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 المستخمص
تحديد مستوى تنفيذ مربى الماشية لمتوصيات الفنية المتعمقة بالوقاية من مرض استيدف البحث 

ت التي تواجو المعوقا تمك التوصيات وتحديد التعرف عمى أسباب عدم تنفيذ , وكذلكالحمى القالعية
 .مرضيذا المربى الماشية فيما يتعمق بالرعاية البيطرية ل

من حيث عدد أكبر ثالثة مراكز  اختيارحيث تم  تم إجراء ىذا البحث فى محافظة المنياو 
, فأكثر ماشية مربى الماشية ومن كل مركز تم اختيار أكبر قرية من حيث عدد الحائزين لثالث رؤوس

. وبتطبيق معادلو كريجسى ومورجان عمى ينمربالحائز من  424البحث وبالتالي أصبحت شاممة 
٪ من 47.8بنسبة من مربى الماشية حائز  242تبين أن حجم العينة المطموب  شاممة البحث,

حائز  67و حائز بقرية طوه بمركز المنيا, 72 :إجمالي شاممة البحث موزعة عمى القرى كما يمي
بمركز سمالوط, وتم اختيارىم بطريقة عشوائية  شوشةحائز بقرية  62مركز مموي, وب بقرية األشمونين

القرى  التابعة ليابالوحدات البيطرية  2424منتظمة من واقع كشوف حصر مربى الماشية لعام 
 المختارة.

 من مربى الماشيةوتم تجميع بيانات ىذا البحث عن طريق المقابمة الشخصية مع المبحوثين 
 . 2424عام  مارس حيث تم جمع البيانات خالل شير بواسطة استمارة استبيان

 وقد استخدمت التكرارات والنسب المئوية, والمدى في عرض وتفسير نتائج البحث.
  :يمي وكانت أىم النتائج ما

لمتوصيات متوسط  يكانوا ذوى مستوى تنفيذ (المبحوثين تمثل أعمى نسبة من) ٪39.3نسبة  -2
 .مرض الحمى القالعيةمن  الفنية المتعمقة بالوقاية 

لمتوصيات أوضحت النتائج أن عدم المعرفة كان ىو أىم أسباب عدم تنفيذ غالبية المبحوثين  -2
 .  الفنية المتعمقة بالوقاية من مرض الحمى القالعية

مربى الماشية فيما يتعمق بالرعاية البيطرية لمرض الحمى التي تواجو  المعوقاتتبين أن أىم  -3
 ٪.68.2بنسبة ىذا المرض موقاية منلالخاصة بالتوعية  مة الندوات اإلرشاديةق ىيالقالعية 
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 مقدمة البحث:
حاد األجيازة الرئيساية أيعد جياز اإلرشااد الزراعاي 

المساعدة في زيادة اإلنتاج الزراعي وتنمياة األسارة الريفياة 
وتحساااااين مساااااتوى معيشاااااتيا, وذلاااااك مااااان خاااااالل إحاااااداث 

ميااااااارات واتجاىااااااات التغياااااارات التعميميااااااة فااااااي معااااااارف و 
صاااااايل نتااااااائج الماااااازارعين وأساااااارىم وذلااااااك عاااااان طريااااااق تو 

 (, حياااث2 : ص2447شرشااار, البحاااوث الزراعياااة ليااام )
يقاااوم اإلرشااااد الزراعاااي بااادور فعاااال فاااي مسااااعدة الناااااس 
لمسااااعدة أنفساااايم ماااان خاااالل الجيااااود التعميميااااة والعمميااااة 
لااذلك فااان التعماايم اإلرشااادي يختمااف عاان التعماايم الرساامي 

ي نوعياااة المتعمماااين, والجماعاااات المساااتيدفة لااايس فقاااط فااا
نما بتطبياق المعرفاة المتحصال  في عممية التعميم والتعمم وا 

أن حيااااث عمييااااا فااااي كاااال يااااوم لحاااال مشاااااكل الماااازارعين, 
التاى نبثاق مان البارامج الاذي يالتعميم اإلرشادي الفعال ىو 

الطنااوبى,  )ة تغيياار سااموك الجماعااات المسااتيدفتسااتيدف 
نقاااااااال بويقااااااااوم  ,( 244: ص 2995حبياااااااب, رضااااااااوان, 

مشااااكل الاااازراع مااان أماااااكن تواجااادىا إلااااى أجيااازة البحااااث 
العممااااي لحميااااا ثاااام يقااااوم مااااارة أخاااارى بنقاااال تمااااك الحماااااول 

 ,ساااااويمم ) والتوصاااايات ويعمميااااا لماااازراع وتطبيقيااااا لاااادييم
 .  (24: ص 2997

 ًً أساسيًا من  وتمثل الثروة الحيوانية عنصرًا
األساسية  عناصر اإلنتاج الزراعي وىى احد الركائز

لالقتصاد الزراعي القومي في مصر, حيث تدر دخاًل 
ًً كبيرًا لممواطنين باإلضافة إلى توفير العديد  ًً ًً ًً سنويًا

لمبروتين الحيواني  اً أساسي اً مصدر و من فرص العمل ليم, 
في الكثير من الصناعات  يدخل الذي ال غنى عنو, كما

 , ويمد األرض الزراعية باألسمدة العضويةالغذائية
 ( 23 : ص2447)الجارحى, 

وتعتباار تنميااة الثااروة الحيوانيااة أحااد أىاام األنشااطة  
فااي مشااروعات التنميااة الريفيااة وتحتاال مشااروعات التنميااة 

الريفياااة الصااادارة واالىتماااام فاااي مصااار حياااث تعمااال ىاااذه 
التنميااة عمااى تغطيااة احتياجااات المااواطنين ماان المنتجااات 

الحيااواني ماان الحيوانيااة وسااد العجااز المتزايااد ماان البااروتين 
 .لحوم وألبان
تباااااااع طاااااارق إالحيوانيااااااة  وتتطمااااااب تنميااااااة الثااااااروة 

مة لتجناب األماراض الحيوانياة التاي يالرعاية الصاحية السام
تعتباار ماان أىاام المشاااكل التااي تااؤثر عمااى الناااتج القااومي 

 لماااا تساااببو مااان خساااائر اقتصاااادية لمثاااروة الحيوانياااة نظاااراً 
 مماااااا نينإلاااااى تيدياااااد الصاااااحة العاماااااة لمماااااواط باإلضاااااافة

يسااتنزف الكثياار ماان مااوارد الدولااة فااي مواجيتيااا )جااالل, 
 (.  8 : ص2449

 -69 : ص ص2998) عااادوى :كااااًل مااان ويااارى
وحسااان (,  56 - 55 ص: ص 2447) وساااماحة (,95
تعاااااانى مشااااااكل  ة الحيوانياااااةو ( أن الثااااار 24 : ص2449)

 ماان تحدثااولمااا  نظااراً  القااومي متعااددة تااؤثر عمااى االقتصاااد
وتيديااد الصااحة  ,ائزييااا ماان الااريفيينلح خسااائر اقتصااادية
مان األمااراض بااين الحيااوان  قاال العدياادبنالعاماة لممااواطنين 

 .  نسانواإل
ر مااااااارض الحمااااااى القالعياااااااة ماااااان أخطااااااار ويعتباااااا

مراض المعدية عند الحيوان وىو مرض فيروساي شاديد األ
العدوى يصيب الحيوانات مثال األبقاار والخناازير واألغناام 

لحياااوان المصااااب وفماااو والمااااعز, حياااث تصااااب أظاااافر ا
بااااالبثور التااااي تااااؤدى إلااااى العاااارج وزيااااادة ساااايالن المعاااااب 
ونقااص الشاايية وساارعان مااا يفقااد الحيااوان المصاااب الااوزن 

ار الماااابن, وتحاااادث الوفاااااة لمعجااااول الرضاااايعة ر دإوياااانقص 
نظاارًا لضااعف مناعتيااا وعاادم قاادرتيا عمااى مقاومااة العاادوى 

جماة التي تنتقال مان خاالل الرضااعة مان األم المصاابة )م
 (.  22 : ص2422األىرام الزراعية, 

ماااان األمااااراض  الحمااااى القالعيااااةويعتباااار ماااارض  
حياااث ياااؤدى عااادم اإلىتماااام  ,تنتشااار باااين الحيواناااات التاااي
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ممااا بتوصاايات الوقايااة منااو عاااماًل مساااعدًا لنشاار الماارض 
 تشاملو  و,يادعوا إلاى االىتماام باتبااع توصايات الوقاياة منا

حااااد ماااان انتشااااار لمبيااااا  األخااااذيتطمااااب  التااااي التوصاااايات
والنظافاااة , فحااص الماشاايةو , الحظيااارةاصاافات مو  الماارض
 .التغذية, و والتطيير

المباشاار  وينتقال المارض باالتصاال المباشار وغيار
تواجااو الثااروة الحيوانيااة لمااا  التاايويعااد ماان أكباار المشاااكل 

ماااان ساااارعة االنتشااااار والعاااادوى وارتفاااااع عاااادد  يتميااااز بااااو
فاااااى المحااااااوم الفيااااااروس يبقاااااى حيااااااًا  , كماااااا أناإلصاااااابات

المجماادة والحميااب غياار المبسااتر ويتمااف عنااد طااب  المحااوم 
 .(2: ص2422 ,روفائيل) وغمى المبن

 أهمية البحث:
تسااااااىم نتاااااائج ىاااااذا البحاااااث فاااااى تخطااااايط وتنفياااااذ 
الباارامج اإلرشااادية لتحقيااق أقصااى اسااتفادة ممكنااة لموقايااة 

وكااذلك األخااذ فااى االعتبااار  ماان ماارض الحمااى القالعيااة,
مربااااااى الماشااااااية لمتوصاااااايات الفنيااااااة  أسااااااباب عاااااادم تنفيااااااذ

وكاذلك حاث  ,المتعمقة بالوقاية من مرض الحمى القالعية
الجياااااات الميتماااااة باااااالنيوض باااااالثروة الحيوانياااااة وصاااااحة 

مربااى المعوقااات التااي تواجااو الحيااوان بالعماال عمااى تااذليل 
لماااارض الحمااااى فيمااااا يتعمااااق بالرعايااااة البيطريااااة الماشااااية 
 .المرض لمحد من انتشار ىذا وذلك القالعية

 المشكمة البحثية:
يعتبر مرض الحمى القالعية من األمراض 

ويسبب  ,التي تصيب الماشية سريعة االنتشار الخطيرة
الوقاية من ارة كبيرة فى الثروة الحيوانية, وحتى يمكن خس

 انطمق ,عمى الثروة الحيوانيةوالحفاظ المرض انتشار 
 صياتمتو لمربى الماشية  تنفيذمتعرف عمى مدى لالبحث 

حتى يمكن  ,من مرض الحمى القالعيةالمتعمقة بالوقاية 
ووضع خطط  ,رشاديةاإلبرامج تخطيط وتنفيذ ال

ورغبات  احتياجاتإستراتيجية مستقبمية فى ضوء 
 . من ىذا المرض والحد لموقاية المسترشدين

   أهداف البحث:
مرباااى الماشاااية المبحاااوثين مااان تحدياااد مساااتوى تنفياااذ  -2

رض مااااااالمتعمقااااااة بالوقايااااااة ماااااان متوصاااااايات الفنيااااااة ل
 الحمى القالعية.

مرباى  المبحوثين من التعرف عمى أسباب عدم تنفيذ -2
الماشاااااية لمتوصااااايات الفنياااااة المتعمقاااااة بالوقاياااااة مااااان 

 مرض.ال
 التعاااااااارف عمااااااااى المصااااااااادر التااااااااي يحصاااااااال منيااااااااا -3

مرباااااى الماشاااااية عماااااى المعموماااااات  المبحاااااوثين مااااان
 .مرضالبالوقاية من الخاصة 

المبحاااوثين مااان التاااي تواجاااو المعوقاااات  التعااارف عماااى-4
مرباااااااى الماشاااااااية فيماااااااا يتعماااااااق بالرعاياااااااة البيطرياااااااة 

 ممرض.ل
مربااااااى  المبحااااااوثين ماااااان مقترحااااااات التعاااااارف عمااااااى -5

فيمااا التااي تااواجييم  المعوقااات الماشااية لمتغمااب عمااى
 يتعمق بالرعاية البيطرية لمرض الحمى القالعية.

 اإلجراءات البحثية
ا البحاث فاي محافظاة منطقة البحاث: تام إجاراء ىاذ

اإلنتااج الحياواني  فايوىى من المحافظات الرئيساية المنيا 
أعاااداد والتااي بيااا أعاااداد كبياارة مااان مربااى الماشاااية, وتبماا  

بالمحافظااااااااااااة ماااااااااااان األبقااااااااااااار والجاااااااااااااموس  الحيوانااااااااااااات
: 2424مديريااة الطااب البيطاارى, ) 2424عااام 634792

 (.  بيانات غير منشورة
ة البحاااث تااام شااااممة وعيناااة البحاااث: لتحدياااد شاااامم

 ,اختيار أكبار ثاالث مراكاز مان حياث عادد مرباى الماشاية
ومااان كااال مركاااز تااام اختياااار أكبااار قرياااة مااان حياااث عااادد 

فكاناات ىااذه القاارى  ,فااأكثرماشااية الحااائزين لااثالث رؤوس 
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طااااوه بمركااااز المنيااااا حيااااث كااااان إجمااااالي عاااادد  ىااااى قريااااة
 مماويبمركاز  األشامونينحاائز, وقرياة  254الحائزين بيا 

حاائز, وقرياة  244الي عادد الحاائزين بياا حيث كاان إجما
حيااث كااان إجمااالي عاادد الحااائزين  ساامالوط بمركاازشوشااة 
 424وبالتااالي أصاابحت شاااممة البحااث حااائز,  234بيااا 

 .حائز من مربى الماشية
ولتحديد عينة البحث تم استخدام معادلو  

( 624-647: ص ص2974كريجسى ومورجان )
تبين أن حجم وبتطبيق المعادلة عمى شاممة البحث, 

بنسبة  حائز من مربى الماشية 242العينة المطموب 
٪ من إجمالي شاممة البحث موزعة عمى القرى 47.8

حائز  67 حائز بقرية طوه بمركز المنيا, 72 :كما يمي
 شوشة بقرية حائز 62و, ممويبمركز  األشمونينبقرية 
, وتم اختيارىم بطريقة عشوائية منتظمة سمالوط بمركز

 2424كشوف حصر مربى الماشية لعام من واقع 
 القرى المختارة. التابعة ليابالوحدات البيطرية 
 التعاريف اإلجرائية:

 ىااو ماارض فيروسااي شااديدماارض الحمااى القالعيااة:  -2
العاادوى يصاايب الحيوانااات ذات الحااافر مثاال  وسااريع
   والخنازير واألغنام والماعز. والجاموس األبقار

العياة: ويقصاد بياا فاي الوقاية من مارض الحماى الق -2
ىااذا البحااث التوصاايات التااي يجااب أن ينفااذىا مربااى 

الشااااااااروط االحتياطااااااااات و تباعااااااااو كافااااااااة االماشااااااااية ب
ماااان مواصاااافات الحظياااارة,  تربيااااة الماشاااايةل الصااااحية

   ., والتغذيةوفحص لمماشية, والنظافة والتطيير

 المعالجة الكمية لمبيانات:
 مساااتوى التنفياااذ: ويقصاااد باااو مااادى قياااام المبحاااوث

الفنيااااااة المتعمقااااااة  بتطبيااااااق التوصاااااايات (مربااااااي الماشااااااية)
توصاية,  22وعاددىا  بالوقاية من مرض الحماى القالعياة

وتم التعبيار عان كال توصاية بقيماة رقمياة, ال ينفاذ )درجاة 
واحادة(, ينفااذ )درجتاان(, ثاام جمعات ىااذه الادرجات لتحديااد 
مساااتوى تنفياااذ المبحاااوث لياااذه التوصااايات وباااذلك تراوحااات 

درجاة كحاد أدناى فاي حالاة  22ثين ما بين درجات المبحو 
درجااة لماان  42عاادم تنفيااذ أي توصااية, والدرجااة القصااوى 

نفاااااااذ جمياااااااع التوصااااااايات, وتااااااام تقسااااااايم مساااااااتوى التنفياااااااذ 
 حاااااين حصاااااولماااانخفض  تنفياااااذلممبحااااوثين إلاااااى مسااااتوى 

, ومسااااتوى فأقااال درجااااة 28المبحاااوث عماااى درجااااات مااان 
ل المبحاااوث عماااى درجاااات مااان و حصااا عنااادمتوساااط  تنفياااذ
مرتفااااع إذا حصاااال  تنفيااااذدرجااااة, ومسااااتوى  35ى حتاااا 29

 درجة فأكثر. 36المبحوث عمى 
 طريقة وأداة جمع البيانات:

تم تجميع بيانات ىذا البحث عن طريق المقابمة   
الشخصية مع المبحوثين من مربي الماشية بواسطة 

بعض بعد مقابمة مع  استمارة استبيان سبق إعدادىا
دارة البيطرية بمموي اإلبكاًل من البيطريين  األطباء

, وتم اختبار بممويمحطة بحوث اإلنتاج الحيواني و 
االستمارة مبدئيا لمحكم عمى صالحيتيا وبعد إجراء 
التعديالت الالزمة عمى االستمارة أصبحت االستمارة 
صالحة لجمع البيانات حيث تم جمع البيانات خالل 

  .2424عام  مارسشير 
والمدى  ,لمئويةوقد استخدمت التكرارات والنسب ا

 في عرض وتفسير نتائج البحث. 
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 النتائج ومناقشتها
مربااااااااي الماشااااااااية  ماااااااان المبحااااااااوثين تنفيااااااااذمسااااااااتوى : أولا 

الفنيااااة المتعمقااااة بالوقايااااة ماااان ماااارض الحمااااى  لمتوصاااايات
٪ 35.3( أن 2أظيرت النتائج الاواردة بجادول ) :القالعية

فاااي فئاااة مساااتوى التنفياااذ المااانخفض  كاااانوا المبحاااوثينمااان 
 فاي حاين, المارضالفنياة المتعمقاة بالوقاياة مان  وصياتلمت

فاااااى فئاااااة مساااااتوى  المبحاااااوثين٪ مااااان 39.3 كاناااات نسااااابة
الفنياااة المتعمقاااة بالوقاياااة مااان  التنفياااذ المتوساااط لمتوصااايات

فاااي  المبحاااوثين٪ مااان 25.4 كانااات نسااابة بينماااا, المااارض
الفنيااااة المتعمقااااة  فئااااة مسااااتوى التنفيااااذ المرتفااااع لمتوصاااايات

   .مرضالبالوقاية من 
ويوضح العرض السابق أن مستوى تنفيذ   

الفنية المتعمقة  المبحوثين من مربى الماشية لمتوصيات
كان متوسطًا, حيث  بالوقاية من مرض الحمى القالعية

التوصيات, مما ىذه  مضمونب لمامتدنت نسب اإل
يوضح مدى احتياج المبحوثين إلى توعية إرشادية 

  ىذا المرض. ة منالفنية المتعمقة بالوقاي لمتوصيات
مربااي الماشااية  ماان تبااين أن نساابة المبحااوثين كمااا

 بمواصافات الحظيارة الفنياة المتعمقاة لتوصياتا نفذوا الذين
وفقااا لمااا ورد بجاادول  موقايااة ماان ماارض الحمااى القالعيااةل
٪, وبترتياب تماك 82.2٪ و27.9( قد تراوحت ما بين 2)
 يمى:ااتضااح ماا (المبحااوثينوفقااا لنساابة  )تنازليااا توصااياتال

تمثاااال  عماااال فتحااااات لمتيويااااة بالحظااااائر مغطاااااة بالساااامك
تمثال  , بناء الحظيرة بعيدا عان منازل المرباى٪82.2نسبة
 .٪27.9 نسبة

النتااااائج أن نسااابة المبحاااوثين ماااان  أوضاااحتكماااا  
 الفنيااااة المتعمقاااااة لتوصااااياتا نفااااذوامربااااي الماشااااية الااااذين 

وفقااا  لموقايااة ماان ماارض الحمااى القالعيااةبفحااص الماشااية 
٪ 27.9( قاااااااد تراوحااااااات ماااااااا باااااااين 3رد بجااااااادول )لماااااااا و 

وفقاااا لنسااابة )٪, وبترتياااب تماااك التوصااايات تنازلياااا 77.6و

عدم إدخاال حيواناات جديادة فاي : تبين ما يمي (المبحوثين
موقاااااع سااااابق تعرضاااااو لمعااااادوى إال بعاااااد إخالئاااااو وتنظيفاااااو 

, التحصااااين بمقاااااح الحمااااى ٪77.6 تمثاااال نساااابة وتطييااااره
الفحاااص الااادوري  ,٪64.7 بنسااابة القالعياااة بصااافة دورياااة

تبمياااا  الوحاااادات البيطريااااة عنااااد  ,٪46.3 بنساااابة لمماشااااية
عااااازل  ,٪36.8بنسااااابة  ظياااااور اإلصاااااابة عماااااى الماشاااااية

 بنسااابة الحيوانااات المصاااابة فااي مكاااان بعياااد عاان الحظيااارة
27.9٪.   

كماا تبااين أن نساابة المبحاوثين ماان مربااي الماشااية  
طيياار بالنظافااة والت الفنيااة المتعمقااة لتوصااياتا نفااذواالااذين 

وفقااا لمااا ورد بجاادول  لموقايااة ماان ماارض الحمااى القالعيااة
٪, وبترتياب تماك 95.2٪ و23.4( قد تراوحت ما بين 4)

 :تبااين مااا يمااي (وفقااا لنساابة المبحااوثين)التوصاايات تنازليااا 
تمثااال  اساااتخدام ميااااه شااارب الماشاااية مااان مصااادر نظياااف

المحافظاااااة عماااااى نظافاااااة الماشاااااية داخااااال  ,٪95.2 نساااابة
مكافحااااااة الااااااذباب والقااااااوارض , ٪84.4 بنساااااابة الحظااااااائر

لنظافاااااااة التاماااااااة لمعااااااااممين ا ,٪79.6 بنسااااااابة والحشااااااارات
, عادم اساتخدام أدوات الحيواناات ٪78.6 بنسابة باالحظيرة
المحافظااة عمااى فرشااة الحظياارة  ,٪67.2 بنساابة المصااابة

 ,٪59.7 بنسابة نظيفة وجافة وفرش الجير فييا باساتمرار
 بنسااابة خااريأل عاادم نقاال الحيواناااات المصااابة ماان حظيااارة

الااااااتخمص ماااااان عالئااااااق ومخمفااااااات الحيوانااااااات , 55.2٪
تطييار الحظاائر  ,٪44.3بنسابة  المصابة بالحرق والدفن

 بنساابة واألدوات بااالمطيرات مثاال الصااودا الكاويااة بانتظااام
تعريض زجاجات الرضاعة ألشعة الشامس بعاد  ,39.8٪

, عاااااادم بيااااااع ٪24.4 بنساااااابة غسااااااميا بالماااااااء والصااااااابون
 ,٪27.4 بنسابة ابة لمناع انتشاار المارضالحيوانات المص

 بنساابة دفان الحيوانااات النافقااة فااي حفاارة عميقااة بعااد حرقيااا
23.4٪.   
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كماااا أوضاااحت النتااااائج أن نسااابة المبحاااوثين ماااان  
 الفنيااااة المتعمقاااااة لتوصااااياتا نفااااذوامربااااي الماشااااية الااااذين 

لمااا ورد  وفقاااً  لموقايااة ماان ماارض الحمااى القالعيااةبالتغذياة 
٪, 84.2٪ و34.8ت مااااااا بااااااين ( قااااااد تراوحاااااا5بجاااااادول )

 (لنساابة المبحاااوثين وفقاااً ) وبترتيااب تمااك التوصاايات تنازليااااً 
ى مااواد حافظااة أو مطياارة أو أعاادم إضااافة  :تبااين مااايمي

, ٪84.2 تمثال نسابة ى مواد كيميائية إلى لبن الرضاعةأ
 بنساابة التغذيااة عمااى عالئااق متزنااة ومفرومااة تكااون ساايمة

34.8٪.   
 عااض التوصااياتويسااتخمص ممااا ساابق أن ىناااك ب

لااام  الفنياااة المتعمقاااة بالوقاياااة مااان مااارض الحماااى القالعياااة
مثاال عاادم بيااع  مربااى الماشاايةماان ينفااذىا إال أعااداد قميمااة 

الحيوانااااااااات المصااااااااابة لمنااااااااع انتشااااااااار الماااااااارض, ودفاااااااان 
الحيوانات النافقة في حفرة عميقة بعد حرقيا, مماا يتطماب 

, ياتتوصاازيااادة الجيااود اإلرشااادية لزيااادة تااوعيتيم بيااذه ال
ولكااااي يااااتمكن المساااائولين بالجياااااز اإلرشااااادي ماااان اتخاااااذ 
التااادابير المناسااابة يمااازم التعااارف عماااى أساااباب عااادم تنفياااذ 

 .  المربين لتمك التوصيات
مربى الماشية  المبحوثين من : أسباب عدم تنفيذثانياا 

الحمى  لمتوصيات الفنية المتعمقة بالوقاية من مرض
سباب األن أىم ( أ6أوضحت نتائج جدول ) القالعية:

ىم عدم تنفيذب والمتعمقةالتى أشار إلييا المبحوثين 
 موقاية من مرض الحمى القالعيةل مواصفات الحظيرةل

 بسبب عن منزل المربى بناء الحظيرة بعيداً عدم ىي: 
عمل فتحات لمتيوية  وعدم٪, 69.2بنسبة ضيق المكان 

بنسبة  تيم بذلكمعرفعدم  بسبب بالحظائر مغطاة بالسمك
55.6٪. 

( أن أىم األسباب 7كما تبين من نتائج جدول ) 
التى أشار إلييا المبحوثين والتى تختص بعدم تنفيذىم 

لموقاية من مرض الحمى  لتوصيات فحص الماشية

عدم عزل الحيوانات المصابة في مكان  ىي: القالعية
٪, 69بعيد عن الحظيرة بسبب ضيق المكان بنسبة 

ة عند ظيور اإلصابة عمى عدم تبمي  الوحدات البيطريو 
الوحدات البيطرية ال تيتم بنسبة  أن بسبب الماشية

 أن الفحصبسبب لفحص الدوري لمماشية اوعدم ٪, 72
عدم التحصين  ٪,74بنسبة في حالة اإلصابة فقط  يتم

بمقاح الحمى القالعية بصفة دورية بسبب عدم معرفتيم 
عدم إدخال الحرص عمى و ٪, 49.4بذلك بنسبة 

ت جديدة في موقع سبق تعرضو لمعدوى إال بعد حيوانا
عدم المعرفة بنسبة بسبب إخالئو وتنظيفو وتطييره 

244٪. 
( أن أىاام األسااباب 8كمااا أوضااحت نتااائج جاادول )

التااى أشااار إلييااا المبحاااوثين والتااى تخااتص بعاادم تنفياااذىم 
 لموقايااااة ماااان ماااارض الحمااااى القالعيااااةلمنظافااااة والتطيياااار 

فقاااة فاااي حفااارة عميقاااة بعاااد دفااان الحيواناااات الناعااادم ىاااي: 
وعااادم بيااااع  ,٪28.7عااادم المعرفاااة بنسااابة  بساااببحرقياااا 

الاتخمص  بال ياتم الحيوانات المصابة لمنع انتشار المارض
وعاادم تعااريض  ٪,244ماان ثمنيااا بنساابة  لإلسااتفادةمنيااا 

زجاجااااات الرضاااااعة ألشااااعة الشاااامس بعااااد غسااااميا بالماااااء 
والصااااااابون بساااااابب تغااااااذيتيم عمااااااى لاااااابن طبيعااااااى بنساااااابة 

وعااااادم تطييااااار الحظاااااائر واألدوات باااااالمطيرات  ٪,94.6
مثاااااال الصااااااودا الكاويااااااة بانتظااااااام بساااااابب عاااااادم المعرفااااااة 

٪, وعااادم الاااتخمص مااان عالئاااق 82.6باااالمطيرات بنسااابة 
ومخمفاات الحيوانااات المصااابة باالحرق والاادفن بساابب عاادم 

٪, وعااادم نقااال الحيواناااات المصاااابة 83.3المعرفاااة بنسااابة 
٪, 244بنسااابة خاااري بسااابب عااادم المعرفاااة مااان حظيااارة أل

ة نظيفاة وجافاة وفاارش عادم المحافظاة عماى فرشااة الحظيار و 
 نساابةب اسااتخدم التااراب والتاابن باسااتمرار بسااببالجياار فييااا 

وعاااااااادم اسااااااااتخدام أدوات الحيوانااااااااات المصااااااااابة ٪, 56.8
٪, وعاادم النظافااة التامااة 244بساابب عاادم المعرفااة بنساابة 
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 ٪,244لمعااااممين بااااالحظيرة بساااابب عاااادم المعرفااااة بنساااابة 
مكافحاااة الاااذباب والقاااوارض والحشااارات بسااابب عااادم  وعااادم

وعااااادم المحافظاااااة عماااااى نظافاااااة  ٪,244المعرفاااااة بنسااااابة 
الماشاااااية داخااااال الحظاااااائر بسااااابب عااااادم المعرفاااااة بنسااااابة 

٪, وعاادم اسااتخدام مياااه شاارب الماشااية ماان مصاادر 244
 .٪244نظيف بسبب عدم توفر مصدر نظيف بنسبة 

 ( أن أىاام األسااباب9كمااا تبااين ماان نتااائج جاادول )
التااى أشااار إلييااا المبحاااوثين والتااى تخااتص بعاادم تنفياااذىم 

 لموقايااااة ماااان ماااارض الحمااااى القالعيااااة لتوصاااايات التغذيااااة
التغذياااة عماااى عالئاااق متزناااة ومفروماااة تكاااون عااادم ىاااي: 

٪, 77نساابة باألعااالف رتفاااع أسااعار إ بساابب ساايمة البمااع
ى ماااااواد أى ماااااواد حافظاااااة أو مطيااااارة أو أعااااادم إضاااااافة 

عااادم المعرفاااة بنسااابة  بسااابب عةكيميائياااة إلاااى لااابن الرضاااا
244.٪ 

ويستخمص مما سبق أن أىم أسباب عدم تنفيذ 
الفنية المتعمقة بالوقاية  مربى الماشية لبعض التوصيات

ىو عدم معرفتيم ليا مما  من مرض الحمى القالعية
يتطمب زيادة الجيود اإلرشادية لزيادة معرفتيم بيذه 

ئية الخاصة من خالل دمجيا فى البرامج الوقا التوصيات
 .وبالتالي زيادة تنفيذىم ليا باألمراض الحيوانية

مربى ن من و المبحوث: المصادر التي يحصل منيا ثالثاا 
الماشية عمى المعمومات الخاصة بالوقاية من مرض 

أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم  الحمى القالعية:
لمصادر  المبحوثين درجة تعرضوالخاص ب( 24)

 صة بالوقاية من مرض الحمى القالعيةالخا المعمومات
يم ليا تعرضلدرجة  وفقاً  تنازلياً  أىميا والتي يمكن ترتيب

الوحدة البيطرية بنسبة  كما يمى: )كل شير( ةدائم بصفة
واألصدقاء  ,٪25.4والخبرة الذاتية بنسبة  ,26.4٪
, عيادة بيطرية ٪26والجيران بنسبة  ,٪26بنسبة 

  .٪24خاصة بنسبة 

ىناك عدد من  مصادر المعمومات كما كان  
 أىميا ليا المبحوثين والتي يمكن ترتيب التى تعرض

كما  (كل شيرين) أحياناً  تنازليا وفقا لدرجة تعرضيم ليا
٪, والخبرة 24.9عيادة بيطرية خاصة بنسبة يمى: 

٪,  الوحدة 9.9والجيران بنسبة  ٪,9.9الذاتية بنسبة 
  .٪7.9بة واألصدقاء بنس ٪,9.4البيطرية بنسبة 

كما كان ىناك عدد من  مصادر المعمومات   
 ترتيب أىمياالتى تعرض ليا المبحوثين والتي يمكن 

من ثالثة شيور نادرًا )تنازليا وفقا لدرجة تعرضيم ليا 
٪, 25.9عيادة بيطرية خاصة بنسبة كما يمى:  (فأكثر

برامج زراعية تميفزيونية  ٪,24.4الوحدة البيطرية بنسبة 
 ٪,7وميندسو الجمعية الزراعية بنسبة  ٪,8.4بنسبة 

  .٪5.9واألصدقاء بنسبة 
وعميااو يمكاان القااول أن ىناااك مصااادر معمومااات   

ن الساااااتقاء معمومااااااتيم عااااان و دائماااااة يمجاااااأ إليياااااا المبحوثااااا
المتعمقااة بالوقايااة ماان ماارض الحمااى التوصاايات الخاصااة 

كمصاااااادر أول الوحاااااادة البيطريااااااة وتتمثاااااال فااااااي القالعيااااااة 
ناااء عميااو يمكاان القااول أن ىناااك ثقااة كبياارة لممعمومااات, وب

 .الوحدة البيطريةلدى الزراع المبحوثين في 
درجة تعرض  يستخمص مما سبق تدنىكما   

 عمى التاليةمصادر المعمومات  المبحوثين لكل من
النشرات  ,اإلرشاديةو المجالت الزراعية  الترتيب:
 ,الندوات ,االجتماعات اإلرشادية ,اإلرشادية
البرامج التمفزيونية و  ,البيطريالمرشد  ,تالمحاضرا

الجيود اإلرشادية لتوعية  واإلذاعية, مما يتطمب زيادة
المربين بالتوصيات المتعمقة بالوقاية من مرض الحمى 

  القالعية.
مربى الماشية  المبحوثين من التي تواجو عوقاتالم: رابعاا 

 فيما يتعمق بالرعاية البيطرية لمرض الحمى القالعية:
( وجود عدد 22وضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )أ
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ترتيبيا ن والتي يمكن و التي ذكرىا المبحوث المعوقاتمن 
كما يمى: كبيرة بدرجة  عوقلدرجة تواجد الم اوفقً  تنازلياً 

لوقاية من باقمة الندوات اإلرشادية الخاصة بالتوعية 
عدم توفر السالالت المقاومة  ٪,68.2 نسبةبمرض ال
عدم معرفة المربين  ٪,66.2 نسبةبممرض ل

قمة الرقابة عمى  ٪,62.7 نسبةب بالتحصينات ومواعيدىا
قمة النشرات اإلرشادية  ٪,62.2 نسبةب ذبح الحيوانات

قمة  ٪,58.2 نسبةبمرض الالخاصة بالتوعية لموقاية من 
 ٪,52.2 نسبةب عدد األطباء البيطريين بالوحدة البيطرية

 مقاحات الالزمة لمتحصيناتارتفاع أسعار األمصال وال
 نسبةب ارتفاع أسعار األدوية البيطرية ٪,54.8 نسبةب

 نسبةب ارتفاع تكاليف الكشف عمى الحيوانات ٪,54.2
عدم توفر متخصصين إلعطاء األمصال  ٪,48.8

عدم توفر  ٪,39.3 نسبةب والتحصينات فى القرية
 اتاألمصال والمقاحات الالزمة لمتحصينات بالوحد

 مسافة بعد ٪,36.3 نسبةب فى الوقت المناسب البيطرية
عدم توفر  ٪,33.8 نسبةبالوحدة البيطرية عن القرية 

قمة  ٪,29.9 نسبةبأماكن لدفن الحيوانات النافقة وحرقيا 
 وسائل نقل الماشية المصابة إلى الوحدات البيطرية

قمة فاعمية األمصال والتحصينات  ٪,27.4 نسبةب
م توفر األدوية البيطرية فى عد ٪,23.4 نسبةب الموجودة

عدم وجود تأمين عمى  ٪,22.9 نسبةب الوقت المناسب
 ٪.24.9 نسبةب الماشية
مربى الماشية لمتغمب المبحوثين من : مقترحات خامساا 
فيما يتعمق بالرعاية المعوقات التي تواجييم  عمى

أظيرت النتائج الواردة البيطرية لمرض الحمى القالعية: 
( وجود عدد من المقترحات التي ذكرىا 22بالجدول رقم )

حيث تم ترتيبيا  المعوقات تمكعمى  تغمبلم نو المبحوث
زيادة توعية المربين بالتحصينات  تنازليًا كما يمى:

توفير األمصال والمقاحات , ٪96.5 نسبةب ومواعيدىا

 الالزمة لمتحصينات بأسعار مناسبة وفى الوقت المناسب
اإلرشادية الخاصة  زيادة الندوات, ٪74.6 نسبةب

توفير , ٪69.6 نسبةبمرض البالتوعية لموقاية من 
 وتوفير زيادة ,٪67.6نسبة بممرض لسالالت مقاومة 

زيادة , ٪64.7 نسبةببيطريين بأعداد مناسبة الطباء األ
توفير قوافل  ,٪56.7 نسبةب الرقابة عمى ذبح الحيوانات

عطاء التحصينات والمقاحات  نسبةب مجانية لمكشف وا 
 نسبةبتوفير األدوية البيطرية بأسعار مناسبة  ,53.7٪
نسبة بتخفيض تكاليف الكشف عمى الحيوانات  ,54.8٪
زيادة النشرات اإلرشادية الخاصة بالتوعية ٪, 42.8

زيادة ٪, 35.8نسبة ب لموقاية من مرض الحمى القالعية
توفير ٪, 26.9نسبة بفاعمية األمصال والتحصينات 

طاء األمصال والتحصينات فى متخصصين وفنيين إلع
قرية بيطرية فى كل  توفير وحدة٪, 25.8نسبة بالقرية 

توفير أماكن لدفن الحيوانات النافقة ٪, 22.8نسبة ب
التأمين ٪, 29.9نسبة ب البيطريوحرقيا بمعرفة الطب 

, توفير وسائل لنقل الماشية ٪8.9نسبة ب عمى الماشية
نسبة بمناسبة المصابة إلى الوحدات البيطرية بأسعار 

3.9٪  . 
وماان العاارض السااابق لنتااائج البحااث يمكاان إيجاااز 

 :اآلتية التوصيات
كال قرياة  فايوحادة بيطرياة  العمل عمى تاوفير -2

كافيااة ماان األطباااء البيطااريين وكااذلك كااون بيااا أعااداد ي
مصااال بأسااعار مناساابة وعمااى درجااة عاليااة األدويااة و األ

 .من الفاعمية
يااااااااااااة الماااااااااااااربين لتوعزيااااااااااااادة األنشااااااااااااطة اإلرشاااااااااااااادية -2

بالتوصاااااااااااااايات المتعمقااااااااااااااة بالوقايااااااااااااااة ماااااااااااااان ماااااااااااااارض 
تنظااااااااااايم بااااااااااارامج  خاااااااااااالل مااااااااااان الحماااااااااااى القالعياااااااااااة

ذاعيااااااااااااااااااة تميفزيونيااااااااااااااااااة ومحاضاااااااااااااااااارات  وناااااااااااااااااادوات وا 
 .ونشرات إرشادية ومجالت واجتماعات



 4102 محمد عبد اهلل امبارك, حمدى محمد معوض

- 113 - 

 

اإلرشااااااااااادية بالتعاااااااااااون مااااااااااع تنشاااااااااايط دور المراكااااااااااز -3
إدارة الطاااااااااااااااااااب البيطااااااااااااااااااارى ومراكاااااااااااااااااااز األبحااااااااااااااااااااث 

 عمقاااااااااااااااااااةالبيطرياااااااااااااااااااة لمتوعياااااااااااااااااااة بالتوصااااااااااااااااااايات المت
 بالوقاية من مرض الحمى القالعية.

المصاااادر األول  لكونيااااااالىتمااااام بالوحاااادات البيطريااااة -4
ن مااااان مرباااااى و إليياااااا المبحوثااااا مجاااااألممعموماااااات التاااااى ي

ستفسااار لإلأو  لمفحااص الطبااي البيطااري سااواء الماشااية
 مرض الحمى القالعية. عن

 )معياااد بحااااوث صاااحة الحيااااوان( عماااى وزارة الزراعااااة -5
مقاومة لمارض  من الماشية سالالتفير العمل عمى تو 
 .الحمى القالعية

 ة بالوقاية من مرض الحمى القالعيةمتعمق( توزيع المبحوثين وفقا لمستوى تنفيذهم لمتوصيات الفنية ال1جدول )
 ٪ الؼذد فئبد هسزْٓ الزٌف٘ز

 33.3 50 (فألل  دسخخ 46هي  هسزْٓ رٌف٘ز هٌخفط )

 37.3 57 ( دسخخ 33 – 47 هي هسزْٓ رٌف٘ز هزْسػ )

 43.2 30 ( دسخخ فأكثش 34هي  هسزْٓ رٌف٘ز هشرفغ )

 011 410 اإلخوبلٖ

موقاية من مرض الحمى ل الخاصة بمواصفات الحظيرة( توزيع المبحوثين وفقا لتنفيذهم لمتوصيات الفنية 2جدول )
 القالعية

 الخبصخ ثوْاصفبد السظ٘شحالزْص٘بد الفٌ٘خ 
 اإلخوبلٖ ال ٌٗفز ٌٗفز

 ٪ الؼذد ٪ الؼذد الزشر٘ت ٪ الؼذد

 011 410 54.0 023 4 45.7 34 ثٌبء السظ٘شح ثؼ٘ذا ػي هٌضل الوشثٔ -0

 011 410 05.7 34 0 64.0 043 ػول فزسبد للزِْٗخ ثبلسظبئش هغطبح ثبلسلك-4

رض الحمى لموقاية من م بفحص الماشية( توزيع المبحوثين وفقا لتنفيذهم لمتوصيات الفنية الخاصة 3جدول )
 القالعية

 ثفسص الوبش٘خالزْص٘بد الفٌ٘خ الخبصخ 
 اإلخوبلٖ ال ٌٗفز ٌٗفز

 ٪ الؼذد ٪ الؼذد الزشر٘ت ٪ الؼذد

 011 410 33.5 016 3 24.3 73 الفسص الذّسٕ للوبش٘خ-0

 011 410 37.3 57 4 41.5 044 الزسص٘ي ثلمبذ السؤ المالػ٘خ ثصفخ دّسٗخ-4

ػٌدذ هِدْس اإلصدبثخ ػلدٔ  رجل٘غ الْزدذاد الج٘طشٗدخ-3

 الوبش٘خ

52 34.6 2 045 43.4 410 011 

ػذم إدخبل زْ٘اًبد خذٗذح فٖ هْلدغ سدجك رؼشظدَ -2

 للؼذّٓ إال ثؼذ إخالئَ ّرٌظ٘فَ ّرطِ٘شٍ.

034 55.4 0 23 44.2 410 011 

ػدددضل السْ٘اًدددبد الوصدددبثخ فدددٖ ه دددبى ثؼ٘دددذ ػدددي -3

 السظ٘شح

34 45.7 3 023 54.0 410 011 

لموقاية من مرض الحمى  بالنظافة والتطهيرزيع المبحوثين وفقا لتنفيذهم لمتوصيات الفنية الخاصة ( تو 4جدول )
 القالعية

 اإلخوبلٖ ال ٌٗفز ٌٗفز الزْص٘بد الفٌ٘خ الخبصخ ثبلٌظبفخ ّالزطِ٘ش
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 ٪ الؼذد ٪ الؼذد الزشر٘ت ٪ الؼذد

 011 410 2.7 01 0 73.0 070 اسزخذام ه٘بٍ ششة الوبش٘خ هي هصذس ًظ٘ف -0

الوسبفظددخ ػلددٔ فششددخ السظ٘ددشح ًظ٘فددخ ّخبفددخ -4

 ّفشش الد٘ش فِ٘ب ثبسزوشاس 

041 37.5 4 60 21.3 410 011 

رطِ٘دددش السظدددبئش ّابدّاد ثدددبلوطِشاد هثدددل  -3

 الصْدا ال بّٗخ ثبًزظبم

61 37.6 7 040 41.4 410 011 

 011 410 40.2 23 2 56.4 036 الٌظبفخ الزبهخ للؼبهل٘ي ثبلسظ٘شح  -2

 011 410 03.2 30 4 62.4 051 الوسبفظخ ػلٔ ًظبفخ الوبش٘خ داخل السظبئش  -3

 011 410 41.2 20 3 57.4 041 ه بفسخ الزثبة ّالمْاسض ّالسششاد  -4

 011 410 44.6 24 3 45.4 033 ػذم اسزخذام أدّاد السْ٘اًبد الوصبثخ-5

رؼددشٗط صخبخددبد الشظددبػخ بشددؼخ الشددو   -6

 ء ّالصبثْىثؼذ غسلِب ثبلوب

20 41.2 01 041 57.4 410 011 

ػدددذم ث٘دددغ السْ٘اًدددبد الوصدددبثخ لوٌدددغ اًزشدددبس  -7

 الوشض

33 05.2 00 044 64.4 410 011 

ػدددذم ًمدددل السْ٘اًدددبد الوصدددبثخ هدددي زظ٘دددشح -01

 ٙخشٓ

000 33.4 5 71 22.6   

الدددزخلص هدددي ػالئدددك ّهخلفدددبد السْ٘اًدددبد  -00

 الوصبثخ ثبلسشق ّالذفي

60 21.3 6 041 37.5 410 011 

دفدي السْ٘اًدبد الٌبفمدخ فدٖ زفدشح ػو٘مدخ ثؼددذ  -04

 زشلِب

45 03.2 04 052 64.4 410 011 

 
 ( توزيع المبحوثين وفقا لتنفيذهم لمتوصيات الفنية الخاصة بالتغذية لموقاية من مرض الحمى القالعية5جدول )

 الزْص٘بد الفٌ٘خ الخبصخ ثبلزغزٗخ
 اإلخوبلٖ ال ٌٗفز ٌٗفز

 ٪ الؼذد ٪ الؼذد الزشر٘ت ٪ الؼذد

ػددذم إظددبفخ آ هددْاد زبفظددخ أّ هطِددشح أّ آ هددْاد -0

 ك٘و٘بئ٘خ إلٔ لجي الشظبػخ

047 62.0 0 34 03.7 410 011 

 011 410 43.4 030 4 32.6 51 الزغزٗخ ػلٔ ػالئك هزضًخ ّهفشّهخ ر ْى سِلخ -4
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يات الخاصة بمواصفات الحظيرة لموقاية من مرض ( توزيع المبحوثين وفقاا ألسباب عدم تنفيذهم لمتوص6جدول )
 الحمى القالعية

 ٪ ػذد أسجبة ػذم الزٌف٘ز الزشر٘ت الزٗي لن ٌٗفزّا الزْص٘بد الخبصخ  ثوْاصفبد السظ٘شح

 47.4 010 ظ٘ك الو بى 0 024 ثٌبء السظ٘شح ثؼ٘ذا ػي هٌضل الوشثٔ 

 05.0 43 ػذم الوؼشفخ

 03.5 41 الخْف هي السشلخ

 33.4 41 ػذم الوؼشفخ 4 34 ول فزسبد للزِْٗخ ثبلسظبئش هغطبح ثبلسلكػ

 22.2 04 ظ٘ك الو بى

 تم حساب النسبة المئوية عمى أساس عدد المبحوثين الذين لم ينفذوا التوصية 
 

حمى ( توزيع المبحوثين وفقاا ألسباب عدم تنفيذهم لمتوصيات الخاصة بفحص الماشية لموقاية من مرض ال7جدول )
 القالعية

 الزْص٘بد الخبصخ ثفسص الوبش٘خ
الزٗي لن 

 ٌٗفزّا
 ٪ الؼذد أسجبة ػذم الزٌف٘ز الزشر٘ت

فٖ زبلخ اإلصبثخ  3 016 الفسص الذّسٕ للوبش٘خ-0

 فمػ

61 52 

 44 46 ػذم الوؼشفخ

ػذم الوؼشفخ  2 57 الزسص٘ي ثلمبذ السؤ المالػ٘خ ثصفخ دّسٗخ-4

 ثبلو٘ؼبد

37 27.2 

لخ اإلصبثخ فٖ زب

 فمػ

47 34.5 

 03.7 00 ػذم رْفش الوصل

رجل٘غ الْزذاد الج٘طشٗخ ػٌذ هِْس اإلصبثخ ػلٔ -7

 الوبش٘خ

الْزذاد الج٘طشٗخ  4 045

 ال رِزن

71 50 

ال رْخذ ّزذح 

 ث٘طشٗخ ثبلمشٗخ

35 47 

ػذم إدخبل زْ٘اًبد خذٗذح فٖ هْلغ سجك رؼشظَ -2

 رطِ٘شٍ.للؼذّٓ إال ثؼذ إخالئَ ّرٌظ٘فَ ّ

 011 23 ػذم الوؼشفخ 3 23

ػددضلدد اددلددسْ٘اددًددبددد اددلددوصبثددخ فددٖ هدد بىدد ثددؼ٘ذ ػددي -3

 السظ٘شح

 47 011 ظ٘ك الو بى 0 023

 30 23 ػذم الوؼشفخ

 تم حساب النسبة المئوية عمى أساس عدد المبحوثين الذين لم ينفذوا التوصية 



 4102 محمد عبد اهلل امبارك, حمدى محمد معوض

- 116 - 

 

لموقاية من مرض  ت الخاصة بالنظافة والتطهير( توزيع المبحوثين وفقا ألسباب عدم تنفيذهم لمتوصيا8جدول )
 الحمى القالعية

 تم حساب النسبة المئوية عمى أساس عدد المبحوثين الذين لم ينفذوا التوصية 

 ثبلٌظبفخ ّالزطِ٘ش الزْص٘بد الخبصخ
الزٗي لن 

 ٌٗفزّا
 ٪ الؼذد أسجبة ػذم الزٌف٘ز الزشر٘ت

 011 01 ػذم رْفش  هصذس ًظ٘ف 04 01 اسزخذام ه٘بٍ ششة الوبش٘خ هي هصذس ًظ٘ف-0

ّفشش الوسبفظخ ػلٔ فششخ السظ٘شح ًظ٘فخ ّخبفخ -4

 الد٘ش فِ٘ب ثبسزوشاس

 34.6 24 ًسزخذم الزشاة ّالزجي 5 60

 23.4 33 الد٘ش ٗعش السْ٘اى

رطِ٘ش السظبئش ّابدّاد ثبلوطِشاد هثل الصْدا  -3

 ال بّٗخ ثبًزظبم

 64.4 011 ػذم الوؼشفخ ثبلوطِشاد 2 040

 05.2 40 للخ اإله بً٘بد

بسح لسظبئش الٌظبفخ للؼبهل٘ي ثبلسظ٘شح ّػذم الضٗ -2

 آخشٓ

23 7 
 ػذم الوؼشفخ

23 011 

 011 30 ػذم الوؼشفخ 00 30 الوسبفظخ ػلٔ ًظبفخ الوبش٘خ داخل السظبئش -3

 011 20 ػذم الوؼشفخ 01 20 ه بفسخ الزثبة ّالمْاسض ّالسششاد -4

 011 24 ػذم الوؼشفخ 6 24 ػذم اسزخذام أدّاد السْ٘اًبد الوصبثخ-5

لشظبػد -6 د اد خبخدب لشو  ثدؼذ ردؼشٗط صد خ بشؼخ اد

 غسلِب ثبلوبء ّالصبثْى

 71.4 023 ػلٔ لجي غج٘ؼٔ 3 041

 7.2 03 ػذم الوؼشفخ

الزخلص هٌِب لالسزفبدح هي  4 044 ػذم ث٘غ السْ٘اًبد الوصبثخ لوٌغ اًزشبس الوشض -7

 ثوٌِب

044 011 

 011 71 ػذم الوؼشفخ 4 71 ػذم ًمل السْ٘اًبد الوصبثخ هي زظ٘شح ٙخشٕ-01

الزخلص هي ػالئك ّهخلفبد السْ٘اًبد الوصبثخ -00

 ثبلسشق ّالذفي

 63.3 011 ػذم الوؼشفخ 3 041

ٗزن رغزٗخ الوبػض ّابغٌبم 

 ػلِ٘ب

41 04.5 

 46.5 31 ػذم الوؼشفخ 0 052 دفي السْ٘اًبد الٌبفمخ فٖ زفشح ػو٘مخ ثؼذ زشلِب -04

سهِ٘ب فٔ الزشع أّ الجسش أّ 

 الطشٗك

22 43.3 

 02.2 43 ٗزن ث٘ؼِب

ػذم ّخْد أهبكي للسشق 

 ّالذفي

43 03.4 

 01.2 06 اإلُوبل ّال سل

 6 02 لن ٗسذس ًفْق ػٌذٕ
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 لموقاية من مرض الحمى القالعية ية( توزيع المبحوثين وفقا ألسباب عدم تنفيذهم لمتوصيات الخاصة بالتغذ9جدول )

 تم حساب النسبة المئوية عمى أساس عدد المبحوثين الذين لم ينفذوا التوصية 
 

 المصادر التي يحصل منها مربى الماشية عمى المعمومات الخاصة بالوقاية من مرض الحمى القالعية (11جدول )

 هصبدس الوؼلْهبد

 دائوب  

 كل شِش

 أز٘بًب  

 كل شِشٗي

 دسا  ًب

هي ثالثخ شِْس 
 فأكثش

 اإلخوبلٖ لن ٗزؼشض

 ٪ الز شاس ٪ الز شاس ٪ الز شاس ٪ الز شاس ٪ الز شاس

 011 410 37.6 61 42.2 27 7.2 07 44.2 33 الْزذح الج٘طشٗخ-0

 011 410 40.5 042 3 4 7.7 41 43.2 30 الخجشح الزار٘خ -4

 011 410 51.4 020 3.7 04 5.7 04 04 34 ابصذلبء -3

 011 410 46.4 036 3.3 00 7.7 41 04 34 الد٘شاى-2

 011 410 27.4 77 43.7 34 01.7 44 02 46 ػ٘بدح ث٘طشٗخ خبصخ-3

 011 410 73.3 066 4 2 0 4 3.3 5 الصسف -4

 011 410 71 060 2 6 3.3 5 4.3 3 الودالد الضساػ٘خ-5

هٌِذسْ الدوؼ٘خ  -6
 الضساػ٘خ

2 4 4 0 02 5 060 71 410 011 

 011 410 72.3 071 4.3 3 0 4 4 2 الٌششاد اإلسشبدٗخ -7

 011 410 75 073 0.3 3 1 1 0.3 3 الوسبظشاد-01

ثشاهح صساػ٘خ -00
 رل٘فضًْٗ٘خ

3 0.3 03 5.3 05 6.2 044 64.4 410 011 

 011 410 76.3 076 .3 0 1 1 0 4 الوششذ الضساػٖ -04

 011 410 73 070 3.3 5 .3 0 0 4 الزدبس -03

 011 410 74.4 064 3.7 04 .3 0 0 4 الٌذّاد-02

 011 410 73.3 066 3 01 0 4 .3 0 خوؼ٘بد أُل٘خ -03

 011 410 76.3 076 1 1 0.3 3 1 1 ثشاهح صساػ٘خ إراػ٘خ-04

الوْالغ الضساػ٘خ ػلٔ  -05
 االًزشًذ

0 3. 3 4.3 2 4 070 73 410 011 

الجبزث٘ي ثوسطخ ثسْس  -06
 اإلًزبج السْ٘اًٖ

1 1 0 3. 1 1 411 77.3 410 011 

 011 410 76 075 4 2 1 1 1 1 اخزوبػبد إسشبدٗخ-07

 

 ٪ الؼذد أسجبة ػذم الزٌف٘ز الزشر٘ت الزٗي لن ٌٗفزّا للزْص٘بد الخبصخ ثبلزغزٗخ

 55 010 اسرفبع أسؼبس االػالف 0 030 الزغزٗخ ػلٔ ػالئك هزضًخ ّهفشّهخ ر ْى سِلخ الجلغ -0

 43 31 ابػالف هغشْشخ

 011 34 ػذم الوؼشفخ 4 34 بن الرضاعتلعدم إضافت اي مىاد حافظت أو مطهرة ل-2
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مرض  لوقاية مناالرعاية البيطرية التي تواجههم عند  عوقاتمل وفقاا  لمبحوثين من مربى الماشيةتوزيع ا( 11جدول )
 الحمى القالعية

 ؼْلبدالو

 اإلخوبلٖ ؼْلبددسخخ رْاخذ الو

ك ث ٗ س ح
ه  ر ّ س غ ح
ه  ً خ ف
ظ
ح

ال  ر  ّ خ د
 

س
شا
ز 
ال

 

٪
س 
شا
ز 
ال

 

٪
س 
شا
ز 
ال

 

٪
س 
شا
ز 
ال

 

٪
س 
شا
ز 
ال

 

٪
 

اإلسشبدٗخ الخبصخ  للخ الٌذّاد-0
لْلبٗخ هي هشض السؤ ثبلزْػ٘خ ثب
 المالػ٘خ

035 46.0 7 2.3 04 4 23 40.2 410 011 

ػذم رْفش السالالد الومبّهخ  -4
 لوشض السؤ المالػ٘خ

033 44.4 03 5.3 02 4.7 37 07.2 410 011 

ػذم هؼشفخ الوشث٘ي ثبلزسصٌ٘بد  -3
 ّهْاػ٘ذُب

044 44.5 45 03.2 01 3 36 06.7 410 011 

 011 410 40.7 22 5.3 03 7.2 07 40.4 043 للخ الشلبثخ ػلٔ رثر السْ٘اًبد -2

للخ الٌششاد اإلسشبدٗخ الخبصخ -3
ثبلزْػ٘خ للْلبٗخ هي هشض السؤ 

 المالػ٘خ

005 36.4 04 4 01 3 44 31.6 410 011 

للخ ػذد ابغجبء الج٘طشٗ٘ي ثبلْزذح -4
 الج٘طشٗخ

013 30.4 20 41.2 03 5.3 24 41.7 410 011 

اسرفبع أسؼبس ابهصبل ّاللمبزبد -5
 الالصهخ للزسصٌ٘بد

014 31.6 35 06.2 43 00.2 37 07.2 410 011 

 011 410 07.2 37 00.2 43 07 36 31.4 010 اسرفبع أسؼبس ابدّٗخ الج٘طشٗخ -6

اسرفبع ر بل٘ف ال شف ػلٔ  -7
 السْ٘اًبد

76 26.6 30 03.2 33 04.2 37 07.2 410 011 

ػذم رْفش هزخصص٘ي إلػطبء -01
 ابهصبل ّالزسصٌ٘بد فٖ المشٗخ

57 37.3 36 46.6 40 01.3 23 40.2 410 011 

ػذم رْفش ابهصبل ّاللمبزبد  -00
الالصهخ للزسصٌ٘بد ثبلْزذح الج٘طشٗخ 

 ذ الوٌبستفٔ الْل

53 34.3 35 06.2 32 44.7 35 06.2 410 011 

 011 410 43.2 30 34.3 43 6.3 05 33.6 46 ثؼذ الْزذح الج٘طشٗخ ػي المشٗخ -04

ػذم رْفش أهبكي لذفي السْ٘اًبد -03
 الٌبفمخ ّزشلِب 

41 47.7 41 7.7 31 02.7 70 23.3 410 011 

للخ ّسبئل ًمل الوبش٘خ الوصبثخ  -02
 ذاد الج٘طشٗخإلٔ الْز

33 45.2 06 6.7 65 23.3 20 41.2 410 011 

للخ فبػل٘خ ابهصبل ّالزسصٌ٘بد  -03
 الوْخْدح

25 43.2 37 47.3 26 43.7 25 43.2 410 011 

 011 410 41.2 20 35.3 53 07.2 37 44.7 24 ػذم رْفش ابدّٗخ الج٘طشٗخ  -04

 011 410 56.0 035 3 4 2 6 02.7 31 ػذم ّخْد رأه٘ي ػلٔ الوبش٘خ-05
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الرعاية  عوقات( التكرار والنسبة المئوية لممبحوثين من مربى الماشية وفقاا لمقترحات التغمب عمى م12جدول )
 البيطرية التي تواجههم عند الوقاية من مرض الحمى القالعية

 ٪ الز شاس الومزشزبد

 74.3 072 صٗبدح رْػ٘خ الوشث٘ي ثبلزسصٌ٘بد ّهْاػ٘ذُب -0

 51.4 024 ش ابهصبل ّاللمبزبد الالصهخ للزسصٌ٘بد ثأسؼبس هٌبسجخ ّفٔ الْلذ الوٌبسترْف٘-4

 47.4 021 صٗبدح الٌذّاد اإلسشبدٗخ الخبصخ ثبلزْػ٘خ للْلبٗخ هي هشض السؤ المالػ٘خ-3

 45.4 034 رْف٘ش سالالد همبّهخ لوشض السؤ المالػ٘خ-2

 42.5 031 ٌبسجخصٗبدح ّرْف٘ش ابغجبء الج٘طشٗ٘ي ثأػذاد ه -3

 34.5 002 صٗبدح الشلبثخ ػلٔ رثر السْ٘اًبد-4

 33.5 016 رْف٘ش لْافل هدبً٘خ لل شف ّإػطبء الزسصٌ٘بد ّاللمبزبد-5

 31.6 014 رْف٘ش ابدّٗخ الج٘طشٗخ ثأسؼبس هٌبسجخ-6

 24.6 64 ر بل٘ف ال شف ػلٔ السْ٘اًبد رخف٘ط-7

 33.6 54 ػ٘خ للْلبٗخ هي هشض السؤ المالػ٘خصٗبدح الٌششاد اإلسشبدٗخ الخبصخ ثبلزْ-01

 44.7 32 صٗبدح فبػل٘خ ابهصبل ّالزسصٌ٘بد-00

 43.6 34 إلػطبء ابهصبل ّالزسصٌ٘بد فٔ المشٗخ ّفٌ٘٘ي ش هزخصص٘ي٘رْف -04

 44.6 24 لشٗخث٘طشٗخ فٔ كل  رْف٘ش ّزذح -03

 07.7 21 الج٘طشٓ  رْف٘ش أهبكي لذفي السْ٘اًبد الٌبفمخ ّزشلِب ثوؼشفخ الطت -02

 6.7 06 الزأه٘ي ػلٔ الوبش٘خ-03

 3.7 6 رْف٘ش ّسبئل لٌمل الوبش٘خ الوصبثخ إلٔ الْزذاد الج٘طشٗخ ثأسؼبس هٌبسجخ-04
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ABSTRACT 

The present work aimed to determine the level of implementation of the livestock 

keepers of technical recommendations for the prevention of foot and mouth disease and to 

identify the obstacles faced by livestock keepers in Maitalq care veterinary FMD was 

conducted this research in the province of Mania was chosen as the top three centers in 

terms of the number of livestock keepers and each center was chosen biggest village in 

terms of the number of holders of the three heads of cattle and more than jam cattle and 

thus became a comprehensive search 420 holder of livestock keepers and applying equation 

Crisjy and Morgan on a comprehensive research shows that the sample size required 201 

holder of jam cattle by 47.8 % of the total comprehensive search distributed Following 

are72 in the village of Towa Centre Mania holder 67 villages as the holder of the village of 

Alashmonin center Mallawi holder and and 62 in the village of Shusha center Samalout 

were randomly selected from a regular reality records jam cattle inventory for 2014 units 

veterinary affiliate selected villages. 

 Data were collected this search by personal interview with the subjects of livestock 

keepers by questionnaire where data was collected during the month of March 2014 has 

been used frequencies, percentages and long in the presentation and interpretation of 

results. 

The most important results were the following:  

1-39.3% said they represent the highest proportion of respondents those with an average 

level of implementation of the recommendations of the technical for the prevention of 

foot and mouth disease. 

2 -The results show that lack of knowledge was the most important reasons for non-

implementation of the majority of the respondents to the technical recommendations for 

the prevention of foot and mouth disease. 

3 -shows that the most important obstacles facing the livestock keepers in relation to 

veterinary care for foot and mouth disease are: the lack of awareness-raising seminars 

guiding the prevention of foot and mouth disease by 68 .1%. 

 


