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	 ط
�ر ا����م��� �
  د�

  


و	� ا�دوا�ن    

 

 

: �

د  

�طورت �ر��� ا�دوا�ن 7" ا��طر ا��ر�" ا��وري �طوراً 
��وظً �4ل 


ن ا��رن ا��2ر�ن، و "�
�  ا��)ف ا�9�ت ا�&�أ)��ت ��د 
ن ا�)


��4ن ا��2ر، ھذا و� "���در رأس ا�
ل  ا��" ��دم ا��رو��ن ا���وا

رات ا�دو>رات %
 أن &2رات ا=>ف 
ن ��
� �&�ا�
�دم ��ذه ا�)

&� وا.�ر ��
ل 7" ھذه ا�)� .��
ش ���  

  


� 7" ا���م &�ز�ن &ن �800و�د ا��وم �وا�" / و��
��ون  /


��ون ط ل 7" أ&
ر دون �ن �200وا�" / ا��)ول &�- ا�Dذاء، و /

�E &ن ��ص ا��رو��ن و��ون 
ن �وء ا��Dذ�� ا��� ��
ا���رات  ا��

 ً
وھم ��د�� �	&F د �ؤدي	ر ا�ذي 
  و��� �م &���ً. ا��رار�� ، ا.

  

وإن ھذا ا��دد �زد�د 
+طرد 
� ز�دة &دد ا��%ن 7" ا���م و
ن 


س  2.6�وف �%ون �وا�"  2025ا�
�و	� ���ول &م H� ر �2ص��


  ا���� إ�- ا�Dذاء.

  


 ��دم %ن >�د 
ن إ��د 
)در JذاI" �د�د رد�ف ��ر��� ا�دوا�ن 


م 7" 
�ظم  %7ن ا>ھ�
م 7" ا=و�� ا.��رة ا���م����ر��� ط�ور ا�

 �
م ��&� ا��
�4د )� ����K ا����ء ا���م وا��" ��2ر 
�د>ت إ��أ

 �����م 
ن ) ت إ��ز �K طIر ا��
� 
�دا�� ا��رن ا��د�د. وذ�ك �


�زة ( ��م �
��ض) و&واIد ا	�)د�� &���، ��ث  –ر�ش  –��د  –

م 
ن ا���وم ا��
راء������  ����ر ��م ا� -�& �Iوا��ا��" ��
�ز �


ن ا�دھون وا�%و����رول وا�ط	� وا.��ف 7�و Jذاء )�"  �+ ��



راض ا���ب. H� ن��(
�2ص ا�P�  

��K وو�ود �9رات (&�د �
�ظراً � ���م ��ودة &��ز ��د ا��
� 
%

 �&�ا�ر�ش ) ا��" �
�زه &ن �	" ا���ود ا.�رى و����دم 7" )

�د�� وا.�ذ�� وا.�ز
� و�Jرھ، ا���Iب ا��

�ز��� 
&� ا�و�Iد ا��م 7" )��و����دم ر�ش ا�


ن  و K� ��
�� 
ر �ظراً ��Dزا�� ا�F ت+ �ا�

ت ��
ط���� %
 �د�ل 7" &�D
)��K ا�%�رو�

ت.��ر�
  ا��ز��ن 7" ا�

  

&� ا�
راھم ا���د�� ا���
���� و����دم �م 7" )��و��� د 
ن دھن ا�

م �Jر ا�
�)ب 7" 4�%��د 
ن ��ض ا� ��� 
ج �
رض ا�رو
��زم. %

ت أ
 ا���ض ا�
 رغ ����ر ���

ن ا� &� ا���و�ت وا�%�ك و�Jرھ�(


ن ر�م و��ت  ��م &���
��ن �و+� �)�
�د&�ن وا� �� ����و�� 7

  وز�رف �
�� ا.�)ر.

   


��� ا����م:  أ�ل و  


و&� ا�ط�ور ا��"�
م ���
" ا���ا��" ��رف  ���ط�� ا�ط�ران و > �

م &رف 	�ل �وا�"  ��ط�ور ا��" ���ط�� ا��دو �7ط . و������د أن ا�

40  ً�ط�� ا���ر ا.��ض ا�
�و�ط Jر�ً، وا�)�ن 2ر	
 "7 ��
��ون �

م 7" ا��رة ��2
>ً و	د د�ت ا�� ر�ت &�- و�ود طIر ا� �Dو��
و

�
�ون ��� ھ�رت 	ط�ن 
ن ا=��و�� و2
ل أ7ر����. و	�ل �وا�" 

م 
� ��ض ا�9د��ت &�ر ا��رة ا.7ر���� ��و�ً ��ث �و�د ا=ن ��ا�

م ا�
�و�ش 7" ا�)�راء ا.7ر���� 7" ا��ودان و
)ر ��	ط�ن 
ن ا�

 و%ذ�ك �� و��زا��وإ�9و�� وا�)و
ل وا���ل ا�Dر�" ����ر ا.�
ر و%�

�ط�� ا��ز�رة ا��ر��� .
 "7  

  

م %
 �دل و����د أن ا����س ط�ور ا�H��ن ا

)ر ھم أول  "7 �� را&

م ��
ن ر�ش ا� ��&�- ذ�ك ا=9ر ا� ر&و��� ا��د�
�، ھذا وا��ذ ا� را&

�م �ر
زاً ������� وا��دا�� و%ن %�ر 	دة ا�رو
ن واJFر�ق �ز��ون 	��

م ��ر�+� و%
)در ��م %
 أن ا��رب ا)طدوا ط�ور ا����ر�ش ا�

ً ��Dذاء أ� طIر ا��
ل 7" ��ن ا&��رھ ا=2ور��ن ��وا�ط��وا &��

�وا �ز��ون % ر�ون 
ن 	�Iل ا�زو�و 7" ��وب أ7ر����

�د�ً، أ
 ا�

�ت ا�
�%� إ��زا��ث ا.و�- أول ا
رأة ����
ل م و%��أ��دھم �ر�ش ا�

7�" أول 
ن  ��
ري أ�طوا��ت 7" 7ر 
م 7" ز��� ا��2ر أ��ر�ش ا�

م 7" ا�
�4س.ا�����  دم ر�ش ا�

   

�: ا���ل ا���م �����م و�  أ�وا

م +
ن 7)��� آ%�� ا��2ب وھو طIر ��س �د�K ا��درة &�- ���درج ا��

ً ����ش 7" ا�)�راء، وھو 
ن  �%
 ًا�ط�ران و����ر طIراً )�راو�

أ%�ر ا�ط�ور ا�
و�ودة &�- �ط, ا�%رة ا.ر+�� ���ش ھذا ا�طIر � �رة 
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45 -60 
80ً و	د �)ل إ�- & 
 "���Fره ا

ً ��راوح &��ن  &

�د ا��دو ��دود  40- 35& K�&ر� V���و ��%م/�، وھو طIر  60�

ر&وي �H%ل ا��2Iش وا��+راوات و7روع أوراق ا.�2ر وا���وب 

ا� )� %
 أ�H� K%ل ا���وم 
9ل ا�د�دان وا����"  وا� وا%K وا��ر��م و

�م و���� K�دن وا.��ر وا.�2ب ا�)�Dرة وا�+ دع، %
 أ�
��� ا�


V��� ،K ار� &K �وا�" 
م و���V وز�K  2.5و�2رب أي 2"ء �راه أ

م �����K ا��
����ن  ��100
ر 49ث ��وات �وا�" ��%V، و��
�ز ا�

 �77ت  ���دة و7" %�
� 
�ا�وا����ن ��ث ���ط�� أن �رى 
ن ��4

2رة و�

ن ا>��ھت &دا ا�ذي وراءه  K���& "
�K � ن 9�ث ��

د � K�
�وم ھدئ �
�ل، %
 أن �� ��
�� Kرا��� و�����ا��وا)ف ا�


ن �ط,  > و	وي و K��2ع) �ل ��رب أذ� 
�+� رأ�K 7" ا��راب (%

�م 
ا.رض ��- ���رف &�- 
و	� أ&داKI و��
� ا	�را��م وو	� أ	دا

ز إ�ذار 
�%ر 7" ا���ة ا��ر�� ���م ���ت %
 أ�K و����ر ا��	" ا���وا


ً ���دو 
� ����
 K
ا�طIر ا�و��د ا�ذي �
�ك إ)���ن 7" 	د
K، وأ	دا

 ا�%��ر �7ظم ا��د
�ن طو��� )��� 	و�� و�و�د و�دة �
و��
ل ��

م �K�2 ا��ف ��&ده &�- ا�
2" 7" ا�)�راء ����د�� �H� ل 	دم ا�

م )�ب أ	وى +ر�� (ر7��) 	د �)ل 	�� إ�- (و����ر ا��- 150و�


م �7ط.200P� K��7%ون ر�و V% (  

   

  ���ف ا����م:

: "�م &�- ا���و ا�����ف ا�(�  

  ���2Phylum: Chora ا�����ت 

�ف ا�ط�ور (Class: Aves  

  Order: Struthioniformesر��� 

  Sub-order: Struthiones��ت ر��� 

 ��I&Familiy: Strthionidae  

  Species: Struthio Camellusا��وع 

  


و&� ال�
م إ�- ��
" ا���
و&� ا��" �+م  RATITEو��
وھ" ا�

م ��
و  –ا�ط�ور ا��" > �ط�ر 
9ل ( ا��Fا–    ا�%�وي). –ا�را�


9ل ��ت �وع � ��
م أ�وان 
��� � %ل ��  وھ":و��

  

�E &ن ا�����ن ��ن  -1�م ا.7ر��" أ�ود ا�ر	�� :  وھو ��ا�

م أ�
ر ا�ر	�� وأ��زرق ا�ر	�� و�%ون ا���د 7" ا�ذ%ور ا�

 
�
ق 
� و�ود ر�ش أ��ض ��J و�ون ا�ر�ش أ�ود ,�7

�%ون �ون ا�ر�ش 7" ا.�9- ر
دي 
2وب ���ون ا���" ، ��دأ 

2�ر و�%ون ا�ذ%ر �ھزاً  24-18ا.�9- �و+� ا���ض ��
ر 

100- 260�ر �+� ا.�9- ��دود  ��30����, ��
ر   �+��

  7" ا�
و�م.

  

2- �م أ�
ر ا�ر	�� : �%ون �ون ��د ا� �ذ وا�ر	�� ��ذ%ور ا��

أ��ض 
) ر و7" 
و�م ا��زاوج ���ول ا��ون إ�- ا.�
ر 


 ���- �ون ��د ا.�9- أ��ض 
) ر >��� ,����ول  ا� 

ً 2ر	" �
ر ، و���ش ھذا ا��وع أ��.. ��دأ ا.�9- أ7ر���

�����, ��م 2�راً و�%ون ا�ذ%ر �ھزاً � �48و+� ا���ض ��
ر 

  ��+� 7" ا�
و�م. 215�راً �+� ا.�9- ��دود  60

  

م أزرق ا�ر	��: �%ون �ون ��د ا� �ذ وا�ر	�� ��ذ%ور  -3��ا�

أزرق ر
دي و7" 
و�م ا��زاوج ���ول �ون ��د ا��ق 7" 

ا�ذ%ور إ�- ا��ون ا.�
ر و�ون ��د ا.�9- ر
دي 
زرق 


رار و���ش ھذا ا��وع 7" 2
ل وJر�" ���� .�وب أ7ر���

2�راً و�%ون ا�ذ%ر �ھزاً  36��دأ ا.�9- �و+� ا���ض ��
ر 

7"  60- 230�ر �+� ا.�9- ��دود  ��48����, ��د  �+��

  ا�
و�م.

   

  !وا ده: 
����ت ا����م و

م طIر )�راوي ���ش و��H	�م 7" 
�ظم ا�ظروف ا��و�� ��إن ا�

 ����
 ��I�� ����طق ا���
ء ا��9��� ا�)��� وا�����، و����ر �ور�

م ���ذا ا��وع 
ن ا��ر���، ��ذا �دأ ا>ھ�
م ��ر��� ا�� ���و)

�ون ا>��9
ر ر	م /	 -�& �(
و و��/ 10وا>��9
رات ا�زرا&�� �

ه  ا�)در�� ا.و�- ��&ن وزارة ا>	�)د وا���رة ��طو �طوا�

:�

�زة أھ
م وذ�ك � واIده ا��د�دة وا���  �ر��� ور&�� ا�

  

م 
ن أ�ود وأ�7ر أ�واع ا���وم ا��
راء  ���ا���م : ����ر ��م ا�

ت ��
ت وا� ���ه ���رو���Jو ��IذاDا� K�
�ظراً >ر� ع 	�

Iوا�رول وا��ا�%و��� ����ض  ��
ن ا�دھون وا ����	 ��
% -�& K


� ا���وم ا��
راء ا.�رى و��م  ��ر�
وار� ع ���� ا��د�د 

م ���و�� ھ+
K و�ر&� ا�� دة ��م ��
�ز ��م ا��� 
ا�دوا�ن، %

ض ���� ا.��ف ا��"  ���ظراً > ��IذاDا� K�ن 
ن 
��و���Fا

�ذه ا.��� ،K��%ر�د�ل 7" �رة �م 2��
�� ا%��ب ��م ا���
ب 

ت ا�Dر��� �ظراً �ز�دة �
��
ل &��K 7" ��ض ا��	Fوزاد ا ��
�&

�م.�
 ا�و&" ا�)�" �دى ا�%�9ر 

ر %
  ا�ر�ش : ����دم 7" أ&
ل ا�����د وا�د�%ور و ��Dت ا�+ �

ت ��ر�
ت ا��ز��ن +
ن ا>�� >ت وا���
����دم 7" &
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ت ا��ظ�7 و������
�� ا.��زة ا�F%�رو��� �Fراء &(
دم 7" 


ن ا�طIر ا�وا�د  ����
��I ���ك ا.��زة و�)ل ا�%
�� ا���ا�


ن  ً %V ر�ش. 2- 1.5��و�

م ��ث  ���
ن 
را�ل ا>ھ�
م ��ر��� ا�+ �
ا���د : وھو 
ر��� ھ

� 
�- ا���ود 7" ا���م �J- وأ	ن أر

ن �ودة ����ر  K� ��
�


ء &��� وK�%2 ا��ذاب وا.��ق �� K�
و�
�� و��و
� و�
���، و&

م ���و�ود �9رات �
�زه &ن �	" ا���ود ا.�رى. ����دم ��ود ا�

&� ا.�ذ�� وا���Iب وا�
�4س ا���د�� &��� ا��ودة �( "7

ت ا.�رى.&�
ن ا�)  وا.�ز
� و�Jرھ

م 7
ن �K�4 ��م ا�� ظ &�- ا���ض: � ���ت ا����
���ر 
ن أھم 

 
ج ا� راخ أ��ا��وع ��ث أن ا���ض ا�
�)ب ����دم 7" إ

ا���ض �Jر ا�
�)ب ����دم %��ض 
Iدة ��ث ��+� وا�دة �% " 


ن / ��&� ا���و�ت F14ط�م أ�رة 
%و�/ �2ص و�د�ل 7" )

ت ا.�رى، و����دم ا��2رة ا�����
ر��� ��د � ر�V وا�%�ك وا�

 7" أ&
ل ا�د�%ور وا���ت وا�ز�ر�7 و����ر 
)دراً ��
��و�


دة ا�%���وم.� 

%V%90-100  V 7" طIر �زن  2���وز %
��K  ا�دھون : > �

 ����ض  ���ط�� ا�)در و��
�ز �
��ر%ز و�وده 7" 

&� ا�
���+رات وا����	�ر ا�%و����رول K�7 ، ����دم 7" )

ا�ط��� وأدوات ا���
�ل وذ�ك �
�در�K ا� ��I &�- ا��راق ا���د 

ب �
رض ا�� E��� K� و��د�د ��4ھ، إ+�7 �%و���
و��وم ��

ت ا���د�� وا=>م ا��+���.��)ل وا>�� 
 ا�

م �طول �	�K ��ث �د�ل 7" أ&
ل ا��ت  ���ا��ظم : ��
�ز ا�

ج وا�ز�ر�7 وا�د���F ل ا.&4ف
�
%ور %
 ����دم 7" 

���وم.%�� ���J �� �& ت7+Y% وق ا��ظم��
 

ت  �	م 7" ��ض دول ا���م �Fراء ����ت: ����دم ا�	ا���


ن 	وة و)��4  K� ز�
�� 
ت 
���� ودو��� وذ�ك ���ر�

ن +

7ت ��
د �%ون ���دة و�ر&� &دو و	درة ا.ر�ل &�- ا���
ل �%

."�)ر ا��ذب ا����7�و �ذ�ك ����ر &�)راً 
ن & 

ل  ��
 "7 �
م ����دا��م: �
%ن ا>�� دة 
ن &�ون ا���&�ون ا�

2%ل &���� و	د 

ن  "�ن ا�ذي ����Fطب ا���ون %�د�ل ���ون ا

.�ن ���Fداً ��دم ر7ض ��م ا�� ً���  >	ت ھذه ا���ر�� 

   


$�رح ا����م :  

م طIراً )�راو�ً ���ط�� ا��H	�م ��ت �� إ�- أن طIر ا����ق وأ2ر

طق �
�
زارع � "7 K�ر���ن %
� K��&و � ���
 ����
ظروف 

�ظراً �
�درة ھذا ا�طIر &�- ا���ش 7"  ��Iوا�ا>� K�2 أو ��Iوا�ا>�

در�ت �رارة &��� 2ر�ط� أ> �%ون 
)�و�� �در�ت رطو�� 

م 7" ا�ظروف ا�ط����� �وا�" ��
ر� ��، و���V در�� �رارة ��م ا�

7ظ� &�- در�� ا��رارة ھذه دون ��دل ° م 39.5�
و&��K ���ط�� ا�

م ° م �51�- �و و)�ت در�� �رارة ا��و إ�- ��، ھذا و�
%ن �ر��� ا�

 ���

ن  –7" %�7 ا.را+" (ر ����
�� ا��
%����) 2ر�ط� �و7ر ا�


ن �ظIر أو أ	 ص %�	" أ�واع  �ث >ا.را+" �+ K�ر���ن %
�

ط� ��ور 
ن ا��2ب أو ا�طوب أو �
ا�ط�ور و��ب أن �%ون ا�
زر&� 


را&ة &دم و�ود �واف  ��2.5ل ار� &K &ن  ا.�4ك وأن > �
م 

�� ا�ط�ور ��روح &�د  �دة أو �2�� 7" ا��ور %" >(F ؤدي�

 �K وأن �%ون �% أو ا��%�

ً &�- �ط, ار�ط
ا��ور 
ر�%ز �

ً �د�ول أي ��وان Jر�ب �دا�ل ا�
زر&� و��ب أن �%ون ��
ا.رض 

�2ر .
ن ا�
�و	ت % "�
ً و�
أر+�� ا�
زر&� (ا�
�رح) �ظ�ف �

.K� رور��+ ��  وا.&
دة و�Jرھ ���ث ���, ��طIر �ر�� ا��ر%� .

 �� 	درھ�
م ���
 2م ��100�ج ا� ��ن ذ%ر وا�د وأ���9ن .�رة 
%و

:"�
 ھو 
��ن 7" ا�2%ل ا��%  

   

  

   

 ���
ج ���� K�Y7 � 9%
و���ج ا�ط�ور  2م 300أ
 7" ا��ر��� ا�

�� 6-2ا�)�Dرة 
ن &
ر /�
�%ل طIر و��د 
�ر�7  2م 15/ أ2�ر �

ث. ھذا و��ب إ2دة 
�%ن �Fم 7)ل ا�ذ%ور &ن ا�ر �I�س ا�ط�


ن ا�
�رح ���ث >+ ر وذ�ك ��زل ا�ط�ور ��ل ار� �
&K &ن �949 أ


ن ا�ظروف ا��و�� ���
�� أو ��(

 7" ا�2%ل ا���" ا��ھرة ا�%:  
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ن 
ظ�ل 
زود �
)در �راري %
ھذا و���ج ا�)�)ن ا�)�Dرة �

ن ���رج (
�رح) �ر&" %
��� ���ث �طل ھذا ا��
�ؤ
ن ا��رارة ا�

ر. ا�)�)ن و�4�� دة 
ن أ��2 ا�2
س ��� �رة 
�دودة �4ل ا�


� �ظIر  ��ر�
ء �ض %� � ا�� ��م ���
�ز �ظIر ا��� ً
و&
و

�ف �
ا�دوا�ن %
 أن 
���ز
ت و
�دات و����زات ا�
زر&� 
ن 

< "�2رب 7
��  وDذه ا�����دى &ن �ر
�ل أو إطرات ����دم �

�� دوت )���
ر أو &�J ج ��ط�ك ا�����" ��س ھ��
 7" ر�� و�%

  ا�2%ل:

   

  

   

  �'ذ%� ا����م :


م ��ت ا�
را&" و�)و)ً ا��2Iش ا�طر�� ذات  �H%ل ا���K�%H ��وا

 ا�طIر و���ل &�- �D����� وا��ر��م ��ث �( �ا.وراق ا��ر�+� %


واد �م ����ق %�9راً ���. ھذا وإن ا��ظم ا�
���دم  "7�Dذ�� ا��و���

�� ��ث ��ب أن ��و7ر ا�
زرو&� وا�
�و7رة و��
ت ا�
د�� ا��%
F

2ب ا��+راء ، إ+�7 إ�- ا������ &.ت ا�%��رة وا�
Dطة ���
ا�

ت) �����ا��ھزة وا��" �2
ل ا���وب ( ��وب ا���و��ت + ��وب ا�

درة وأ���� و�دن �

ت ا��� �� 
ن 
�
ت إ+�7 إ�- ا���
��7 

م ������ و��
�ز ا��
ت %��رة و&��� وأ�
ض أ�

�در�K &�- ھ+م %

  % أ��ف �م.25
ن ا.��ف 7" ا������ ا��ھزة وا��" 	د �)ل إ�- 


ن ا�
 �س  Kن ا��وم ا.ول ��د �رو�
م ا��داء ��ر ا�D( ذ��D� م��و


دة �949 أ�م ��ث ��Dذى &�- ) ر ا���ض ا�
�و+� � K�7 -��� وا�ذي

م ��ض 	ط� ا.وراق 7" ��و� K ا��ط�" ��ث ��دأ 7" 2ر�ب ا�
ء وا��

ا��+راء ا�طر�� أو ا�
�ط�� 
ن ا��ر��م وا��زر ا�
�2ور أ
 ا��رو��ن 

ا� و� وري وا�%�ر��" وا�دھون ا�
�دم ��)�)ن &�رة &ن ) ر 

ا���ض ا�
��وق أو ا�
ط�وخ ��ث ����
ل ا���ض �Jر ا�
�)ب ��ذه 

�

�دن ا�%���وم &�- )ورة  �7�� و��م إ+D2ر ا���ض.ا�	وق �  


ن &
ر �وم وا�د ��- �949 2�ور إ�- &����  "
�م ا���و���ج ا�

< ����ل ���� ا��رو��ن ا��م &ن ا�%��وJرام ا�وا�د &ن  
ر%زة 
�واز

% ھذا و��
�ز طIر  3.5�ز�د ���� ا.��ف ا��م &ن  % وأن >22

م ��در�K ا����� &�- ��و�ل ا�Dذاء و���K ��ث �)ل  ا�

�دل ا>�� دة 

%V ��م وذ�ك �4ل ا.2�ر ا���� ا.و�- 
ن  V%1 &�ف ��ط"  2.4إ�- 

م ��ت ا�Dذا��I ا.���� �طIر ا��ا��
ر وا��داول ا����� ���ن ا>���

."IذاDا� Kو����ل 
�
  و

  

ت ا��دول:�م ا>������� ��IذاDا� 

 7 6 5 4 3 2 1 ا�ط�ور&
ر 


 2 إ�)م %ون 

 �*ر

23 3000 1.5 0.7 1 0.5 1 

 0.8 0.5 0.9 0.7 1.5 2750 20 أ�*ر  2-4

 0.55 0.4 0.8 0.5 1.2 2500 16 أ�*ر  4-6

 0.5 0.3 0.6 0.4 1.2 2200 14 أ�*ر  6-8

أ�*ر +�)  8

��م و ��ف 

14 2100 1 0.35 0.5 0.25 0.35 

1.5-2.5 ��$ 14 1700 1 0.35 0.4 0.1 0.16 

  

  

  ا��رو��ن ا��م %.: 1

2 :.V% / ���4 ك.ك��ا>� �	  ا�ط

���وم %.: 3%  

  : 7و� ور %.4

  : >���ن %.5


�9و��ن %. :6  


�9و��ن + �����ن %. 7 : 

  

  

 %ل �وم �
�دل �م �ز�د طو����ز�د 7" ا�وزن  �م و 1ھذا وإن 7راخ ا�


ن  ً�
  Jرام. 30- �20و
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ر �� ً���م ���ث ا��
 ���V ا�ذ%ور ��
ر  2.5-3���V إ��وات ، ���

�� �2ر�ن ا.ول، ھذا ��ج ھو 2�ر آذار ��- ��أ%�ر وأ7+ل 
و�م �\


ل ا�
�دد ��دا�� ر و
دة ا���رض ��+وء ھ" ا����و����ر طول ا�

طق ا�����I ا�
��� � و&�د �دا�� ا�
و�م Y7ن ا�ذ%�
ور 
و�م ا��ر��� 7" ا�

ر و��7 ا�����ن ��

راً 
�دداً 7" 	)�� ا.ر�ل وا��
 ً��ظ�ر �و

و����ر 
دى ا��
رار ھذا ا�
ظ�ر 
ر��ط 
� در�� ا��+وج وا�
�درة 


دى ا��)و�� 7" ا���ض  -�& ً�ا������ 7" ا�ذ%ور و���%س إ��


 ��وم ا�ذ%ور  ً��Jلءو

 �و  �% �	��واء ��- ��دو أ&�ا����وم �

�ت%  

�ز و&�د
�واء و�)در )وت ر��ب �
�وء �
 3 ��
�ون �


�K �ر&ن Y7 ر��� 7" أ&داد %��رة�%ون ا��%و�ن أزواج أو  �م ��


و&ت أو أ�ر 
ن ��ن أ7راد ا��ط�� �) � �����I و��وم ا�ذ%ور ��
ل �


 �
ه و�
%ن ��ذ%ر ا�وا�د ا��زاوج ���ث ��ذب ا>�Fم ا
ر	)� �)� أ

Fن ا
�د �ر��� ا�ط�ور &دد & ���9
ث وا����� ا������ ا��و	�ل  2:1

رح �
ج ��ب أن ��م ��ر�ف أر+�� ا��ظIر وا���Fو�م ا
�دء 

���ل ا.
راض &ن طر�ق  �����ص 
ن ا�
�%رو�ت وا=7ت ��- >�


ن ا��ظIر أو  �+Iھذه ا�
�%رو�ت إ�- ا���ض و&�د و�ود أ
%ن 7


%ن ا���دا� رح و&�دھ�
م �)ف &دد ا��ظIر �7ط 9م ���دل ا�

م J "7وط�  وا�وا�دة 
� ا.�رى. ��
وذج �
زر&� �ا�2%ل ا���" ���ن 

  د
2ق.

  

  

  


�و��ت ا�'ذاء :  

ت ا���� ا.�رى &�- �I
�ظم ا�% "7 
م %����ب أن ���وي Jذاء ا�

��رو��ن وا�%ر�وھ�درات وا�دھون % ���ت ا�Dذا��I ا.��ا�
%و

ت وا�
ء ، و%
 ھو 
�روف Y7ن ا��رو��ن وا.
4ح ا�
�د��
��� وا� ��

ء ���� ا��" �
9ل ��ر ا.�س 7" ��
��%ون 
ن ����� 
ن ا.�
ض ا.

ك ��ض �
و ���ج إ�- ا��رو��ن وھ�ا.���� وا�)�)ن � �رة ا�

م وھ" أ�
ض >���� �
��� ا.���� ا�4ز�
م  ا.�
ض ا.��
%ن ���

�
 �4ل &����ت ا>���4ب �ذا 7
ن ا�وا�ب وا�+روري �و�7رھ إ�

م.��  I4& "7ق ا�

ج ا�ط	� و����ر ا��%ر  و��F "�����ر ا�%ر�وھ�درات ا�
)در ا.�

ن ا�����وز وأ�2ه ا�����وز ��%ون 
ن % 
 7" ا��+م و����2 أ��وا�

ج إ�- ��د وو	ت��� ��%� �	 ��د %ذ�ك 
)دراً ��ط��Y7 ر(�� س ا�� 

ت ا��+م.��
  أ%�ر 7" &

  

ت ��
��� K
��� �

داد ا�طIر ��ط	� ا�4زY� وم ا�ز�وت وا�دھون��و

ت �
%� ت وو�ودھ��
ص ��ض ا� ��(�
ا���و�� و����ر +رور�� >


 ���ب ��ض 
ح �در�� أ	ل �
��� 7" ا������ ���ل ا�%���وم ا�&

&ب .ر�ل ا�ط�ور.�
  ا�

  

ت وا��
ء ��م ا�طIر و��وم ا� ���� "7 � ���

4ح ا�
�د��� �وظIف .


و �Jر ط���" ��ط�ور و� �ؤدي إ�- ���� وأي ��ص أو &دم �وازن 7" 

�)ر ا�%���وم وا� و� ور +رور�ن ��%و�" ا��ظم ���ث  ����ر&

  . 1:2�%ون ���� ا�%���وم إ�- ا� و� ور 

  


ء ا��ري و�2%ل داIم �م ���وطوال ا��وم و�زداد و��ب إ
داد ط�ور ا�


 ��و	ف % Kو��ت ا�ط�م ا�ذي ���
�� ا�ط�ور ��
ء %�
 زادت %�


ن  ��
ول %�م ����ت ا�Dذاء � �K و&
و
ً Y7ن ا��
�� ا�
ء &�- 
%و%

.Kو��  ا�
ء ��در ��949 أ+�ف %
�� ا�ط�م ا�ذي ��

  

ط ا��د�د 
ن ا��)- وا�ر
ل ا����م ���2�� و%
 ��وم طIر ا�� 
 

 �و��ت ا��+م و�رش ا.&4ف ا��2�� ا��" ����
��ل &��� ���2

خ 7" ا�
�دة و��ب أن  ��- > ��
��[ ا�
�دة ��Dذاء و��دث ا
�4ء وا�

 ��
ن ا��واف ا��2 ����%ون ا��)- وا�ر
ل �Jر 	��� ��ذو�ن و�

< �
  �ز�د &ن �)ف ��م أظ7ر ا.)��. و��

  

د%م ا�'ذاء:�  

ر ��� ً
�K و
ظ�ره ا��م و��س ط���
ً ط��ً ��و�K و�م Jذاءه أ���ا�

م ��س ��
ن ��4 ا��ذوق و����ر ا� ����	 ��

��ك %� K��ط�
K ��ث أ

ًء &�- ذ�ك ��ب &�د ا>��[ ������� و� 
ل 
ن �و&�� �داً �����Dر ا����

Dدر��" &ن طر�ق ��ط ا��م ذ�ك �2%ل �و&�� أ�رى أن ��ذاء Jذاء إ�- 

�و&�� ا��د�دة 
ن ا�Dذاء و�
دة أ��وع &�- ا.	ل %
 � +ل أن �ا��د�م �

�ؤدي ذ�ك  ���
ر ا��Dذ�� &�- �و&�� Jذاء وا�دة �
دة طو��� ��- > >


� 7" ا���م %
 �ؤدي إ�- )ر �در�� 	د �%ون ��إ�- �را%م ��ض ا��

.�2ط� و��" �ؤدي ���ص 7" ��و������ص 7" 2��� ا�ط�ور و�  
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ًء ) �
ً و�م &�- 7�ر��ن ()���ھذا و� +ل ��د�م ا��I4ق �ط�ور ا�

ت ���ث ��م ��د�م ا.&4ف ا��ھزة وا��" ���وي &�- %�7 ا�
%و

 �ب أ&
رھ�ت ا��" ��
%�ا�Dذا��I ا.���� و+
ن ا���ب ا�
�ررة و�

 ��
% V��� ت) ���ث�
 و��ب �و&�� ا��ر��� ( ��
�ن، �ر��� أ��وأوزا

%V &�ف �ھز ���وم 
�  2.5- 2ا������ ا�
�د
� ��ط�ر ا�وا�د �وا�" 


%ن ا�ط�ور 
ن 	+ء 
دة �� -�� ��
ن ا.&4ف ا��2 ��7% ��
%

ول ا�ط�م.�  طو��� 7" �

 ���J ون%� �(ج إ�- &���� ���� ��Y7 ت�
أ
 ط�ور ا��ر�� 
ن ا.

ت وا�%���وم ��ث �%ون ��9Hر ا�Dذاء &�-�ج ا���ض %��ر  ���رو����إ

 �
 �����داً %
 أ�K �ؤ9ر %ذ�ك &�- ���� ا�� ر�3 و��و�� ا�)�)ن ا�

 �(دن ��
ت وا���

را&ة �و7ر 4%ً 
ن ا� ��VitE – VitD3 – 

VitA  و
� 7" 7�رة ا��� ����ز �2دة ا��D�
و
�دن ا�ز�ك و
�دن ا�

ج وو+� ا���ض.��Fو�م ا
ء �  وأ9

  

�� "��ن 
�و�ط %
�� ا������ ا�
ر%زة (ا��ھزة) ا�وا�ب وا��دول ا��

  إ&طؤھ ��ط�ور 7" أ&
رھ ا�
��� � و
�دل ا�ز�دة 7" وزن ا�ط�ور:

 

ا�
ر+�� 

  ا��
ر%�

ا�وزن 
�و$ط   ا��
ر

  ا�+1 / �/

وزن 
�و$ط 

/� / �  ا���%

2�ر - 0  �%��ن   

2.5 -2�ر   

0.75- 3   

3 - 15  

0.125  

0.360  


%�ط%ور ��  6 -  2.5   

6 - 11  

11 - 14  

15 -60  

60 -80  

80 -100  

1.5  

2.5  

2.200  

  2.300  120- 100  30- 14  ���'�ط%ور 

2.5  130- 120  30
ن أ%�ر   
����ط%ور   

 

  

�%� ا����2ر !1 ا����م �  


� ا��%ض و� :�
%��  


� وا���و�� ا��" ��م دا�ل �
ن ا.&
ل ا� K
����ر �
� ا���ض و����

7ظ� &��
�ظ�7 ا.&2ش ا��" ا�
زر&� ��7ل %ل 2"ء ��ب ا� -

 �2%ل داIم وأن �%ون 
 رو�2 ��ر
ل � ا�ط�ور ��و+��7 �+��


ل ��
� ا���ض ��ب أ�ذ ا���ط� ا��2ن وا��ف، �7�د
 �د�ل ا��

 K���� 

4ن أ�دھم &�دھ �د�ل &��
ن ذ%ر ا� �(وا��ذر و�

�ط�م وا=�ر ��وم ��
� ا���ض و��و�ب &��K ا���دام 	 زات �ظ�� � 

ل ����� ا
� رد وذ�ك �
��ون �2%ل ���ث �و+� +
ن أ%�س 
ن ا�


ن + K�+ل و�	م ا���ض ����و� +ل  "
ا���وث ا��%��ري أو ا��ر9و

 ��+
� ا���ض و وJر�7 ا��زن أو ا��� ���
 ا�2%ل ا���" ���ن &

��I�K ������م:�  

  

  

  

�%و�ن و	د ��م ا���وث دا���ً &ن طر�ق ا.م 	�ل و+� ا���ض و	�ل 


و��4 و��م ذ�ك �
�, ا���ض ���7" ��� إ)�� ا.م � 
ا��2رة %


واد &��� و2واIب ��7 ��ث ��م ذ�ك  ��ت &��� ر2ة �ظ� � إذا %

2رة �
 ���J م�رط�� � ����ت ا�2واIب ا��
� أ
 إذا %��

واد ا���


��م و��دھ ��رك �
دة ��12 
 �- 20ن �&� ��و Jر�7 &د�� �رار�

 إ�- Jر�7 ا���ر�د.° م 25��  	�ل إد�

  

و�
%ن %��� أ�� 
��و
ت &�- ا���+� %ر	م ا�
�رح ور	م ا���+� 

و�ر�3 ا�و+� و
ن 9م �و+� ا���ض J "7رف ����ر�د وذ�ك �در�� 

�� ا� ر)� ���ض ا���+� �4���رار 	�ل ° م 15- �14رارة �F وذ�ك

ت %��رة 
ن ا���ض إ�
ت �و	ت وا�د ا�� ر�3 وFد�ل %�+�- ا��

 :���
ت ا����

�� ����ض) و��م ����م ا���ض ����دام ا��� ���
&)  

 7ورم أ�دھ�د         �

 ھ��و %�ور�د �

ري أ
و��وم   ���� %و

�7�و�%س .  �  


%ن ا���دام 
��ول ��
� ��ن ھذه ا�
واد. و�  

  

  5ر!� ا�+���4:

  ��ب أن �%ون���� ذات ��و�� ��دة 
�9ت &�- �درا+Jر�7 ا��


راوح و2 طت �طرد ا��واء ا� �د ��رج ا�Dر�7 و�Jر 
و��� �2%ل 

�� أو ا� 	�� وأن �%ون در�� �رارة ا�Dر�7 
ن +2ر ��و ا���
20 -

% وإن ��ص ا.%���ن +
ن ا�Dر�7 30-25وا�رطو�� 
ن ° م 25
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��� أ%��د ا�%ر�ون 	د �ؤدي ��دوث 
رض ا����و%�� وا�ذي وز�دة 9

�ؤدي �دوره �� وق ا.��� و��د �روج ا���ض 
ن Jرف ا���ر�د ��رك 

�� ��- ��م ا��وازن ��ن �رارة ا���ض  �6
دة +ت J "7ر�7 ا��&�


ل �وزن ا���ض وا����د ا���ض و�رارة ا�Dر�7 و&�دھ ��وم ا��

�ب ��ث ا�وزن ا�ط���" ��راوح ���
-  1200ن ا�)�Dر و�Jر ا�

 ��ن  1700��
وذ��� ���V وز�  غ. 1500- 1350غ وا���+� ا�

  

9م �د�ل ا���ض إ�- Jر�7 ا�����ر ��ث ���ر ا���ض �
دة ا� ور
��ن 

ت ا��و���وم ���ب 
�دودة و��ب ��م ا�Dر�7 و
ن 9م ��م �D�

� �ر

 � و�وار���
ت �2%ل 
����ل و
ر�ب ��ب أر	�+إد��K إ�- ا��


 ھو 
و+, ��2%ل ا���":ن ا�Dر�7 ا��واP� ��I&�- &�- أن �%و%  

   

   

  

  

  

��  و+�ز�د &ن  وا�رطو�� >° م ��35ب أن �%ون در�� �رارة ا��

��د �
�� &2ر �و
ً ��م ا�%2ف و�7ص ا���ض ���ن  % و 25

ا��)و�� وذ�ك &ن طر�ق ��ر�ض ا���+� ��%2ف ا�+وY7 "Iذا %ن 


� �%ون ا���+� �Jر ��
�ط�� 
 �4ً ����ض و��س �7I
�7ً و( �دا��

2�
 
�)�� و��م ا����دھ "Iرة و��ب إ�راء �7ص دوري +و

 "7 K�
�� &ن �طور ا����ن دا�ل ا���+� ��ث أ����ض ���ط" )ورة %


س �ط�� ا�رأس وا���م وا��وم ا��
ا��وم ا��2ر 
ن ا��+ن ��م �
��ز 


و �
ل أ�زاKI و��دھ �%ون ا��طور 7" &2ر �
%ن �
��ز ا����ن �%


را �
ة ����ب ا���ض 
ر��ن ا����ن &�رة &ن ز�دة 7" ��م ا���م &

�� �را%م 
واد +رة و&دم ا��)ق ا����ن 

 �ؤدي �
ً &�- ا.	ل �
�و

 دا�ل ا���+� و��ب ا����د �ت ا���و�� ا��" ��وم ���
��� �����

�� �و7ً أن � رز ��ض 
ن +7ق 7وراً 
ن ا���ا���+� ذات ا����ن ا�


%ن أن �� �ر و�� 

ت %�
 &�ر ا��� ��ب ��وث �%��ري.
��و�

:����دث ا�� وق 7" ا.��وع ا.ول وا.��وع ا.��ر 
ن  � وق ا.�

 ��
ن ا�� وق ��ث أن � وق ا.� ���� 
��
 �%ون ا� �رة ���ا��+ن ��

:���  ��م و7ق ا���ب ا��

1.  ����
ن ا�� وق ا�
�%ر ��دث .��ب ورا5 ��9 %.   

2. �� ق ���ب &دم و�ود &� ��
ن ا.� ً
�	��7% ��IذاJ ر(.   

� ق ���ب ا���وث ا��%��ري و .3� ��
ن ا.� ً
�	 "
   .ا��ر9و

� ق ���ب ا���ز�ن ا��"ء ��ل 7" ا�رطو�� و .4� ��
ن ا.� ً
�	 

   .ا���و�� ا��رارة و

5.  ����5-10  K��� ���� 7�رة ا��+��
ن ا�� وق ا��" ��دث 7"  %

  ا��دو�ر). –ا���و��  –ا�رطو��  –(ا��رارة 

  

��  ھذاح 7" � ر�3 ا���ض &�- ا���+� ا���دة وا��+��و���
د ا�

 ًح ���� ا�� ��س ����� ���%
Y� ؤ��ا���دة واFدارة ا���دة و�
%ن ا��

: "��K ا��دول ا����� 
�� ا�+وء وھذا �
�  

 

  ���ح ا��7%س�$��   
$�+� ا�4وء 4
ن ا��%�4+�م 

  % 92  %و�د 4وء8 

  % 86  % 5ا�4وء �$�� 

  % 87  % 10ا�4وء �$�� 

  % 75  % 20ا�4وء �$�� 

  �و�د � ��س>   % 30ا�4وء أ�2ر 
ن �$�� 

 

  

ك &دة أ��ب �ؤدي �� وق ا.��� دا�ل ا���+� ���ً ���م وط���� �وھ

ج ����Fرة ا�م:ا���+� و7�ث �  

  

 &ن  7" ا���وض )�Dرة ا���م : وا��" >  -1��Jرام  �1000ز�د وز

 �%
ج وذ�ك ���ب ���Fل 7)ل اIر 7" أوا%�

%ن أن ��دث ا�� وق ا��


 �ؤدي ���ص ا�
ء دا�ل ا���+� 
	2رة ا���+� أو ز�دة 9%�7 ا���ض 

��ص 7" د�ول ا.%���ن إ�- دا�ل ا���+� و��م ا��4ج � "���ز�دة و�

.��+
دة ا���ز�ن أو �� �ف ���� ا�رطو�� 7" ا��  

 &ن   -2�ً  71800" ا���وض %��رة ا���م : وا��" �ز�د وزو��J غ

ج وذ�ك ���ب ر	� 	2رة ا���+� أو ��F7)ل ا ����
 �%ون ا�� وق 7" 

 ����9%�7 ا���ض و��م ا��4ج ���)�ر 
دة ا���ز�ن أو ز�دة  ��	

��.ا�رطو�� 7" ا��+  
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دراً 
 ��دث إ> إذا   -3�� وق ا.��� 7" ا� �رة ا�و�ط- 
ن ا��+ن: 

�� أو ���ب ا��%��ر� أو ا��را�9م +ك ��ل %��ر 7" ����ر ا���ن ھ%

  دا�ل ا���+� أو ��ص 7" ا��Dذ��.

درة ا���+�:   -4D
ا�� وق ��د ا���ر ا��ر�" و&دم 	درة ا�ط�ر &�- 

�)��, أو ا�رطو�� ا�زاIدة أو ا���و�� ��ود ���K إ�- ا��+ن �Jر ا

.�I��ا�  

  

ح ا.�
ن ��د
 �%ون ا�رأس ��ت ا��& ًھذا و�%ون ا����ن ط����


م أ
 إذا %ن ا�رأس 
��ف ����ر أو ��ن ا��	�ن Pو� -�&P� ن	وا��

  �%ون و+��� ا����ن �Jر ط�����.

  


�و���*�: و ا���4%  

�ر�
 �
م �%�ر ����ت ا���� ا.�رى ��
�ز ��+� ا��I
� ��وض ا�% �

 ��ن �
�ل إ�- ا�2%ل ا�%روي ��راوح طو�� ��م  16-15و�%2


ن  �
ت  16-12&ر+�
ت و
ن ا�I
 ا��ء و���
 ��م و	2ر�

 و&دد  
ظ�ر و����ف ا���ض 7" ا�2%ل وا�وزن و��
�
ا��2رة و


ن  �� وذ�ك ���4ف ا.�واع و��راوح وز��
�
1000-1900 

J "ك ا��2رة �وا�
� Vك  2.5رام و����

م و�Dط- �ط��� %�و��ل �

7" �	" ��وض ا�ط�ور 
ن  

ن ا��%�ر� و��%ون ا��2رة % ���
��

 K������ "
�
داد ا����ن ا�F ًدرا(
ت ا�%���وم ا��" �%ون �%ر�و


داد Y� ر �وا�" �9ث ��م ا���+� و��ومD(وم و�%ون ا����
ن ا�%

ر 7" ا����ن ا�D(ظ &�- ا��K ا�Dذا��I و��م ا�� �
�ظم ا���� "
�

��)ف ا���+� �وا�ط� أر�ط� ا�%4زا ا�%�9 � و7" ا���ض ا�طزج 



%ن 
�4ظ� ا����ن %�رص 
��ض ا��ون &�- �ط, ا�) ر.�  

  

ب و��- و+� ا���+� (�Fر ��د اI��دأ �طور ا����ن دا�ل ��م ا�ط


وه 
ن 	�ل ا.م و&�د و+� ا���+� 7��ف ا����ن H��� ت�+" ا��

  و�طوره ���ن ا� �س.

  

:���ت ا���م &�- ا�
%و��  و&
و
ً ���وي ��ض ا�

  

  % 75رطو��  .1

  % �12رو��ن  .2

  % 11.7دھن  .3

  %  1.4ر
د  .4

  %0.7%ر�وھ�درات  .5

 

  ا�7�$�ت:

�دھ �38�رك ا���ض ا�
�)ب ���وم ا�ـ (& ���" 7�رة ا��+��) ��ث �

° م�35�م ��ل ا���ض إ�- ا�
 �س &�- أن �%ون در�� ا��رارة �وا�" 

أ�م ، ��ث ��دأ ا�)�)ن  3-2% ���ث ���- �
دة 28ورطو�� 

2ء ا�دا��" ����+� Dز�ق ا�
��روج 
ن ا���+� وذ�ك &ن طر�ق ��

&دة  و��ر ا��2رة ا��ر����

ل أن ��وم ��دھ ��و�ب &�- ا��&

��ر &�- ا��2رة 
ن ا��رج �ظراً ��
%� ا��2رة &�د �ا�)وص �

ت ��

دة �و
�ن أو �949 ��ث ��رى &�- ا�)�)ن &� -��� Kرو��

 �
ا��� �ف Fزا�� ا�رطو�� ا�زاIدة و�را&- 7" ذ�ك ا���� ا�)��� ا��


و ھذه ا�)�)ن.��)�)ن 
� ��د�م %�7 ا��د
ت ا�)�� �
  ��� ا�4ز

   

  أھم أ
راض ا����م: ا�ر��%� ا��+%� و

م ��م � +ل أ�ذ رأي ا� ���ن ا�
��)�ن ��ر��� ا���	�ل 2راء ط�ور ا�

 ��

ن ا.
راض وا��2وھت ا��� ���� �
���H%د 
ن ا���ر ط�ور ���

م �%ون 7" أ&
ر أ	ل��
ن ���  و&
و
ً Y7ن 
�ظم ا�� وق 7" ط�ور ا�

�د ����م % ءة أي 	ط�� ��ب أن �ؤ�ذ 7" & K�Y7 ذا ا���ب�2�ور و�

  ا>&��ر 4%ً 
ن ���� ا�� ر�3 و��و�� ا�)�)ن ��- ھذا ا��
ر.

  

م 
ن ا�ط�ور 	و�� ا����� و&��� ا���و�� و�
%ن أن ���
ر ��و����ر ا�

%
�ل ��
�ن %ذ�ك ��- �و �م ��م ا��ع ا>���طت ا�)��� �د	� و�

2%ل )��� �
%ن أن �وا�K ا�
ر�" ، و����ر 

ً 7" أي 
ا���%م �


 ����ر �
راض ��د %��ر ��P� �
و�
ا�ط�ور ا����D أ%9ر ��
4ً و

 �
و�
ا�ط�ور ا�)�Dرة وا�
�و�ط� ا��
ر أ%9ر &ر+� وا	ل ��
4ً و

ج �
ز�د 
ن ا�ر&�� وا�
را	�� ا�)���.��� ��Y7 راض �ذا
P�  

  


ن �ظ > ھذا و �
م إ> 7" 
را�ل 
��د���ر أ&راض ا�
رض 7" ا�

�K �%ون 
ن ا����ر Y7 ��+ر
�� �ذا �7�د ظ�ور ا.&راض ا�(Fا

ت �+
ن ا��+ �(7�و	�� ��ر 
ن ا��4ج و� �ا���Dب &��

ت �4ل ا.���� ا.ر��� 
ن &
ر ا�� ر�3.�� 
  وا�

  

�م 
�4ظ� 
ظ�ر و��و�� ا��ط�� 7�ط

ن ا� K�Iر ا����م �%ون %
 أ

ول �
�ظم و	�K 7" ا���ط و� "+

� و�����
 K��	ر7وع ا�رأس ور


ا�ط�م ، و�را7ق �	" ا��ط�� و�
2" ��طوات 
ر�� و
�ز�� و�%ون 

 ً�
ك �ط وا+, &�- طول ا�ظ�ر وا�
ؤ�رة %
 �%ون ا�ر�ش >�ھ

�K ا��	" أ��ض 
وJز�راً و�%ون ا��ول 
4Iً ����و�� راIق 7" �زء 

��ا��ون ذات 	وام 
�دد و��س  %�9ف. وا7Fرازات ا�)��� �%ون دا%

 ً ��(.  



 )8: ر�� ا����ل (  ا����م��
	 � ا��وا�� 

 

9 www.thepoultry.net 

 


�ل � ���
P� ً4I� ل و7	داً ��2 K�ر�ض �7%ون رأ
أ
 ا�طIر ا�

 �
4��زال ���داً &ن أ	را�K ظ�ره 
�دب و7" ا��>ت ا�
ر+�� ا�
��د�


 �%ون ا��راز )��ً ذو ر ً��Jد�م ا��ون و& "I
ا��I �%ون ا��ول 

.,�ط�� 
��I ����و�� ذات �ون 7�
  %ر��� و
Dط- �7Yرازات 

  

  أھم أ
راض ا����م :

1-  ��I��وث %�س ا�) ر: ��د ��وث %�س ا�) ر 
ن ا.
راض ا�2

�دى ا�)�)ن &�د ا� �س و���E ھذا ا�
رض 
ن ا��راق ا��%��ر� ��2رة 

  ا���+� .

��� : �Yزا�� %�س ا�) ر �را��ً 9م�
دات  و��م ا�+
�ا��4ج �

ع ا��وا&د ا�)���� &�د ��� ��%2
ا���و�� و�
%ن ا���Dب &�- ھذه ا�


� ا���ض وا��ذ ا>���طت ا�)���� &�د ����م و����ر ا���ض 	�ل �

  ا�� ر�3.

ص ا�DذاI": وھو 
رض 	�ل �)�ب ا�)�)ن 7"  -2(�
ا��4ل ا>

ً �)�ب ا��ط�ور ��
ر ��� أ&
ر 
��ن 2�ر و�949 2�ور، وأ��

�ذا ا�
رض ظ�ور &4
ت ا���ق و&دم � ��(Fھر ا2�ور و
ن 
ظ

ول ا�ط�م وا�2راب ��- �� ق ��� &ن ��
ا>���رار &�د ا�)�)ن و�

  و>��رف ����د�د ��ب ھذا ا�
رض.

دات +
�� : &ن طر�ق ا�(
��� ا�ط�ور ا��
� ً���وم ا.�)��Iن أ��

ً أم &ن طر�ق �  ا� م .ا���و�� ��


ر 
��� � ���K ��د�م  -3&H� نا����ك ا�
�وي: 
رض �)�ب ا�)�)

���� %��رة 
ن ا�
واد  �7
� إ+ ]� 
��طت &� �� 
��� � �2%ل 

  ا�Dذا��I ا��2�� د��7 وا�دة.

�K : ��ب ��د�م ا.&4ف �2%ل �در��" &�د ���Dرھ و&دم 
 ����و	

���� %��رة 
ن ا�
واد ا�Dذا��I ا��2 �7�� د��7 وا�دة.إ+  

4-  ، ��>ت ا�
�د��: ���E ھذا ا�
رض ����� ��رض ا�Dذاء (& و��Fا

�د & �
7طر�ت، �
وم..) &�دھ ��ب ا��ذ ا�Fراءات ا�)��� ا�4ز


ن ھذا ا�
رض. ��  2راء و��ز�ن ا�
واد ا��� �� ��و	

��E ھذا ا�
رض إ
 &ن ��ل 7" ا��وازن  -5� :���2وه ا.ر�ل وا.)

ب ورا��9 7" 	ط�� ا��ر���.ا�Dذا��. �����ت ا��ر��� أو �
  I" ا�
�دم .

2%ل  -6

�%رو�ت ا�
ر+��: ����ر 
ن ا��� ��(Fت واا�ط ���


� ا��" �وا�K ا�
ر��ن وذ�ك ����� ا��ر��� ا�
%9 � وا>زد�م +
ن �ا�

 �D� ا��ط�� &�ر &دة طرق و�)�ب ا�ط�ور ا���ا�
زر&� ��ث �)ب �

ً و7" %�7 ا.&
ر و%ذ�ك �
%ن أن �)�ب ا���ض ��ث وا��
ن (�(


�%رو�ت وا�ط ���ت �� ������ر ا���ض وا�)�)ن أ%9ر &ر+� �\)

ا�
ر+�� &�دھ ��ب ا.�ذ ���ن ا>&��ر ا�ر&�� ا�)��� وذ�ك 


ت وا�
ط�رات ا�4ز
� وا�+رور��.��
���دام ا��  

ب ا.�ف:  ����ر 
ن ا.
ر -7�اض ا�
�د�� وا�ذي �)�ب &دة ا��

ا�ط�ور ��
ر ��� و���K أ�� � ا�دم (��
و�7ز) ��ث �ظ�ر &�- ا�ط�ور 

�� ار��ش 7" ا�رأس و�7دان ا�2��� &�- ا�ط�م و�7دان 7" (
ا�

  �وازن ا���م .

دات ا���و�� 
9ل ا���را��%��ن أو ا��� . و+
���دام ا�� : ����
  ��م ا�


ن أ�واع ا�ط ���ت ا�دا���� �)�ب ا�ط�ور ا�%و%��د�: وھو �وع  -8

ت ا�����م وا���ظ�ف أو ا>زد�م ��
�د��9 ا� �س ����� اFھ
ل 7" &

 وز�دة ا�رطو��.

 

  
 

  

�م� ����

�� ا���وق �  


و	� ا�دوا�ن  

 �Hي 
و	� و��
, �و+� 
��ص 
� را�ط �ل أو و+��
��3 ا� ��
�

 ��I�
� � ���رض ���
ل ا.)�" &�- 
و	� ا�دوا�ن وأي �
��

����و ا��
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