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 الطيور المضرة بالمزروعات
 الطائر الدوري أو "الزاوج"

اورنن نن نن  ا اورنن    نن  اورنن ننمننن  ارننل انننن ننوي هننكننوع

 بور ز   وتابور غ ب:

 لنن االدوري اإلسبابا ب   الطائر اورنقن اد  ي أ 
Passer hispaniolensis  

 أ اور وجلالدوري المحل   الطائر 
   Passer domesticus 

 

ور نطلاوألصليارل من ا ورش قاوأل سط تعتب ارك ل 

ور     ،اففمهواظه تا نشأت،اثماونتش تاإرىارعظما

 أنقوءاورعورم.

اورن نكن ني،ا اورشنانج اوزد وجنمن   ظه اور وئ اور   يا

  رلذك اأرنويانوصع ا   شارز كش.

 أنواع الطائر الدوري "الزاوج"

 .  عمشاور وئ اور   يافياأس وبافياج معافصن اور ك ،اخوص افيا قتاورتغذ  

  افنيا اأفن ودهنو ا تنتنشنو ع ارن ن نن نوت، تع جاهذهاور من ا لىات  معاأ شوشهوافي

 ورتغ   اور  و ي.ا وألنش  اوالجت و م ارثج

 افنيا تت  عاور من ا لىاوألش و ا ورش م وتا ت تل افياأ شوشهوار وًءا تغود هنو

 ورصبوح.

 اقنوبنلن ا ورقبنب تتغذىاور من اور     اوربورغ ا لى  ورقشوئش،اراكهواطمن اونتهوز  

رلاغذوءاور من اور     اورنتنياا09تشّاجاوربذ  ا% رلتامف،ا تأكجاأياطعومارتوح.ا

 تعمشافياور كوطقاورز و م .ا

 أحودياورتزو ج،اأيا اتفيابِش  ٍكا حم . ور وئ اور   ي 

 .فياور كوطقاور وفئ ،ا بكياور وئ اور   يا ّشها لىاأغصوياوألش و ا ورش م وت 

 فياورق ك اورنوح  . بم وت ت عاوألنثىاأ بعاأ اخ س 

 ا ارنغنود  اا52ت تغ قاور    اورقموتم ارلعصفن اورن   ي اإرنى اورن نبنمنغ ارنل  ننرنو

 ور من اوربورغ األ شوشهو.
 .ف  المغرب، يادأ الطائر الدوري بالتعشيش ف  شهر مارس 

 اور نكن ا   الارل وئ اور   ياويا لنم اننفنس ارنل ا  ننرنمننز بق كتملاروابملارنو  

  نفساور ك ل اح باورظ  فاور كوخم ا ور عمشم .

 سلوك الطائر الدوري 

المكتب الوطني 

الصحية  للسالمة
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 الطيور المضرة بالمزروعات
 الطائر الدوري أو "الزاوج"

اوألكنثن االدوري اإلساا ب   عتب اور وئ ا اوألنننوا رنل

 ض  وابور قوصمجاورز و م .

افنيا تهماهذهاوألض و اورتلفاورذيا ق ثهاهذواور نوئن 

اورشنن ننسا ا  ننبننود ا ورشننعننمنن  اكننورننلنن نند ورنن ننز   ننوت

  ورز و وتاورز تم اوألخ ىاا غم هو.

ات ن  وا  عتب اإنتوجاوربذ  ارلابملاوألنش  اوألكنثن 

 رلاهذهاور من .

 أضرار الطائر الدوري 

 تخريب وإزالة األعشاش يدويا : (1

اجن نمنعا افني اتن نبنمنلنهنو  تع اور   ل اور ثلىارتفودياوألض و اور  تلب ا   باأيا تنم

 ور كوطقاور  و   ارلقصن ا لىافعورم اجم  .

 مكافحة وتنظيم أعداد  الطائر الدوري  

 تخويف العصافير: (2

 ضعاورفزو وتاأ اوربورننوتابورقلن اقص ا

 .تخن فاور من 

 استعمال المفرقعات: (3

إح وثاأصنوتادوخجاورقلن اإلز وجاور من ا تنخنن نفنهنوا

انن نوقا ا نلنى بنوس  اور ف قعوت.ا تماوستخ وماهذهاورتلكنمن 

 . وسعارلاقبجارزو  ياورعكب

 استعمال المواد الايولوجية : (4

اكن ن نتنخنلنصنوتا اورن نمنن  وستع و اور نوداوربمنرنجم اور  خص ااإلبنعنود

 .ورعكباورتياالات ت مغهواور من 
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