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